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„двој них ко смич ких прин ци па” (313) оли ча вао Ла за Ко стић. При дру
жу ју ћи им као тре ће у ни зу по срод но сти име Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, 
чи ју ће хер ме не у ти ку са гле да ти у па ра ле ли са опу сом ње мач ког фи ло
зо фа Кар ла Ја спер са, Лом пар је за о кру жио ми сао о скри ве ном је згру „у 
ко јем пул си ра умет нич ка ин ту и ци ја” (318) тог ау то ра, у чи јем „де лу 
до ла зи до сло же них пре пли та ња фи ло зоф ских, пси хо ло шких и књи жев
них ре ги ста ра” (349). Лом пар се тра гом сво јих уви да при кла ња ми шље њу 
Ани це Са вић Ре бац „да по е зи ју и на у ку спа ја ју мно го те шње ве зе но што 
се чи ни на пр ви по глед” (318). Оту да је ло ги чан за кљу чак По ли хи стор
ских ис тра жи ва ња про на шао упо ри ште у иде ји Дра га на Сто ја но ви ћа, 
ко ју Лом пар сна жно ис ти че, да ми сао о књи жев но сти, схва ће на у ње ном 
нај ши рем ра спо ну, не из о став но „мо ра по мо ћи у ре ша ва њу осе тљи вог 
за дат ка: раз ви ти кул ту ру сре ће” (368). Ра дост ства ра ња, на пр ви по глед 
се кун дар на, или чак не ви дљи ва у књи жев но на уч ним ис тра жи ва њи ма, 
по ста вље на је као прин цип афир ма ци је здра вог кул тур ног оп ти ми зма, 
ко ји ни је пу ки кон тра пункт „ужа си ма све та” (368), већ ау тен ти чан и 
про дук ти ван на уч ни и ства ра лач ки став. Тим те о риј ским епи ло гом дат 
је ин тен зи ван под сти цај ака дем ско кри тич ком ми шље њу, ко је и само 
по след њих го ди на по ка зу је за ви дан кре а тив ни за мах, да ус тра је и на
ди ђе до ма ше ну мје ру сво јих ре зул та та, не ри јет ко од спа со но сног зна
ча ја за цје ло куп ну на ци о нал ну кул ту ру. По ли хи стор ска ис тра жи ва ња 
не сум њив су при лог ау тен тич ној кри тич кој ми сли, ко јој је Ми ло Лом пар 
у сво јим ра ни јим ра до ви ма већ из у зет но до при нио. 
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НА У ТИ КА ХЕР МЕ НЕ У ТИ КЕ

Ви о ле та Ми тро вић, Хер ме не у тич ка при ста ни шта, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад 2018

Књи га есе ја и кри ти ка Ви о ле те Ми тро вић има по све ин те ре сан тан 
на слов. Ау тор ка је, бу ду ћи и са ма скло на ту ма че њу на сло ва, као ја ких 
ме ста оних де ла ко је ин тер пре ти ра или кри тич ки ту ма чи, име но ва ла 
сво ју до са да за о кру же ну ета пу на уч ног ра да Хер ме не у тич ким при ста
ни шти ма. Овим на сло вом ука за ла је на ба рем два ни воа сво јих ис тра
жи ва ња. Пр ви би се од но сио на по сао ко ји се ти че чи та ња и пи са ња, тј. 
све га оног што прет хо ди на уч ном ра ду и што га у ко нач ни ци ма те ри ја
ли зу је. По ста вља ње хер ме не у тич ких пи та ња то ком или на кон чи та ња 
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и сав рад ко ји је уло жен да се до ђе до не ких од од го во ра пред ста вља 
пло вид бу, ко ја мо же да бу де уза луд на, бур на и опа сна, али и да од ве де 
на нео че ки ва на ме ста. О тој му ко трп ној на у ти ци, ко ја ети мо ло шки зна
чи ве шти ну пло вид бе као што хер ме не у ти ка пред ста вља ве шти ну ту
ма че ња, чи та лац, по пут пут ни ка не ког бро да у без бед ној ка би ни, не зна 
мно го, већ до би ја по у зда не од го во ре, илу стро ва не ме та фо ром „при ста
ни шта”. „При ста ни шта” су, да кле, ре зул та ти ис тра жи вач ког прег ну ћа 
Ви о ле те Ми тро вић. 

Дру ги ни во ко ји по кри ва на слов је сте и за јед нич ки хер ме не у тич ки 
про блем ве ћи не ау тор ки них тек сто ва, об у хва ће них књи гом. Ра ди се, 
на и ме, о мо ти ву мо ра и ком плек са срод них мо ти ва у раз ли чи тим оства
ре њи ма ко ји су по ста ли пред мет ту ма че ња. У увод ном есе ју, „Срп ско 
грч ки пе снич ки ди ја ло зи: Иван В. Ла лић, Кон стан тин Ка ва фи, Оди сеј 
Ели ти”, ис так ну та је упра во на у тич ка спо на из ме ђу тро ји це пе сни ка. 
Кроз по ре ђе ње Ка ва фи је ве „Ита ке” и Ла ли ће вих „Ар го на у та” су о че ни 
су Оди сеј и Ја сон, а Ла ли ћа са Ели ти јем по ве зу је „суд бин ски ка рак тер 
мо ра”, док, sum ma sum ma rum, ова кав под текст су ге ри ше све при пад ност 
„хе лен ском и ме ди те ран ском ци ви ли за циј ском ко ду”. 

И у при ло гу ко ји сле ди за увод ним, „Ин тер тек сту ал ним аспек ти
ма пе снич ке збир ке ’Вре ме, ва тре, вр то ви’ Ива на В. Ла ли ћа”, ис так нут 
је про блем ар го на у ти ке у окви ру ми то ло шког под тек ста збир ке, ко јем 
при па да ју и при ча о Ор фе ју и Еу ри ди ки и Атлан ти ди. Ми то ло шки слој 
збир ке укот вљен је у ин тер тек сту ал ну мре жу са исто риј ским ре ла ци
ја ма „од Ви зан ти је и срп ске сред њо ве ков не др жа ве пре ко тур ске ви ше
ве ков не вла да ви не и уста нич ког пе ри о да па све до Пр вог и Дру гог свет
ског ра та”, али је па жња по све ће на и „ци тат ним ре ла ци ја ма са срп ским 
кул тур ним и умет нич ким на сле ђем”. 

Ви о ле та Ми тро вић бри ну ла је о струк ту ри сво је књи ге, о че му 
све до чи до бар ре до след тек сто ва, ко ји су ме ђу соб но илу ми на тив ни и 
по све до бро по ве за ни. Иа ко ис пр ва де лу је за чуд но што на кон есе ја о 
збир ци Вре ме, ва тре, вр то ви сле де „Дивју на ци из ме ђу се ћа ња и за бо ра ва 
– ’Срп ска три ло ги ја’ Сте ва на Ја ко вље ви ћа”, ен ка у стич на ве за из ме ђу 
тек сто ва по ста је ја сни ја упра во кроз сле де ће по ре ђе ње: Ја ко вље ви ће во 
би ће „бли ско је пе снич ком су бјек ту ’Пла ве гроб ни це’ Ива на В. Ла ли ћа 
(...) обо ји ца на сто је да са вла да ју от пор три ви јал них сен за ци ја, ту ђе не за
ин те ре со ва но сти и скло но сти ка за бо ра ву та ко што ће ма кар кроз соп
стве но се ћа ње до зва ти исто ри ју, ко ја упр кос свим смет ња ма нео спо р но 
тра је, и ода ти по част мр тви ма”. Иван В. Ла лић и на у тич ки мо ти ви, било 
да су ми то ло шког или исто риј ског по ре кла, обе ле жи ли су пр ва три есе ја 
Хе р ме не у тич ких при ста ни шта, отва ра ју ћи про стор за је дан не што дру
га чи ји про блем скомо тив ски круг. 

Есе ји стич ки блок тек сто ва, по ред на ве де на три, са др жи још два 
при ло га, под на сло ви ма „’Чак и свет има те ло’ – мо тив те ла у ро ма неск ној 
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про зи Ле о нар да Ко е на” и „По е зи ја Ни ка Кеј ва”, ко ји у фо ку су ин тер пре
та ци је има ју ства ра ла штво дво ји це му зи ча ра. Са тек сто ви ма ко ји им 
прет хо де ус по ста вља ју ре ла ци је на пла ну ком па ра ци је са по е зи јом Кон
стан ти на Ка ва фи ја и на у тич ком ком по нен том. У пе сми „Опа сно”, на и ме, 
„Кон стан тин Ка ва фи, још јед на зна чај на ства ра лач ка лич ност за умет
нич ки жи вот Ле о нар да Ко е на, та ко ђе је ис та као пре пли тај нај сме ли јих 
љу бав них же ља и прин ци па аскет ског ду ха”, ка ко се на во ди у есе ју о 
мо ти ву те ла у Ко е но вој про зи. Та ко ђе, за са гле да ва ње ко хе рент но сти 
Хе р ме не у тич ких при ста ни шта кљу чан је при каз књи ге Le o nard Co hen: 
му зи ка, ис ку пље ње, жи вот, али и текст о Ко е ну, ко ји пред ста вља епи лог 
књи ге, „До дир ну ти не чи је те ло сво јим умом – о че му нам то Ле о нард 
Ко ен пе ва? (по во дом по ла ве ка од умет ни ко вог пр вог му зич ког ал бу ма 
’Songs of Le o nard Co hen’)”, бу ду ћи да се, кроз „то пос во де”, апо стро фи
ра „име но ва ње Хри ста мо ре плов цем”, а „исто вре ме но мо тив мо ре пло
ва ца под јед на ко асо ци ра по ме ну ту мон тре ал ску цр кву чи ја је ста туа 
Бо го ро ди це озна че на као Stel la Ma ris, за штит ни ца мно го број них до се
ље ни ка ко ји су пре ла зи ли Атлан тик”. 

За раз ли ку од Ко е но вог „Хри ста мо ре плов ца” и мон тре ал ске Бо
го ро ди це, Ник Кејв окре ће се Све том пи сму кроз „Је ван ђе ље по То ми”, 
скулп ту ри Два на ест апо сто ла у ора то ри ју му, ко ју је из ра дио Ђу зе пе Ма
цу о ли, али и пре пле ту ста ро за вет них и но во за вет них при ча, на при ме ру 
при ча о блуд ном си ну и Ка и ну и Аве љу. Ме ђу тим, ду бља dif fe ren tia spe
ci fi ca из ме ђу Ко е на и Кеј ва, са гле ди ва кроз два тек ста ко ја сто је је дан до 
дру гог, ти че се с јед не стра не ис так ну тог мо ти ва те ла ко ме је Ко ен „до де
лио ко хе зив но, ре трак тил но свој ство бу ду ћи да се упра во овим ро ма неск
ним чи ни о цем, по пут тан ген те, ма гич но до ди ру ју и отва ра ју мно ги Ко ено
ви те мат скомо тив ски кру го ви чи ме се, ко нач но, Лор кин иде ал ви ло ви тог 
ства ра ња об и сти њу је”, док с дру ге има мо „при че аме рич ког ју га о ра зно
вр сним бру тал но сти ма и гре шни ци ма”, те „евр оп ску тра ди ци ју мо дер ног 
пе сни штва, њој ин хе рент ну есте ти ку ру жно га, ди со нант ну ле по ту, ко ја 
но си обе леж је агре сив не, за чуд не дра жи и дра ма ти ку шо ка”. 

Дру ги сег мент књи ге, по ред епи ло шког есе ја о Ко е ну, чи ни 21 
кри тич ки текст о нај ра зли чи ти јим ре цент ним књи га ма ко је су об ја вље
не код нас, би ло да се ра ди о при ка зи ма до ма ћих и стра них ро ма на (Ку ћа 
ко ја се сма њу је В. Кра ко ва, Суд би не и Тру до ви К. По пов ског, Је дро на де 
Н. Ма ло ви ћа, Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих О. То кар чук, 000: 
Ка ко ко ка ин вла да све том Р. Са ви ја на, Есто рил Д. Ти ја га Стан ко ви ћа, 
Ре пу бли ка Ћо сић В. Жу ри ћа, Смрт Ар те ми ја Кру за К. Фу ен те са, Про
зир не ства ри В. На бо ко ва, На пуљ ски ди пло ма та М. Ли гу о ри ја, Мар ги
на лац Р. Деј ви са), те о риј ским књи га ма или пу бли ка ци ја ма из обла сти 
со ци о ло ги је, фи ло зо фи је и исто ри је умет но сти (Кре а тив ност и лу ди ло: 
но ва от кри ћа и ста ри сте ре о ти пи А. Ро тен бер га, Од у ми ра ње сло бод них 
ме ди ја С. Ре љи ћа, Le o nard Co hen: му зи ка, ис ку пље ње, жи вот Л. Лај бо
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ви ца, Ле пљи ви ли сти ћи: ми сли без ре да и об зи ра М. Еп штеј на, Јо ван 
Би је лић (1884–1964): збор ник ра до ва по во дом обе ле жа ва ња пе де се те 
го ди шњи це од смр ти умет ни ка, Хе ро ји и ан ти хе ро ји у по пу лар ној кул
ту ри А. Га ји ћа, Вре ме и про стор у „Злат ном ру ну” Бо ри сла ва Пе ки ћа 
Н. Ла зи ћа, Но ви је те о ри је при по ве да ња В. Мар ти на, Књи жев ност и 
ко мен та ри С. Вла ду ши ћа). 

Ши ри спек тар ин те ре со ва ња Ви о ле те Ми тро вић све до чи не о не
си сте ма тич ној раз у ђе но сти у по гле ду из бо ра књи га о ко ји ма вре ди пи
са ти, већ упра во о пе дант ној фо ку си ра но сти на оне пу бли ка ци је ко је 
ау тор ку ин тен зив но ин те ре су ју и о ко ји ма је по дроб но раз ми шља ла. 
Чак два на ест ро ма на ко је је при ка за ла го во ре о ње ној усред сре ђе но сти 
на ро ма неск ну про зу у жан ров ском сми слу, али, ујед но, не огра ни ча ва
ју ћи се на срп ске ро ма не, већ ши ре ћи ин те ре со ва ње на ак ту ел не стра не 
ро ма не или пре во де ко ји су се код нас по ја ви ли. У том кон тек сту вре ди 
по ме ну ти и при каз Но ви јих те о ри ја при по ве да ња Во ла са Мар ти на, јер 
је кри тич ка ми сао ове на уч ни це зна чај но уте ме ље на и по у зда на, бу ду ћи 
да пра ти и те ку ћу те о риј ску ли те ра ту ру, ко ја јој омо гу ћа ва да јед ним 
де лом уна пре ди сво ја про ми шља ња.

Књи жев на де ла о ко ји ма је пи са но у Хер ме не у тич ким при ста ни
шти ма про шла су ви ше сте пе ну вред но сну про ве ру, ка ко кроз ана ли зи
ра ње на сло ва, ју на ка ро ма на, ти по ва при по ве да ња, раз ли чи тих та ча ка 
гле ди шта, сти ла пи са ња и жан ров ских пи та ња. При ме ра ра ди, при по
ве да ње је у ро ма ну Есто рил „за сно ва но на им пле мен ти ра њу но вин ских 
чла на ка, фо то гра фи ја, из ве шта ја и де пе ша, као и на ево ци ра њу му зич ких 
ком по зи ци ја (Рах ма њи но ва, Шо пе на, Па де рев ског, Шу бер та, џез стан
дар да...), филм ских оства ре ња (’Ка за блан ка’)”, а од ли ку је се „ди вер зи
те том сти ло ва (од фи гу ра тив ног из ра за и от ме ног, ви со ко пар ног је зи ка 
(...) пре ко сва ко днев ног, ко му ни ка тив ног, вр ца вог и вра го ла стог (Р. Ке но 
би ре као ши зич ког) сти ла па све до уз др жа ног, су во пар ни јег но ви нар ског 
и би ро крат ског из ра жа ва ња)”. 

Ау тор ка не рет ко ука зу је на му зич ке аспек те по је ди них ро ма на, 
обра ћа ју ћи па жњу на функ ци ју ка ко од ре ђе них ком по зи ци ја у слу ча ју 
ро ма на Есто рил, та ко и, при ме ра ра ди, у ро ма ну Ол ге То кар чук на зна
чај „ево ци ра них сти хо ва В. Блеј ка и Џ. Мо ри со на (’Ri ders on the storm’)” 
или код Вла ди ми ра Кра ко ва на ме ло ди ју „The re must be so me o ne I can 
turn to” ко ју у сну слу ша ју нак Ми лан.

И при ме ри по је ди них кри тич ких тек сто ва ме ђу соб но су ко ре спон
дент ни, до те ме ре да се чи ни ка ко, ску па узев, тво ре од ре ђе ну ти по ло
ги ју раз ли чи тих књи жев них ју на ка. Ви о ле та Ми тро вић ко мен та ри ше 
сма њи ва ње ку ће у ро ма ну Ку ћа ко ја се сма њу је, што се „од но си (...) на 
ју на ко ву суд би ну, на ње го ве жи вот не мо гућ но сти ко је се сук це сив но 
су жа ва ју”, док у ро ма ну Суд би не Кр сте По пов ског пра ти мо „сма њи ва ње 
ју на ка” и на „фи зич кој рав ни” и „на ду хов ном ни воу”, што се ту ма чи 
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„сво ђе њем чо ве ка на пра ву ме ру, сти ша ва њу ми сли о са мо до вољ но сти”. 
У Је дру на де Ни ко ле Ма ло ви ћа „про стор ко ји, упра во за хва љу ју ћи сво
јим па сто зним, бо га тим ре зи ду у ми ма про шло сти, крај ње рав но прав но 
са дру гим ли ко ви ма, за слу жу је ста тус ју на ка у ро ма ну”, док тај ста тус 
у ро ма ну Есто рил има ју исто и ме но ле то ва ли ште и хо тел „Па ла сио”. 
Ар те ми је Круз из ро ма на Кар ло са Фу ен те са има ста тус ан ти ју на ка, ју
нак На бо ко вље вих Про зир них ства ри име но ван је као Пер сон, „оби чан, 
про се чан, everyman”, „на пуљ ски ди пло ма та” је не и ме но ван, док у Деј
ви со вом Мар ги нал цу „ег зи сти ра ју” „ла ви ринтју на ци”. Шта ви ше, на тај 
низ се мо гу при до да ти и при ме ри из књи ге Алек сан дра Га ји ћа Хе ро ји и 
ан ти хе ро ји у по пу лар ној кул ту ри, ко ји се кре ћу „од мит ских па ра го на, 
од но сно хе ро ја као узор ног кул тур ног мо де ла”, пре ко „мо рал не ин ди фе
рент но сти и пр о бле ма тич но сти свој стве не ан ти ју на ку”, до „ис кли зну ћа 
у прав цу мо но лит ног, не га тив ног на лич ја хе ро ја”. 

Ка да је пак реч о уво ђе њу но вих или ре се ман ти за ци ји ста рих пој
мо ва, ау тор ка обра ћа по зор ност на на уч ни до при нос Не бој ше Ла зи ћа, 
ка да је реч о име но ва њу Пе ки ће вог Злат ног ру на „ме та хро ни ком”, тј. 
ука зу је на зна чај „лич но сти” „у ко јој се до ди ру ју ко лек тив и ин ди ви дуа” 
као од го вор на „ин ду стри ју са мо по мо ћи” и „ри ја ли ти је” као „гла сни ке 
Ме га ло по ли са” у Књи жев но сти и ко мен та ри ма Сло бо да на Вла ду ши ћа. 
По себ но је ин те ре сан тан на слов при ка за књи ге Ле пљи ви ли сти ћи, ко ји 
гла си „Жи во ум не кли на ме не Ми ха и ла Еп штеј на”, бу ду ћи да се ис ти че 
по јам „кли на ме на”, ко ји је ко ри стио Тит Лу кре ци је Кар, и то не би ли 
се жан ров ски нео д ре дљи во де ло („то је раз ви је ни афо ри зам или са же ти 
есеј”) ипак по ку ша ло ио ле пре ци зно од ре ди ти.

Кри тич ки тек сто ви о књи га ма Од у ми ра ње сло бод них ме ди ја и Креа
тив ност и лу ди ло: но ва от кри ћа и ста ри сте ре о ти пи мо гу за пра во би ти 
по вод да се ка же још не што о Хер ме не у тич ким при ста ни шти ма. Ра ди се 
о „еруп ци ји ин фор ма ци ја ефе мер ни јих но икад, ко је нам се ну де стал но и 
сву да”, а та еруп ци ја ни је од ли ка са мо но ви нар ства већ и књи жев но сти, 
па и на у ке о књи жев но сти. Те шко је ис так ну ти се све жи ном но вих уви да 
и пре ци зно шћу вред но сних про ве ра, чак и ка да за вре ђу ју па жњу, баш због 
то га што је ком пли ко ва но ра за бра ти се у енорм но ку му ли ра ној ко ли чи ни 
тек сто ва тог ти па. Глас Ви о ле те Ми тро вић, без об зи ра на све, из два ја се 
сво јим ква ли те том, тач но шћу и је згро ви то шћу ми сли, али и пи то реск ним 
из ра зом, те ле пим, бру ше ним сти лом пи са ња. И, нај по сле, „рад ном усред
сре ђе но шћу”, ко јој су да ва ли пред ност, ка ко ау тор ка под вла чи у кри ти
ци књи ге Кре а тив ност и лу ди ло, и Па бло Пи ка со и Ник Кејв. 

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик
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