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ЗА И ПРО ТИВ ДА МЈА НО ВА

Са ва Да мја нов, Епи лог, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2018

Епи лог Са ве Да мја но ва је књи гапо го вор ау то ро вом исто риј скокри
тич ком пе ток њиж ју об ја вље ном у еди ци ји „Низ” Слу жбе ног гла сни ка. 
За вр шни том ко лек ци је ре зи ми ра и за кљу чу је ње го ве нај ва жни је те ме 
про пи та не у прет ход ним сту ди ја ма, ко је са чи ња ва ју ре пре зен та ти ван 
из бор из тог под руч ја ау то ро вог књи жев ног ан ган жма на. Пре те жно у 
фор ми књи жев но и сто ри о граф ског есе ја, Да мја нов ба ца још је дан по глед 
ка сво јим ис тра жи вач ким оп се си ја ма, по чев од на уч не фан та сти ке (1. 
Вр то ви не ствар ног), пре ко ње го вог нај за по ста вље ни јег књи жев ног фа
во ри та (2. Ве ли ки код: Ђор ђе Мар ко вић Ко дер), за тим руб них под руч ја 
(на род не) тра ди ци је (3. Срп ски еро ти кон), пре и спи ти ва ња ка нон ског 
ли те рар ног на сле ђа од сред њег ви је ка до но ви јих вре ме на (4. Но ва чи та
ња тра ди ци је I–I II), за кључ но са ин те ре со ва њем за срп ску књи жев ност 
на пре ла зу XX у XXI ви јек (5. Шта то бе ше срп ска пост мо дер на?). Ако 
пр вих пет књи га пред ста вља пре сјек ау то ро вог ис тра жи вач ког ба вље ња 
срп ском књи жев но шћу, ше ста књи га је су бли мат ње го вих схва та ња и 
по гле да на на ци о нал ну књи жев ну тра ди ци ју у ње ном нај ши рем вре мен
ском ра спо ну. 

Да мја но вље ва ис ко ше на пер спек ти ва, ње гов кри ви то рањ исто ри је 
срп ске књи жев но сти, ка ко га је име но вао ау то ров до са да нај те мељ ни ји 
(ме та)кри ти чар Игор Пе ри шић, са мо је при вид но „ал тер на ти ва” мејнстри
му до ма ће књи жев не исто ри о гра фи је. Да мја нов се, на и ме, у свом књи
жев но и сто ри о граф ском ра ду ни је ни кан ди до вао за та кав ста тус, већ је, 
кон вен ци о нал но ре че но, на сто јао да осјен че на мје ста, од но сно чи тав је дан 
тра ди циј ски ток срп ске књи жев но сти, из не се на ви дје ло и осви је тли на 
на чин ка ко би га што ви ше при бли жио ма ги страл ној стру ји при па да ју
ће ли те ра ту ре. На ро чи то за ин те ре со ван за књи жев ноје зич ку ба шти ну 
XVI II и XIX ви је ка, чи је ко ри је не ве зу је за сред њо вје ков ну књи жев ност, 
Да мја нов је је дан од пр во бо ра ца за об но ву на сле ђа по ти сну тог Ву ко вом 
ре фор мом и свим фи ло ло шким, као год и кул ту ро ло шким кон се квен ца ма 
про ис те клим из те ре во лу ци је. Ва жно је од мах ис та ћи да Да мја нов у тој 
бор би не при па да ан ти ву ков ском ико но бо рач ком кул ту – он не из га ра 
ни ти се са мо спа љу је у гне ву пред Ка ра џи ће вом „на мет ну том”, „на род њач
ком” иде о ло ги јом за о гр ну том у је зи ко сло вље, већ свје стан укуп ног зна ча
ја Ву ко ве па ра диг ме за раз вој срп ског је зи ка и књи жев но сти до сто јан стве
но за сту па и афир ми ше при вре ме но по ти сну ту књи жев ну стру ју. Исти на, 
у ње го вим на сто ја њи ма има и оштри не и по вре ме но ис кљу чи ве упор но
сти, али, на из глед па ра док сал но, упра во је та кав при ступ ау тен тич но 
ву ков ски – то је она пре по зна тљи ва, ка ра џи ћев ски твр до гла ва сви јест да 
са мо „не да се али ће се да ти” ме то до ло ги ја во ди по вољ ном ис хо ду.
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Оту да у књи зи из ра зи то афир ма тив на и про ниц љи во пи са на по
гла вља „Ву ко ва евро пе и за ци ја срп ске књи жев но сти”, „Ме шин омаж 
Ву ку”, „Да ли је Вук Ка ра џић крив за Пр ви свет ски рат?”, у ко ји ма ау тор 
не дво сми сле но ис ка зу је сво ју књи жев но и сто ри о граф ску на кло ност оцу 
са вре ме не срп ске фи ло ло ги је. Исто вре ме но, сви одјељ ци по све ће ни Ка
ра џи ће вој књи жев ној опо зи ци ји лајт мо тив ски су оби ље же ни оштрим 
пре ко ри ма упу ће ним оном ди је лу пе три фи ко ва не на ци о нал не фи ло ло
ги је ко ји ису ви ше ду го и од већ кру то сли је ди јед ном за сваг да ус по ста
вље ну нор му. Да мја нов је сен зи би лан књи жев ни исто ри чар ко ли ко и 
пре фи њен чи та лац и ње му је ја сно да циљ на у ке ко јој слу жи ни је, ни ти 
мо же би ти – срав ни ти са зе мљом по сто је ћи по ре дак и уве сти пот пу но 
но ви – већ са мо у ак ту ел ној књи жев но и сто ри о граф ској дис по зи ци ји 
ус по ста ви ти дру га чи је ре ла ци је. Иа ко ву ков ски енер гич на у при сту пу, 
Да мја но вље ва књи жев но и сто ри о граф ска ми си ја ни је ра ди кал на у сво јој 
на мје ри: он не ће да ру ши све по диг ну те, ма ње или ви ше за слу же не спо
ме ни ке, већ са мо да пар те но ну срп ске књи жев но сти при до да по не ку 
но ву би сту, као што је у Ко де ро вом слу ча ју и до слов но учи нио на но во
сад ском гро бљу.

Тај при вид но па ра док сал ни, у не чи јем схва та њу мо жда и кон тра
дик тор ни при ступ срп ској књи жев но сти нај плод ни ји је аспект ау то ро вих 
кри тич ких про ми шља ња. Сви јест о то ме да су (књи жев ни) су ко би кон
стан та (књи жев не) исто ри је обра зло же на је у пр вом по гла вљу, „Срп ски 
књи жев ни ра то ви, од Све тог Са ве до пост мо дер не”. Не сум њи ви при мат 
окр ша ја ко ји се од и грао у XIX ви је ку над оста лим срп ским књи жев ним 
спо ро ви ма учи нио је да се он на мет не као пре суд на ли те рар ноје зич ка 
бор ба, али је на кнад на фи ло ло шка инерт ност учи ни ла да на кон ње га 
мр тви и жи ви бу ду за јед но по ко па ни, а не ви но осу ђе ни за ду го оста ну 
не ре ха би ли то ва ни. Са мо вољ но се при хва ти ти по сла раш чи шћа ва ња на 
тај на чин не ра шчи шће них ра чу на уви јек слу ти на (књи жев но)исто ри чар
ску сит ни ча вост, су јет нопе дант но ар хе о ло шко екс ху ми ра ње „не пра вед
но за по ста вље них” ври јед но сти, али ка да се та ко от кри ве на и ва ло ри зо
ва на тра ди ци ја ис по љи у жи вој књи жев ној ствар но сти, он да и на мје ре 
и ре зул та ти пра шња вог ар хи вар ског ра да из гле да ју да ле ко при влач ни је 
и, што је ва жни је, по ста ју знат но про дук тив ни је. Мо гла би се оцр та ти 
чи та ва ли ни ја вр хун ских књи жев них оства ре ња осло ње них на тра ди
ци ју ми мо ву ков ске је зич ке ба шти не, ко ја су да ли пи сци све од Ње го ша, 
па до по је ди них још уве ли ко ак тив них ау то ра. Ме ђу њи ма је на из вје стан 
на чин – у сми слу по е тич ке са мо сви је сти о при пад но сти ал тер на тив ном 
то ку – не сум њи во нај и стак ну ти ји при мјер Ми ло ра да Па ви ћа. Сто га ни је 
ни слу чај но што јед но по гла вље Епи ло га, ко је не пот пи су је ис кљу чи во 
ау тор већ и ње гов нај ве ћи учи тељ, пред ста вља ин кор по ри ра ни ин тер вју 
Да мја но ва са Па ви ћем из 1985. го ди не. У ду ху сво је прак се ми је ша ња 
књи жев нона уч ног и дру гих (књи жев ноумјет нич ких) дис кур са, Да мја нов 
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се, ко мен та ри шу ћи на кнад но Па ви ће ве од го во ре на сво ја пи та ња, ау то
по е тич ки од ре дио пре ма не ким од бит них ди ле ма и до ма ће књи жев не 
исто ри је и са ме ли те ра ту ре. Увр шћу ју ћи на ова кав на чин у сво ју сту ди ју 
је дан ко а у тор ски текст, по при ро ди ства ри ви ше по све ћен схва та њи ма 
ис пи ти ва ног, Да мја нов је пот пи сао Па ви ће ва раз ма тра ња и до пи сао вла
сти та, по зи ци о ни ра ју ћи се на ко ло си јек срп ске (на у ке о) књи жев но сти, 
ко ју упа дљи во оли чу је ау тор Ха зар ског реч ни ка. Та кав из бор јед но вре
ме но је вр ли на и ма на Да мја но вље ве про јек ци је књи жев не про шло сти.

И Па вић и Да мја нов да ли су ви ше не го зна ча јан до при нос по зна ва њу 
пред ву ков ске и па ра ву ков ске епо хе, ам бле мат ски оби ље жен ау то ри ма 
ко је су дво ји ца при ље жних ис тра жи ва ча нео по зи во вра ти ли у ка нон ски 
по ре дак: у пр вом слу ча ју Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа, у дру гом 
Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра. Не ма њу за слу гу Па вић и Да мја нов ди је ле у 
свом на уч ном ре де фи ни са њу до та да шње пе ри о ди за ци је књи жев не про
шло сти, ко ја је у срп ској исто ри о гра фи ји пре те жно при ка зи ва на као 
по ре дак дис кон ти ну и те та, од но сно ра ди кал них кул ту ро ло шкопо е тич
ких су прот но сти и ре зо ва. Да мја нов је од сје чан ко ли ко и увјер љив ка да 
огла ша ва че ана хро но сти исто ри је срп ске књи жев но сти на зи ва упра во 
– ана хро ним: „(...) Но ва срп ска књи жев ност не ма ни ка кав ана хрон раз вој 
(ка ко то же ли већ го то во два ве ка да по ка же на ша ана хро на књи жев на 
исто ри о гра фи ја), већ... се од кла си ци зма до пост мо дер не мо же пра ти ти 
кроз фа зе и ме не у нај ве ћој ме ри ана лог не европ ској ли те рар ној сце ни” 
(65). Ова кав по глед на исто ри ју срп ске књи жев но сти да ле ко је про ши рио 
и обо га тио по и ма ње ње ног кон ти ну и те та, ко ји уви јек у од ре ђе ној мје ри 
пред ста вља на кнад ну и не из бје жну, али за књи жев ну бу дућ ност нео п ход
ну про јек ци ју. Књи жев на исто ри о гра фи ја је у не ку ру ку по е тич ка кар то
гра фи ја, ко ја не са мо сту ден ти ма и за ин те ре со ва ним чи та о ци ма слу жи 
да се лак ше сна ђу у пред је ли ма књи жев не про шло сти, већ и пи сци ма 
да ма пи ра ју соп стве на ли те рар на ис тра жи ва ња и оства ре по тен ци јал но 
ви ше до ме те свог умјет нич ког из ра за. Ме ђу тим, и Па ви ћа и Да мја но ва 
у њи хо вим на уч ним на сто ја њи ма од ли ку је јед на вр ста на след не срод
нич ке ле жер но сти, у пр вом слу ча ју штет не по књи жев но и сто ри о граф ску 
по у зда ност, у дру гом по књи жев но те о риј ску уте ме ље ност. При ре ђу ју ћи 
Вен цло ви ће ве тек сто ве за штам пу, Па вић је са свим из вје сно пра вио 
хо ти мич на из не вје ра ва ња, да не ка же мо огре ше ња о из вор ник, ка ко би 
увјер љи ви је ус по ста вио (кон стру и сао) пи шчев књи жев но и сто риј ски кон
ти ну и тет са по је ди ним срп ским пје сни ци ма XX ви је ка. Па ви ћев тек сто
ло шки не мар про мет нуо се код по том ка Да мја но ва у те о риј ску нон ша лант
ност, ко ја у тре ну ци ма ну жног ап стра хо ва ња раз ма тра не про бле ма ти ке 
не по се же да ље од нај оп шти јих син таг ми по пут Еко вог отво ре ног дје ла, 
Бар то вог за до вољ ства у тек сту, или по не ке из о ко ла при зва не Струк
ту ре мо дер не ли ри ке Ху га Фри дри ха. Есе ји стич ка спон та ност у ми шље
њу мо жда и не мо ра по сје до ва ти раз ра ђе ну те о риј ску фун ди ра ност – она 
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на то ни чим ни је оба ве зна (ма да је ипак ов де о књи жев ној исто ри о гра фији 
ри јеч) – али у та квој ле пр ша во сти уви јек вре ба опа сност да те о ри ја 
по слу жи као вр ста ака дем ског шмин ка ња на мје сти ма гдје је по треб на 
озбиљ на ре ста у ра ци ја и кон зер ва ци ја вре ме ном и не ма ром на гри же них 
књи жев них ар те фа ка та. То се нај бо ље ви ди на при мје ри ма ка да се ауто
ру са пе ра (или та ста ту ре) от ме по ко ја на уч но пот пу но не при хва тљи ва 
на слов на син таг ма чу ве ног тра ка та та ис пра жње ног од све га осим од идео
ло шке ам бле ма тич но сти – фи ло зо фи ја па лан ке – и њо ме истог тре нут ка 
по ла ри зу је сва при ча о су ко би ма у срп ској кул ту ри, крај ње ни јан си ра но 
ски ци ра на, а за тим и ела бо ри ра на у по ме ну том увод ном тек сту Епи ло га 
(„Срп ски књи жев ни ра то ви, од Све тог Са ве до пост мо дер не”).

Та ква те о риј ска нео пре зност Да мја но ву не иде на ру ку из два раз
ло га. Пр во, јер он срп ску књи жев ност и кул ту ру не ви ди као про вин циј
ски, руб ни или по би ло ком кри те ри ју му ни жи фе но мен у окви ру европ ске 
ци ви ли за ци је, да кле – ни као па лан ку, ни ти се ло ни град, већ, на су прот 
све му то ме, као је дан ма ли ко смос, са чи њен од чак не ко ли ко па ра лел них 
уни вер зу ма. И то схва та ње мо гло би се узе ти као сре ди шња иде ја ау то
ро вог укуп ног ис тра жи вач ког ра да. Дру го, Да мја нов сво јим ми са о но 
ја сним, од иде о ло ги је очи шће ним на уч ним по гле дом да ле ко на ди ла зи 
до ме те „ци ти ра ног” фи ло зо фа, као и свих слич них, би ло срод них или 
крај ње опо ни ра них ме си јан ских ег зе ге та, за ин те ре со ва них за ту ма че ње 
срп ске књи жев но сти оно ли ко ко ли ко је по треб но да се ус по ста ви њи хо ва 
сек та шки исљу чи ва ви зи ја кул тур ног ам би јен та ко јем сти ца јем (не)срећ них 
окол но сти при па да ју. Да мја нов је, на и ме, у сво јој књи зи по ну дио тер мин 
ко ји пред ста вља по го дак у са мо сре ди ште на зна че не про бле ма ти ке су
прот ста вље но сти/на по ред но сти је зич ких, по е тич ких и свих дру гих 
ма три ца срп ске књи жев но сти и кул ту ре. По гла вље „Три јумф плу ра ла”, 
ра зло жно по зи ци о ни ра но при са мом кра ју књи ге, већ сво јим на сло вом 
су ге ри ше о че му мо же би ти ри јеч. Од го ва ра ју ћи на пи та ње шта је то 
срп ски кул тур ни обра зац у свје тлу срп ске књи жев не кри ти ке, Да мја нов 
је су прот но сти ак ту ел но до ми нант ног и мар ги нал ног, ви о ког и ни ског, 
елит ног и по пу ли стич ког, гра ђан ског и на род ног, као и свих оста лих 
по сто је ћих кул ту ро ло шкоје зич копо е тич ких опо зи ци ја пред ста вио као 
знак нај ви шег сте пе на про дук тив не уну тра шње ди на ми ке, а не пер ма
нент ног рат ног ста ња срп ске књи жев но сти и њој над ле жне књи жев не 
кри ти ке. Ри јет ка књи жев но и сто ри чар ска со фи сти ци ра ност ис по ља ва се 
у ау то ро вој ре то рич кој за пи та но сти: „Ни је ли, ре ци мо, све до Ву ка Стефа
но ви ћа Ка ра џи ћа и ње го ве су пер и ор не пре зен та ци је на род не кул ту ре у 
XIX ве ку упра во она зва нич но сма тра на ’ни жим’ обра сцем, не чим го то
во нео збиљ ним, ма да је са др жа ла вр хун ске естет ске, ду хов не и еду ка тив
не вред но сти?!” (201). То је есен ци ја Да мја но вље вог по гле да на срп ску 
књи жев ност: суп кул ту р на, па ра кул тур на, мар ги на ли зи ва на, при вре ме но 
за бо ра вље на или за по ста вље на књи жев на ба шти на су по све ре ла тив не 
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ка те го ри је, и књи жев но и сто риј ски про цес ни ка квом спон та но шћу не 
од ре ђу је тре нут ну ак си о ло шку по зи ци ју њи хо вих са др жа ја, већ у нај ши
рем сми слу ри је чи кри тич ким ак ти ви змом оли че ним упра во у фи ло ло
шком на по ру Ву ка Ка ра џи ћа. Ко ег зи сти ра ње не ко ли ко тра ди циј ских 
ли ни ја ко је су у ме ђу соб ном пре пли та њу и до пу ња ва њу, а не у вје чи то 
под гри ја ва ном кон флик ту, Да мја нов име ну је аде кват ном и по жељ но звуч
ном син таг мом три јумф плу ра ла, не учи та ва ју ћи ти ме не ка кву на кнад ну 
де мо кра тич ност у на ци о нал ну књи жев ну про шлост, већ је са гле да ва ју ћи 
на на чин при је све га на уч но из о штрен, а он да и кри тич ки под сти ца јан 
за књи жев ну бу дућ ност. На до ве зу ју ћи се на прет ход но ре че но, Да мја нов 
у но вим про сто ри ма „тех нос фе ре” от кри ва ау тен ти чан на ста вак „по пу
лар не” кул ту ре, ко ја ће се јед ног да на на на чин сли чан прет ход ним слу
ча је ви ма по тен ци јал но пре се ли ти у „ви со ку”, и за кљу чу је: „...онај ко разу
ме да та вр ста ’по пу ли зма’ има и до брих стра на, онај ко раз у ме да се и 
у тој мре жи кре и ра ју не ки но ви об ли ци ано ним не, тзв. на род не кул ту ре 
– тај ће би ти истин ски са вре ме ник XXI ве ка!” (202). Ту је на дје лу про
ду бље но те о риј ско про ми шља ње мар ки ра не књи жев но и сто ри о граф ске 
апо ри је, ко је во ди уне ко ли ко ре лак си ра ни јем а опет на уч но стро жем 
са гле да ва њу на ци о нал не књи жев не про шло сти, док ујед но опо ми ње на 
хро нич не опа сно сти до ла зе ћим ис тра жи ва чи ма и упу ћу је их у са знај но 
по у зда ном смје ру. Ау то ро ва сту ди ја исто вре ме но упо зо ра ва да се то ко ви 
(јед не) књи жев но сти по пра ви лу не сли ва ју у исту ма ти цу, већ да, об дје
ла ва ни од го вор но упо тре бља ва ним књи жев но на уч ним ору ђем – у ду ху 
прет ход не ме та фо ре – са чи ња ва ју жи во пи сну ли те рар ну хи дро гра фи ју.

За мјер ке и по хва ле (ан ти)те о риј ском ста ву књи жев ног исто ри ча ра 
и кри ти ча ра Са ве Да мја но ва оста ле би не пот пу не и у крај њу ру ку не ко
рект не без ри је чи обра зло же ња са мог ау то ра о вла сти тим опре дје ље њи
ма. Пи шу ћи о Јо ва ну Скер ли ћу, Да мја нов о ње му го во ри као о ми сли о цу 
скло ном „тек сту ри из ра зи ти је на ра тив ној но ’на уч ној’, тј. (...) есе јукри
ти циисто ри ји” (88), чи ме се им пли цит но са мо и ден ти фи ку је по сред ством 
афир ма ци је та кве вр сте кри тич ког дис кур са. Ти по ло шки срод но те о ре
ти ча ру Ха рол ду Блу му (бу ду ћи да се на ње га из ри чи то не по зи ва, али 
и би ва ју ћи ње гов при род ни ан ти ка нон ски не ис то ми шље ник), Да мја нов 
кри ти чар ску су бјек тив ност прет по ста вља сва кој ам би ци о зно ег закт ној 
на уч ноху ма ни стич кој ме то до ло ги ји, твр де ћи да је: „су бјек ти ви тет у 
нај ма њу ру ку вр ли на јед на ко бит на као и објек тив ност, те да лич ни угао 
по сма тра ња пред ста вља вред ност ко ју са мо нај и звр сни ји ту ма чи по се
ду ју” (53). У том сми слу ау тор сво је ме то до ло шко усмје ре ње не по сред но 
по ве зу је са те о ри јом По ла Ри ке ра и екс тен зив ни је екс пли ци ра соп стве на 
ис тра жи вач ка по ла зи шта:

(...) Мо рам ис та ћи ка ко ја ду бин ски не ве ру јем да „на у ка о књи жев
но сти” по сто ји као на у ка – у тра ди ци о нал ном схва та њу то га пој ма! По том 
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пи та њу при ста ли ца сам Ри ке ро ве те зе о су бјек тив но сти сва ког исто риј ског 
или на уч нокњи жев ног ис тра жи ва ња, о њи хо вој слич но сти фик ци о нал
ном дис кур су, је ди но што је тај „не фик ци о нал ни” дис курс у нај ве ћој ме ри 
за сно ван на из ве сним до ку мен ти ма и фак ти ма. Мој на чин ин тер пре та ци
је књи жев но сти та ко ђе је су бјек ти ван, на рав но не на на чин да из ми шљам 
пи сце и де ла, не го нај пре у сми слу њи хо вог из бо ра, а по том и вред но ва ња. 
Не при хва там, да кле, тај кон вен ци о нал ни (и ла жни) тер мин „објек тив не 
на у ке” пре вас ход но ка да је о књи жев но сти и умет но сти реч, јер за ме не 
је на у ка не што вр ло ег закт но (166). 

Да мја нов се у да том на во ду огра ђу је од мно гих при го во ра (ме ђу 
ко ји ма и не ких ста вље них у овом тек сту) и на ви ше мје ста у сво јој књи зи 
ну ди ва ља не ар гу мен те. Је дан од увјер љи ви јих је по гла вље „Ње гош као 
при по ве дач: Лу ча ми кро ко зма”, у ко јем је чу ве ни спјев ин вен тив но ин
тер пре ти ран као „ро ман у сти хо ви ма” (47). По ступ но ана ли зи ра ју ћи 
раз вој „рад ње” Лу че ми кро ко зма, Да мја нов је на нов на чин са гле дао и 
осви је тлио не са мо на ра тив ну струк ту ру дје ла већ је ус по ста вио јед ну 
крај ње ин те ре сант ну и сми са о но да ле ко се жну ком па ра тив ну ре ла ци ју 
уну тар на ци о нал не књи жев не тра ди ци је: „Пе тар II Пе тро вић Ње гош 
ов де је и при по ве дач и пе сник, по пут Цр њан ског у Се о ба ма (на рав но у 
ин вер зи ји до ми нант них жан ров ских озна ка!)” (48). Ова кве ана ли зе не
сум њи ви су до каз пред но сти про кла мо ва ног ин тер пре та тив ног со лип
си зма над би ло ко јом вр стом про кру стов ски су ро вих те о риј ских за хва та 
над кон крет ним књи жев ним тек стом. Ипак, оста је отво ре но пи та ње ко
ли ко је та ква вр ста те о риј ске са мо до вољ но сти про дук тив на у књи жев
но и сто ри о граф ским син те за ма, гдје се, ка ко ау тор и сам упо зо ра ва, најви
ше ра чу на мо ра во ди ти о „из бо ру и вред но ва њу”, ко ра ци ма ко ји се вр ло 
ла ко са пли ћу о из ра зи то по тен ци ра ње вла сти те на уч не су бјек тив но сти. 

Под вла че ћи цр ту ис под свог књи жев ног и ис тра жи вач ког ра да 
(Да мја нов је огла сио крај вла сти те спи са тељ ске прак се), Епи лог је до
сто јан стве но за о кру жио ау то ров ви ше де це ниј ски, по све ће нич ки на уч ни 
на пор. Ра зно вр стан у ин те ре со ва њи ма и при сту пу, као и оста так Да мја
но вље вог дје ла, Епи лог са др жи, по ред већ на зна че них те ма, сту ди је о 
Ја ко ву Иг ња то ви ћу као ту ма чу срп ске књи жев но сти, ен ци кло пе ди зму 
Ста ни сла ва Ви на ве ра, ни кад до вољ но при хва ће ном ко ли ко под ра зу ми
је ва ном Бран ку Ла за ре ви ћу, раз ли чи тим ви до ви ма ко ми ке Бран ка Ћо
пи ћа и још мно гим дру гим књи жев ним те ма ма. Ра спон Да мја но вље вог 
књи жев ног ми шље ња, ко је уви јек на уму има то та ли тет срп ске књи жев
но сти (са пре по зна тљи вим и на ро чи тим ин те ре со ва њем за по боч не али 
рав но прав ним по што ва њем за ка нон ске ври јед но сти), не сум њи во пред
ста вља не за о би ла зан до при нос на сто је ћим фи ло ло шким про у ча ва њи ма. 
Ма да Да мја нов ни је дао књи жев но и сто ри о граф ску син те зу у стро гом 
зна че њу те ри је чи, ње го ва ис тра жи ва ња и от кри ћа, ана ли зе и ре ин тер
пре та ци је, уоп ште ус по ста вља ње но вих ре ла ци ја у по сто је ћем по рет ку 
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у ви ду сво је вр сног ме гакњи жев но и сто ри о граф ског мо за и ка оста је јед
ним од не сум њи вих те ме ља сва ког бу ду ћег на по ра да се укуп на срп ска 
књи жев ност што пот пу ни је на уч но са гле да. Нај зад, што је мо жда још 
ва жни је, да се из но ва про пи ту је и ка да год је то по треб но – из но ва пре
вред ну је. 

Др Вла дан С. БАЈ ЧЕ ТА
На уч ни са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
baj cet@yahoo.com

У ДА ХУ С ПРИ РО ДОМ

Ми ро слав То до ро вић, По нАД ру кО пи са, Рев ни тељ, Ниш 2019

По све ће ност пје сми и ње ним све ве ћим иза зо ви ма уви јек ће има ти 
сво је ода бра но мје сто у ср цу истин ских про ла же ња и ула же ња у (и) кроз 
жи вот, и пот пу ну осје ћај ност да се по е зи ја но си у чо вје ко вом ти је лу УНУ
ТРА, као одје ћа спо ља. Та ко бих у јед ној ре че ни ци опи са ла ве ли ког, истин
ског по све ће ни ка и ства ра о ца по ет ске ри је чи, Ми ро сла ва То до ро вића.

У два де сет че твр тој об ја вље ној књи зи по е зи је, ин те ре сант ног на
сло ва По нАД ру кО пи са, То до ро вић је остао вје ран од но су: пи сац и ње
го во дје ло. Упо тре бља ва ју ћи ве ли ка сло ва усред ри је чи („АД” и „О”) у 
са мом на сло ву књи ге, пје сник је оста вио мо гућ ност чи та о цу да сам, по 
свом осје ћа ју би ра на слов, па би мо гао да сто ји и ова ко: „АД Опи са” или 
„По нАД Опи са”. На тај на чин осми шља ва пер спек ти ву зна че ња и зна
ча ја пје снич ког из ра за, та ко да чи та о ца, од но сно пје снич ког сла до ку сца, 
упу ти у ду бље, ис тра жи вач ке и пје снич ке ру дар ске ис ко пи не, ски да ју ћи 
слој по слој по ет ских сли ка из ко јих је мо гу ће, вар ни че њем ко ва ни ца, 
сте ћи пот пу но дру гу по јав ност и ми са о ну кон струк ци ју. То до ро вић је, 
већ одав но, сво јим ко ва ни ца маасо ци ја ци ја ма по стао пре по зна тљив, ка ко 
у по е зи ји и про зи, та ко и у огле ди ма, за пи си ма, ко лум на ма, па чак и на 
дру штве ним мре жа ма, умре жа ва ју ћи се „УВек”.

Да ли је ри јеч „По нАД” не што што је уо би ча је но из над све га, из над 
чо вје ка и ства ри, из над жи во та и при ро де, ар ти ку ли шу ћи тај од нос од
о зго, са ви си не, ода кле се ви ди оно што мно ги ма ни је да то? Ов дје је ри јеч 
о ру ко пи су у ко јем би тре ба ло учи ни ти „ро во ко пач ке” на по ре, ка ко би 
се ис ко па ла (из ње дри ла) су шти на, што и је сте свр ха по е зи је.

Оту да, дру гим ди је лом ри је чи („АД”), сам пје сник нам от кри ва да 
ући у пје сму ни је јед но став но и да тре ба учи ни ти до ста тру да и сна ге, 
у за ви сно сти од спо соб но сти оно га ко ји чи та, јер ри јеч Ад је грч ког по
ри је кла, и у пре во ду зна чи па као, му чи ли ште...




