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Предраг Јашовић
ХЕРМЕНЕУТИЧКИ ИСКОРАК
МИРОЉУБА СТОЈАНОВИЋА

(Мирољуб Стојановић, Људско лице историје у књижевности,
Славистичко друштво Србије, Београд, 2007)
Мирољуб Стојановић је један од познатијих књижевних и кул
турних посленика који се, у почетку свог културног ангажовања
оглашавао из Пирота, а данас се оглашава из Ниша. Његова специја
листичка оријентација у области књижевне херменеутике учинила
га је једним од најзначајнијих посленика у обаласти македонисти
ке на просторима ex СФРЈ, а изван Македоније. Већ су ове чињени
це сасвим довољне да заинтригирају пажњу, како шире читалачке
публике, тако и уже, оне специјалистичке, за најновију Стојанови
ћеву књигу Људско лице историје у књижевности.
Књига обухвата седамнаест огледа, који творе кохерентну ме
тодолошку и тематску целину, без обзира што су радови настајали
последњих петнаестак година. Њихова методолошка и тематска
кохерентност је везана за иницијалну и идејну окосницу ових радо
ва, а тиче се чињенице да су сви радови настали у оквиру пројеката
„Књижевност и историја” и „Књижевни живот на југоистоку Срби
је у 19. и 20. веку”.
Посматрањем радова у целини можемо констатовати да интере
сантност и херменеутичка провокативност ове књиге јесте двостра
ног каратера: може се посматрати са садржинског/ тематског аспек
та и са методолошког аспекта. Уочавањем ових аспекатских интере
Наиме, постоје херменеутичари који сматрају да књиге састављене од сту
дија које нису настале у временском континуитету, једна за другом, нису мето
долошки кохерентне. Такав став правдају чињеницом да аутор приликом израде
прве студије није имао идеју садржинског и методолошког аспекта последње
студије. О томе погледати: Предраг Јашовић, Транспозиције књижевности за
децу, Багдала, Крушевац, 2007, 16.
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сантности, као херменеутичке провокативности, што представља
својеврсни искорак из научних константи наше научне актуелности,
чини да откривамо Мирољуба Стојановића као научника.
У односу на тематску преокупираност студија заступљених у
овој књизи, можемо констатовати да је књига састављена из три
целине. Прва целина се тиче књижевних тема, које су везане за
општи књижевни српски корпус, где интересовање истраживача
није ограничено епохама, стилским оријентацијама и тематиком.
У овом сегменту Мирољуб Стојановић са подједнаким интересова
њем прилази како народној тако и уметничкој књижевности. Огле
ди који припадају овој целини су: „Марко Краљевић – историја
и имагинација”, „Историјска основа боја на Граховцу 1858. Ђука
Средановића”, „Патетика саможртве у српском родољубивом пе
сништву”, „Транспозиције историје у националној трагедији”, „Да
ли је Рајић утицао на Конеског”, „Масука на Балкану – Масука у
Европи”, „Милош Црњански њим самим”, „Добрица Ћосић и пое
тика српског романа”.
Другу тематску групу чине студије из македонистике: „Тради
цијски мотиви у поезији Славка Јаневског”, „Антички мотиви у
поезији Б. Конеског и М. Матевског”, „Транспозиција грађанског
рата у књижевном делу Ташка Георгијевског”, као и оглед компара
тивне садржине и методолошког усмерења, „Да ли је Рајић утицао
на Конеског?”.
Трећу тематску групу у којој садржином огледа, Стојановић
прави знатне херменеутичке искораке саопштавањем нових чиње
ница, чиме разбија неке научне стереотипе, који постоје у одно
су на књижевно и културно стваралаштво Источне Србије, чине
огледи: „Јелена Димитријевић у списима Саве Пенчића”, „О Сави
Пенчићу и његовој заоставштини”, „Да ли постоји епска традици
ја у Србији, на истоку” и „Самоосвешћујућа књига Новице Жив
ковића”.
Посматрана са методолошког аспекта књига Мирољуба Стоја
новића је вишеструко интересантна, и то превасходно због начина
на који промишља значај историјске и књижевне истине и одређи
вања односа између прошлог и будућег. Зато налазимо да је ову
књигу потребно сагледати и из методолошког угла. Тако је могуће
уочити и њене искораке у односу на актуелно мишљење, понуђена
решења у књижевној науци, али и недоумице, које су у сегментима
остале недоречене.
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I
Да кренемо од тематских целина књиге, чије је уочавање усло
вљено парцијалним посматрањем књиге према темама и више
представља аксиолошку и мисаону сензацију интерпретатора, но
што својом оделитом тематиком нарушава кохерентност садржине
књиге у целини. Наиме, први тематски круг смо условно одредили
као општу тематску преокупацију која се тиче оквира србистике.
Стојановић се са подједнаким интересовањем занима за поједине
феномене у народној, као и уметничкој књижевности. Темпорал
но-стилска издиференцираност уметничке књижевности Стојано
вићу не представља проблем да понуди оригинална решења уоче
них проблема.
У раду „Марко Краљевић – историја и имагинација”, Мирољуб
Стојановић креће од историјског памћења и промишљања Марко
вог лика до космичке правде која ће бити исказана, према његовом
мишљењу, тек у епској поезији. Мирољуб Стојановић полази од
већ давно потврђеног става Јована Деретића да Марко Краљевић,
као неко ко ништа није значајно урадио не спада у ред значајних
историјских личности, али је у епској поезији добио простор, као
ниједна личност XIX века. Овај феномен је утолико већи уколико
знамо да Марко Краљевић долази из породице скоројевића која не
ма дугу аристократску традицију.
Руководећи се степеном информативности коју рефлектује
овај рад, можемо констатовати да је Стојановић добро информи
сан и да је дуго истраживао грађу о лику Марка Краљевића. У том
смислу овај рад представља својеврсну допуну књиге Народни еп о
Марку Краљевићу Љубомира Зуковића, на чијој платформи је и из
растао као аутентична интерпретација феномена епске славе Мар
ка Краљевића.
Стојановић, поред побројаних особина, као што су: натпри
родна физичка снага, патриотизам, самосталност, самовоља, прав
дољубивост, наставак отпора и после косовске трагедије, истиче
да Марко никад није „нападао недужне, богоугодне и благородне,
нигде се није појавила свита на свечаностима или оружана пратња
на бројним излетима и мегданима, чак и када се спремао у царску
(читај султанову) војску, није водио чете, већ само слугу Голуба
на; никада се, осим можда у сукобу са Мусом Кесеџијом, није по
служио услугама добрих вила или подвалама, а обрачунавао се са
пустахијама, одметницима од власти, насилницима и пљачкашима
међу Турцима, често с јунацима бољим и већим од себе. Када је ја
хао идући у лов или илазећи у шетњу, Марко је најчешће са собом
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имао само по једнога друга и то не зато што му је он био потребан
у евентуалним сукобима или за одбрану од напада из заседе, већ би
у разговору разгонили доколицу и дремеж.”
Први део рада који се тиче епске дивинизације Марковог лика,
Стојановић закључује ставовима Јована Деретића и Кирила Пену
шлиског. Док Деретић налази да нема ни једне личности која је у
толикој мери инспирисала стваралачку имагинацију свога народа,
Пенушлиски налази да Марко Краљевић представља „сажету пред
ставу једне стварности која се деценијама обликовала у машти на
рода, преносила се и ширила да би достигла гигантске размере об
ликујући скоро безначајну историјску личност, каква је био Краљ
Марко, у централну фигуру народне лирике јужних Словена.”
Измирење дихотомије која постоји између епске узвишености
Марковог лика и историјске маргиналности његовог лика и реал
ног чињења, Стојановић налази у опредмећивању лика Марка Кра
љевића, где се Марков лик истовремено прима као лик хероја-по
бедника и лик хероја-жртве, који ће умрети без порода и од „бога
старог крвника”. Тако је успостављена космичка равнотежа, и то
на два плана: на плану односа историјске и епске истине, и на пла
ну истине представљеног света, где је иако често благосиљан од
народа, ипак живео са клетвом рођеног оца: „Сине Марко да те Бог
убије!/ Ти немао ни добра ни порода!/ И да ти душа не испала/ док
турскога цара не дворио!”
У раду „Историјска основа боја на Граховцу 1858. Ђука Сре
дановића”, Стојановић на платформи историјског контекста овог
боја, који је за новију историју Црне Горе од велике важности, по
ставља догађајну вредност у контекст историјске и белетристичке
истинитости. Да би спровео ову компаративну анализу, као други
поредбени члан користио је песму Ђука Средановића од 1234 сти
ха, која је према мишљењу Мирољуба Стојановића „остварила ва
жну идејну улогу у другој половини дветнаестог века, што јој је и
био прворазредни задатак.”
Рад „Патетика саможртве у српском родољубивом песништву”,
није, као што се очекује од насловног узначења, синтетичке садр
жине већ аналитичке. Стојановић је на платформи песме „Повесно
слово Кнезу Лазару” од Патријарха Данила тумачио суштину па
Мирољуб Стојановић, Људско лице историје у књижевности, Славистич
ко друштво Србије, Београд, 2007, 17.

Јован Деретић, Загонетка Марка Краљевића, СКЗ, Београд, 1995, 14–15.

Кирил Пенушлиски, Предговор у: Јуначки народни песни, Македонско на
родно творештво, Македонска книга, Скопје, 1968, 11.

Мирољуб Стојановић, нав. дело, 51.
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тетике жртве и саможртвовања. Налази да су „жртва и саможртва
чешћи мотиви у поезији малих народа у којима је и инфериорна
позиција појединца чешћа, који су као група латентно угрожени,
односно којима је степен идеализоване пројекције егзистенције ну
жно повећан.”
Рад „Транспозиција историје у националној трагедији” пред
ставља експозе, својеврсни нацрт могућности израде једне опсе
жне синтезе везане за транспозиције реалног у историји у односу
на реалитете у предствљеном свету белетристичких дела. Стојано
вић сматра да је до „митологизације историјских реалија” дола
зило услед потребе српског народа за националним препородом у
свим његовим сегментима.
У раду „Да ли је Рајић утицао на Конеског?” сучељавамо се
са компаративном анализом, која се методолошки ослања на успо
стављање семантичких аналогија између песама „Басна о животу”
Велимира Рајића и песме „Везиља” Блажа Конеског. Можемо при
метити да се компаративна анализа на нивоу истоветности показу
је сврсисходном у односу на вресификацију, форму и семантичку
сличност, али се на фону могућности интерпретације показује да
су ове две песме битно различите и представљају експликацију раз
личитих поетика.
Рад „Масука на Балкану – Масука у Европи” представља инте
лектуално и духовно прегнуће Велимира Живојиновића – Massuke
да Народно позориште у Нишу постави на чврсте темеље како би
га учинио још професионалнијим. Овим радом је Стојановић дока
зао да је Масука свему приступао са јако развијеном одговорношћу
професионалца којем је сваки рад од превасходног значаја.
У раду „Милош Црњански њим самим”, Стојановић покуша
ва да исправи нанету неправду Црњанском, а тиче се става неких
критичара о осетном недостатку родољубља у поезији Милоша Цр
њанског. Стојановић сматра да поеме „Стражилово” (1921), „Сер
биа” (1926) и „Ламент над Београдом” (1965) „спадају у ред нај
лепшег и најродољубивијег што је спевано на српском језику? Ако
томе додамо и прву књигу „Сеоба” (1929) и „Љубав у Тоскани”
(1930), онда је огроман превид несхватљив људском уму, што би
рекао Црњански другим поводима, уколико тај ум није спознао оп
штепознате балканске, а пре свега српске инерције, неспособност




Исто, 53.
Исто, 77.
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да се отме импресији и критички преиспита једном прихваћене ста
вове ауторитета.”
У раду „Добрица Ћосић и поетика српског романа”, Стојано
вић једном исцрпно, местимично синтетичким захватима, луцид
ном анализом налази да романескни опус Добрице Ћосића има вр
ло велики удео у изградњи интегралне поетике модерног српског
романа.
Друга тематска целина представља специјалистичку научну
интересну сферу Мирољуба Стојановића, дакле, реч је о темама из
области македонистике. Стојановић је на примерима белетристич
ког опуса Славка Јаневског, Блажа Конеског и Ташка Георгијевског
уочавањем појединих проблема, указао на специфичност поетика
ових аутора.
Трећа тематска целина ове књиге везана је теме белетристич
ког стваралаштва које је географски одређено просторима Источне
у Јужне Србије, а у неким сегментима географског одређења, мо
гло би се везати и за Стару Србију. Скретањем пажње на литерарно
стваралаштво и епску традицију, пре свега, Источне Србије, Миро
љуб Стојановић је направио велики искорак у односу на постојеће
научно мишљење, које у односу на своју херметичност промене,
више представља стереотип који треба превазилазити него парадиг
му од које треба полазити и којом се треба у научном раду руково
дити.
Истицањем да су у Нишу боравили Масука и Јелена Димитри
јевић, Стојановић скреће пажњу на значај Ниша. Не изоставља ни
да подсети на научне раднике из Ниша, као што је Сава Пенчић,
али и саопштава домете нових књига Бранислава А. Михајловића
из Врања, или Новице Живковића из Пирота. Тако обухвата лите
рарно и научно стваралаштво са простора Старе Србије, нарочито
ако имамо у виду да у раду о Сави Пенчићу анализира и његов бо
равак и научни рад у Приштини.
Овом приликом истичемо рад: „Да ли постоји епска традиција
у Србији, на истоку”. Од самог почетка, Стојановић креће у изла
гање in media res: „У српској географији и етнографији, посебно
међу проучаваоцима народне књижевности, постоји уверење да је
у јужним и источним крајевима данашње Србије, епска песма и еп
ска традиција нису развијене, или бар не у оној мери и обиму како
је то у западним крајевима Србије, у Херцеговини и Црној Гори.”
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Стојановић примећује и да појмови, као што су Јужна Србија,
Шоплук и Торлак, у нашој етнографији нису прецизно одређени,
тако је терминолошки неспорзум „који су својевремено аутори
тативно подржали Милан Ђ. Милићевић, Јован Цвијић и други,
верујемо безазлено, актуелизован безмало као део антисрпског де
ловања из сопствене средине, где, историјски гледано, није било
националних неспоразума и непознаница.”10
Дакле, бираним речима, Стојановић показује да половичне
истине, које се презентирају као чињенице са терена, могу нанети
много штете. То ће рећи да етнографи, антропогеографи и истори
ографи, морају много водити рачуна кад промишљају периферна,
погранична српска подручја. У том смислу овај рад је од првора
зредног значаја за српску етнографију, јер нам показује да је посто
јала и да постоји епска традиција, на подручју коме је она одрицана
само из разлога непознавања чињеница на терену. Сада ту грешку,
документима, фотографијама, исказима, музејским фундусима и за
бележеном штампаном грађом, Стојановић исправља. Мишљења
смо да ништа друго није урадио овај рад је својим значајем и зна
чењем за српску традицију, етос и етнос, у државотворном смислу,
представља капитално дело, које својом свежином новоствореног,
позива на нова изучавања постојеће грађе и сигурно ће бити ини
цијална каписла за настанак низа научних монографија које ће се
бавити пручавањем овог проблема.
II
Књига Људско лице историје у књижевности је значајана са
аспекта методолошких захвата, који, са своје стране, представљају
својеврсни спецификум методолошког захвата самог аутора.
Мирољуб Стојановић сматра да је „објављивање једног књи
жевног дела књижевно-историјски феномен по себи и онда кад се
непосредно не бави историјском темом.”11 На основу овог експли
цита можемо закључити да Стојановић књижевности, као феноме
ну, не приступа са уских, текстуалистичких позиција, већ остваре
ни текст посматра као друштвени феномен, који својим потврђива
њем у том друштву представља и његову рефлексију и догађајну
истинитост. То ће рећи да посматра једно књижевно дело као једин
ство текста и контекста.
10
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Овде се чини занимљивим и расправе вредним став да „за раз
лику од драме, на пример, у којој су личности најчешће веома зна
чајне, учесници у прекретничким историјским догађајима, у епу то
су маргиналне личности. Такве су и Милош Војиновић, и Стојан
Јанковић, и војвода Момчило, Старина Новак, па и Марко Краље
вић о коме је испевано много више песама него свим личностима
значајним за памћење историјског времена.”12
Ми би приметили да, генерално узев, а у односу на стање у
српској епској поезији, то јесте тако. Међутим, ми не знамо како
би било у епу да је он којим случајем остварен у српском епском
народном стваралаштву. То можемо само да нагађамо. У односу на
уметничке епове које познајемо, не можемо рећи да тамо заузимају
централно место маргинални ликови. Ми уистину, а због времен
ске удаљености од догођеног, не знамо колику су историјску улогу
имали поједини носећи ликови епова (рецимо: Хектор, Парис Хеле
на, Ахил, Агамемнон, Менелај, итд), а колико су били маргиналног
значаја маргинални ликови у епу (рецимо: Патрокло). Као одличан
пример ту имамо нашег Марка Краљевића, који је и без историј
ске величине био средишњи лик епског јуначког певања, а да и не
причамо о искривљеној слици историјске улоге Вука Бранковића у
епској поезији.
Оно што подводи под „другу карактеристику епа” даје просто
ра за додатно промишљање. Наиме, Стојановић налази да се „лак
ше комбинују легендарни, митски, домишљени елементи, степен
њихове инкорпорације у ткиво песме пропорционално повећава с
повећањем дистанце певача од, за песму, иницијалног историјског
догађаја.”13 Опет, можемо приметити да је ово сасвим извесно у
односу на остварене резултате у нашем епском певању и у односу
на наше, српско драмско наслеђе, али у односу на светски корпус,
могуће је извући закљуке који би били знатно модификовани, јер
генерализовањем узорака који чине правило не може се анулирати
вредност корпуса узорака који чине изузетке од тог правила.
Занимљиво је како Стојановић доживљава прошлост и како
прошлост тумачи као историјску категорију: „Ако би се човек поза
бавио историјом вараћања прошлости, не би му био посебан напор
да утврди како прошлост није једном за свагда дата, односно да је
у различитим временима у понечему различито тумачена, да се,
супротно увреженом стереотипу о тачности само онога што је при
12
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мио, испољава да ни то што је прошло, осим на нивоу појма, одно
сно на нивоу категоријалном, никада није сасвим оно што јесте.”14
Другим речима, Стојановић скреће пажњу да прошлост као
темпорална категорија постоји само у сфери проживљеног, али у
сфери доживљајног постоји само као појам који се може испунити
различитим садржајима истинитости. Зато сматра да се „историј
ске реалије опиру реду и организацији, јер у приступима историји
увек постоје и стварне намере и интенција.”15
И на крају, чини нам се интересантним Стојановићево исти
цање поларитетних методолошких прилаза поетикама значајних
писаца са тендецијом in extenso, односно уочавањем diferentia spe
cifica. Он налази да су ове две методолошке тенденције искључују
ће, јер су различитих интересних сфера. Док прва тендеција има
методолошки захтев за приказивањем дела у целини, други метод
тежи приказивању онога што је код рецепције побудило интрес за
то дело. Са наше стране би приметили да уколико се пажљиво спро
веде анализа, са чврстим методолошким утемељењем, ова два при
ступа / методолошке тежње, не само да се не искључују већ се као
основне мисаоне операције – синтеза и анализа – допуњују.
Да закључимо, најновија књига Мирољуба Стојановића Људ
ско лице историје у књижевности представља једну врло инспи
ративну књигу, али и књигу која доказује да многим књижевним
и културолошким темама тек треба приступати модерном и савре
меном методолошком апаратуром како би се целокупни српски
простор потврдио у новом херменеутичком поимању, како језичког
тако и просторног јединства. Посебно данас српско национално
биће не треба разумевати парцијализацијом српске културе, већ је
треба разумевати као кохерентну језичку и територијалну целину
у свеукупности њеног опстајања, јер само приказано у хармонији
целине, српско национално биће може егзистирати и бити предста
вљено у својој пуноћи културалне, политичке и цивилизацијске не
миновности.
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