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�редраг ЈАШОВИЋ

ХЕРМЕНЕУТИЧКИ ИСКОРАК 
МИРОЉУБА СТОЈАНОВИЋА 

(�ирољуб Сто�ановић, Људско лице историје у књижевности, 
С�авистичко дру��тво Срби�е, �ео�рад, 2007)

�ирољуб Сто�ановић �е �едан од познати�их књи�евних и ку�-
турних пос�еника ко�и се, у почетку сво� ку�турно� ан�а�овања 
о��а��авао из Пирота, а данас се о��а��ава из Ни��а�� Ње�ова спе�и�а-
�истичка ори�ента�и�а у об�асти књи�евне херменеутике учини�а 
�а �е �едним од на�знача�ни�их пос�еника у оба�асти македонисти-
ке на просторима �x СФРЈ, а изван �акедони�е�� Већ су ове чињени-
�е сасвим довољне да заинтри�ира�у па�њу, како ��ире чита�ачке 
пуб�ике, тако и у�е, оне спе�и�а�истичке, за на�нови�у Сто�анови-
ћеву књи�у Људско лице историје у књижевности��

Књи�а обухвата седамнаест о��еда, ко�и творе кохерентну ме-
тодо�о��ку и тематску �е�ину, без обзира ��то су радови наста�а�и 
пос�едњих петнаестак �одина��1 Њихова методо�о��ка и тематска 
кохерентност �е везана за ини�и�а�ну и иде�ну окосни�у ових радо-
ва, а тиче се чињени�е да су сви радови наста�и у оквиру про�еката 
„Књи�евност и истори�а” и „Књи�евни �ивот на �у�оистоку Срби-
�е у 19�� и 20�� веку”�� 

Посматрањем радова у �е�ини мо�емо констатовати да интере-
сантност и херменеутичка провокативност ове књи�е �есте двостра-
но� каратера: мо�е се посматрати са садр�инско�/ тематско� аспек-
та и са методо�о��ко� аспекта�� �очавањем ових аспекатских интере-

1 Наиме, посто�е херменеутичари ко�и сматра�у да књи�е састављене од сту-
ди�а ко�е нису наста�е у временском континуитету, �една за дру�ом, нису мето-
до�о��ки кохерентне�� Такав став правда�у чињени�ом да аутор при�иком израде 
прве студи�е ни�е имао иде�у садр�инско� и методо�о��ко� аспекта пос�едње 
студи�е�� О томе по��едати: Предра� Ја��овић, Транспозиције књижевности за 
децу, �а�да�а, Кру��ева�, 2007, 16��



300 Предра� Ја��овић

сантности, као херменеутичке провокативности, ��то представља 
сво�еврсни искорак из научних константи на��е научне актуе�ности, 
чини да откривамо �ирољуба Сто�ановића као научника��

� односу на тематску преокупираност студи�а заступљених у 
ово� књизи, мо�емо констатовати да �е књи�а састављена из три 
�е�ине�� Прва �е�ина се тиче књи�евних тема, ко�е су везане за 
оп��ти књи�евни српски корпус, �де интересовање истра�ивача 
ни�е о�раничено епохама, сти�ским ори�ента�и�ама и тематиком�� 
� овом се�менту �ирољуб Сто�ановић са под�еднаким интересова-
њем при�ази како народно� тако и уметничко� књи�евности�� О��е-
ди ко�и припада�у ово� �е�ини су: „�арко Краљевић – истори�а 
и има�ина�и�а”, „Истори�ска основа бо�а на Грахов�у 1858�� Ђука 
Средановића”, „Патетика само�ртве у српском родољубивом пе-
сни��тву”, „Транспози�и�е истори�е у на�иона�но� тра�еди�и”, „Да 
�и �е Ра�ић ути�ао на Конеско�”, „�асука на �а�кану – �асука у 
Европи”, „�и�о�� Црњански њим самим”, „Добри�а Ћосић и пое-
тика српско� романа”�� 

Дру�у тематску �рупу чине студи�е из македонистике: „Тради-
�и�ски мотиви у поези�и С�авка Јаневско�”, „�нтички мотиви у 
поези�и ��� Конеско� и ��� �атевско�”, „Транспози�и�а �рађанско� 
рата у књи�евном де�у Та��ка Геор�и�евско�”, као и о��ед компара-
тивне садр�ине и методо�о��ко� усмерења, „Да �и �е Ра�ић ути�ао 
на Конеско�?”��

Трећу тематску �рупу у ко�о� садр�ином о��еда, Сто�ановић 
прави знатне херменеутичке искораке саоп��тавањем нових чиње-
ни�а, чиме разби�а неке научне стереотипе, ко�и посто�е у одно-
су на књи�евно и ку�турно ствара�а��тво Источне Срби�е, чине 
о��еди: „Је�ена Димитри�евић у списима Саве Пенчића”, „О Сави 
Пенчићу и ње�ово� заостав��тини”, „Да �и посто�и епска тради�и-
�а у Срби�и, на истоку” и „Самоосве��ћу�ућа књи�а Нови�е Жив-
ковића”��

Посматрана са методо�о��ко� аспекта књи�а �ирољуба Сто�а-
новића �е ви��еструко интересантна, и то превасходно збо� начина 
на ко�и проми��ља знача� истори�ске и књи�евне истине и одређи-
вања односа између про���о� и будуће��� Зато на�азимо да �е ову 
књи�у потребно са��едати и из методо�о��ко� у��а�� Тако �е мо�уће 
уочити и њене искораке у односу на актуе�но ми��љење, понуђена 
ре��ења у књи�евно� нау�и, а�и и недоуми�е, ко�е су у се�ментима 
оста�е недоречене�� 
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I

Да кренемо од тематских �е�ина књи�е, чи�е �е уочавање ус�о-
вљено пар�и�а�ним посматрањем књи�е према темама и ви��е 
представља аксио�о��ку и мисаону сенза�и�у интерпретатора, но 
��то сво�ом оде�итом тематиком нару��ава кохерентност садр�ине 
књи�е у �е�ини�� Наиме, први тематски кру� смо ус�овно одреди�и 
као оп��ту тематску преокупа�и�у ко�а се тиче оквира србистике�� 
Сто�ановић се са под�еднаким интересовањем занима за по�едине 
феномене у народно�, као и уметничко� књи�евности�� Темпора�-
но-сти�ска издиферен�ираност уметничке књи�евности Сто�ано-
вићу не представља проб�ем да понуди ори�ина�на ре��ења уоче-
них проб�ема�� 

� раду „�арко Краљевић – истори�а и има�ина�и�а”, �ирољуб 
Сто�ановић креће од истори�ско� памћења и проми��љања �арко-
во� �ика до космичке правде ко�а ће бити исказана, према ње�овом 
ми��љењу, тек у епско� поези�и�� �ирољуб Сто�ановић по�ази од 
већ давно потврђено� става Јована Деретића да �арко Краљевић, 
као неко ко ни��та ни�е знача�но урадио не спада у ред знача�них 
истори�ских �ичности, а�и �е у епско� поези�и добио простор, као 
ни�една �ичност XIX века�� Ова� феномен �е уто�ико већи уко�ико 
знамо да �арко Краљевић до�ази из породи�е скоро�евића ко�а не-
ма ду�у аристократску тради�и�у�� 

Руководећи се степеном информативности ко�у реф�екту�е 
ова� рад, мо�емо констатовати да �е Сто�ановић добро информи-
сан и да �е ду�о истра�ивао �рађу о �ику �арка Краљевића�� � том 
смис�у ова� рад представља сво�еврсну допуну књи�е Народни еп о 
Марку Краљеви�у Љубомира Зуковића, на чи�о� п�атформи �е и из-
растао као аутентична интерпрета�и�а феномена епске с�аве �ар-
ка Краљевића��

Сто�ановић, поред побро�аних особина, као ��то су: натпри-
родна физичка сна�а, патриотизам, самоста�ност, самовоља, прав-
дољубивост, наставак отпора и пос�е косовске тра�еди�е, истиче 
да �арко никад ни�е „нападао неду�не, бо�оу�одне и б�а�ородне, 
ни�де се ни�е по�ави�а свита на свечаностима и�и ору�ана пратња 
на бро�ним из�етима и ме�данима, чак и када се спремао у �арску 
(чита� су�танову) во�ску, ни�е водио чете, већ само с�у�у Го�уба-
на; никада се, осим мо�да у сукобу са �усом Кесеџи�ом, ни�е по-
с�у�ио ус�у�ама добрих ви�а и�и подва�ама, а обрачунавао се са 
пустахи�ама, одметни�има од в�асти, наси�ни�има и пљачка��има 
међу Тур�има, често с �уна�има бољим и већим од себе�� Када �е �а-
хао идући у �ов и�и и�азећи у ��етњу, �арко �е на�че��ће са собом 
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имао само по �едно�а дру�а и то не зато ��то му �е он био потребан 
у евентуа�ним сукобима и�и за одбрану од напада из заседе, већ би 
у раз�овору раз�они�и доко�и�у и дреме���”2

Први део рада ко�и се тиче епске дивиниза�и�е �арково� �ика, 
Сто�ановић закључу�е ставовима Јована Деретића и Кири�а Пену-
���иско��� Док Деретић на�ази да нема ни �едне �ичности ко�а �е у 
то�ико� мери инспириса�а ствара�ачку има�ина�и�у сво�а народа3, 
Пену���иски на�ази да �арко Краљевић представља „са�ету пред-
ставу �едне стварности ко�а се де�ени�ама об�икова�а у ма��ти на-
рода, преноси�а се и ��ири�а да би дости��а �и�антске размере об-
�ику�ући скоро безнача�ну истори�ску �ичност, каква �е био Краљ 
�арко, у �ентра�ну фи�уру народне �ирике �у�них С�овена��”4

Измирење дихотоми�е ко�а посто�и између епске узви��ености 
�арково� �ика и истори�ске мар�ина�ности ње�ово� �ика и реа�-
но� чињења, Сто�ановић на�ази у опредмећивању �ика �арка Кра-
љевића, �де се �арков �ик истовремено прима као �ик херо�а-по-
бедника и �ик херо�а-�ртве, ко�и ће умрети без порода и од „бо�а 
старо� крвника”�� Тако �е успостављена космичка равноте�а, и то 
на два п�ана: на п�ану односа истори�ске и епске истине, и на п�а-
ну истине представљено� света, �де �е иако често б�а�осиљан од 
народа, ипак �ивео са к�етвом рођено� о�а: „Сине �арко да те �о� 
уби�е!/ Ти немао ни добра ни порода!/ И да ти ду��а не испа�а/ док 
турско�а �ара не дворио!”

� раду „Истори�ска основа бо�а на Грахов�у 1858�� Ђука Сре-
дановића”, Сто�ановић на п�атформи истори�ско� контекста ово� 
бо�а, ко�и �е за нови�у истори�у Црне Горе од ве�ике ва�ности, по-
ставља до�ађа�ну вредност у контекст истори�ске и бе�етристичке 
истинитости�� Да би спровео ову компаративну ана�изу, као дру�и 
поредбени ч�ан користио �е песму Ђука Средановића од 1234 сти-
ха, ко�а �е према ми��љењу �ирољуба Сто�ановића „оствари�а ва-
�ну иде�ну у�о�у у дру�о� по�овини дветнаесто� века, ��то �о� �е и 
био прворазредни задатак��”5

Рад „Патетика само�ртве у српском родољубивом песни��тву”, 
ни�е, као ��то се очеку�е од нас�овно� узначења, синтетичке садр-
�ине већ ана�итичке�� Сто�ановић �е на п�атформи песме „Повесно 
с�ово Кнезу Лазару” од Патри�арха Дани�а тумачио су��тину па-

2 �ирољуб Сто�ановић, Људско лице историје у књижевности, С�авистич-
ко дру��тво Срби�е, �ео�рад, 2007, 17�� 

3 Јован Деретић, Загонетка Марка Краљеви�а, СКЗ, �ео�рад, 1995, 14–15��
4 Кири� Пену���иски, Пред�овор у: Јуначки народни песни, �акедонско на-

родно творе��тво, �акедонска кни�а, Скоп�е, 1968, 11��
5 �ирољуб Сто�ановић, нав�� де�о, 51��
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тетике �ртве и само�ртвовања�� На�ази да су „�ртва и само�ртва 
че��ћи мотиви у поези�и ма�их народа у ко�има �е и инфериорна 
пози�и�а по�един�а че��ћа, ко�и су као �рупа �атентно у�ро�ени, 
односно ко�има �е степен идеа�изоване про�ек�и�е е�зистен�и�е ну-
�но повећан��”6

Рад „Транспози�и�а истори�е у на�иона�но� тра�еди�и” пред-
ставља експозе, сво�еврсни на�рт мо�ућности израде �едне опсе-
�не синтезе везане за транспози�и�е реа�но� у истори�и у односу 
на реа�итете у предствљеном свету бе�етристичких де�а�� Сто�ано-
вић сматра да �е до „мито�о�иза�и�е истори�ских реа�и�а”7 до�а-
зи�о ус�ед потребе српско� народа за на�иона�ним препородом у 
свим ње�овим се�ментима�� 

� раду „Да �и �е Ра�ић ути�ао на Конеско�?” сучељавамо се 
са компаративном ана�изом, ко�а се методо�о��ки ос�ања на успо-
стављање семантичких ана�о�и�а између песама „�асна о �ивоту” 
Ве�имира Ра�ића и песме „Везиља” ��а�а Конеско��� �о�емо при-
метити да се компаративна ана�иза на нивоу истоветности показу-
�е сврсисходном у односу на вресифика�и�у, форму и семантичку 
с�ичност, а�и се на фону мо�ућности интерпрета�и�е показу�е да 
су ове две песме битно раз�ичите и представља�у експ�ика�и�у раз-
�ичитих поетика�� 

Рад „�асука на �а�кану – �асука у Европи” представља инте-
�ектуа�но и духовно пре�нуће Ве�имира Живо�иновића – ������� 
да Народно позори��те у Ни��у постави на чврсте темеље како би 
�а учинио �о�� професиона�ни�им�� Овим радом �е Сто�ановић дока-
зао да �е �асука свему приступао са �ако разви�еном од�оворно��ћу 
професиона��а ко�ем �е сваки рад од превасходно� знача�а��

� раду „�и�о�� Црњански њим самим”, Сто�ановић поку��а-
ва да исправи нанету неправду Црњанском, а тиче се става неких 
критичара о осетном недостатку родољубља у поези�и �и�о��а Цр-
њанско��� Сто�ановић сматра да поеме „Стра�и�ово” (1921), „Сер-
биа” (1926) и „Ламент над �ео�радом” (1965) „спада�у у ред на�-
�еп��е� и на�родољубиви�е� ��то �е спевано на српском �езику? �ко 
томе додамо и прву књи�у „Сеоба” (1929) и „Љубав у Тоскани” 
(1930), онда �е о�роман превид несхватљив људском уму, ��то би 
рекао Црњански дру�им поводима, уко�ико та� ум ни�е спознао оп-
��тепознате ба�канске, а пре све�а српске инер�и�е, неспособност 

6 Исто, 53��
7 Исто, 77��
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да се отме импреси�и и критички преиспита �едном прихваћене ста-
вове ауторитета��”8

� раду „Добри�а Ћосић и поетика српско� романа”, Сто�ано-
вић �едном ис�рпно, местимично синтетичким захватима, �у�ид-
ном ана�изом на�ази да романескни опус Добри�е Ћосића има вр-
�о ве�ики удео у из�радњи инте�ра�не поетике модерно� српско� 
романа��

Дру�а тематска �е�ина представља спе�и�а�истичку научну 
интересну сферу �ирољуба Сто�ановића, дак�е, реч �е о темама из 
об�асти македонистике�� Сто�ановић �е на примерима бе�етристич-
ко� опуса С�авка Јаневско�, ��а�а Конеско� и Та��ка Геор�и�евско� 
уочавањем по�единих проб�ема, указао на спе�ифичност поетика 
ових аутора�� 

Трећа тематска �е�ина ове књи�е везана �е теме бе�етристич-
ко� ствара�а��тва ко�е �е �ео�рафски одређено просторима Источне 
у Ју�не Срби�е, а у неким се�ментима �ео�рафско� одређења, мо-
��о би се везати и за Стару Срби�у�� Скретањем па�ње на �итерарно 
ствара�а��тво и епску тради�и�у, пре све�а, Источне Срби�е, �иро-
љуб Сто�ановић �е направио ве�ики искорак у односу на посто�еће 
научно ми��љење, ко�е у односу на сво�у херметичност промене, 
ви��е представља стереотип ко�и треба превази�азити не�о паради�-
му од ко�е треба по�азити и ко�ом се треба у научном раду руково-
дити��

Исти�ањем да су у Ни��у борави�и �асука и Је�ена Димитри-
�евић, Сто�ановић скреће па�њу на знача� Ни��а�� Не изоставља ни 
да подсети на научне раднике из Ни��а, као ��то �е Сава Пенчић, 
а�и и саоп��тава домете нових књи�а �ранис�ава ��� �иха��овића 
из Врања, и�и Нови�е Живковића из Пирота�� Тако обухвата �ите-
рарно и научно ствара�а��тво са простора Старе Срби�е, нарочито 
ако имамо у виду да у раду о Сави Пенчићу ана�изира и ње�ов бо-
равак и научни рад у При��тини��

Овом при�иком истичемо рад: „Да �и посто�и епска тради�и�а 
у Срби�и, на истоку”�� Од само� почетка, Сто�ановић креће у из�а-
�ање �� ����� ����: „� српско� �ео�рафи�и и етно�рафи�и, посебно 
међу проучавао�има народне књи�евности, посто�и уверење да �е 
у �у�ним и источним кра�евима дана��ње Срби�е, епска песма и еп-
ска тради�и�а нису разви�ене, и�и бар не у оно� мери и обиму како 
�е то у западним кра�евима Срби�е, у Хер�е�овини и Црно� Гори��”9	

8 Исто, 167��
9 Исто 62��
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Сто�ановић примећу�е и да по�мови, као ��то су Ју�на Срби�а, 
�оп�ук и Тор�ак, у на��о� етно�рафи�и нису пре�изно одређени, 
тако �е термино�о��ки неспорзум „ко�и су сво�евремено аутори-
тативно подр�а�и �и�ан Ђ�� �и�ићевић, Јован Цви�ић и дру�и, 
веру�емо безаз�ено, актуе�изован безма�о као део антисрпско� де-
�овања из сопствене средине, �де, истори�ски ��едано, ни�е би�о 
на�иона�них неспоразума и непознани�а��”10

Дак�е, бираним речима, Сто�ановић показу�е да по�овичне 
истине, ко�е се презентира�у као чињени�е са терена, мо�у нанети 
мно�о ��тете�� То ће рећи да етно�рафи, антропо�ео�рафи и истори-
о�рафи, мора�у мно�о водити рачуна кад проми��ља�у периферна, 
по�ранична српска подруч�а�� � том смис�у ова� рад �е од првора-
зредно� знача�а за српску етно�рафи�у, �ер нам показу�е да �е посто-
�а�а и да посто�и епска тради�и�а, на подруч�у коме �е она одри�ана 
само из раз�о�а непознавања чињени�а на терену�� Сада ту �ре��ку, 
документима, фото�рафи�ама, исказима, музе�ским фундусима и за-
бе�е�еном ��тампаном �рађом, Сто�ановић исправља�� �и��љења 
смо да ни��та дру�о ни�е урадио ова� рад �е сво�им знача�ем и зна-
чењем за српску тради�и�у, етос и етнос, у др�авотворном смис�у, 
представља капита�но де�о, ко�е сво�ом све�ином новостворено�, 
позива на нова изучавања посто�еће �рађе и си�урно ће бити ини-
�и�а�на капис�а за настанак низа научних моно�рафи�а ко�е ће се 
бавити пручавањем ово� проб�ема��

II

Књи�а Људско лице историје у књижевности �е знача�ана са 
аспекта методо�о��ких захвата, ко�и, са сво�е стране, представља�у 
сво�еврсни спе�ификум методо�о��ко� захвата само� аутора��

�ирољуб Сто�ановић сматра да �е „об�ављивање �едно� књи-
�евно� де�а књи�евно-истори�ски феномен по себи и онда кад се 
непосредно не бави истори�ском темом��”11 На основу ово� експ�и-
�ита мо�емо закључити да Сто�ановић књи�евности, као феноме-
ну, не приступа са уских, текстуа�истичких пози�и�а, већ остваре-
ни текст посматра као дру��твени феномен, ко�и сво�им потврђива-
њем у том дру��тву представља и ње�ову реф�екси�у и до�ађа�ну 
истинитост�� То ће рећи да посматра �едно књи�евно де�о као �един-
ство текста и контекста��

10 Исто, 63
11 Исто 9��
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Овде се чини занимљивим и расправе вредним став да „за раз-
�ику од драме, на пример, у ко�о� су �ичности на�че��ће веома зна-
ча�не, учесни�и у прекретничким истори�ским до�ађа�има, у епу то 
су мар�ина�не �ичности�� Такве су и �и�о�� Во�иновић, и Сто�ан 
Јанковић, и во�вода �омчи�о, Старина Новак, па и �арко Краље-
вић о коме �е испевано мно�о ви��е песама не�о свим �ичностима 
знача�ним за памћење истори�ско� времена��”12

�и би примети�и да, �енера�но узев, а у односу на стање у 
српско� епско� поези�и, то �есте тако�� �еђутим, ми не знамо како 
би би�о у епу да �е он ко�им с�уча�ем остварен у српском епском 
народном ствара�а��тву�� То мо�емо само да на�ађамо�� � односу на 
уметничке епове ко�е позна�емо, не мо�емо рећи да тамо заузима�у 
�ентра�но место мар�ина�ни �икови�� �и уистину, а збо� времен-
ске удаљености од до�ођено�, не знамо ко�ику су истори�ску у�о�у 
има�и по�едини носећи �икови епова (ре�имо: Хектор, Парис Хе�е-
на, �хи�, ��амемнон, �ене�а�, итд), а ко�ико су би�и мар�ина�но� 
знача�а мар�ина�ни �икови у епу (ре�имо: Патрок�о)�� Као од�ичан 
пример ту имамо на��е� �арка Краљевића, ко�и �е и без истори�-
ске ве�ичине био среди��њи �ик епско� �уначко� певања, а да и не 
причамо о искривљено� с�и�и истори�ске у�о�е Вука �ранковића у 
епско� поези�и��

Оно ��то подводи под „дру�у карактеристику епа” да�е просто-
ра за додатно проми��љање�� Наиме, Сто�ановић на�ази да се „�ак-
��е комбину�у �е�ендарни, митски, доми��љени е�ементи, степен 
њихове инкорпора�и�е у ткиво песме пропор�иона�но повећава с 
повећањем дистан�е певача од, за песму, ини�и�а�но� истори�ско� 
до�ађа�а��”13 Опет, мо�емо приметити да �е ово сасвим извесно у 
односу на остварене резу�тате у на��ем епском певању и у односу 
на на��е, српско драмско нас�еђе, а�и у односу на светски корпус, 
мо�уће �е извући закљуке ко�и би би�и знатно модификовани, �ер 
�енера�изовањем узорака ко�и чине прави�о не мо�е се ану�ирати 
вредност корпуса узорака ко�и чине изузетке од то� прави�а��

Занимљиво �е како Сто�ановић до�ивљава про���ост и како 
про���ост тумачи као истори�ску кате�ори�у: „�ко би се човек поза-
бавио истори�ом вараћања про���ости, не би му био посебан напор 
да утврди како про���ост ни�е �едном за сва�да дата, односно да �е 
у раз�ичитим временима у понечему раз�ичито тумачена, да се, 
супротно увре�еном стереотипу о тачности само оно�а ��то �е при-

12 Исто, 22��
13 Исто
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мио, испољава да ни то ��то �е про���о, осим на нивоу по�ма, одно-
сно на нивоу кате�ори�а�ном, никада ни�е сасвим оно ��то �есте��”14

Дру�им речима, Сто�ановић скреће па�њу да про���ост као 
темпора�на кате�ори�а посто�и само у сфери про�ивљено�, а�и у 
сфери до�ивља�но� посто�и само као по�ам ко�и се мо�е испунити 
раз�ичитим садр�а�има истинитости�� Зато сматра да се „истори�-
ске реа�и�е опиру реду и ор�аниза�и�и, �ер у приступима истори�и 
увек посто�е и стварне намере и интен�и�а��”15

И на кра�у, чини нам се интересантним Сто�ановићево исти-
�ање по�аритетних методо�о��ких при�аза поетикама знача�них 
писа�а са тенде�и�ом �� �x�����, односно уочавањем ����������� �p�-
���������� Он на�ази да су ове две методо�о��ке тенден�и�е искључу�у-
ће, �ер су раз�ичитих интересних сфера�� Док прва тенде�и�а има 
методо�о��ки захтев за приказивањем де�а у �е�ини, дру�и метод 
те�и приказивању оно�а ��то �е код ре�еп�и�е побуди�о интрес за 
то де�о�� Са на��е стране би примети�и да уко�ико се па�љиво спро-
веде ана�иза, са чврстим методо�о��ким утемељењем, ова два при-
ступа / методо�о��ке те�ње, не само да се не искључу�у већ се као 
основне мисаоне опера�и�е – синтеза и ана�иза – допуњу�у��

Да закључимо, на�нови�а књи�а �ирољуба Сто�ановића Људ-
ско лице историје у књижевности представља �едну вр�о инспи-
ративну књи�у, а�и и књи�у ко�а доказу�е да мно�им књи�евним 
и ку�туро�о��ким темама тек треба приступати модерном и савре-
меном методо�о��ком апаратуром како би се �е�окупни српски 
простор потврдио у новом херменеутичком поимању, како �езичко� 
тако и просторно� �единства�� Посебно данас српско на�иона�но 
биће не треба разумевати пар�и�а�иза�и�ом српске ку�туре, већ �е 
треба разумевати као кохерентну �езичку и територи�а�ну �е�ину 
у свеукупности њено� опста�ања, �ер само приказано у хармони�и 
�е�ине, српско на�иона�но биће мо�е е�зистирати и бити предста-
вљено у сво�о� пуноћи ку�тура�не, по�итичке и �иви�иза�и�ске не-
миновности��

14 Исто, 72��
15 Исто, 73��




