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Агора, Зре ња нин, Нови Сад, 2014.

Ана ло ги је и по ду дар но сти име ђу Да мја но вље вог про шло го ди шњег ро ма -
на, И�и ка Јеро�оли�ика@VUK, и Ха зар ског реч ни ка Ми ло ра да Па ви ћа
не мо гу се до кра ја об ја сни ти за јед нич ким по е тич ким опре де ље њи ма
и фи ло зо фи јом умет но сти њи хо вих ауто ра, већ је ди но све сним и до -
след ним на сто ја њем Са ве Да мја но ва да, у го ди ни у ко јој су се на вр ши -
ле три де це ни је од пр вог из да ња Ха зар скоg реч ни ка, чи та о ца �о�се �
и на опус свог узо ра. Те ма ти за ци ја при ли ка из уда ље них исто риј ских
епо ха и за ње га је би ла за о би ла зан, ор на мен та лан на чин за ко мен та ри -
са ње кул тур них пи та ња од ко јих су не ка ак ту ел на (по ли тич ка ко рект -
ност, на при мер, на ци о нал ни и ма њин ски иден ти те ти), а не ка ве чи та
(из бор из ме ђу ве ре и не ве ре, не бе ског и зе маљ ског цар ства, на раз ли -
чи тим се ман тич ким ни во и ма, од по ли ти ке до бра ка); ње го ви ју на ци
су, по пут Па ви ће вих, пси хо ло шки  не ак тив ни, а пре ко гра ни ца ло ги -
ке, про сто ра и вре ме на ме та фо рич но су ис по ве зи ва ни у то ли кој ме ри
да се чи ни да и ни су по ку шај на ра тив ног кре и ра ња оде ли тих ју на ка,
већ ема на ци је су прот ста вље них прин ци па ми шље ња, жен ског и му -
шког. Оба ауто ра те же да ма су тај них и ми сти фи ко ва них ци та та из
тек сто ва раз ли чи тих ти по ва и ста ри не об у з�а ју мо за ич ко-ен ци кло пе -
диј ском струк ту ром: док је Па ви ћев ро ман, у игри ми ми кри је, ком по -
но ван као реч ник и пре до чен као ре кон струк ци ја пр во бит ног из да ња
из 17. ве ка, Да мја нов се осла ња на зборнк ба рок них ам бле ма И�и ка
Је ро �о ли �и ка ко ји при пи су је срп ском цен зо ру у Бе чу, Ата на си ју Ди -
ми три је ви ћу Се ке ре шу, а чи ји ком по зи ци о ни прин цип са рад ње ре чи



и сли ке у пот пу но сти усва ја; „ци ти ра ју ћи“ на по чет ку сва ког по гла вља
по јед ну ње ну ну ме ри са ну „кар ту“, на ко јој сти хо ви и ли ков на илу стра -
ци ја пре но се од ре ђе ну мо рал ну по у ку, он про зни текст ко ји им сле ди
пред ста вља као њи хо ву до дат ну екс пли ка ци ју, од но сно при ме ну на
дру га чи је са др жа је, тако да књига И�и ка Јеро�оли�ика@VUK по ста -
је вр ста реч ни ка, реч ни ка пој мо ва.

Уво ђе њем чи та вог по гла вља ко је је, уме сто тек стом, ис пу ње но фо -
то гра фи ја ма1 од ко јих сва ка алу ди ра на на ра тив ко ји је из тек ста из о -
ста вљен, али се ње го во жи во при су ство у ње му �о�ра зу ме ва, ма да
чи та о цу мо же, али и не мо ра да бу де по знат, аутор је на гла сио ва жност
не вер бал них об ли ка ко му ни ка ци је из ме ђу свог ро ма на и ње го ве пу -
бли ке. Он ти ме ука зу је да би и са му фи зич ку рас �ро с�ра ње нос� ро ма -
неск ног тек ста тре ба ло узе ти у об зир као рав но прав ног уче сни ка у
ње го вом раз у ме ва њу. Усме ра ва ју ћи па жњу чи та ла ца ка се ман тич кој
но си во сти па ра тек сту ал них де ло ва, ка ква је Бе ле шка о ау�о ру, на при -
мер, у ко јој се об зна њу је да је ово Да мја но вљев по след њи ро ман, или
ди зајн ко ри ца, на ко ји ма се на ла зе ма гич ни ква дра ти ко ји та ко ђе има -
ју од ре ђе ну уло гу у кон тек сту а ли за ци ји ње го вог са �р жа ја, аутор ре ла -
ти ви зу је гра ни це из ме ђу „ро ма неск ног“ и „спо ља шњег“ све та, све та
књи ге и све та чи та о че ве ствар но сти, чи не ћи да нас текст, од би ја ју ћи да
се окон ча и за тво ри, сво јим зав шет ком, за пра во, вра ћа на по че так, од -
но сно ка уну �ра.

Ис пи су ју ћи не са мо на слов ро ма на, већ и соп стве но име ком би на -
ци јом при род ног и ве штач ки ге не ри са ног је зи ка, као да су у пи та њу
веб-адре се, аутор опо на ша елек трон ски на ра тив и ус по ста вља сим бо -
лич ну ве зу са хи пер тек стом. У том све тлу са гле да не, илу стра тив не
„кар те“ на по чет ку сва ког по гла вља би ле би ана лог не ико ни ца ма за од -
го ва ра ју ће тек сту ал не лин ко ве, док би сам ро ман био са мо из бор из
ма те ри ја ла ко ји већ по сто ји не где у бес ко нач ним про сто ри ма ин тер не -
та као не са гле ди вој би бли о те ци. На тај на чин, аутор им пли ци ра и да
је сва ка ми сао осло ње на на гру пе тек сто ва ко је јој прет хо де, та ко да и
ни је дру го до ци ти ра ње у раз ли чи том сте пе ну, ва ри ја ци ја већ по зна -
тих, све сно или не све сно усво је них на ра ти ва ко ји су по ста ли „ар ма ту ра“
свих на ших спо зна ја. При ме њу ју ћи те мељ ну иде ју пост мо дер ни стич ке
по е ти ке, пре ма ко јој су и ства ра ла штво и ми шље ње, у сво јој су шти ни,
увек са мо ars combinatoria, а по јам аутор ства нео дво јив од хо мер ско� �и -
�а ња, Да мја нов, исто вре ме но, по ле мич ки од ба цу је по ла зи шта тзв. ствар -
но сне про зе: ако је на ра тив основ и зна ња и се ћа ња, да ли ствар ност
уоп ште мо же да бу де ста ри ја од при че, од но сно да ли при ча до при но си
спо зна ји или са мо по твр ђу је већ ду бо ко уса ђе не илу зи је?
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1 У пи та њу је по гла вље XX под на сло вом „Вук и аван гар да”, у: И�и ка Јеро�оли�ика@VUK,
нав. из да ње, стр. 218–229.
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По гла вља ро ма на из ра зи то су ста тич на; ме ђу њи ма не ма очи глед -
ног кон ти ну и те та, па ни ко хе рен ци је. Ро ман за по чи ње и за вр ша ва се
са по гру пом до ку мен тар них псе у доци та та: док је пред њи део ком по -
зи ци о ног окви ра са чи њен од чла на ка ко ји ма је у оно вре ме ној штам пи
про пра ће на са хра на Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, у ње го вом зад њем
де лу су на уч не од ред ни це с Ву ко вим име ном из Лек си ко на ју gо сло вен -
ских �и са ца, од но сно Кра�ке ис�о ри је ср�ске књи жев но с�и Јо ва на
Де ре ти ћа. На тај на чин је по ста вљен се ман тич ки кон текст у ко јем би
тре ба ло раз у ме ва ти срж ро ма неск ног тек ста, а ко ји чи та о че ву па жњу
од дру штве не с�вар но с�и во ди ка књи жев но и сто риј ској веч но с�и. И
та срж, ме ђу тим, има уво�, по гла вље ко је је на сло вље но као „По че так“,
а у ко јем се, у фор ми пи та ња, на ја вљу је са др жи на пред сто је ћих тек сто -
ва, што до не кле под се ћа на те зе из не ке на уч не рас пра ве.

По гла вља се раз ли ку ју и по на ра тив ној ре то ри ци и ти по ви ма тек -
сто ва ко ји ма су бли ска, од фол клор не фик ци је (ми та, пре да ња, бај ке и
ба сне) до не фик ци о нал них жан ро ва (ка кви су хро ни ка, би о гра фи ја,
пу то пис, књи жев на кри ти ка), чи ме се алу ди ра на ра зно вр сност по ља
Ву ко ве де лат но сти; не ка од њих са др же и ре ми ни сцен ци је на чу ве не
на сло ве из исто ри је срп ске књи жев но сти, од Жи �и ја кра ље ва и ар хи -
е �и ско �а ср�ских до ро ма на На Дри ни ћу �ри ја.

Али, раз ли ке се ни ту не окон ча ва ју: др же ћи се мак си ме да „исто -
ри ја по чи ва у Је зи ку”, као и да је „Је зик су штин ски иди ом Исто ри је”2,
аутор с по гла вљем, ме ња и сти ло ве при по ве да ња, па од опо на ша ња на -
род ног ка зи ва ча (у Ву ко вој ре дак ци ји) сти же до на уч не рас пра ве и ње -
не па ро ди је, од ве ре, да кле, и ко лек тив них пред ста ва као осло на ца
на ра тив не све сти, до скеп се и са мо о ту ђе ња. У та квом по сту па њу има
не че га од ру ди мен тар ног об ли ка сцен ског на сту па ња: аутор не описује
епо хе, већ нам их по мо ћу њи хо вих иди о ма и под од го ва ра ју ћом при -
по ве дач ком ма ском, за пра во �ре�с�а вља. 

До не кле је сте па ра док сал но, али упра во у тој за тво ре но сти по гла -
вља и при вид ном од су ству ка у зал но си тре ба тра жи ти фак то ре ко хе -
зи је ко ји их успе шно ор га ни зу је у хи брид ну ро ма неск ну це ли ну чи ји се
основ ни на ра тив ни по ре дак, за раз ли ку од Ха зар ско� реч ни ка, ипак не
мо же (да ље) ре ме ти ти: ро ман И�и ка Јеро�оли�ика@VUK мо гу ће је
чи та ти као сво је вр сну исто ри ју срп ске књи жев но сти; ду бо ка ис пар це -
ли са ност ро ма неск ног тек ста би, притом, упу ћи ва ла на од су ство кул -
тур ног кон ти ну и те та ко ји је њен не про ла зан усуд и оте жа ва ју ћа
окол ност сва ког по ку ша ја пе ри о ди за ци је. 

Че стом упо тре бом ин тер пунк циј ског зна ка три тач ке не са мо на кра -
ју, не го и на по чет ку по је ди них па су са и оде ља ка, аутор је ство рио ути сак
2 Нав. де ло, стр. 69.



да су по сре ди тек де ло ви не ког знат но про стра ни јег тек ста ко ји, ов де-он -
де, из ра ња ју из не са гле ди ве тми не, те да нас он на тај на чин су о ча ва са од -
лом ци ма про це са у чи ју ло ги ку и узроч но-по сле дич не ве зе за пра во и
не ма мо уви да, а чи ја се про гре си ја чи ни ско ко ви том, јер о њој мо же мо је -
ди но да спе ку ли ше мо, у ње не �ре ки �е и �ра зни не учи та ва ју ћи са др жа је у
скла ду са соп стве ним чи та лач ким ис ку ством, ин те лек ту ал ним на ви ка ма,
па и тре нут ним емо ци о нал но-пси хо ло шким ста њи ма.

У ро ма ну, ипак, по сто ји је дан чи ни лац кон ти ну и те та, а то је сам Је -
зик: при ла го ђа ва ју ћи се сва кој по тре би, те ми, то ну, окол но сти ма, еруп -
ти ван али и сло је вит и суп ти лан, он не �ре ки�но ма ни фе сту је сво ју
ви тал ност, у че му је тај на оп ти ми зма и ду хо ви то сти овог ро ма на. У
суп стан ци јал ном, за ум ном, го то во не кон тро ли са ном ви ду, Је зик је са -
др жан у љу бав ној при чи о VUK-у и DE STI NO, му шком и жен ском не -
све сном прин ци пу по сто ја ња, као га ран ту плод но сти и жи во та ко ји се
не пре ста но об на вља из са мо га се бе, кроз ми стич не чи но ве име но ва -
ња све та у сва кој од ње го вих вол шеб них тран сфор ма ци ја. Бу ду ћи да је
умет ност је зи ка, књи жев ност је ње го во о�ле �а ло и чу вар; ако би се И�и-
ка Јеро�оли�ика@VUK од ре ди ла као ро ман си ра на исто ри ја срп ске
књи жев но сти, он да би њен глав ни ју нак био упра во срп ски је зик.

У пра ви ли ма пре ма ко ји ма су на ра тив ни бло ко ви у овом ро ма ну
ис ком би но ва ни има ма те ма тич ке про ра чу на то сти: док ис кон тро ли са -
на упо тре ба ма лих и ве ли ких сло ва на по чет ку истих ре чи ука зи је на
про ме ну он то ло шког ста ту са пој мо ва3 ко ји су њи ма озна че ни, до тле
де ло ви тек ста ко ји су од штам па ни истим гра фич ким из гле дом сло ва
ме ђу соб но се ман тич ки ко ре спон ди ра ју, пре но се ћи на тај на чин не ка
„ви ша“, „не ли не ар на“ зна че ња, а на чи ју бит ност ука зу је упра во чи ње -
ни ца да се упор но, рит мич ки на вра ћу ју, без об зи ра на окол но сти.

При мет но је, та ко ђе, по на вља ње од ре ђе них ар хе тип ских те мат ско-
-мо тив ских обра за ца ко ји се, об ра ђе ни у скла ду са дру га чи јим на ра -
тив ним ре то ри ка ма, пре о бра жа ва ју у ва ри јан �е ко је су по не кад до
не пре по зна тљи во сти уда ље не од ори �и на ла4. Ме ђу тим, са мо њи хо во
по ја вљи ва ње у раз ли чи тим кон тек сти ма ука зу је да су у пи та њу кљу че -
ви ко ленктив но-не све сне пси хо ло ги је, обра сци по мо ћу ко јих Ср би
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3 Док се Вук од но си на са мог ре фор ма то ра и ње го ве исто риј ске име ња ке, вук ука -
зу је на при су ство или про ја ву то тем ског пра прет ка ко ји се на раз ли чи те на чи не
ре а ли зу је кроз исто ри ју, док је VUK сим бол-до мен ко јим се за сво ђу ју све ра зно -
ли ко сти овог ро ма на.
4 Ву ко ва же нид ба Аном Кра ус, де вој ком не мач ког, да кле, �у ђин ско� по ре кла, за -
пра во је да ле ки од јек ар хе тип ског мо ти ва бра ка са то тем ском жи во ти њом ко јим
ју нак за до би ја пред зна ке до но си о ца ве ли ких, суд бин ских про ме на. Ви ди о то ме
оп шир ни је у: Је ле а зар Ме ле тин ски, О књи жев ним ар хе �и �о ви ма, прев. Рад ми ла
Ме ча нин, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2011.



свих по ко ле ња �ри ро�но по ку ша ва ју да спо зна ју и об ја сне свет, „ар ма -
ту ра“ на ци о нал ног иден ти те та: су коб са оцем и сме на ге не ра ци ја, ан -
та го ни зам из ме ђу зе маљ ског и не бе ског цар ства, из ме ђу �у ђе� и на ше
�, љу ба ви и смр ти. 

На кон спо ме ну тог псе у додо ку мен тар ног уво да, а пре са мог „По -
чет ка“, у ро ма ну по сто ји по гла вље ко је је на сло вље но као „Ин тер лу -
диј“, а у ко јем се на ла зи зва нич ни из ве штај ам ба са до ра у Бе чу, Мил.
Ми ха и ло ви ћа, упу ћен ми ни стру ино стра них по сло ва, о екс ху ма ци ји
Ву ко вих зем них оста та ка ра ди пре но са у Бе о град. Иако би тре ба ло да
се ра ди о др жав ном до ку мен ту, тон ам ба са до ро вог из ве шта ја је па те -
ти чан, као да је у пи та њу от кри ве ње мо шти ју, од но сно ути ра ње пу та
ка но ни за ци ји све ти те ља. На тај на чин, аутор је от по чео по ле мич ко
оспо ра ва ње тра ди ци је не кри тич ког ве ли ча ња Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа,
али је исто вре ме но отво рио и мо гућ ност за ко сми за ци ју лич но сти „оца
срп ске књи жев но сти“ уну тар свог ро ма на ко ји по чи ње ве шћу о смр ти
ју на ка у људ ским ди мен зи ја ма вре ме на, а пре пун је до ка за о ње го вој
кул тур ној бе смрт но сти.

Ауто ров ин те рес, да кле, ни је на Ву ко вом жи во то пи су: из ње го ве
би о гра фи је он би ра са мо оне епи зо де ко је би мо гле да има ју ути ца ја
на оно с�ра ни ста тус ју на ка, где се, осло бо ђен сте га вре ме на и про сто -
ра, до пи су је са Мех мед-па шом Со ко ло ви ћем, кри ти ку је Цр њан ског,
раз го ва ра с Ан дри ћем. На тај на чин, Вук у овом ро ма ну по ста је кул тур -
ни ју нак у пра вом сми слу те ре чи, при ба ви тељ кул тур них до ба ра од
не про це њи вог зна ча ја за свој на род, при че му ње гов рад на је зи ку, пра -
во пи су и књи жев но сти до би ја ста тус еп ског под ви га. 

Хо мо ни миј ским ве за ма са ву ком као то тем ским би ћем ко је у се би
сје ди њу је зо о морф не са ан тро по морф ним осо би на ма, он је пред ста -
вљен и као ве за, по сред ник из ме ђу на шег и свих оста лих (кул тур них)
све то ва. Ана том ски опис Ву ко вих зем них оста та ка, у том кон тек сту,
ана ло гиј ски ко ре спон ди ра са ана то ми јом књи жев них је зи ка ко ји су у
ро ма ну за сту пље ни, због че га, при дру гом чи та њу ро ма на, и по ви шен
тон ам ба са до ро вог опи са екс ху ма ци је, ко јим се су ге ри ше да у пи та њу
ни су оста ци ле ша већ не тру ле жне мо шти јед ног све ти те ља, по чи ње да
има и ме та фо рич ног, а не (са мо) иро нич ног сми сла. 

С дру ге стра не, ак ти ви ра њем сим бо ли ке хро мо сти, де мо ни зам по -
ста је на лич је Ву ко ве хе рој ске су шти не, а он за до би ја не ке од кључ них
осо би на ар хе тип ског ан ти ју на ка (его и зам и се бич ност, до се тљи вост
обич ног ва ра ли це), јер у овом на ра тив ном све ту тек сје ди ње не су прот -
но сти да ју це лу, пот пу ну сли ку.

Оста ли ли ко ви су, око Ву ко вих раз ли чи тих про стор но-вре мен ских
ема на ци ја, гру пи са ни као ње го ви про тив ни ци или са рад ни ци; ме ђу -
соб но су ме та фо рич но-ана ло гиј ски по и сто ве ће ни, на до ве зу ју се и до пу -
ња ва ју, на тај на чин осве тља ва ју ћи ма ги страл не то ко ве српске кул ту ре,
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ву ков це и до си те јев це, као „два пу та ко ја к ис тој це љи во де“5 и ме ђу
ко ји ма, као ни ме ђу му шким и жен ским на че лом ко лек тив но не све сне
пси хо ло ги је, у ма гиј ском ми шље њу, не ма су прот но сти. Јед но од се ман -
ти чих ис хо �и ш�а ро ма на упра во је тај из ми ри тељ ски по глед о�о з�о на
кул ту ру ко ја за вр ша ва свој раз вој ни круг и очи глед но опа да.

Од би ја ју ћи да за до во љи чи та о че ву по тре бу да у све му и иза све га
утвр ди на ра тив, аутор оме та �ри ро �ан на чин ре цеп ци је ро ма на ко ји
је увек, чак и не све сно, усме рен на утвр ђи ва ње узроч но-по сле дич них
од но са ме ђу ње го вим де ло ви ма и на про на ла же ње се ман тич ких си�на -
ла на ко је би ми шље ње мо гло да се осло ни. Ње гов ро ман је је зич ки,
се ман тич ки и тек сту ал ни ла ви ринт ко ји, као и сва ки ла ви ринт, из ну -
тра по сма тран, сво јом си му ла ци јом отво ре но сти и сло бо де кре та ња
за пра во са мо по тен ци ра ве ро ват ни без из лаз и бес ко нач но кру жно кре -
та ње. То ком чи та ње ова квог тек ста, за гу ше ног асо ци ја ци ја ма и тра ве -
сти ра ним, не до вр ше ним зна че њи ма, у ко јем су про ме не ре ги стра че сте
и те шко об ја шњи ве, на ши ре цеп то ри се пре оп те ре ћу ју, оту пљу ју, а по -
не кад и са ми од се бе од брам бе но га се: са мо је гра ди те љу ла ви рин та по -
зна та ње го ва це ли на, а сва ка је ин тер пре та ци ја де ли ми чан, блед по ку шај
да се на ње гов иза зов од го во ри.

Екс пли цит ним по ре ђе њем чи та ња и ег зор ци зма, као и че стим алу -
зи ја ма на Ика ров и Ари јад нин на чин бек ства из ла ви рин та, аутор нас
по зи ва да се осло бо ди мо по тре бе да раз у ме мо не би смо ли, на тај на -
чин, про на шли за до вољ ство у са мом кре та њу кроз ро ман, што би нас
при бли жи ло при ми тив ном, на ив ном и не ви ном на чи ну уче ство ва ња
у на ра тив ном тек сту, ка кво су има ли �вор ци (слу ша о ци и пре но си о -
ци) ми то ва; у са да шњем ци ви ли за циј ском кон тек сту, у епо хи за мо ра и
про па сти, ова кво чи та ње би зна чи ло по ку шај об но ве и ду ше и ин те -
лек та кроз по вра так њи хо вом пр во бит ном ин те гри те ту.
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