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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

МИ РО СЛАВ ЕГЕ РИЋ 
(1934–2016)

СЛАВ КО ГОР ДИЋ

НА ВЕСТ О СМР ТИ МИ РО СЛА ВА ЕГЕ РИ ЋА

Ко ли ко би смо во ле ли да у ча су ра стан ка с дра гим нам би ћи ма 
мо же мо истин ски по ве ро ва ти пе сни ку Ди ла ну То ма су кад ка же 
ка ко „ни ка кву не ће смрт има ти власт”, или те о ло гу Алек сан дру 
Шме ма ну ко ји у свом днев ни ку бе ле жи да „смрт от кри ва, мо ра 
да от кри ва сми сао жи во та, а не смр ти” и да „жи вот не сме би ти 
при пре ма за смрт, већ за по бе ду над смр ћу, та ко да смрт у Хри сту 
по ста не ли ко ва ње жи во та”!

Част пе сни ци ма и бо го сло ви ма – али ми смо, ма хом, то ли ко 
крх ка и ра њи ва ство ре ња да бол че шће и ја че од ве ре и на де овла
да на шим осе ћа њи ма. Та ко нас је и вест о од ла ску пле ме ни тог, 
ум ног и на да све да ро ви тог Ми ро сла ва Еге ри ћа, ко ји је с не ким ле
пим, не у га си вим осме хом де це ни ја ма про ла зио кроз на ше жи во
те, ду бо ко рас ту жи ла и обес хра бри ла. Ни шта од на шег ме се ци ма 
уго ва ра ног су сре та у „Вре ме пло ву”, ни ти од ра до сти ко ју би му, 
ка ко сам се на дао, при чи нио мој не дав ни за пис под на сло вом „Ми
ро слав Еге рић – је дин ство има ги на ци је и ре флек си је”! Не по пра
вљио ла ко вер ни, чи та ли смо и из го ва ра ли ко ва ни цу вре ме плов 
пре у ша љи вом не го ли у опо ми њу ћем зна че њу.

Си лу е тар ни при каз лич но сти и де ла Ми ро сла ва Еге ри ћа – јер 
за ду бљи и оп се жни ји ни је ни час ни ме сто – мо рао би ука за ти на 
ма кар три про фи ла и три афи ни те та овог ства ра о ца. Пр ви је при
мар но по ет ски, лир ски. Тај из вор ни по рив и пиг мент као да про
жи ма све ко лик жан ров скоте мат ски про стор ње го вог де ла, и пре 
и по сле Из во ра (1980), те уз бу дљи ве и при сне књи ге лир ских есе
ја, из ко је за ову при ли ку из два јам са мо две ре че ни це, у ко ји ма 
као да пул си ра оно у Еге ри ће вом слу ча ју не раз лу чи во двој ство 
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чо ве ка ко ји тр пи и ду ха ко ји ства ра: „Мај ко, све тла и бла га, још 
јед но ле то про ђе; по љем ху ји се ве рац и, та мо где си ти, па да ли
шће и стру ји ти ши на, без име на и ме ре, без гра ни ца и ли ца. Ту ме 
још има: и ту ми сао на ла зи свој знак и пут.” Рат ни и по рат ни ра ни 
ја ди, по ги би ја бра та на Срем ском фрон ту, спо мен на стра дал ни, 
сто ич ки и ду шев ни лик мај ке, не из бри си ве бо је, ми ри си, оти сци 
и ожиљ ци де тињ ства, за ви ча ја и Ср би је на шест мо рав ских оба ла 
– то је пр ва и пр вот на, и ме лан хо лич на и бо дра, по о ет ска кон стан
та Еге ри ће вог људ ског и ства ра лач ког иден ти те та. С њом је, да ка
ко, у нај при сни јем срод ству ње гов сваг да бу дан кри тич коин тер
пре та тив ни до слух с на шим пе сни штвом, осо би то чу јан у књи зи 
Гла со ви, вред но сти, у пе ток њиж ју Де ла и да ни и тро том ној Ан то
ло ги ји срп ског пе сни штва, XIX–XX век. Не сме мо сто га за бо ра ви ти 
ка ко смо у Ми ро сла ву Еге ри ћу има ли и има мо – осим пр во ра зред
ног ту ма ча про зе, са ти ре и кри ти ке – и дра го це ног, на дах ну тог 
знал ца и ис пи ти ва ча на ше по е зи је, осо би то но ви је, у ве ли ком пое
тич ком и ге не ра циј ском лу ку од Де сан ке Мак си мо вић до мла ђа ног 
Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа. Ево са мо јед ног, ре као бих па ра диг ма
тич ног Ми ро сла вље вог ста ва и уви да, по ко јем је Де сан кин глас 
у мно го че му са о бра зан с на шим лир ским пра гла сом, са Је фи ми
јом, јер и Де сан ка уме да „сје ди ни лич но са оп штим, да од јек не 
над пат њом це ли не као лич ном пат њом, над ја дом се бра као над 
му ком бра та и бри гом ца ра”. До пи ши мо овом ис ка зу две ма ле ди
гре си је – нај пре вест да ће мо у ше стој књи зи Де ла и да на, ко ју при
пре ма ју за штам пу Ма ти ца срп ска и Град ска би бли о те ка, на ћи 
бли став оглед о Де сан ки Мак си мо вић, у ко ме као да су по хва та не 
и у це ло вит склад сло же не све те мат скомо тив ске и екс пре сив не 
ни ти и пре пле ти ове на пр ви по глед са мо ра зу мљи ве и јед но став не 
а сво јом ду бин ском му дро шћу и ле по том из у зет но бо га те по е зи је, 
по те кле из ду ше, ма ште и ума не ког ко ме је с не спор ним раз ло гом 
при знат ранг „ап со лут ног пе сни ка”, и, по том, ево и дру ге ди гре си
је, на ше у овом ча су ис кри ста ли са но про зре ње да Јо ван Ске р лић, 
До бри ца Ћо сић и Де сан ка Мак си мо вић не чи не слу чај но при ви
ле го ва но трој ство у де лу Ми ро сла ва Еге ри ћа. За јед нич ко им је 
на род но сно осе ћа ње, по ме ну та бри га за оп ште, за це ли ну – ма кар 
се да нас пре о вла ђу ју ћи дух ин ди ви ду а ли зма, ре ла ти ви зма, па и ни
хи ли зма не хај но или од бој но од но сио пре ма та квом ду хов нопое
тич ком опре де ље њу.

Дру ги афи ни тет и, без ма ло не пре глед но, по ље ра да Ми ро
сла ва Еге ри ћа пред ста вља срп ска про за, укљу чу ју ћи са ти ру, ко ја 
је пре ства ра лач ко на че ло не го ли књи жев на вр ста. Го то во да је 
из ли шно под се ћа ње ка ко су за ма шни и из ра зи ти опу си упра во по
ме ну тог До бри це Ћо си ћа, те Ме ше Се ли мо ви ћа, Бо шка Пе тро ви ћа, 
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Ан то ни ја Иса ко ви ћа, Алек сан дра Ти шме, Мла де на Мар ко ва, Ћа
ми ла Си ја ри ћа, Сло бо да на Се ле ни ћа, Ви до са ва Сте ва но ви ћа, Во
ји сла ва Лу бар де, Дан ка По по ви ћа и Ра до сла ва Бра ти ћа на шли 
упра во у Еге ри ћу ра до зна лог, осе тљи вог и ве ро до стој ног чи та о ца 
и ту ма ча. И ви ше од то га: без ње го вог ин тер пре та тив ног по сре до
ва ња, на ше пред ста ве о по ме ну тим ства ра о ци ма би ле би си ро ма
шни је за јед ну ду бо ку, на дах ну ту и истин ски књи жев ну ре зо нан
цу. Уко ли ко је, да ка ко, уоп ште мо гућ но раз дво ји ти – да оста не мо 
са мо при пр вом у ни зу на ве де них име на – Ћо си ћа по се би од 
Еге ри ће вог Ћо си ћа! Ка ко у овој бе ле шци не раз два јам лич ност од 
де ла, под се ти ћу вас и на дир љи ву при вр же ност Ми ро сла ва До
бри ци, по себ но у да ни ма до бро нам зна ног иде о ло шкопо ли тич ког 
над зо ра и ре пре си је. Ни је ни Ћо сић био не ха јан пре ма мла ђем 
при ја те љу. „Књи ге ко је је пи сао и јав на де лат ност ко јом је ис пу
ња вао сво ју суд би ну у јед ном опа сном и ко руп тив ном вре ме ну”, 
пи ше Ћо сић на пр вим стра ни ца ма збор ни ка ра до ва ко ји је (2003) 
Фи ло зоф ски фа кул тет по све тио Ми ро сла ву Еге ри ћу, „до ка зи ва ли 
су да је Ми ро слав Еге рић чо век ко ме књи жев ност ни је за нат не го 
ре ли ги о зна по све ће ност, а уни вер зи тет ска ду жност ни је ка ри је ра 
не го слу жба ду ху и про бу ђе њу мла дих ду ша.” Све док сам, нај по
сле, с Ми ром Вук са но ви ћем, ко ли ко је Ми ро сла ва, на шег са пут
ни ка у од ла ску на по греб До бри це Ћо си ћа, по тре сла смрт ве ли ког 
пи сца. Бо јим се да су та ква књи жев на при ја тељ ства рет ка и све 
ре ђа у овом, ка ко би До бри ца ре као, „ту ђем ве ку”.

Нај по сле и речдве о тре ћој кључ ној во ка ци ји Ми ро сла ва 
Еге ри ћа, о ње го вој кри ти ци кри ти ке. А по што смо и ми ста ри ји, 
као и по не ка од оних про бу ђе них мла дих ду ша, по себ но Го ра на 
Ра и че вић и Бо рис Бу ла то вић, то ли ко већ на пи са ли и на при ча ли о 
Еге ри ће вом по и ма њу кри ти ке, ње ном ду ху и ње ном ме то ду, ње ним 
про та го ни сти ма, оним срећ не ру ке и оним дру гим и друк чи јим, 
на раз да љи ни од Ву ло ви ћа и Не ди ћа до Џа џи ћа и Пер ви ћа, сад је 
мо жда уме сно из дво ји ти тек два Ми ро сла вље ва кри тич ка на у ка. 
Пр ви би се ти цао Скер ли ћа, ње го ве ле пе и це ло жи вот не те ме, а 
дру ги ве чи тих ди ле ма о при ро ди кри ти ке и по зва њу кри ти ча ра. 
Нај кра ће ре че но, и по ма ло упро шће но, у Ми ро сла вље вом од го во
ру на за мор ну и већ за мо ре ну дво у ми цу Ске р лић и/или Дис, не 
на хо ди се исти на ни на јед ној ни на дру гој стра ни, ни у сре ди ни, 
не го у ви си ни: чо век је и би ће ду жно сти и би ће сна. А од го вор на 
оно дру го, оп шти је пи та ње, на ћи ће мо, ако Бог да, у Ми ро сла вље
вој по след њој, још нео бја вље ној књи зи (Де ла и да ни, VI), где је 
прег нант но ка за но ње го во осве до че ње да је умет ност „так ми че ње 
са Ство ри те љем у мно штву раз ли чи тих об ли ка жи во та и ства ра
ња”, а кри ти ка „је дин ство има ги на ци је и ре флек си је, ства ра ња и 
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све сти о ства ра њу”. Ту је и ми ран ко ли ко и да ле ко вид, да нас мо жда 
и по себ но ак ту е лан на ук да „кри ти ку не пи ше са мо ме тод већ 
лич ност”.

По што ва ни слу ша о ци у са го вор ни ци! На кра ју овог овла шног 
и оскуд ног опи са јед ног бо га тог жи во та и де ла, са мо ћу још ис ка за
ти сво ју на ду да ће мо у да ни ма и го ди на ма ко је до ла зе не пре кид но 
осве жа ва ти и упот пу ња ва ти сво ју успо ме ну на Ми ро сла ва Еге ри ћа 
као мо ра ли сту, сло бо да ра и ро до љу ба без фра зе, ем фа зе и ра чу
ни це, као књи жев ног кри ти ча ра с нај ви ше књи жев ног да ра у овој 
обла сти на ше са вре ме не ли те ра ту ре, као ра зно стра но ан га жо ва ног 
по сле ни ка у на шем књи жев ном и оп штем жи во ту, бе о град ском, 
но во сад ском и оном сваг да му по себ но дра гом, за ви чај ном, као 
ви ше де це ниј ског углед ног и оми ље ног про фе со ра Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, као при вр же ни ка и де лат ни ка Ма ти це 
срп ске, чи јој је ми си ји и пре сти жу дао леп при лог ов де об ја вље
ним сво јим књи га ма и укуп ним зра че њем сво је про ду хо вље не лич
но сти. И та ко, и отуд, упр кос ма ло ду шно сти мо је увод не ре че ни це, 
усу ђу јем се сад да ка жем ка ко над де лом и ства ра лач ким тра гом 
на шег Ми ро сла ва Еге ри ћа „ни ка кву не ће смрт има ти власт”.*

* Реч на ко ме мо ра тив ном ску пу у Ма ти ци срп ској, 8. но вем бра 2016. го ди не.




