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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

МИ РО СЛАВ ЕГЕ РИЋ: ЛУ ЦИД НИ КРИ ТИ ЧАР  
И АН ГА ЖО ВА НИ ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ

Оти шао је проф. др Ми ро слав Еге рић, дра го це ни де лат ник 
на ве чи тим, не сми ре ним по при шти ма срп ске књи жев но сти на 
ко ји ма се бој би је око кре а ци је и кон вен ци је, вред но сти и не вред
но сти, сми сла и бе сми сла. Оти шао је чо век ко ји је у књи жев но сти 
на ла зио оно нај дра го це ни је што се у људ ским жи во ти ма мо же 
пре по зна ти, па је у рас пра ве о тој дра го це но сти он уно сио нај ва
жни ји део се бе са ма и нај ва жни ји део оно га што је ње го ва ми сао 
успе ва ла да об у хва ти. Баш због та кве по све ће но сти и та квог пу ног 
ег зи стен ци јал ног ан га жма на, про фе сор Еге рић је о књи жев но сти 
рас пра вљао са пу ном ин те лек ту ал ном стра шћу, уда љен од ака
дем ске хлад но ће и про фе сор ске рав но ду шно сти ко ја се ја вља код 
оних ко ји ко рект но, али без ду бљих уну тра шњих по тре са об де ла
ва ју сво ју про фе си ју. Он је сте био про фе сор и у овом кон вен ци о
нал ном зна че њу те ре чи, али је још и ви ше био ин те лек ту а лац сар
тров ског ти па, онај ко ји је за сво ја уве ре ња био спре ман да ри зи ку је 
и на коц ку ста ви соп стве ну гра ђан ску си гур ност и удоб ност. 

Обра зов на пу та ња је мла до га Еге ри ћа од род не Ри ђев шти це, 
пре ко гим на зиј ског шко ло ва ња у Вр њач кој Ба њи и Сто па њи, те 
учи тељ ске шко ле у Кру шев цу, од ве ла у Бе о град, где на Фи ло зоф
ском фа кул те ту 1960. го ди не за вр ша ва Гру пу за ју го сло вен ску књи
жев ност и срп ско хр ват ски је зик. По за вр шет ку фа кул те та Еге рић 
1961. до ла зи у Но ви Сад, где ра ди у Из да вач ком пред у зе ћу „Про
грес”, а 1962. пре ла зи за аси стен та на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. По до ла ску у Но ви Сад при бли жио се Ма ти ци срп
ској, па је по стао њен члан 1966. го ди не, члан Управ ног од бо ра 
(1969–1973, а по сле ду же па у зе по но во 1991–2016), члан Од бо ра 
Оде ље ња за књи жев ност и је зик (1989–2016). Члан је Дру штва 
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књи жев ни ка Вој во ди не од 1965, а био је и пред сед ник ове асо ци
ја ци је 1991–1994. Био је и члан упра ве Срп ске књи жев не за дру ге, 
Срп ског ПЕНцен тра и Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду. На Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду је 1970. док то ри рао те зом 
„Књи жев но и кри тич ко де ло Ђор ђа Јо ва но ви ћа” (об ја вље но као 
књи га под на сло вом Реч у вре ме ну, Вр њач ка Ба ња 1976), по том је 
би ран у сва пре да вач ка зва ња, а ре дов ни про фе сор је од 1981. Пре
да вао је Срп ску књи жев ност 20. ве ка, а на ста ву је та ко ор га ни зо
вао што је др жао не це ло ви те књи жев но и сто риј ске пре гле де не го 
спе ци јал не кур се ве о по је ди ним те ма ма и про бле ми ма (на при мер: 
Срп ска књи жев на кри ти ка 20. ве ка, Срп ски ро ман о ра ту и ре во
лу ци ји и сл.) или о по је ди ним ве ли ким пи сци ма (Иво Ан дрић, 
Ме ша Се ли мо вић, До бри ца Ћо сић и др.). 

Књи жев ном кри ти ком и есе ји сти ком Еге рић се по чео ба ви ти 
још као сту дент, а страст и нерв кри ти ча ра спрем ног да ре дов но 
ре а гу је на по ја ву не ког де ла ко је га до вољ но сна жно под стак не очу
вао је све до по зних сво јих го ди на. Та ко су на ста ја ле ње го ве дра
го це не књи ге Љу ди, књи ге, да ту ми (1971), те се ри ја Де ла и да ни 1 
(1975), Де ла и да ни 2 (1982), Де ла и да ни 3 (1990), Де ла и да ни 4 (1997), 
Де ла и да ни 5 (2002), а пред из ла ском су, у из да њу Ма ти це срп ске 
и Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, и Де ла и да ни 6. Од го ва ра ју ћи 
на иза зо ве но вих књи га, он ан га жо ва но пи ше о по е зи ји, при че му 
вр ло од сеч но вред ну је и ја сно из ра жа ва соп стве ни суд. За ла гао се, 
при том, за пе сни ке по пут Скен де ра Ку ле но ви ћа, Ива на В, Ла ли ћа, 
Бо жи да ра Ти мо ти је ви ћа, Ви та Мар ко ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 
Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Фло ри ке Ште фан, Бо
жи да ра Шу ји це, Але ка Ву ка ди но ви ћа, Гој ка Ђо га, Рај ка Но га и 
др. Кри ти ци по е зи је по све тио је чи та ве књи ге рас пра ва (Гла со ви, 
вред но сти, 1995), а нај пот пу ни ји по глед на срп ско пе сни штво 
ис ка зао је у сво јој тро том ној Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва: XIX 
и XX век (2008).

У са вре ме ној умет но сти при по вет ке и ро ма на он ис ти че ин
ди ви ду ал не вред но сти књи жев них де ла без по себ не по тре бе да 
утвр ди не ка кав за јед нич ки по е тич ки си стем, та ко да ау то ри о 
ко ји ма пи ше тво ре по на чи ну пи са ња по ма ло хе те ро ген али вред
но сно ве о ма хо мо ген скуп (Иво Ан дрић, Ме ша Се ли мо вић, До
бри ца Ћо сић, Ерих Кош, Све та Лу кић, Да ни ло Киш, Сло бо дан 
Се ле нић, Сло бо дан Но вак, Дра го слав Ми ха и ло вић и др.) Сво јим 
оми ље ним пи сци ма по све ћи вао је и це ло ви те књи ге свих огле да 
ко је је о њи ма на пи сао: Дух и чин: Есе ји о ро ма ни ма Ме ше Се ли
мо ви ћа (2000) и Вре ме и ро ман: Есе ји о ро ма ни ма До бри це Ћо си ћа 
(2001). Пра те ћи књи жев но кри тич ку про дук ци ју, Еге рић се не за
ла же за не ку од ак ту ел них ме то до ло шких ори јен та ци ја већ ис ти че 
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оне рас пра ве и опу се ко ји обез бе ђу ју ду бин ске уви де у књи жев не 
тво ре ви не. Оту да, као чин сво је вр сног „из бо ра по срод но сти”, он 
ви со ко вред ну је есе ји стич ку тра ди ци ју, оли че ну у де ли ма Ми ла на 
Ка ша ни на, Пе тра Џа џи ћа, Сре те на Ма ри ћа, али има раз у ме ва ња 
и за ана ли тич ке про до ре Зо ра на Глу шче ви ћа, Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, 
Пе тра Ми ло са вље ви ћа и дру гих. По себ ну па жњу Еге рић је по све
ћи вао на гла ше ној со ци јал ној функ ци ји књи жев но сти, осо би то у 
ви ду спе ци фич ног мо ду са ка кви су са ти ра, о че му су оста ли тра
го ви у ви ду Ан то ло ги је са вре ме не срп ске са ти ре (1970, те још два 
из да ња 1987. и 2001) и чи та ве зби р ке кри ти ка и рас пра ва До ма но
ви ће во пле ме (2010). 

Ми ро слав Еге рић је кри ти чар од нер ва и стра сти ко ји се ни је 
за до во ља вао по вр шним им пре си о ни стич ким опа жа њи ма и асо ци
ја ци ја ма, али ни је ни при ста јао на би ло ка кав об лик сци јен ти за ци
је про у ча ва ња књи жев но сти. С јед не стра не, ње га ни је за ни ма ло 
то да се те о риј ски окви ри ње го ве рас пра ве де таљ но и чвр сто отво
ре. Про сто ри те о риј ског про ду бљи ва ња са знај ног по ступ ка ње га 
су за ни ма ли тек у ме ри нео п ход ној да се ја сни је са гле да про блем 
ко ји је у књи жев ном де лу кри ти чар пре по зна вао пре све га на ни
воу те мат скомо тив ских раз ма тра ња. Не же ле ћи да се усред сре ди 
на те мељ ни је те о риј ско пре тре са ње, Еге рић се опре де љу је за есе
ји стич ка раз ма тра ња као об лик не што сло бод ни је, ни ма ло ри го
ри зне ми сли, увек спрем не да на чи ни уступ ке са мом су бјек ту 
ко ји ми сли и пи ше. Чак и кад би се учи ни ло да је ње гов на чин 
пи са ња стао са свим уз бок не ком од пра ва ца мо дер ног те о риј ског 
ми шље ња, Еге рић ће на чи ни ти ге сто ве ко ји ма ће на гла си ти осо
бе но сти соп стве ног при сту па, а ис ка за ће се и ја сна раз ли ка у од
но су на те о риј ско опре де ље ње са ко јим би мо гао би ти у до слу ху. 

Нај бо љи при мер ово га ти па је, сва ка ко, ње го ва књи га Срећ на 
ру ка (Бе о град 1979). Овај низ тек сто ва се, на из глед, при бли жа ва 
у то вре ме и те ка ко ак ту ел ној те о ри ји / есте ти ци ре цеп ци је, али 
је и са ма са знај на про це ду ра и од го ва ра ју ћа мо ти ва ци ја код Еге
ри ћа пот пу но дру га чи ја у од но су на кључ не про та го ни сте (Ханс 
Ро берт Ја ус, Вол фганг Изер и др.) ове не мач ке те о риј ске ори јен
та ци је: ако је Ја ус стре мио ка дру га чи јој кон сти ту ци ји књи жев
но и сто риј ског кон цеп та, уз ре ак ту е ли зу а ци ју уло ге чи та о ца и 
де фи ни са ње пој ма чи та лач ког „хо ри зон та оче ки ва ња” као кључ ног 
у кон сти ту и са њу пе ри о ди за циј ских пој мо ва, ако је Изер у пој му 
чи та о ца пре по зна вао до пун ске мо гућ но сти за са гле да ва ње по је
ди нач них књи жев них де ла и њи хо вих те о риј ски ин то ни ра них 
ин тер пре та тив них по тен ци ја ла, за Еге ри ћа је су срет дво ји це креа
тив них лич но сти, пи сца и ње го вог кри ти ча ра, углав ном у зна ку по
себ не ве шти не раз у ме ва ња по је ди нач них и спе ци фич них аспе ка та 
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то га од но са, од но са две ју је дин стве них и не по но вљи вих лич но сти. 
Код Еге ри ћа ис тра жи ва на ре ак ци ја ни је ни књи жев но и сто риј ска 
ни књи жев но те о риј ска не го еми нент но књи жев но кри тич ка, па је 
есе ји стич ком ла ко ћом са гле да ва ња про бле ма ре цеп ци је наш кри
ти чар ука зао на те о риј ски не на ро чи то обра зла ган али ем пи риј ски 
ве о ма жив и чак дра ма ти чан аспе кат тог про бле ма. 

С дру ге стра не, у сво јим кри тич ким са гле да ва њи ма Ми ро
слав Еге рић ни је стре мио ни ка књи жев но и сто риј ским син те за ма 
ко је би га во ди ле ка оним об ли ци ма ра да ка кве је прак ти ко вао 
Јо ван Скер лић, пи шу ћи сту ди је Срп ска књи жев ност 18. ве ка или 
Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти. Еге рић је увек спон та но 
оста јао у окви ри ма чи сто књи жев но кри тич ких за да та ка, са по тре
бом да се по за ба ви по је ди нач ним књи жев ним де ли ма и њи хо вим 
вред но сти ма: уоп шта ва ња су мо гу ћа, али не ће пре ва зи ла зи ти ра
ван опу са не ког пи сца или гру пе по е тич ки, нај че шће те мат ски 
срод них де ла. Не те же ћи књи жев но и сто риј ским син те за ма, Еге рић 
је, ипак, це лог жи во та у се би но сио Скер ли ћа као ја ку, дра го це ну 
па ра диг му књи жев но кри тич ког и књи жев но и сто риј ског про у ча
ва ња књи жев но сти, са том па ра диг мом је во дио дра го це ни уну
тра шњи али и јав ни ди ја лог (Пор тре ти и пам фле ти, Но ви Сад 
1963; Срећ на ру ка, Бе о град 1979), да би се то окон ча ло ду го пи са
ном, па нај зад и до вр ше ном књи гом ко ја је, са свим си гур но, ау то ра 
по зи ва ла да и да ље на ста ви сво ја ис тра жи ва ња (Ске р ли ћев кри тич
ки дух, Но ви Сад 2011). О успе шно сти ње го вог ба вље ња књи жев ном 
кри ти ком све до че и на гра де чи ји је но си лац: „Ђор ђе Јо ва но вић” 
(1975), „Ми лан Бог да но вић” (1985), Ок то бар ска на гра да Но вог Са да 
(1991), Злат на по ве ља Уни вер зи те та у Но вом Са ду (1991), „Ла за 
Ко стић” (1995), На гра да Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за жи вот
но де ло (1996), Ко чи ће ва књи га (2000), Ву ко ва на гра да (2002).

Мо же мо ре ћи да се сво јим ка рак те ри стич ним на чи ном ми шље
ња и пи са ња Еге рић по зи ци о ни рао не где из ме ђу есе ји сти ке и кри
ти ке Иси до ре Се ку лић, с јед не, те кри тич ких и књи жев но и сто риј
ских уви да Јо ва на Скер ли ћа, с дру ге стра не. Ве ли ки по кло ник 
Иси до ри ног та лен та и уме ња, Еге рић је на пи сао не ко ли ко књи га 
ве о ма за ни мљи вих и про во ка тив них есе ја (Мо ли тва на Че гру, 
Кру ше вац 1967; Из вор, Но ви Сад 1980; Из вор и мо ли тва, Но ви Сад 
2000; Лир ски есе ји, Но ви Сад 2005). Као есе ји ста не гу је лир ски 
на дах нут ис каз са не пре ста ном те жњом да иза при вид но сти по
јав ног све та до пре до трај них, ван вре мен ских уви да. Не гу је и 
фор му ан га жо ва ног есе ја, са че сто епи сто лар ном струк ту ром (Пи
сма по ро дич ним љу ди ма, 1982; Ср би ја и пам ће ње, Но ви Сад 1996), 
у ко јој се по ја вљу је као бес ком про ми сни бо рац за ху ма ни стич ке 
вред но сти чи ју угро же ност пре по зна је. Об ра чу на ва ју ћи се са 
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дог мат ским ду хом и би ро крат ском во љом да кон тро ли ше кре та ња 
људ ске ми сли и да до зи ра сте пен сло бо де ко ји се сма тра до пу ште
ним, Еге рић је, још као млад уни вер зи тет ски по сле ник, у тек сту 
„Отво ре но пи смо до ма ћим фа на ти ци ма”, до бро про тре сао ко ми
тет ске гла ве и кан це ла риј ске ре во лу ци о на ре, до ка зу ју ћи да је сло
бо да вред ност ко ја не сме би ти жр тво ва на у име не ка квих ап стракт
них, че сто ла жних де кла ра ци ја и про гра ма. За хва љу ју ћи то ме, 
Еге рић је за ра на, већ кра јем ше зде се тих го ди на, сте као ста тус чак 
др жав ног не при ја те ља, тач ни је де жур ног крив ца ко јег су би ро
крат ски умо ви не пре ста но по те за ли као до ка зни ма те ри јал да 
„не при ја тељ не ми ру је”. А кад се то ком осам де се тих го ди на у СФР 
Ју го сла ви ји дра ма тич но отво ри ло пи та ње људ ских пра ва и сло бо
да, Еге рић је био у пр вим бор бе ним ре до ви ма овог ин те лек ту ал
нопо ли тич ког по кре та, та ко да су се и ње го ви ри зи ци по ве ћа ли, 
па је би ло отво ре них по зи ва да се он ухап си, да му се оду зме офи
цир ски чин и да се оста ви без по сла: не ће нам ваљ да та кви љу ди 
вас пи та ва ти де цу!

Са свим су прот но тврд ња ма би ро крат ских, „до ма ћих фа на
ти ка”, од Ми ро сла ва Еге ри ћа су ње го ви сту ден ти има ли шта да 
на у че. Мо гли су да на у че да се сло бо да не да је са ма по се би не го 
да је чо век мо ра осва ја ти, и то пре све га у бес ком про ми сној бор би 
са дру ги ма ко ји га осу је ћу ју, али још и ви ше у бор би са са мим со
бом и соп стве ним стра хом. Мо гли су да на у че да се пра во на сло
бо ду сти че чи но ви ма ко ји тек на кнад но тре ба да ис ка жу вред ност 
сте че не сло бо де, али да се у тим про це си ма не сме гу би ти из ви да 
опа сност од по ја ве де фор ми са ња и по ни шта ва ња и нај пле ме ни ти
јих на по ра, јер – ка ко то ве ли у раз го во ри ма са Ми ло шем Јев ти ћем 
(Жи вот и књи жев ност, 2007) – „на у ка без са ве сти пра ви је па као”. 
Мо гли су да на у че да у тој бор би за сло бо ду чо век тре ба да бу де 
са љу ди ма од ча сти и ин те гри те та, али и да оста не „не за ви сан од 
свих за ви сно сти”. Мо гли су да на у че да дух ра фин ма на и ни јан си 
мо ра не пре ста но да по ма же и ко ри гу је на по ре во ље да до ђе до 
за ми шље ног про сто ра сми сла. За то је Еге рић сво ме са бе сед ни ку 
са оп штио, по том и за пи сао, а све вре ме упо р но у то ве ро вао: „Мо је 
ло зин ке су – сме лост, без бру тал но сти; сло бо да, с кул ту ром; зна ње, 
без до ци ра ња; и љу бав, без за до би ја ња!” Ти ме је ве о ма сли ко ви то 
и упе ча тљи во ис ка зао свој жи вот ни, али и књи жев но кри тич ки 
кре до.

За то са да, кад се за сен ком Ми ро сла ва Еге ри ћа ука зу је ту жна 
пра зни на у овом све ту, мо же мо и мо ра мо ре ћи да је оти шао чо век 
ко ји је ва зда са њао да књи жев ност не бу де са мо пу ка је зич ка ве
шти на не го са ма су шти на људ ског жи во та. За то он у књи жев но сти 
пре по зна је нај зна чај ни ја про блем ска пи та ња чо ве ка и све та, па 



осно ве ње го ве књи жев но кри тич ке де лат но сти по пра ви лу по ста
вља ју есе ји стич ки уви ди о нај ши рем кру гу про бле ма око ко јих се 
и од ви ја људ ски жи вот. Књи жев ност је по Еге ри ћу се ди ште и 
ме сто ау тен тич ног ра ђа ња упра во тих и та квих пи та ња, као што 
су пи та ње сло бо де, мо ра ла, са ве сти, исти не и прав де, до бра и ле
по те, све га оно га што чи ни да жи вот не пре ста но оста не тај на због 
ко је вре ди жи ве ти и бо ри ти се! 

Из гу би ли смо јед ног дра го це ног чо ве ка! Не ка му је сла ва!*

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