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МИ ЛО ВАН ВИ ТЕ ЗО ВИЋ

ЕГЕ РИЋ ОД ЕТИ КЕ И ЕСТЕ ТИ КЕ

„Са мо је чо век си гур них етич ких прин ци па са свим сло бо дан” 
– сма трао је Ши лер.

Та квим сма трам Ми ро сла ва Еге ри ћа. Етич ки ус пра ван и ста
мен, естет ски ис пра ван и си гу ран, он чи ни част на шем до бу у ко ме 
се та кве ча сти ско ро не узи ма ју у за слу же ни об зир, че сто тек са 
пре зи ром, па по не кад као раз лог за по гр ом ча сног. До след ног сле де.

Еге рић је као чо век ја сних и не про мен љи вих прин ци па че сто, 
не при ста ју ћи на ком про ми се, гу био мно го, а до би јао је ди но у 
очи ма етич ки му срод них љу ди, ко ји су оста ја ли по но сни што смо 
му са вре ме ни ци.

Знао је Еге рић, из исто ри је и епи ке, а и из при ли ка ко је су 
ов де слич не, ако не увек исте, да жи ви у Ср би ји у ко јој се гла ва 
нај че шће но си у тор би. Са тим зна њем, он де це ни ја ма жи ви и 
ства ра но се ћи гла ву у књи га ма, ко је су не прак тич ни је и не си гур
ни је од тор бе. Ми ро слав је та кав од по чет ка. Са мо му је са да гла ва 
у два де сет књи га, од ко јих су не ке, што је чу до за зби р ке кри ти ка 
и есе ја, има ле и по ви ше из да ња.

Сва ку но ву књи гу по чи ње са ми сли ма у гла ви као да је на 
по чет ку.

A о то ме по чет ку по че та ка имам у азбуч ни ку епи гра ма, тој 
древ ној Мар ци ја ло вој фор ми ду хо ви те по ча сти при ја те љи ма, под 
име ном Ми ро слав Еге рић овај ди стих:

He па ти од кри ти чар ске не жно сти,
По чео као Де Гол срп ске књи жев но сти.

Епи грам је ис пи сан по ау тен тич ном до га ђа ју од пре пе де сет 
го ди на. Ма ја 1960, у вре ме школ ске екс кур зи је у Бе о град, као ђак 
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дру гог раз ре да Ужич ке гим на зи је, по тра жио сам ре дак ци ју Ви ди ка, 
та да шњег сту дент ског књи жев ног ча со пи са, у згра ди Фи ло ло шког 
фа кул те та у Кнез Ми ха и ло вој, да оста вим не ке пе смуљ ке. Ни сам 
ни ко га та мо на шао, али сам у вра ти ма на шао це ду љи цу не ко га ко 
та ко ђе ни ко га ни је на шао, па је њом на ја вио пуч – пре врат у но вој 
срп ској књи жев но сти до во ђе њем вла де Љу бо ми ра Си мо ви ћа, ге
не ра ла но вог срп ског пе сни штва. Оста вљач це ду љи це се пот пи сао: 
Ми ро слав Еге рић, Де Гол срп ске књи жев но сти.

Еге рић се пр во у књи жев ној пе ри о ди ци по ка зао као књи жев ни 
кри ти чар од нер ва, бо ље ре че но до брих жи ва ца и ја ког ка рак те ра. 
To је ре зул то ва ло књи гом Пор тре ти и пам фле ти. Она је би ла 
пра ви увод у Еге ри ћа. Тер мин пам фле ти се до та да упо тре бља вао 
у пот пу но не га тив ном зна че њу. Са мом ње го вом атри бу ци јом сва
ка кри ти ка се от пи си ва ла. Еге рић је пам флет упо тре бља вао на 
вол те ров ски на чин, као пут ка не про ре ци во сти. Ста вља ју ћи реч 
„пам флет” у на слов, он је и на сло вом иза зи вао. Би ла је то је ре тич ка 
књи га, ако у мно го че му ни је и пре крет нич ка.

Би ла је на ја ва књи жев них ре ви зи ја и по ка зи ва ла је свог пр по
шног ау то ра она квим ка кав ће оста ти свих ових пет де це ни ја до 
да нас. Рет ко ко је од на ших књи жев них кри ти ча ра и књи жев них 
исто ри ча ра био од по чет ка та ко са мо у ве рен и си гу ран у су до ви ма 
и остао им ве ран и до сле дан, спо реннео спо рен, чак и у при ја тељ
стви ма не пот ку пљив. Књи гу Пор тре ти и пам фле ти об ја вио је 
1963. но во сад ски Про грес. Про гре са одав но не ма, а књи га у свим 
сво јим оце на ма сто ји. Она је пор трет кри ти ча ра у мла до сти. У свим 
књи га ма ко је су од истог ау то ра усле ди ле оста ле су основ не цр те.

Ми ро слав Еге рић се на са мом по чет ку по ка зао као из вр стан 
по ле ми чар. Ис пр ва је по ле ми сао од ва жно са по је дин ци ма без об зи
ра на њи хо ве угле де и мо ћи, а по том, уса вр ша ва ју ћи дар спо ре ња, 
по ле ми сао је све ви ше са епо хом, при че му су му дру штве не и по
ли тич ке при ли ке ишле на ру ку, чи не ћи га све очај ни јим и за бри
ну ти јим. Тај рас ту ћи очај и те оте жа ва ју ће бри ге сло же ни су у 
не ко ли ко књи га, ко је је, не без гор чи не, име но вао – лир ски есе ји. 
Та по ле ми ка са ко му ни стич ком и пост ко му ни стич ком епо хом 
та ква је да он мо ра на њу би ти по но сан. Обе ле жи ла је ње го ве 
де це ни је, а мо гла је и суд би ну да му за пе ча ти. На ње го ве тек сто ве 
и ста во ве од го ва ра ли су му про зив ка ма и осу да ма сви ко ми те ти, 
по хи је рар хи ји. Био је де мо крат ских уве ре ња кад су се тра жи ла 
уве ре ња о по доб но сти. Био је де мо крат ских на зо ра кад се ти на
зо ри ни су сме ли ис ка зи ва ти. Сти зао је под на зо ре. Кад су се кли у 
ко ре ну, по ка зао се жи лав. Он ни је је дан од са мо свој них, он је увек 
био са мо свој. Био је на па дан, а и на па дан је остао увек на стра ни 
на па да них. Чак је жа лио оног Ма лог ко ји је уз ње га хтео да бу де 
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ве ли ки. У јед ној од нај же шћих, ком пар тиј ски нај о да ни јих и нај о
ко ре ли јих сре ди на он је био је ди ни ди си дент, што је за њих био 
пра ви иза зов. Хте ли су да му оду зму зва ња за ко ја се шко ло вао. 
Од у зи ма ли су му чин ко ји је сте као ча сном слу жбом вој ног ро ка. 
Ни је дан офи цир ни је бра нио чин ко ли ко је он ча сно свој ус пео да 
од бра ни. Сти зао је на цр не ли сте. Сти гао је и у Бе лу књи гу. Ни у 
јед ном пе ри о ду ни је пра вио ком про ми се, па ни у де мо крат ском. 
Био је пр ви (или ме ђу нај пр ви ји ма) де мо кра та кад се то ка жња ва
ло. Кад је по че ла де мо кра ти ја, ни је при стао да бу де на гра ђе ни 
де мо кра та. По себ но ни је хтео да бу де де мо кра та по функ ци ји.

Као књи жев ном есте ти ча ру, оце њи ва чу и хро ни ча ру све га 
књи жев но вред ног или вред ног зна чај ни је па жње, Ми ро сла ву Еге
ри ћу је са ма књи жев на исто ри ја да ла за пра во. Оно што је он 
вред ну ју ћи до во дио у пи та ње у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, 
то ком про те клих пет де це ни ја, а што је од ета бли ра них књи жев
них кри ти ча ра, па и про фе сор ских ау то ри те та, би ло на сва уста 
и сва пе ра сла вље но као трај но и не про ла зно, да нас ви ше не вре
ди ни чи је па жње, па ни па жње не гда шњих хва ли те ља. To мо жда 
ни ова квог се ћа ња ни је вред но. Вред но је ис та ћи Еге ри ће вих два
де сет го ди на (1968–1988) стал не од бра не но вих де ла До бри це Ћо
си ћа, из ди жу ћи есте ти ку из над по ру че них иде о ло шких осу да.

С дру ге стра не пак, у сво јој ја сној ре ви зи ји, Еге рић је – пре
о це њу ју ћи – ожи вео оне пи сце из прет ход них пе ри о да ко је су ета
бли ра ни сма тра ли мр тви ма. И не са мо ожи вео већ и гра ђан ски 
ре ха би ли то вао (или са дру ги ма до при нео ре ха би ли та ци ји), ре ци мо, 
Ми ла на Ка ша ни на, Јо ва на Ду чи ћа, Раст ка Пе тро ви ћа, Дра ги шу 
Ва си ћа и дру ге.

Ма кад да су пи са не и об ја вљи ва не ње го ве сту ди је и кри ти ке, 
нај ва лид ни је су у ча су чи та ња. Би ло да су у пи та њу Љу ди, књи ге, 
да ту ми, Де ла и да ни I–VI или Вре ме и ро ман. Обим овог сег мен
та Еге ри ће вог де ла пре ва зи ла зи оби ме де ла Бог да на По по ви ћа, а 
још се при бли жа ва оби му де ла Јо ва на Скер ли ћа. И већ је вре ме за 
по че так те мељ ног вред но ва ња Еге ри ће вог опу са.

По себ на књи жев на сла бост (у ко јој је опет по ка зао дар и сна
гу) Ми ро сла ва Еге ри ћа је сте са вре ме на срп ска са ти ра, у ко јој смо, 
по ка за ло се, без књи жев ног прем ца на да ле ко, не са мо код нас, јер 
се са со бом и не мо же мо по ре ди ти, већ у европ ским, па и свет ским 
раз ме ра ма. Та сла бост га је гур ну ла да без ка ја ња уђе у там ни ви
ла јет у ко ји ни су за ла зи ли књи жев ни кри ти ча ри (сем ако је не ко 
ма ло ту мар нуо) и књи жев ни исто ри ча ри (обе но ви је исто ри је срп
ске књи жев но сти су без са ти ре и са ти ри ча ра).

Све је по че ло пре че тр де сет го ди на, ка да је Ми ро слав Еге рић 
1970. за Срп ску књи жев ну за дру гу на пра вио Ан то ло ги ју са вре ме не 



146

срп ске са ти ре, пр ву ан то ло ги ју са ти ре и пр ву хва ље ну ан то ло ги ју 
по сле ан то ло ги је срп ског пе сни штва Бог да на По по ви ћа. Ова Еге
ри ће ва ан то ло ги ја је би ла пре врат нич ка ан то ло ги ја. До ње се у 
ан то ло ги ја ма сла вио ко му ни стич ки си стем, или, ако се ни је сла вио 
– ни је се спо рио, a сла вљен је био у пред го во ри ма што су та кве 
ан то ло ги је мо гу ће. Овом ан то ло ги јом је уне та књи жев на сум ња у 
си стем. Би ло је то пр во се ме де мо кра ти је. Пр во ру ше ње цен зор ских 
та буа. Би ла је то пр ва ан то ло ги ја сло бо де. Би ла је то ве ли чан стве
на ре ха би ли та ци ја јед ног књи жев ног ро да (са ти ре), ко ји се сма трао 
не по треб ним и из ли шним у со ци ја ли стич ком дру штву оп штег усре
ће ња. Она је у на ма ре ин кар ни ра ла До ма но ви ћа. Еге рић га је и у 
пред го во ру до вео дру ги пут ме ђу Ср бе. Та ан то ло ги ја је пр ва афир
ми са ла а ти ме и ства ра лач ки ини ци ра ла раз вој књи жев ног ро да 
афо ри за ма, ко ји ће срп ску књи жев ност и дух про сла ви ти у све ту 
осам де се тих го ди на. По себ но ис ти чем ка ко се Ми ро слав Еге рић 
као зна лац мо рав ске ми то ло ги је усу дио да Бај ку До бри це Ћо си ћа 
про чи та на пра ви на чин и ука же нам о ка квом је све моћ ном ан ђа ми 
у њој реч. Успех ан то ло ги је по мо гао је Ми ро сла ву Еге ри ћу да и 
сам поч не да ис ка зу је свој сми сао за са ти ру као вид де мо крат ске 
бор бе на ко ју је те же при го ва ра ти. Та ко нам се у рас ко ши сво га 
да ра и сво га по ште ња по чео по ка зи ва ти и као де мо крат ски бо рац 
и као са ти ри чар и искрен на ци о нал ни ми сли лац. Та ко су на ста ја
ле књи ге из на ше суд би не: Пи сма по ро дич ним љу ди ма и Ср би ја и 
пам ће ње.

Срп ски са ти рич ни афо ри зми, као вид не по ре ци вог бун та, 
по др жа ни Еге ри ће вом ан то ло ги јом у ви ше про ши ре них из да ња, 
по ста ли су европ ски фе но мен у по след ње две дец ни је два де се тог 
ве ка. На ма три ци Еге ри ћа Ми ло Дор је на пра вио две ду хом рас
ко шне ан то ло ги је срп ског афо ри зма на не мач ком. Ме ђу тим, тај 
фе но мент је оста јао не до вољ но књи жев но и сто риј ски раз ло жен, а 
ти ме и не до вољ но естет ски про ту ма чен и об ја шњен и кри тич ки 
оце њен (из у зи ма ју ћи не ко ли ко но вин ских кри ти ка и ви ше успе
шних пред го во ра уз об ја вље не зби р ке, ре ци мо уз Еге ри ћа, Ни ко лу 
Ми ло ше ви ћа и Јо ва на Де ли ћа). До ду ше, овај фе но мен је ту ма чен 
со ци о ло шки (Ђypo Шу шњић и Рат ко Бо жо вић) и пси хо ло шки 
(Жар ко Тре бје ша нин и Пе тар Ба кун).

Фе но мен срп ског са ти рич ног афо ри зма, не из два ја ју ћи га из 
кор пу са са вре ме не срп ске са ти ре, све о бу хват но је нај зад раз ја снио 
Ми ро слав Еге рић, да кле онај ко ји га је под ста као гур нув ши у ан то
ло ги ју пр ви са ти рич ни ка мен му дро сти, што је до ве ло до књи жев
не ла ви не. Има у то ме не ке ви ше прав де. Он је ис пи сао, а Аго ра 
об ја ви ла До ма но ви ће во пле ме, књи гу у ко јој у пет на ест сту ди о зних 
есе ја су ми ра вред ност и учи нак са вре ме не срп ске са ти ре. Књи га је 
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пи са на са же то и пре ци зно, са из ве сним оду ше вље њем и ужи ва њем. 
Ути сак је да се ау тор у слу ху и ин вен ци ји так ми чио са два на ест 
са ти рич них пр ва ка чи је пор тре те да је јар ке и опа ке (да не ка жем 
са два нае сто ри цом ве ли чан стве них, јер ни је мо је да то зуц нем). У 
До ма но ви ће вом пле ме ну је, по Еге ри ће вим ана ли за ма и ту ма че њи
ма, по ка за но ка ко је сва ки од ове два на е сто ри це озна чио ка тар
зич не тач ке дра ме овог на ро да и овог све та. Хо ће мо ли до жи ве ти 
про чи шће ње, то не за ви си ни од са ти ри ча ра, ни од Еге ри ћа, већ 
од срп ског на ро да са во ђа ма и на ро да овог све та опет са во ђа ма. 
Они су ре кли сво је да спа су ду шу. Али не да да ну ду шом и да се 
пре пу сте нир ва ни. „Ја ком ће они пи са ти!”, што ре као До ма но вић. 
А овим је Ра до је по ка зао ка ко се за во ђом сле по иде и до кле сти же. 
И До ма но ви ће во пле ме је на До ма но ви ће вом тра гу. Тај траг за и ста 
пра ти Еге ри ћев ру ко пис. 




