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де лу је у мно штву су прот ста вље них зах те ва ко ји се пред ње га по ста вља
ју. Кр ста По пов ски у ро ма ну Ина при ка зу је и јед ну и дру гу вр сту тих 
зах те ва, те та ко с јед не стра не раз об ли ча ва уси ље ну мо дер ност и ве штач
ку ком плек сност, док с дру ге ука зу је на опа сност од све оп штег упро шћа
ва ња и ба на ли за ци је. Исти на се про на ла зи „не где из ме ђу” и јед но став на 
је по пут фра зе ко ја се у ро ма ну лајт мо тив ски по на вља – „умет ност по чи
ње та мо где пре ста је жи вот”. По пов ски у сво јој про зи успе шно пре и спи
ту је да ту ми сао по ка зу ју ћи шта зна чи ду бин ско за хва та ње у жи вот са 
по но во ожи вље ном стра шћу. У свом но вом ро ма ну под се ћа чи та о це на 
за бо ра вље ну ве шти ну јед но став но сти, ка ко у умет нич ком ства ра њу, 
та ко и у жи во ту.

Са ња ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ

КРУГ МЕ ТА КРИ ТИЧ КЕ КВА ДРА ТУ РЕ

Мар ко Па о ви ца, Ме та кри тич ки из ле ти, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о
град 2017

Књи га Ме та кри тич ки из ле ти че тво ро дел но је кон ци пи ра на, ако 
из у зме мо увод ну бе ле шку, би бли о гра фи ју, ин декс име на и бе ле шку о 
ау то ру. Кроз сег мен те „По гле ди”, „Пре гле ди”, „Пор тре ти” и „Књи ге” 
Мар ко Па о ви ца до но си ода бра не „огле де и освр те”, ко ји пред ста вља ју 
ре зул тат ње го вог „про у ча ва ња са вре ме не срп ске књи жев не кри ти ке”. 
Иа ко ни је „си сте мат ски” при сту пио ис тра жи ва њу, мо же се ре ћи да је 
ус пео да аде кват ним и до бро ор га ни зо ва ним из бо ром илу стру је сво је 
„кон ти ну и ра но ин те ре со ва ње” за од ре ђе не про бле ме и те ме срп ске књи
жев не кри ти ке, по чев од 1991, ко јом је да ти ран нај ста ри ји пу бли ко ван 
текст, па до 2017. го ди не.

Од че тр на ест „огле да и освр та” ко ји се ба ве по е то ло шким, ме то
до ло шким и пе ри о ди за циј ским пи та њи ма, те ста во ви ма кри ти ча ра и 
кри ти ком кон крет них мо но гра фи ја, из два ја се и је дан при лог о оп штим 
и ак ту ел ним про бле ми ма са вре ме не кри ти ке. Ра ди се, на и ме, о „Фраг
мен ти ма о кри ти ци”, где се пре и спи ту је ко ји су за да ци кри ти ке, ка ква 
је ње на суд би на у кон тек сту пост мо дер ни зма и ко ја је уло га кри ти ча ра 
у да том тре нут ку (1996. го ди не). У овом кра ћем освр ту про на ла зи мо, 
да кле, за мет ке мно гих ме та кри тич ких про ми шља ња го спо ди на Па о ви це, 
ко ји су раз ви је ни у оста лим сег мен ти ма књи ге. За сту па ју ћи став по ко
јем је „за да так кри ти ке да про на ђе пут до сре ди шта де ла, де ко ди ра ње
го ву ши фру и омо гу ћи ин тер су бјек тив ни су срет на те ме љи ма са гла сно
сти за јед нич ког ис ку ства”, ау тор се су о ча ва са но во на ста лом си ту а ци јом: 
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„про бле мом за о ку пље но сти кри ти ке са мом со бом”, тј. „иш че за ва њем 
пред ме та кри ти ке”. Узро ке про на ла зи у „по е тич ком зна њу” ко је „оба
ви ја ’при чу’”, а те му ре ду ку је на „по вод ау то ре фе рен ци јал ног при по ве
да ња ко је се пи та о сво ме ког ни тив ном ста ту су и оп штим усло ви ма 
соп стве ног по сто ја ња. Пост мо дер но де ло као да би ва са мо се би до вољ
но, кри ти ку до во ди у не у год ну та у то ло шку по зи ци ју, при сва ја ју ћи њен 
пред мет”. У том сми слу, ау тор је де тек то вао да је и по зи ци ја кри ти ча ра 
(али и кри ти ча ра кри ти чарâ) по ста ла упит на и да је тре ба дру га чи је 
са гле да ва ти, у скла ду са но вим ду хом вре ме на. Оту да Мар ко Па о ви ца 
у ко нач ни ци тек ста на во ди сет ни и иро нич ни post scrip tum: „Ко пи ше 
кри ти ку кри ти ке, ко пи ше кри ти ку, ко ма шта пи ше док му у про зор, 
ре ци мо, ве је снег – не до сто јан је Бож је ми ло сти”.

По ку ша ва ју ћи да, на су прот „не ми ло сти” соп стве не по зи ци је, ипак 
осми сли и оправ да зна чај кри ти ча ра, па и ме та кри ти ча ра, ау тор пре да
но, де таљ но, па и хра бро, али ар гу мен то ва но, ула зи у пре и спи ти ва ња и 
ана ли зу кри тич ке ми сли сво јих са вре ме ни ка. У том сми слу, нај о бим ни
ји и нај дра го це ни ји део књи ге је су „По гле ди”, сат ка ни од три це ли не: 
„Ка аван гар ди ’без оба ла’”, „Про мо ци ја и ре цеп ци ја срп ске пост мо дер
ни стич ке про зе” и „Срп ско ста но ви ште и срп ски кул тур ни обра зац”.

 Струк ту ри шу ћи свој пр ви при лог кроз три ета пе („Во ка ци ја и 
мо ти ва ци ја”, „Из бор и кла си фи ка ци ја” и „Ау тор ство ре кон струк ци је”), 
ау тор ана ли зи ра Ан то ло ги ју срп ске аван гард не при по вет ке (1989) Гој ка 
Те ши ћа и ука зу је да се „пи та ње жан ров скоти по ло шке и би бли о граф
скохро но ло шке про бле ма ти ке мо же сма тра ти успе шно ре ше ним”, те да 
то пу бли ка ци ји да је „про фил кри тич ког из да ња”, ме ђу тим, да се ипак 
тре ба су о чи ти са број ним дру гим про бле ми ма ко је до но си ова ко за ми
шље на ан то ло ги ја. „Те шко је са чи ни ти ан то ло ги ју срп ске стрикт но аван
гард не при по вет ке, јер та кав тип при по вет ке у на шој про зи два де се тих 
очи глед но – не по сто ји”, бу ду ћи да се гест „дис крет не аван гар ди за ци је 
мо дер ни зма” не мо же сма тра ти ле ги тим ним. Та ко ђе, ан то ло ги чар не 
да је аде кват ну „се ман ти за ци ју окви ра у про це ду ри ар гу мен та ци је”, те 
ни је до вољ но ме то до ло шки убе дљив да би из вр шио аде кват ну „књи жев
но и сто риј ску ре/ва ло ри за ци ју”. Нај по сле, мо же се ре ћи да „мо дер ни зам 
не про из и ла зи из Ви на ве ро ве аван гард не ини ци ја ти ве”, „као што ни 
аван гард ни по кре ти... не про ис хо де из мо дер ни стич ке по е ти ке Цр њан
ског и Раст ка Пе тро ви ћа, од но сно да с том по е ти ком не ма ју ни ка кве 
бит не ве зе”. 

Скре та њем па жње на сла ба ме ста Ан то ло ги је срп ске аван гард не 
при по вет ке, Мар ко Па о ви ца ука зао је им пли цит но на ко ре не ола ког и 
пре на гље ног по и ма ња пост мо дер ни зма. У на ред ној це ли ни, с под на сло
вом „Срп ска пост мо дер ни стич ка про за у огле да лу књи жев не кри ти ке, 
по е то ло шке ре флек си је и ау то по е тич ке све сти”, по ре де се аван гар да и 
пост мо дер ни зам, са ци љем да се ука же ка ко „ду хов но по ре кло пост мо
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дер ни стич ке по е ти ке” не мо же би ти аван гар да. На том тра гу, те о риј ске 
и кри тич ке по став ке Алек сан дра Јер ко ва, осо би то ка да је реч о Ан то-
ло ги ји срп ске про зе пост мо дер ног до ба (1992) до би ја ју сво је уте ме ље ње. 
„Са жи ма ју ћи обим ну те о риј ску ли те ра ту ру, Алек сан дар Јер ков се, по ред 
оста лог, освр ће и на исто ри ју иде је мо дер ног да би, оцр тав ши исто риј ску 
и по е тич ку ра сло је ност пој ма мо дер не, син те тич ки утвр дио ти по ло шку 
те му три мо дер ни те та – хри шћан ског, но во ве ков ног и ра ди кал ног.” Ме
та кри ти чар му у кон тек сту од ре ђе ња пост мо дер не као пе ри о ди за циј ске 
ка те го ри је за ме ра што „из ра зу мљи вих, ма да не и са свим оправ да них 
раз ло га – нај ви ше за о би ла зи ау то ре, де ла и по е ти ку ствар но сне про зе 
као до ми нант не про зне ва ри јан те ко ја не по сред но прет хо ди пост мо дер
ни стич ком та ла су осам де се тих и с не из бе жним по е тич ким мо ди фи ка
ци ја ма с њим до да нас ко ег зи сти ра”. По ред оста лог, сту ди јом је об у хва
ће но и објек тив но по ре ђе ње дво ји це кри ти ча ра (Алек сан дра Јер ко ва и 
Ми ла на Ра ду ло ви ћа), а ука за но је и на ста во ве не ких од нај ре ле вант ни
јих кри ти ча ра пост мо дер не, по пут Ми хај ла Пан ти ћа, Пре дра га Мар ко
ви ћа, Ва се Пав ко ви ћа, Же ли дра га Ник че ви ћа, Са ве Да мја но ва, Бо ја не 
Сто ја но вић Пан то вић, Ду ши це По тић, Не на да Ша по ње, те на ми шље ња 
уче сни ка не ко ли ко ску по ва и те ма та, као што је, при ме ра ра ди, Са вре-
ме на срп ска про за – ениг ма пост мо дер не и по сле (1993).

Тре ћа сту ди ја „По гле да” је сте по дроб на рас пра ва о књи зи Дух са-
мо по ри ца ња (2011) Ми ла Лом па ра. Је дан од по во да за Лом па ро во пре
тре са ње пи та ња срп ске кул тур не по ли ти ке и за сту па ња „срп ског ста
но ви шта” био је, по ред оста лог, из ве штај По ли ти ке (10. 12. 2010) „о 
про мо ци ји књи ге ’Укус, ми то ви и по е ти ка’ Ми ли во ја Со ла ра, об ја вље
не исте го ди не у бе о град ском Слу жбе ном гла сни ку... Слу жбе ни гла сник 
ни је при ват ни не го при ви ле го ва ни др жав ни из да вач, он да по сре до ва ње 
ових са зна ња има об лик срп ске кул тур не по ли ти ке. Отуд сле ди да је 
ин те рес срп ске кул тур не по ли ти ке у то ме да она усво ји не са мо са зна ња 
не го и ин те ре се хр ват ске кул тур не по ли ти ке... Лом пар по ка зу је у ко јој 
су ме ри ак ту ел ни су до ви хр ват ске зна но сти о књи жев но сти на ко је се 
по зи ва Со лар, екс трем но по се сив ни и зло на мер но из ви то пе ре ни.” Сто
га, не а де кват но во ђе ње или не по сто ја ње срп ске кул тур не по ли ти ке има 
за по сле ди цу „од су ство из у зет них лич но сти у јав ном про сто ру”, „на пу
шта ње срп ског ста но ви шта у ко рист ју го сло вен ског”, „спор око на ци о
нал не при пад но сти ду бро вач ке књи жев но сти” итд. Као пред у слов да се 
пре ду зме дез ин те гра ци ја срп ске кул ту ре, нео п ход на је нај пре са мо ре
флек си ја, а за тим и по ми ре ње на ци о нал ног и мо дер ног. Та ко ђе, пре суд
ну уло гу има ла би срп ска књи жев ност, ко ја „од свог на стан ка но си, уз 
естет ску, не са мо дру штве ну и ши ру кул тур ну уло гу не го по се ду је и 
на гла ше ну ди мен зи ју не пре ста ног ис хо ди шта на ци о нал ноисто риј ске 
све сти и, тим са мим, функ ци ју чу ва ра на ци о нал ног иден ти те та”. У свим 
овим на сто ја њи ма Па о ви ца се ап со лут но сла же, пот цр та ва ју ћи да Лом пар 
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„по ка зу је ра ри тет ну ин ту и ци ју за пре по зна ва ње пре суд ног исто риј ског 
тре нут ка и ње го вог на ло га”, те је по след њи тре ну так да се не што ура ди 
по пи та њу очу ва ња и не го ва ња срп ског ста но ви шта. Је ди но над чи ме 
сум ња ка да је реч о „трој ном обра сцу срп ског на ци о нал ног иден ти те та” 
(Ср би пра во слав не, ка то лич ке и ислам ске ве ро и спо ве сти) је сте „шта би 
ве ћин ски Ср би тре ба ло да учи не ка ко би по но во по ста ли при влач ни ино
вер ној је зич кој бра ћи?” Мо жда баш тре ба да осми сле соп стве ну кул тур ну 
по ли ти ку и окре ну се вред но сти ма соп стве ног на сле ђа. Нај јед но став ни
је го во ре ћи, без са мо по што ва ња (као јед не од по сле ди ца са мо ре флек си је) 
ве ро ват но је да се не за вре ђу ју по што ва ње и на кло ност. 

Ис цр пљу ју ћи пр ви фраг ме нат Ме та кри тич ких из ле та, ко јим је 
об у хва ће но го то во по ла књи ге, мо же мо се освр ну ти и на не што дру га
чи је ме та кри тич ке те ме Мар ка Па о ви це. У са мом је згру књи ге, ме ђу 
„Пре гле ди ма”, је сте и нај о бим ни ја сту ди ја (прак тич но књи га у књи зи), 
под на сло вом „Ста ри и но ви ми си о на ри. Срп ска днев на књи жев на кри
ти ка да нас”, ко ја без ма ло пред ста вља на црт за по тен ци јал ну Исто ри ју 
срп ске днев не књи жев не кри ти ке дру ге по ло ви не 20. ве ка. На ма хо ве 
по ле ми шу ћи са дво том ном Исто ри јом срп ске књи жев не кри ти ке (2008) 
Пре дра га Па ла ве стре, ау тор се освр нуо ка ко на про блем днев не кри ти ке 
у нас, та ко и на чак 96 кри ти ча ра и кри ти чар ки (од Ми ро сла ва Еге ри ћа 
до Са ше Шму ље) ко ји су не го ва ли и за сту па ли овај жа нр. Иа ко ва жна, 
јер пра ти са вре ме не то ко ве књи жев но сти, днев на кри ти ка су о че на је са 
ба рем два про бле ма: сте ре о тип но се сма тра „про дук том за јед но крат ну 
упо тре бу” и има „ве ћин ски де би тант ски ста тус”, бу ду ћи да је пи шу 
ма хом по чет ни ци јер је „већ де це ни ја ма су ви ше че сто на пу шта ју број ни 
су ве ре но осве до че ни и успе шно опро ба ни ау то ри”. 

За раз ли ку од па но ра ме у ко јој су пред ста вље ни днев ни књи жев ни 
кри ти ча ри, сег мент „Пор тре ти” да је уви де у лич но сти и де ла Бо ри сла
ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за („Пе сник и глу мац ме ђу кри ти ча ри ма”) и Бо жа 
Ко при ви це („Со ли ло кви јум у де вет бде ња”). Мар ко Па о ви ца у овом 
сег мен ту је на дах нут и пи ше не што пи то реск ни јим сти лом но што је чи
нио у прет ход ним по гла вљи ма. При ме ра ра ди, за Ми хи за ка же да „раз
ви ја ча роб ну тка ни цу свог чи та лач ког до жи вља ја”, а код Ко при ви це 
ис ти че „се ри ју ње го вих не га тив них кри ти ка”, са бра них у књи зи Не, или 
пр стом у ср це гре шке, не би ли се по себ но освр нуо на ње гов „спорт ски 
жар гон”, а на ро чи то „фуд бал ску тер ми но ло ги ју”, ко ју уво ди у је зик књи
жев не кри ти ке. 

Ко нач но, по след њи део под на сло вом „Књи ге”, чи ни се дам кла сич них 
кра ћих при ка за књи га: Оти сци (1996) Жи во ра да Стој ко ви ћа, Ми о драг 
Па вло вић – По хва ла све тло сти (2002) Па вла Зо ри ћа, Осно ва и при ча 
(2002) Мар ка Не ди ћа, Мо дер ни тет и тра ди ци ја (2002) Ми ла на Ра ду ло
ви ћа, Из не из реч ја у реч (2016) Ра ди во ја Ми ки ћа, Од сти ха до сти ха 
(2014) Ми хај ла Пан ти ћа и Књи га-Бог  (2012) Кри сти ја на Ола ха. 
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У са мо пар син те тич ких ре че ни ца или за кључ них ко мен та ра Па
о ви ца пре ци зно од ре ђу је зна чај књи га о ко ји ма пи ше или кри тич ки 
до при нос ау торâ: „Трај ни ја вред ност ове књи ге (Оти сци) је у рет кој 
ја сно сти ин те лек ту ал ног го во ра и су ге стив но сти обра ћа ња ко ли ко и у 
исти ни, или мо рал ном им пе ра ти ву њи хо ве по ру ке”; код Стој ко ви ћа ис
ти че „кре а тив на про жи ма ња те о риј ских и ме то до ло шких по ла зи шта 
Аве рин це ва, Пу леа и Га да ме ра”, у ко ји ма „на ла зи је дан од нај че шћих и 
нај по у зда ни јих осло на ца у есе ји сти ци са мог Па вло ви ћа”; код Мар ка 
Не ди ћа под ву као је „осе ћа ње естет ске вред но сти као под ра зу мљи вог 
усло ва ње го вог кри тич ког огла ша ва ња”; над књи га ма Ми ла на Ра ду ло
ви ћа пи та се: „да ли је овај истин ски ду хов ни пре га лац са вре ме не срп ске 
кри ти ке тра ди ци о на лист трај но оп сед нут по е тич ком про бле ма ти ком 
мо дер ни зма, или мо дер нист окре нут вред но сти ма тра ди ци је пред аван
гард ним и пост мо дер ним ис ку ше њи ма на ци о нал не ли те ра ту ре?”; Ра ди
во је Ми кић „раз го вет но осве тља ва те мат ску сло је ви тост, мор фо ло шку 
ра зно вр сност, осо бе но сти пе снич ког по ступ ка и зна чењ ско бо гат ство... 
по е зи је”, те та ко вр ши пра ве „хе у ри стич ке про бо је”; Пан тић „уме и да 
се учи ни не вешт и да те жи ште ин тер пре та ци је ста ви на са свим спо ред
ну стра ну де ла”, али „не гу би из ви да ни руб но под руч је пе снич ке ре чи”, 
док Кри сти ја на Ола ха, „вр шња ка зна ме ни тог ро ма на о ко јем пи ше” 
(Ха зар ски реч ник), од ли ку је „ви со ка те о риј ска спре ма и те мељ на, акри
бич на оба ве ште ност,” те „ин те лек ту ал на од ва жност”, што по твр ђу је 
ка ко од ре ђи ва њем ста ту са „исти не као пре суд не за ту ма че ње”, та ко и 
по став ком пи та ња ко је „про ис ти че из Ола хо вог хер ме не у тич ког уви да” 
– „кул ту ро ло шкоак си о ло шког ста ту са ’Ха зар ског реч ни ка’ у бу ду ћем 
вред но сном по рет ку на ци о нал не кул ту ре”.

Књи гом Ме та кри тич ки из ле ти Мар ко Па о ви ца је, да кле, кроз 
че ти ри це ли не, као че ти ри стра не свог ме та кри тич ког све та, опи сао 
круг соп стве них ис тра жи ва ња, про ми шља ња и пре и спи ти ва ња са вре
ме не срп ске кри тич ке ми сли. По све објек ти ван, склон не про из вољ но сти 
и ар гу мен то ва њу ста во ва, ау тор је озбиљ но схва тио ме та кри тич ки по зив, 
етич ки и есте тич ки га осми шља ва ју ћи. Са мим тим је сво јом књи гом 
до нео но ве или по лу за бо ра вље не уви де пи са не пре два де се так го ди на, 
ко јим је син те тич ком кон цеп ци јом ука зао на не та ко бе за зле не апо ри је 
срп ске кри тич ке ми сли.

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик
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