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МАР КО НЕ ДИЋ

КРИ ТИЧ КА РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА ИДЕ О ЛО ШКОГ  
ЧИ ТА ЊА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра по јам иде о ло ги је као ла жне 
све сти и иде о ло ги је као по гле да на свет и кул ту ру. Иде о ло ги ја као 
по глед на свет укљу че на је у сва ко књи жев но де ло од нај ра ни јих 
вре ме на до да нас, а у срп ској књи жев но сти од сред њо ве ков ног до ба, 
пре ко на род не књи жев но сти, књи жев но сти про све ће но сти, ро ман
ти зма и ре а ли зма, до мо дер не књи жев но сти из ме ђу два свет ска ра та 
и књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка. Пра ва иде о ло шка кри ти ка 
у да на шњем зна че њу у пр вом ре ду се од но си на по ли тич ко чи та ње 
и ту ма че ње књи жев но сти као ску па иде ја и те ма ко је су у функ ци ји 
јед не иде о ло шкопо ли тич ке оп ци је у од ре ђе ном вре ме ну, а ма ње 
по е ти ке књи жев но сти и објек тив них умет нич ких вред но сти ту ма
че них де ла. У ра ду је по себ но на гла шен ути цај иде о ло шког чи та ња 
књи жев но сти на ре цеп ци ју мно гих ме ђу рат них срп ских пи са ца чи
је по ли тич ке ста во ве је ра ди кал но осу ђи ва ла иде о ло шка књи жев на 
кри ти ка по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, као и на пи сце дру ге 
по ло ви не 20. ве ка ко ји су мо дер ни зо ва ли срп ску књи жев ност то га 
вре ме на. У по след њим де це ни ја ма 20. ве ка иде о ло шко ту ма че ње 
књи жев но сти би ло је на гла ше но у та ко зва ној по ли тич ки ко рект ној 
књи жев но сти и од го ва ра ју ћем иде о ло шком ту ма че њу та квих де ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: иде о ло ги ја као ла жна свест и као по глед на 
свет, иде о ло шко ту ма че ње књи жев но сти од ста ре до са вре ме не 
срп ске књи жев но сти, С. Мар ко вић, Ј. Скер лић, кул тур на по ли ти ка, 
иде о ло шке осу де књи жев но сти и умет но сти, по ли тич ки ко рект на 
књи жев ност.

Иде о ло шко чи та ње и ту ма че ње срп ске књи жев но сти у на шем 
вре ме ну знак је ње не отво ре не ин стру мен та ли за ци је и на ме ре да 
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бу де и оста не под ути ца јем са мо јед ног на чи на ми шље ња и књи
жев не прак се, ко је је нај че шће у слу жби вла да ју ће по ли тич ке оп
ци је или оних по је ди на ца ко ји кул ту ри и књи жев но сти на шег 
на ци о нал ног про сто ра же ле да на мет ну сво је ис кљу чи ве ста во ве. 
Иде о ло шко ту ма че ње књи жев но сти, ме ђу тим, по сма тра но у оп
шти јем кон тек сту, до не кле и у да на шњем вре ме ну, мо же да има и 
мно го ши ре зна че ње од оног ко је углав ном има да нас. Са те стра
не по сма тра на, иде о ло ги ја као мо гућ ни ко лек тив ни, кла сни или 
ин ди ви ду ал ни по глед на свет, на дру штве не об ли ке жи во та и на 
ак ту ел ну ствар ност, скуп је иде ја о оп ти мал ном функ ци о ни са њу 
дру штва, за јед ни це и по је ди на ца у не по сред ној ствар но сти и у пред
ви ђа њу бу дућ но сти. У том слу ча ју и књи жев ност, као јед на од иза
бра них ин ди ви ду ал них про јек ци ја ствар но сти, ну жно усло вље на 
ње ним оп шти јим кон тек стом и ис пу ње на иде ја ма, ста во ви ма, су
бјек тив ним на сто ја њи ма, до жи вља ји ма раз ли чи тих са др жа ја 
ствар но сти, ства ра лач ким ду хом по је ди на ца и оп штим ду хом и 
сен зи би ли те том вре ме на у ко јем на ста је, у су шти ни је та ко ђе идеј
но и иде о ло шки ини ци ра на, јер про из и ла зи из од ре ђе ног по гле да 
на свет и на са му књи жев ност, и за то мо же би ти ту ма че на из пер
спек ти ве мно го ши рих зна че ња иде о ло ги је од уо би ча је них. Та кво 
ту ма че ње при том, при бли жа ва ва ју ћи се фи ло зоф ском, со ци о ло шком 
или кул ту ро ло шком при сту пу, ни је у су прот но сти са основ ним 
ин тен ци ја ма књи жев но сти. Тре ба та ко ђе на гла си ти да иде о ло шко 
чи та ње и ту ма че ње књи жев но сти ни је од ли ка са мо да на шњег 
вре ме на, јер оно у дру гим ви до ви ма по сто ји од у век, от ка да се 
књи жев ност ства ра, пи ше, слу ша, чи та и ту ма чи, од Хо ме ра и 
Би бли је, и од Пла то на и Ари сто те ла до на ших да на.

 С дру ге стра не, иде о ло ги ја је ла жна, ин стру мен та ли зо ва на, 
ис кри вље на свест, ка ко је озна ча ва ју ли бе рал ни и ле ви ин те лек ту
ал ни кру го ви, и ка ко се она у да на шњим усло ви ма, ка да је реч о 
умет но сти, кул ту ри и књи жев но сти, нај че шће ко ри сти. Ту ма че ње 
књи жев но сти из иде о ло шке пер спек ти ве с та квим зна чењ ским 
пред зна ком већ на пр ви по глед је не пот пу но, у до број ме ри ин стру
мен та ли зо ва но и нај че шће по ли тич ки мо ти ви са но, и ни је за сно ва
но на су штин ским од ли ка ма са ме књи жев но сти и ње не естет ске, 
ин те лек ту ал не, пси хо ло шке и у осно ви ње не ху ма ни стич ке функ
ци је. Књи жев ност је у на шем кул тур ном и дру штве ном кон тек сту 
обе ле же на иде о ло ги јом у оба ње на зна че ња, у ак ту ел ном, оном 
ко је је сво ди на функ ци ју по ли тич ког сред ства од ре ђе них ин те ре
сних кру го ва, и у дру гом, ко је је по сма тра као мо гућ ни об лик ши
рег, кон тек сту ал но ви ђе ног ду хов ног и кул ту ро ло шког про це са.

Иде о ло шки мо ти ви сан по глед на књи жев ност у на шим усло
ви ма по сто ји још од сред њо ве ков ног вре ме на, од жи ти ја вла да ра 
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и све та ца, ко ја су би ла усло вље на на гла ше ним иде о ло шкоре ли
гиј ским по гле дом на свет и на ње го ве из ра зе у ко лек тив ној сфе ри, 
ко ји ма је у том вре ме ну ин ди ви ду ал на и ства ра лач ка свест би ла 
мак си мал но под ре ђе на. Јед ним де лом је та ква у том и доц ни јем 
вре ме ну и усме на књи жев ност, ви ше еп ска по е зи ја, јер је би ла 
обе ле же на сна жним па три от ским и осло бо ди лач ким осе ћа њем, 
ма ње про за, а го то во ни ма ло лир ска по е зи ја, ко ја је нај ве ћим де лом 
из вор но има ла ег зи стен ци јал ну и естет ску а не иде о ло шку мо ти
ва ци ју. Слич но је у из ве сној ме ри би ло и у доц ни јим књи жев ним 
вре ме ни ма, у епо хи про све ће но сти, кла си ци зма, ро ман ти зма, чак 
и ре а ли зма, у ко ји ма је и са ма књи жев ност има ла сво је иде о ло шки 
мо ти ви са не зах те ве, нор ме и су ге сти је, ко је су са мо ја ке ства ра
лач ке ин ди ви ду ал но сти пре ва зи ла зи ле из ра зи то шћу и естет ском 
оства ре но шћу сво га књи жев ног ру ко пи са. Та ко су сво ју књи жев ну 
иде о ло ги ју, али не са мо њу, не го и кул тур ну, на ци о нал ну, је зич ку 
и дру гу има ли До си теј и Вук, Ње гош и Сте ри ја, Змај и Јак шић и 
мно ги дру ги пи сци. 

Већ од ре а ли зма, ме ђу тим, у на шим усло ви ма, иде о ло шко чи
та ње књи жев но сти у да нас пре о вла ђу ју ћем зна че њу отво ре но је 
ини ци ра но ста во ви ма Све то за ра Мар ко ви ћа и ње го вом нор ма тив
ном есте ти ком при ме ње ном у кри тич ком ту ма че њу та да шње ро
ман ти чар ске по е зи је, да би доц ни је, по ред кри тич ке де лат но сти 
Љу бо ми ра Не ди ћа, до не кле и Ла зе Ко сти ћа из дру га чи је књи жев
но ме то до ло шке пер спек ти ве, јед ним ва жним де лом би ло на ста вље
но кри ти чар ском и исто ри о граф ском ак тив но шћу Јо ва на Скер ли ћа. 
У ње го вим кри ти ка ма но вих оства ре ња срп ских пи са ца на по чет ку 
20. ве ка, та ко ђе и у Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти, у мно гим 
се слу ча је ви ма осе ћа иде о ло шкопо ли тич ка мо ти ва ци ја у про це
њи ва њу вред но сти и зна ча ја по је ди них пи са ца. Ни је реч са мо о 
Ди су, Иси до ри Се ку лић или Си ми Пан ду ро ви ћу, не го и о јед ном 
бро ју ра ни јих ау то ра, као што су Ла за Ла за ре вић, Сте ван Сре мац 
и мно ги дру ги, чи ја по ли тич ка ори јен та ци ја му ни је би ла по во љи. 
Је дан број та квих пи са ца, као што су Дра гу тин Илић, Ла зар Ко
мар чић или Пе ра То до ро вић, ко је он ни је до вољ но це нио ни из 
естет ских раз ло га, ни су, као ни Дис, ни на шли ме сто у ње го вој 
Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти. Скер ли ће ва књи жев на иде
о ло ги ја, ње гов праг ма тич ки дух и ево лу ци о ни стич ки по гле ди на 
дру штво и кул ту ру, ипак га ни су оне мо гу ћа ва ли да о по је ди ним 
аспек ти ма не га тив но оце њи ва них пи са ца пру жи из у зет но тач не 
кри тич ке ана ли зе. 

У ме ђу рат ној књи жев но сти, у пр вој де це ни ји, ка да је мо дер
ни зам у умет но сти до жи вља вао ве ли ки по лет а ње го ве иде је от пор 
кон зер ва тив них кру го ва и по је ди на ца, иде о ло шке раз ли ке ме ђу 
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пи сци ма, бар у пр вој ме ђу рат ној де це ни ји, ни су јав но би ле та ко 
из ра же не као што су би ле по е тич ке, али и но ва и ста ра по е ти ка у 
осно ви су има ле свој по глед на свет и на не по сред ну ствар ност. 
Има ле су, да кле, по ред естет ске и сво ју иде о ло шку мо ти ва ци ју, 
па је и њи хо ва ак тив ност до не кле би ла њо ме усло вље на и сто га 
не га тив но оце њи ва на од по е тич ких и иде о ло шких про тив ни ка. У 
дру гој ме ђу рат ној де це ни ји ствар се умно го ме про ме ни ла. Иа ко 
су, у крај њој ли ни ји, на зна ке иде о ло шког ту ма че ња књи жев но сти 
мо гле по сто ја ти и ме ђу аван гар ди сти ма, при мер за то су над ре а
ли сти ко ји су отво ре но при хва ти ли ле ви чар ску иде о ло ги ју, пра ва 
бор ба из ме ђу ау то ра гра ђан ске књи жев но сти и со ци јал не ли те ра
ту ре та да је, на вод но у име по е ти ке, не рет ко и с ја сни је из ре че ном 
по ли тич ком мо ти ва ци јом, по ја ча ва на до крај њих мо гућ но сти. По
ла ри за ци ја ме ђу пи сци ма упра во на иде о ло шком и по ли тич ком 
ни воу по ста ла је у том вре ме ну мно го из ра зи ти ја. То се ве о ма ја сно 
осе ћа ло и у књи жев ном жи во ту, у ча со пи си ма и ли сто ви ма и њи
хо вој из ра зи ти јој по ле мич кој ори јен та ци ји, та ко ђе и у књи жев ној 
кри ти ци, у ко јој су, по ред опи сне и вред но сне ана ли зе, би ли до ста 
на гла ша ва ни и по ли тич ки мо мен ти. У ори ги нал ним књи жев ним 
оства ре њи ма отво ре не по ле мич но сти са иде о ло шком осно вом 
би ло је знат но ма ње, ма да је и у њи ма она би ла зна чај но те мат ски 
и се ман тич ки мо ти ви са на. 

Ме ђу рат на со ци јал на књи жев ност у на шим је усло ви ма би ла 
кри тич ки рас по ло же на пре ма по сто је ћој ствар но сти јер је апри о ри 
би ла ин спи ри са на ре во лу ци о нар ним иде о ло шким ци ље ви ма со
вјет ске кул тур не про па ган де, до не кле и ле вих ин те лек ту ал них 
иде ја европ ских пи са ца с кра ја пр ве и то ком дру ге ме ђу рат не де
це ни је. Али ка да је по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та ко му ни стич
ка иде о ло ги ја, као по бед нич ка, по ста ла зва нич на и у на шој зе мљи, 
со ци јал на књи жев ност је, опет под вид ним ути ца јем со вјет ског 
кул тур ног и ства ра лач ког мо де ла, пре о бра же на у со ци ја ли стич ки 
ре а ли зам. Он у том вре ме ну, од че тр де сет пе те па до по чет ка пе
де се тих го ди на, ни је, ме ђу тим, био кри тич ки ори јен ти сан пре ма 
дру штву и ње го вом по ли тич ком си сте му, као што је то би ло у 
ме ђу рат ном пе ри о ду, већ га је по сма трао и ли те рар но об ли ко вао 
ис кљу чи во афир ма тив но, јер је та кав дру штве ни си стем од го ва рао 
оства ре ним ре во лу ци о нар ним ци ље ви ма по ли тич ке ели те и са мих 
пи са ца ко ји су јој се при кло ни ли.

У та да шњој срп ској књи жев но сти, па и у са вре ме ном ства ра
ла штву, иде о ло ги ја је по ста ла мно го ви ше од си сте ма иде ја и вред
но сти ко је се од но се на оп ти мал не об ли ке по сто ја ња и функ ци о
ни са ња дру штва, кул ту ре и ства ра ла штва. Дру гим ре чи ма, она 
се упра во та да у пу ном зна че њу по ка за ла као та ко зва на ла жна, 
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ис кри вље на, ди ри го ва на свест, ко ја је о са др жи ни и функ ци ји књи
жев но сти и умет но сти, о вред но сти по је ди них књи жев них оства
ре ња, о пу ту ко јим књи жев ност тре ба да иде и нор ма ма ко јих 
тре ба да се др жи го во ри ла из во де ћи их не то ли ко из по е тич ких 
ко ли ко из те мат ских, са др жин ских или иде о ло шки мо ти ви са них 
зна чењ ских еле ме на та књи жев ног де ла. Со ци ја ли стич ки ре а ли зам, 
ко ји је сре ћом код нас крат ко тра јао, био је нај по год ни ји об лик за 
афир ма тив не иде о ло шке оце не за сно ва не на про мо ци ји про кла
мо ва них со ци јал них и ху ма ни стич ких вред но сти, упра во у том 
вре ме ну у ве ли кој ме ри нео ства ри вих. Сто га је сва ки по ку шај мо
дер ни за ци је књи жев ног из ра за био пред мет не га тив но мо ти ви са не 
кри ти ке, а иде о ло шко чи та ње у оба сме ра, афир ма тив ном и оспо
ра ва ју ћем, ну жно је по и сто ве ћи ва но с по ли тич ким чи та њем, са 
оним што је по ли тич кој ели ти та да шње на ше сре ди не отво ре но 
слу жи ло у праг ма тич не и про па ганд не свр хе.

Та да су иде о ло шка кри ти ка и кул тур на по ли ти ка из ја сних 
по ли тич ких раз ло га из књи жев не сфе ре и из кри тич ке и чи та лач
ке ре цеп ци је за ду же вре ме ис кљу чи ле мно ге зна чај не ме ђу рат не 
срп ске пи сце, од Ми ло ша Цр њан ског, Јо ва на Ду чи ћа, Дра ги ше 
Ва си ћа, Раст ка Пе тро ви ћа, Гри го ри ја Бо жо ви ћа, Ста ни сла ва Кра
ко ва, Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Алек сан дра Или ћа, до Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, Љу бо ми ра Ми ци ћа, То до ра Ма ној ло ви ћа и мно гих 
дру гих ау то ра, углав ном мо дер не и ино ва тив не по е тич ке ори јен
та ци је, чи ји по ли тич ки ста во ви, ме ђу тим, из ме ђу два ра та или у 
то ку Дру гог свет ског ра та, го то во не за ви сно од њи хо ве по е ти ке, 
ни су од го ва ра ли иде о ло зи ма но вог по ли тич ког си сте ма. По зна ти 
есеј Мар ка Ри сти ћа „Три мр тва пе сни ка” са мо је је дан од зна ко ва 
та квог, иде о ло шки мо ти ви са ног чи та ња књи жев но сти. (Слич но се 
у да на шњој Бо сни и Хер це го ви ни де ша ва ло с ту ма че њем Ан дри ћа, 
а на За па ду са од но сом пре ма Пе те ру Ханд кеу, по го то во у је ку од
лу ке о до де љи ва њу Но бе ло ве на гра де ње го вом књи жев ном де лу.) 

Оче ки ва ни апо ло гет ски став пре ма но вом дру штву и ње го вој 
по ли ти ци нај ви ше је оне мо гу ћа вао објек тив но и не при стра сно 
про це њи ва ње но вих оства ре ња та да шњих са вре ме них пи са ца, да 
би уме сто објек тив но сти на књи жев ну сце ну отво ре но сту пи ла 
пра ва иде о ло шка и дог мат ска ин тер пре та ци ја и до жи вљај књи жев
но сти. Ти пич ни при ме ри за та кву вр сту ре цеп ци је би ле су не га тив
не кри тич ке ре ак ци је по зна тих ста ри јих кри ти ча ра на ино ва тив
на књи жев на оства ре ња та да мла дих ау то ра, на при мер Ми ла на 
Бог да но ви ћа на по е зи ју Вас ка По пе, или Ве ли бо ра Гли го ри ћа на 
пр ву при по ве дач ку књи гу Ми о дра га Бу ла то ви ћа, чак и не ких мла
ђих кри ти ча ра на пр ви ро ман Гро зда не Олу јић. Тој вр сти иде о ло
шког ту ма че ња, ко је је чи ње но са оправ да њем да та ква де ла, ма кар 
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би ла и по ет ска, не из ра жа ва ју до вољ но објек тив но и оп ти ми стич но 
са вре ме ну ствар ност и ње ну сло же ну ег зи стен ци јал ну сли ку, пи сци 
су у том и доц ни јем вре ме ну на раз не на чи не, нај че шће у не кој 
вр сти ства ра лач ке ау то цен зу ре или але го риј ске па ра бо ле, по ку
ша ва ли да се од у пру. Не га тив не кри тич ке оце не, не по е тич ке већ 
ти пич но иде о ло шке при ро де, углав ном су упу ћи ва не пи сци ма 
мо дер ни јег књи жев ног из ра за, ко ји су не што доц ни је, пре ма тер
ми ну Све те Лу ки ћа, на зи ва ни при пад ни ци ма со ци ја ли стич ког 
есте ти зма. На ста вља ју ћи тра ди ци ју ме ђу рат не срп ске књи жев но
сти и осла ња ју ћи се на мо дер ну за пад но е вроп ску и аме рич ку ли те
ра ту ру, ко ја је у том вре ме ну код нас, по сле иде о ло шког рас ки да 
с по ли ти ком па и кул ту ром Со вјет ског Са ве за, ин тен зив но пре
во ђе на, ти пи сци су се осло ба ђа ли од док три нар не тен ден ци о зно
сти со ци ја ли стич ког ре а ли зма, те мат ски ши ри ли и мор фо ло шки 
бо га ти ли свој из раз и у но вој, мо дер ни зо ва ној ва ри јан ти књи жев
но сти ви де ли мо гућ ност за из ме ње ну и ау тен тич ну естет ску функ
ци ју и зна че ње умет но сти и кул ту ре. 

Иа ко је и по ред ли бе ра ли за ци је по ли тич ких при ли ка у та да
шњој за јед нич кој др жа ви бор ба за мо дер ни књи жев ни из раз тра
ја ла и да ље, од нос кон зер ва тив не, углав ном по ли тич ки усме ра ва не 
књи жев не кри ти ке, ко ја је, па ра док сал но, се бе сма тра ла на пред ном, 
и да ље је остао не га ти ван пре ма мо дер ном књи жев ном из ра зу. (То 
се и у на шој но ви јој и са вре ме ној књи жев но сти та ко ђе по вре ме но 
де ша ва ло, иа ко је упра во у дру гој по ло ви ни 20. и у пр ве две де це
ни је 21. ве ка она као ау то ном на област чо ве ко вог ства ра лач ког 
ду ха, ко ја се у од ре ђе ној ме ри из бо ри ла за сво ју ау то ном ну по зи
ци ју у кул ту ри, мо ра ла би ти осло бо ђе на та квих зах те ва.) Из идео
ло шке дру штве не, тач ни је из по ли тич ке пер спек ти ве од пе де се тих 
до осам де се тих го ди на прет ход ног сто ле ћа по вре ме но су оштро 
оце њи ва на по је ди на ва жна оства ре ња та да шње књи жев но сти и 
умет но сти. У сли кар ству је, из ме ђу оста лих, под удар та кве кри
ти ке до шао Ми ћа По по вић, у фил му Жи во јин Па вло вић, у књи
жев но сти та ко ђе мно ги ау то ри, и то не са мо у про зи, где их је 
би ло нај ви ше, не го и у дру гим жан ро ви ма, од Бран ка Ћо пи ћа и 
ње го ве „Је ре тич ке при че”, Вла да на Де сни це и ро ма на Зим ско ље то
ва ње, ко ји су углав ном оспо ра ва ли по је ди ни хр ват ски књи жев ни ци, 
пре ко До бри це Ћо си ћа и Вре ме на смр ти, Сло бо да на Се ле ни ћа и 
ро ма на Пи смогла ва, Ан то ни ја Иса ко ви ћа и Тре на 2, Мир ка Ко ва
ча и Ра на Лу ке Ме штре ви ћа, Ива на Ива но ви ћа и Цр ве ног кра ља, 
све до Дан ка По по ви ћа због Књи ге о Ми лу ти ну, Го ра на Пе тро ви
ћа због Од бра не и про па сти цр кве Све то га Спа са, Ми ро сла ва 
То хо ља због при по ве дач ке књи ге Вен ча ње у во зу и дру гих. (Оспо
ра ва ње Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ла Ки ша има ло је 
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дру га чи ји ток и ре зул тат, јер је иза зва ло ва жну и те о риј ски ар гу
мен то ва ну по ле ми ку са мог Ки ша у Ча су ана то ми је и Дра га на М. 
Је ре ми ћа у Нар ци су без ли ца.) 

У по зо ри шту, по сле за бра не Бе ке то ве дра ме Че ка ју ћи Го доа, 
нај дра стич ни ји при мер иде о ло шког су да би ло је ски да ње с ре пер
то а ра дра ма ти за ци је ро ма на Кад су цве та ле ти кве Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа, у по е зи ји су то би ли на па ди на збир ку Ву не на вре
ме на Гој ка Ђо га и су ђе ње са мом пе сни ку и на Ис точ ни це Љу бо ми
ра Си мо ви ћа, а у књи жев ној кри ти ци и есе ји сти ци нај ин ди ка тив
ни ја је би ла осу да Ми ло ва на Ђи ла са књи ге о Ње го шу Иси до ре 
Се ку лић, Ели ја Фин ци ја есе ја Ми ла на Ка ша ни на Суд би не и љу ди 
и по ли тич ко оспо ра ва ње По сле рат не срп ске књи жев но сти Пре
дра га Па ла ве стре, ко је је у пр вом ре ду до ла зи ло из Са ра је ва. Та ко
ђе су, због по је ди них књи жев нопу бли ци стич ких при ло га, за бра њи
ва ни по је ди ни бро је ви књи жев них ча со пи са и но ви на, Сту ден та, 
Ви ди ка, Но ве ми сли, Све до чан ста ва, Мла до сти, Књи жев них но
ви на и дру гих, не са мо у вре ме ну из ра зи те иде о ло ги за ци је кул
ту ре не го и доц ни је, иа ко та да мно го ре ђе. За бра не и не га тив не кри
тич ке оце не пи са не из иде о ло шке пер спек ти ве мо ти ви са не су тзв. 
од бра ном со ци ја ли стич ких вред но сти, ко је то нај че шће ни су биле, 
а у су шти ни су озна ча ва ле од бра ну та да шњег ак ту ел ног по ли тич
ког ре жи ма и ње го вих дог мат ских за го вор ни ка. 

С дру ге стра не, кри тич ка афир ма ци ја од ре ђе ног те мат ског 
усме ре ња но вих књи га та ко ђе је из иде о ло шке пер спек ти ве у по
је ди ним слу ча је ви ма, иа ко се то на пр ви по глед ни је мо гло при ме
ти ти, мо ти ви са на по тре бом за од бра ном и умет нич ком по твр дом 
по ли тич ког си сте ма и по ли тич ких опре де ље ња по је ди на ца, а не 
за ана ли зом оства ре них књи жев них вред но сти. Та ко ђе се у том 
кон тек сту на гла ше ни је ис по ља ва ло по сто ја ње ла тент не не га тив
не кри ти ке, тач ни је ре че но усме не не га тив не кри ти ке, ко ја и да ље 
тра је и ко ја се у да на шњем вре ме ну, ка да се ра ди о пи сци ма ко ји су 
ма ње или ви ше ак тив ни у дру штве ном сми слу, ис по ља ва апри ор
ним иг но ри са њем њи хо вих књи га. Та ква кри ти ка го то во под јед
на ко до ла зи и од за го вор ни ка тра ди ци о нал ног и мо дер ног, стан дард
ног и ак ту ел ног по е тич ког кон цеп та књи жев но сти и умет но сти. 
Та по ја ва је ва жна мо гућ на те ма не са мо на ше да на шње књи жев
не кри ти ке, не го и со ци о ло ги је књи жев но сти, пси хо ло ги је ства
ра ла штва и кул ту ре уоп ште. 

И у ак ту ел ном вре ме ну, ко је је још обе ле же но дра ма тич ним 
исто риј ским про ме на ма с кра ја прет ход ног ве ка, та ко ђе се у на шем 
кул тур ном про сто ру по вре ме но иде о ло ги зу је књи жев на кри ти ка, 
као и са ма књи жев ност. За то од тра у ма тич них осам де се тих и де
ве де се тих го ди на па до да на шњих да на, по сма тра но и из етич ке 



484

и ху ма ни стич ке а не са мо из књи жев но кри тич ке пер спек ти ве, не ма 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу иде о ло шког чи та ња књи жев но сти и иде о
ло шке, од но сно по ли тич ки ко рект не књи жев но сти, ка ко се јед но 
ак тив но усме ре ње иде о ло шке књи жев но сти да нас озна ча ва и вред
ну је. По ли тич ки ко рект на књи жев ност за сад је по след ња, или 
тач ни је нај но ви ја фа за иде о ло ги за ци је књи жев но сти у не га тив ном 
сми слу. Зах те ви за ства ра њем по ли тич ки ко рект не књи жев но сти 
по на вља ју оно што су у ра ни јим де це ни ја ма, нај о тво ре ни је у вре ме 
со ци ја ли стич ког ре а ли зма, па и доц ни је, би ли зах те ви за ства ра
њем та ко зва не ан га жо ва не и идеј не књи жев но сти, у ко јој је би ла 
на гла ше на ње на дру штве на тен ден ци ја. За бра ни о це соц ре а ли зма 
под ра зу ме ва ло се да се идеј ност од но си на умет нич ко пред ста вља
ње ствар но сти ко је сво јом са др жи ном и та ко зва ном по ру ком ко
ри сти зва нич ној иде о ло ги ји, ње ној не по сред ној по ли тич кој прак
си и про кла мо ва ној кул тур ној по ли ти ци. Да на шња по ли тич ки 
ко рект на књи жев ност, ме ђу тим, као ни ње ни ту ма чи не ма ју моћ 
и ам би ци ју, као што то не ма ни не ко дру го ства ра лач ко усме ре ње, 
да отво ре но и про грам ски ути чу на кул тур ну по ли ти ку дру штва 
у це ли ни, јер је оно ве о ма ра зно ли ко. Они сво је де ло ва ње за то 
про јек ту ју пре ма ма њим кул тур ним гру па ма или пре ма по је дин
ци ма код ко јих мо гу оства ри ти од ре ђе ни ути цај.

Ка ко у да на шњем вре ме ну, а та ко је би ло и у ра ни јим пе ри
о ди ма, код нас не по сто ји де фи ни са на зва нич на и ја сна кул тур на 
по ли ти ка, оства ри ва ње, чак и на ме та ње од ре ђе не вр сте књи жев ног 
ути ца ја углав ном су пре у зи ма ле не фор мал не по е тич ке и ин те ре
сне гру пе, ко је су нај че шће би ле мо ти ви са не по ли тич ким опре де
ље њи ма сво јих при пад ни ка. По др жа ва ли су их и ме ди ји слич них 
ста во ва о дру штву и кул ту ри, из да ва чи ко ји су об ја вљи ва ли и 
ко ји и да ље об ја вљу ју са мо иза бра не ау то ре и ко ји вред ном сма
тра ју са мо јед ну вр сту књи жев но сти, жи ри ји ко ји на гра ђу ју ис
кљу чи во пи сце јед не по е тич ке, а то нај че шће зна чи и од ре ђе не 
по ли тич ке ори јен та ци је. При том се, што мо жда има нај ду го роч
ни је не га тив не по сле ди це по са му књи жев ност, у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва са мо јед на вр ста књи жев ног тек ста, она ко ја за го ва ра 
ис кљу чи во по ли тич ки ко рект ну са др жи ну, сма тра мо дер ном и 
етич ки ис прав ном. Ипак је у на шој сре ди ни та ква вр ста књи жев
но сти и ње ног ту ма че ња из слич не ин те лек ту ал не и етич ке пер спек
ти ве су ви ше крат ко тра ја ла и ни је има ла пред став ни ке ве ћег књи
жев ног зна ча ја да би на не ла ви дљи ви ју ште ту са мој књи жев но сти, 
али она ни да нас ни је у пот пу но сти не ста ла, по го то во ни је не ста
ла из по је ди них ин фор ма тив них кул тур них ме ди ја.

Та ква књи жев ност ини ци јал но је из бе га ва ла ве ли ке књи жев
не и по зна те ег зи стен ци јал не, мо рал не, пси хо ло шке, емо тив не и 
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ин те лек ту ал не и дру ге те ме, ко је су би ле осно ва кла сич не и мо дер
не књи жев но сти 20. ве ка. Из ме ђу оста лих је иг но ри са ла и зна чај не 
те ме из исто ри је и про шло сти и те ме та ко зва них дру штве них 
раз ли ка из ме ђу књи жев них про та го ни ста у би ло ком ви ду да су 
се по ја вљи ва ле, чак и он да ка да су су ге ри са ле при ме ре не ана ло
ги је са са вре ме но шћу. У истом кон тек сту по сма тра на, она је као 
аде ква тан из раз но ве кул ту ре и из ме ње ног сен зи би ли те та да на
шњег вре ме на у те мат ском по гле ду фа во ри зо ва ла та ко зва не ли
бе рал не са др жа је да на шње кул ту ре и дру штва, у пр вом ре ду ка
рак те ри стич не за ур ба ни про стор, та ко ђе и но ве тех но ло шке и 
ин фор ма тив не ме ди је као ње го ве ви дљи ве сим бо ле.

Нео и де о ло шки мо ти ви са на кри ти ка, ко ја у на шој сре ди ни 
ви ше не де лу је та ко не по сред но као што је у јед ном тре нут ку из
гле да ло да ће де ло ва ти, ис кљу чи во та кву ори јен та ци ју и да ље 
сма тра мо дер ном, са вре ме ном, ис прав ном и естет ски ре ле вант ном. 
Та ква ори јен та ци ја књи жев но сти мо же би ти са вре ме на, она то у 
од ре ђе ном сми слу и је сте, у то ме се сла же ве ћи на да на шње кри
ти ке, за то што јед ним де лом од го ва ра но вим са др жа ји ма и иза зо
ви ма да на шње кул ту ре и жи во та у ње ним окви ри ма јер до не кле 
по кри ва ак ту ел ну ико но гра фи ју про ме ње ног кул тур ног сен зи би
ли те та у ко јем на ста је. Али она са ма по се би и са мо због то га не 
мо же апри о ри би ти естет ски вред на и мо дер на, јер је као та ква 
са мо је дан од мо гућ них умет нич ких из ра за са вре ме ног жи во та и 
ње го ве сло же но сти и са вре ме не књи жев но сти и ње не ши ри не. Она 
чак ни је ни етич ки до вољ но и аде кват но мо ти ви са на ако ни је 
умет нич ки оства ре на, по го то во то ни је та да, јер је умет нич ка 
оства ре ност књи жев ног тек ста, по ред естет ске, ин тен ци о нал но 
усло вље на и етич ком осно вом. И обр ну то. Она да кле мо же и тре
ба да бу де део са др жи не да на шње књи жев но сти, јер је део ствар
но сти, али са мо уко ли ко ни је ап со лу ти зо ва на, уко ли ко ни је пред
ста вље на као је ди на вред на и мо гућ на по е тич ка оп ци ја на шег 
из у зет но сло же ног и умно го ме про ти ву реч ног вре ме на и кул ту ре. 

Мо дер ност и од го ва ра ју ћи естет ски ни во књи жев но сти, ме
ђу тим, пре све га се оства ру ју умет нич ком ин ди ви ду а ли за ци јом 
је зи ка и књи жев ног об ли ка у ко јем на ста ју, сло бод ном ства ра лач
ком има ги на ци јом не спу та ном би ло ка квим нор ма ма и оче ки ва
њи ма ванк њи жев не при ро де, као и од го ва ра ју ћим ин ди ви ду ал ним 
до жи вља јем не по сред не ствар но сти и ње ном ја сном пер цеп ци јом. 
Мо дер ност и естет ски ни во књи жев но сти оства ру ју се и по ана
ло ги ји с ра ни јим кул тур ним, књи жев но тра ди циј ским и ег зи стен
ци јал ним екви ва лен ти ма на ко је се по сред но осла ња ју и из ко јих 
су штин ски про из и ла зе. Дру га чи је ре че но, оства ру ју се у ну жном 
и про дук тив ном спо ју књи жев не тра ди ци је и мо дер не ства ра лач ке 
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има ги на ци је, а не ис кљу чи во фор мал ним и уни со ним при хва та
њем оче ки ва них ком по зи ци о них, мор фо ло шких и стил ских сред
ста ва и са мо јед не вр сте иза бра не и пред ви дљи ве са др жи не. Ако 
та ква са др жи на и иде о ло шка по ру ка ко ју она су ге ри ше по ста ну 
нај ва жни ји услов ства ра ла штва, а ти ме и вред но ва ња и ту ма че ња 
књи жев них де ла, он да и кри ти ка ко ја их афир ми ше не ми нов но 
пре ла зи у кон фор ми зам, уни форм ност, кон вен ци ју и дог му, као 
што је то нај че шће био и књи жев ни текст на ко ји се од но си. А то 
је упра во оно што у књи жев но сти као из ра зу ин ди ви ду ал них ства
ра лач ких мо гућ но сти, из вор них ду хов них по тре ба и сло бод не 
ау тор ске има ги на ци је не од го ва ра ње ној при ро ди и естет ској 
функ ци ји у би ло ком вре ме ну да на ста је, по го то во у да на шњем.
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