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и Ан дри ће ва мо ли тва из Зна ко ва по ред пу та („...и ма ку да ишли и лу
та ли, не дај да на кра ју оста не мо из ван тво је све о бим не хар мо ни је, јер 
то сва ке се кун де, на сва ком ме сту, сва ким де ли ћем би ћа же ли мо”). 

Но, о уку си ма не вре ди рас пра вља ти, а све оста ле упи та но сти, ка
ко обе ћа ва у бе ле шци о књи зи – „Уз пр ви део” пла ни ра ног дво том ног 
из да ња под истим на сло вом – По е зи ја и све то – о ме ри ли ма, оби му, 
из во ри ма, и све му оно ме што из да ња овог ти па под ра зу ме ва ју, при ре
ђи вач ће, ка ко ве ли, ра чун по ло жи ти уз дру ги део књи ге. 

Оно у штa не тре ба сум ња ти је сте да, уз ин фор ма тив ност, из бор 
Јо ва на Пеј чи ћа По е зи ја и све то, на ме њен нај ши рем чи та лач ком ау ди
то ри ју му, ну ди и не ма ли ужи так.

Др На та ли ја И. ЛУ ДО ШКИ 
Про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти

Зре ња нин ска гим на зи ја
na ta li ja lu do ski@g mail.co m

КРИ ТИЧ КО ЧИ ТА ЊЕ КРИ ТИ КЕ

Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Тра го ви чи та ња: Кри тич ка хро ни ка не фик циј
ске про зе (1992–2009), Аго ра, Зре ња нин – Но ви Сад 2020

Нај оп шти ја де фи ни ци ја тра га би ла би – оно што по сле не ке де лат
но сти оста је и што има по тен ци јал да нас над жи ви. Све оп шта ди ги та
ли за ци ја је овом од ре ђе њу да ла не га тив ну ко но та ци ју, те уно ше њем 
ре чи „траг” у ин тер нет пре тра жи вач не ће мо би ти пре у сме ре ни на ет но 
гру пу тог на зи ва, књи жев ни ча со пис или исто и ме ну пе сму Ми ло ша 
Цр њан ског, већ ће екран пре пла ви ти го ми ла са ве та ка ко да са број них 
дру штве них мре жа или апли ка ци ја трај но обри ше мо по сла те по ру ке – тра
го ве ко ји нас као до ка зи о не ким ста во ви ма и из ја ва ма мо гу пред ста ви ти 
у ло шем све тлу. Им пе ра тив вре ме на у ком жи ви мо ни је оста вља ње тра га, 
већ ње го во укла ња ње. То ме се нај о штри је су прот ста вља књи га кри тич ких 
ра до ва Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва Тра го ви чи та ња, ко ја кроз 58 тек
сто ва по твр ђу је ва жност ства ра лач ког оста вља ња тра го ва и пу то ка за.

Кон ти ну и ра ним и пре да ним пра ће њем књи жев но кри тич ке про
дук ци је у ра спо ну од 17 го ди на, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков је чи та о ци ма 
пред ста вио нај ва жни је пу бли ка ци је из до ме на не фик циј ске про зе. Им
по зан тан је уку пан број стра на (16.564) ве ли ког бро ја де ла ко ја су обе
ле жи ла раз до бље у ком су на ста ла, а ко ја су про пра ће на ау то ро вим 
тек сто ви ма у пе ри о ди ци (По ли ти ка, Бор ба, По ља, По ве ља, Ле то пис 
Ма ти це срп ске итд.). Ка ко сâм Аћи мо вић Ив ков на во ди, ова књи га је на
ја вље на још пре де сет го ди на и не ће оста ти уса мље ни об је ди ња ва ју ћи 
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про је кат ње го вог ми ну лог ра да – у пла ну је и про ши ре ње ко је ће об у
хва ти ти ка сни је „тра го ве” – тек сто ве ко ји су на ста ја ли од 2009. го ди не 
до да нас. Ин те ре сант не су ау то ро ве бе ле шке ко је књи гу уо кви ру ју: „Реч 
на по чет ку” чи то ци ма пру жа увид у нео п ход ност не го ва ња књи жев но
кри тич ке ми сли, док „Реч на кра ју” све до чи о по во ду за на ста нак ове књи
ге и ци ље ви ма ко је је ау тор имао пра ве ћи зи да ни цу по у зда них тек сто ва 
о де ли ма ко ја су у срп ској књи жев но сти оста ви ла ва жан траг. На ро чи то 
је бит на по след ња ре че ни ца, те ста мен тар ни им пе ра тив упу ћен се би, 
али и дру гим кри ти ча ри ма и чи та о ци ма ко ји ма је „за ни ма ње за књи
жев ност ви ше од ус пут но сти, инер ци је и па си је”, а ко ји гла си: „Не ка се 
све не за вр ши на ово ме.”

До бит ник На гра де „Ми лан Бог да но вић” за књи жев ну кри ти ку, 
не ка да шњи уред ник у из да вач ким ку ћа ма Но лит и На род на књи га, са да
шњи уред ник ча со пи са Књи жев ни ма га зин, пе сник, есе ји ста и кри ти чар, 
Ми ле та Аћи мо вић Ив ков се де це ни ја ма уна зад оправ да но сма тра скру
пу ло зним ту ма чем са вре ме не срп ске књи жев но сти. Иа ко у по ма ло ша љи
вом тек сту ко ји је о ње го вом жи во то пи су на пи сан на ин тер не ту сто ји да 
овај књи жев ни де лат ник не ма пре тен зи је ка пи са њу не га тив них кри ти ка 
(јер „ко ме то још тре ба”), у дру гом де лу Тра го ва чи та ња на ве де на те за је 
оспо ре на. Осим то га, и по је ди ни па са жи афир ма тив них тек сто ва из пр вог 
по де о ка овог де ла ука зу ју на ва жност ис ти ца ња мањ ка во сти не ких књи га: 
јет ке опа ске или тра го ве нар ци зма ау то ра, не по у зда не ин фор ма ци је, 
ре че ни це оп те ре ће не струч ним из ра зи ма или асо ци ја тив но на сло ја ва ње 
фа ка та ко ји има ју функ ци ју да чи та о це уве ре у оба ве ште ност пи сца.

Про бле ми књи жев не кри ти ке ко ја је уме ла да за ли чи на плат фор
му за ис ка зи ва ње иде о ло ги зо ва них ста во ва због че га је по че ла да гу би 
зна чај у јав ном про сто ру, осим у увод ном, пред ста вље ни су и у тек сту 
о по ду хва ту Пре дра га Па ла ве стре. Ру ко во ди лац на уч ног про јек та Исто
ри ја срп ске књи жев не кри ти ке у дру гом то му де ла скли знуо је у при
стра сност и тен ден ци о зност ко је је пре по знао и очи тао ана ли тич ки 
ра дар Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва. Он не оспо ра ва уло же ни труд и ви
ше стру ки зна чај књи га чи јом је ор га ни за ци јом и из ра дом ди ри го вао 
огла ше ни књи жев ни пре га лац, али не про пу шта ни да по ста ви пи та ње 
ко је пра ви кључ ну раз ли ку из ме ђу до брог кри ти ча ра и оног ко ји са мо 
„од ра ђу је” по сао: „А да ли је би ло баш та ко?” Осим овог, у дру гом де лу 
књи ге на ла зи се још је дан ду жи текст са из дво је ним про бле ма тич ним 
ста во ви ма пи сца ко ји на ру ша ва ју склад и по тен ци јал ну ва жност на пи
са ног. Ви ше не го не га тив но, рад о књи зи Да ни ло Киш Вик то ри је Ра дич 
ин то ни ран је пи та лач ки: због че га је ау тор ка жи вот и опус пи сца пре ма 
ко ме из ње них ре до ва про ве ја ва са мо ди вље ње про пу сти ла кроз „уна пред 
по де ше ну јед но о бра зну оп ти ку”. Осим по гре шног ту ма че ња чи ње ни ца, 
број них не ја сно сти и про пу ста, Ки шу је у овој књи зи оспо ре на при пад
ност срп ској кул ту ри и исто ри ји, ко је га, пре ма ау тор ки ним ре чи ма, не 
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за слу жу ју: „То зна Вик то ри ја Ра дич, али то не зна Да ни ло Киш.” За раз
ли ку од дру гих ана ли зи ра них књи га, ко ји ма је на нај сла би јим ме сти ма 
по треб на стил ска и у нај го рем слу ча ју ма ња ин фор ма тив на про ве ра, 
овом де лу нео п хо дан је и зна чењ ски ре туш и озбиљ на ин тер вен ци ја, јер 
је, ка ко Аћи мо вић Ив ков упо зо ра ва, реч о по дру гљи вом спи су ко ји не ма 
на ро чи те ве зе са Ки шом јер је ау тор ки ном за ме ном те за пред мет по стао 
по вод, чи ме се ис цр пла мо гу ћа вред ност ове обим не сту ди је.

У пр вом де лу Тра го ва чи та ња за сту пље но је 56 кра ћих тек сто ва 
о књи га ма ко је је Ми ле та Аћи мо вић Ив ков из дво јио као ег зем пла ре 
не фик ци о нал не про зе. То су де ла о кул ту ри, умет но сти и књи жев но сти 
ко ја су обе ле жи ла вре ме у ком су об ја вље на, хи брид не сту ди је про же те 
лич ним све до чан стви ма, ме мо ар ским ре до ви ма, ком па ра тив ним ана ли
за ма. На ста ла из по тре бе да се пред ста ви од ре ђе ни фе но мен и(ли) ука же 
на чво ри шна ме ста и мар кант не фи гу ре срп ске књи жев но сти, ова оства
ре ња Аћи мо вић Ив ков при ка зао је као сво је вр сна је ди ње ња ау тор ских 
на ме ра, ме то да и по сту па ка ко ји ма је при дру жен и лич ни ути сак. Це ло
ви тој сли ци до при не ла је и ве ли ка оба ве ште ност кри ти ча ра ко ји је де ла 
пре ци зно по зи ци о ни рао на ма пи ства ра ња сва ког пи сца по на о соб – као 
на ста вак за по че тих ли те рар них стре мље ња, за че так но ве па ра диг ме или 
за кљу чак ко ји за о кру жу је до са да шње ба вље ње од ре ђе ном те мом. Би ло 
да су у фо ку су са вре ме ни пи сци, или они ко ји се нај че шће свр ста ва ју у 
кла си ке, Аћи мо вић Ив ков са под јед на ким зна њем и убе дљи во шћу ко
мен та ри ше де ла ко ја их при ка зу ју у епо ха ма од ан ти ке до пост мо дер не, 
чи ме око ове књи ге опи су је ве ли ки ис тра жи вач ки лук. Пре ми су из уво
да – да су нај бо љи пе сни ци срп ске књи жев но сти исто вре ме но и ње ни 
нај и стак ну ти ји есе ји сти у ко ји ма је оте ло тво ре но и пе ва ње и ми шље ње, 
ау тор до ка зу је пи шу ћи о не фик циј ској про зи Рај ка Пе тро ва Но га, Љу
бо ми ра Си мо ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа и мно гих 
дру гих ко ји су, по пут Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић и Ђор ђа Де спи ћа, 
пр ве пе снич ке збир ке об ја ви ли на кон тек сто ва ко је је о њи хо вим есе ји
стич ким и на уч ним књи га ма на пи сао Аћи мо вић Ив ков.

На сто ја ње да се од ре ђе на де ла ко ја су на ста ла на раз ме ђи ве ко ва 
из дво је и ква ли фи ку ју као ва жно и не за о би ла зно шти во у про це су са
зна ва ња и бо љег раз у ме ва ња вла сти те кул ту ре ар ти ку ли са но је у Тра
го ви ма чи та ња на не ко ли ко на чи на. Ми ле та Аћи мо вић Ив ков је, ка ко 
и сâм на во ди, не ке тек сто ве ор га ни зо вао као „про ши ре ну ин фор ма ци ју 
о ода бра ној књи зи и кон тек сту у ко ме се ја вља”, док су не ки „као ду жи 
опис и кри тич ка ана ли за”. Без об зи ра на еко но мич ност у по гле ду бро ја 
ка рак те ра уна пред од ре ђе них при ро дом ча со пи са из ко јих су ра до ви 
Аћи мо ви ћа Ив ко ва пр ви пут угле да ли све тлост да на, ни је дан ни је ли шен 
вред но сног ис пи ти ва ња де ла, сме шта ња у кон текст вре ме на и ми ну лог 
ства ра ла штва сва ког ау то ра по на о соб, као и де тек то ва ња ино ва ци ја. 
По је ди ни тек сто ви, на ро чи то ако је реч о при ка зи ма књи га у ко ји ма је 
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пред ста вљен ве ћи број ау то ра са од ре ђе ним мо ти вом као за јед нич ким 
име ни те љем, ра сло је ни су на уо че не це ли не у ко ји ма нај за сту пље ни ји 
пи сац пре у зи ма уло гу глав ног ју на ка: за Љу би шу Је ре ми ћа то је Дра го
слав Ми ха и ло вић, за Ви ду Ог ње но вић Да ни ло Киш, за Ђор ђа Де спи ћа 
Ми о драг Па вло вић, у јед ној од три ана ли зи ра не књи ге Дра га на Ха мо
ви ћа то је Јо ван Хри стић, као што је код Љу бо ми ра Си мо ви ћа Јо ван 
Сте ри ја По по вић. За Ми ле ту Аћи мо ви ћа Ив ко ва то су сви ау то ри ко ји 
пи шу оно што се пре ма ре чи ма Но ви це Пет ко ви ћа мо же на зва ти „па
жљи вом кри ти ком”, на пр вом ме сту Ра ди во је Ми кић, чи је су че ти ри 
књи ге о срп ским пи сци ма ис так ну те као пра ви ре пре зен тан ти по у зда ног 
ту ма че ња на шег књи жев ног на сле ђа. 

Ин те ре сант ни су на сло ви тек сто ва ко ји ма Ми ле та Аћи мо вић Ив ков 
ука зу је на ва жност по ве зи ва ња раз ли чи тих, кат кад опреч них пој мо ва 
ко је књи жев ност об је ди њу је („Ми шље ње и пе ва ње”, „Ис тра га и при ча”, 
„Ал бум и ко мен та ри”, „Тра ди ци ја и мо дер ност”, „Страст и по све ће ност”, 
„Хро ни ка и све до чан ство”, „Стил и сми сао”, „Књи жев ност и ан га жман” 
итд.), са жи ма ју ћи у крат ке син таг ме кључ не ква ли те те при ка за них књи
га („Жи ва исто ри ја”, „Исти на епо хе”, „Сли ка јед ног ве ка”, „Уме ће ту ма
че ња”, „Ре чи на де лу” итд.). Исти на, исто ри ја, ствар ност, мо дер ност, 
кул ту ра и ту ма че ње – нај че шћи су на сло ви ма уде ље ни ком пли мен ти 
ау то ри ма чи ји су на по ри за оста вља њем не из бри си вог тра га у срп ској 
књи жев ној кри ти ци пре по зна ти као нео спор ни. Ино ва тив ност, тач ност 
и те жња за мо дер ним са гле да ва њем и са ме ра ва њем де ла ко ја су ушла у 
ка нон срп ске ли те ра ту ре ква ли фи ко ва ни су као до дат на по стиг ну ћа. 
Ми ле та Аћи мо вић Ив ков се не устру ча ва да та кве ау то ре из дво ји као 
„за вид но те о риј ски оба ве ште не”, „енер гич не ту ма че”, „пред став ни ке 
ум не бе о град ске го спо де”, ко је од ли ку је „кри тич ка жест”, али, та ко ђе, 
не око ли ша да ука же на про бле ма тич на ме ста и из рек не опо ме не за бр зо
пле то хи та ње оформ ље ном за кључ ку, „го во ре пу не скеп се и ре зиг на ци је”, 
на во де ко ји „ни су увек де ри ви ра но зна ње и би се ри му дро сти” и дво
стру ке ар ши не при гра ђе њу су до ва. 

Књи га Тра го ви чи та ња пред ста вља су му хро но ло шки сло же них 
при ка за Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва ко ји, ова ко устро је ни, пру жа ју увид 
у ли те рар ну про дук ци ју не фик циј ских де ла на пре ла ску два ве ка и по
у зда но све до че о учин ку на ших нај по све ће ни јих књи жев них про у ча ва
ла ца и ба шти ни ка. Ово де ло ва жан је кул тур ни пу то каз „за бу ду ће да не 
и чи та о це. Ако их бу де”. Уз ова кве ис точ ни ке, чи ја све тлост оста вља 
не у ту љив траг, по зи ти ван од го вор је не ми но ван.
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