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КРИТИЧКАРЕЧИЗУГЛАНИКОЛАЈАТИМЧЕНКА

Ни ко лај Тим чен ко, Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке ре чи, прир. На та лија 
Лу до шки, За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко” / На род на би бли о те ка „Ра до је Дома
но вић”, Ле ско вац 2020

Књи га Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке ре чи у но вом све тлу пред
ста ви ла је рад Ни ко ла ја Тим чен ка1 на по љу на у ке о књи жев но сти, 
ука зу ју ћи на ње го во ду го го ди шње ин те ре со ва ње за књи жев ну кри ти ку 
и при су ство на кри тич кој сце ни на ко јој је у ра спо ну од го то во по ла ве ка 
сво јим при ље жним де ло ва њем би вао је дан од ар би та ра чи је се ми сли и 
ре чи, под јед на ко уте ме ље не и у те о ри ји и у исто ри ји књи жев но сти, 
сма тра ју ре ле вант ним. 

Књи гом Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке ре чи, два на е стом у ни зу, 
ко ју је За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко” об ја ви ла из за о став шти не Ни
ко ла ја Тим чен ка,2 упот пу њу је се сли ка о зна ча ју ње го вог ра да – до 
са да је чи та лач кој пу бли ци пред ста вљен као вр стан есе јист, фи ло зоф ски 
пи сац, ко мен та тор кул тур них и књи жев них де ша ва ња, пор тре тист и 
ин тер пре та тор по ет ских и про зних тек сто ва ‒ њо ме се из но ва скре ће 

1 Ни ко лај Тим чен ко при па дао је гру пи ин те лек ту а ла ца ко ји су на про
сто ру не ка да шње Ју го сла ви је сво јим ра дом обе ле жи ли дру гу по ло ви ну два де
се тог ве ка, а чи је је пре га ла штво не пра вед но оста ло у сен ци. Раз лог то ме де лом 
је у ње го вој скром ној и по ву че ној при ро ди, ко ја је уда ље на од уни вер зи тет ских 
цен та ра, пом но пра ти ла сва на уч на и кул тур на де ша ва ња, сва дру штве на пре
ви ра ња, али се, спу та на од стра не тад шњег ре жи ма, ни је ак тив но укљу чи ва ла 
у глав не то ко ве већ се огла ша ва ла са пе ри фе ри је, про мо ви шу ћи нео п ход ност 
кри тич ке све сти и у књи жев но сти и у жи во ту. Дру ги раз лог због ко га је Ни ко
лај Тим чен ко био уда љен из глав них то ко ва на у ке ти че се са ве сти и од су ства 
кри тич ке све сти оних ко ји су оћу та ли чи ње ни цу да се по је ди нац, ко ји је го во
рио о вред но сти ма за ко је се и са ми де кла ра тив но за ла жу, про го ни, мар ги на
ли зу је и ка жња ва због оно га што ми сли и ра ди. Реч ју, „слу чај” Ни ко ла ја Тим
чен ка, да се по слу жи мо и јед ном ње го вом фор му ла ци јом, па ра диг ма ти чан је 
при мер ин те лек ту ал ца у вре ме ну, скрај ну тог, обе ле же ног стиг мом, ко ји за жи
во та ни је оце њен ка ко је за слу жио. Оту да и на сто ја ње да се у но вом вре ме ну, у 
из ме ње ним окол но сти ма на дру штве ном пла ну, Ни ко лај Тим чен ко из ло кал не 
сре ди не, са мар ги не, при бли жи глав ним то ко ви ма на уч не ми сли 20. ве ка. Чин 
по што ва ла ца ње го вог де ла, ко ји из го ди не у го ди ну ра де на ре а фир ма ци ји зна
ме ни тог Ле сков ча ни на, пред ста вља по ку шај пре вред но ва ња књи жев но кри тич ке 
сце не и из но ше ња Тим чен ко вих су до ва на увид јав но сти ка ко би се у са вре ме
ном кон тек сту из но ва оце ни ли.

2 За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко” до са да је из Тим чен ко ве за о став шти
не об ја ви ла сле де ће на сло ве: Фран цу ске бе ле шке (2006), Књи жев ност и дог ма. 
Го ди на 1952. у срп ској књи жев но сти (2006), Књижвна ба шти на Ле сков ца (2007), 
Ми сао, реч, суд би на. Ан тич ке те ме (2008), Ме лан хо ли ја и хер ме не у ти ка. Ми
сли лац и пи сац Ни ко ла Ми ло ше вић (2009), Из ме ђу ства ра ла штва и ег зи стен
ци је. О Ан дри ћу и Цр њан ском (2011), Сми сао при по ве да ња (2013), Пси хо ло ги ја 
књи жев не ло го ро ло ги је. Ру ске и срп ске те ме (2014), Не га тор или апо ло гет. О 
Кр ле жи ном ан га жма ну (2015), Буд но око. Књи га о Вас ку По пи (2018), На стра ни 
чо ве ка. За пи си о срп ској про зи (2019).
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па жња јав но сти на де ло ко је одр жа ва дух отво ре ног ди ја ло га за сно ва ног 
на ар гу мен то ва ном ста ву, ди ја ло га ко ји се кроз вре ме про те же и ука зу
је на не ка од бит ни јих пи та ња књи жев не кри ти ке ко ја се ти чу те о риј ске 
ми сли о кри ти ци, про бле ма кри тич ке тра ди ци је и ак ту ел не кри ти ке, 
про бле ма кри тич ког чи на и ње го вих од но са и ве за са ства ра лач ким чи
ном умет ни ка, од су ства и при су ства кри тич но сти у сфе ри књи жев но сти 
и у до ме ну кул тур ног и дру штве ног жи во та и др. При ре ђи вач књи ге 
Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке ре чи, На та ли ја Лу до шки, до бро осми
шље ним на сло вом ис та кла је у пр ви план два про бле ма ко ји су то ком 
ду гог и плод ног кри тич ког ра да би ли по во ди број них оп сер ва ци је Нико
ла ја Тим чен ка. И ис ку ства и ис ку ше ња, мно жин ским об ли ци ма ве за на 
за кри тич ке ре чи, ви ше знач на су и ви ше стру ка – под ра зу ме ва ју и оп ште 
и лич но, и оно што је Тим чен ко као про у ча ва лац књи жев но сти и ми сли
лац о ње ним про бле ми ма пра тио и усва јао на ши ро ком по љу умет но сти 
и раз ли чи тих ху ма ни стич ких на у ка, и оно што је сâм кри тич ки раз ма
трао и о че му је су дио. У том сми слу, Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке 
ре чи су и син те тич ка и ана ли тич ка, и еклек тич ка и ори ги нал на, и објек
тив на и су бјек тив на, и уте ме ље на у раз ли чи тим ме то до ло шким при сту
пи ма, што ће мо у на ред ним ре до ви ма по ку ша ти да до ка же мо.

По из бо ру при ре ђи ва ча, у књи гу Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке 
ре чи ушло је 46 тек сто ва Ни ко ла ја Тим чен ка, углав ном, при ка за, освр та 
и за пи са о те ку ћој на уч ној и књи жев ној про дук ци ји, што је књи зи на
мет ну ло фраг мен тар ну фор му. Тек сто ви су гру пи са ни у три по гла вља 
– „По гле ди на кри ти ку”, „Кри ти ка на де лу”, „Кри ти ка у вре ме ну” ‒ чији 
на сло ви ја сно од ре ђу ју и об ра ђе не те ме. Увод но и за вр шно по гла вље на 
идеј ном пла ну ус по ста вља ју низ ве за ко ји ма се пр во бит но за у зе та ста
но ви шта обра зла жу, про ве ра ва ју у кон тек сту но вог вре ме на, из че га се 
на ме ћу за кључ ци о не про ме ње ном ста њу у кул ту ри и на у ци. О че му је 
реч, у ка квим су од но си ма и ре ла ци ја ма тек сто ви из пр вог по гла вља 
по све ће ни Сре те ну Пе тро ви ћу, Зо ра ну Кон стан ти но ви ћу и Јо ви ци Аћи ну 
са они ма из за вр шног по гла вља, по све ће ним Пре дра гу Про ти ћу, Ми хи
зу и Па ла ве стри ‒ оста је на чи та о ци ма да от кри ју.

У пр вом по гла вљу књи ге Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке ре чи 
Тим чен ко ви по гле ди усред сре ђе ни су на ко мен та ри са ње кри тич ке тра ди
ци је од ње ног уста но вље ња у на шој на у ци о књи жев но сти до ак ту ел не 
кри ти ке из осам де се тих го ди на, чи ме би опи сан раз вој ни лук кри тич ке 
све сти у нас мо гао да се све де на ту жну ко на та та ци ју о јед ном сег мен ту 
тог пе ри о да: „Не по сто ји, на и ме, оно што би смо мо гли на зва ти ево лу
ци јом срп ске кри тич ке ми сли у сми слу ње ног си гур ног, си сте мат ског 
са зре ва ња и ра ста ко ји прет по ста вља осло ба ђа ње од свег ба ла ста ко ји је 
ту кри ти ку оп те ре ћи вао од пр вих да на по сле осло бо ђе ња, а што је да нас 
чи ни из ра зом про вин циј ског и при ми тив ног ду ха умно го ме ка рак те ри
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стич ног за на шу кул ту ру у це ли ни.”3 Ова кав став, ко ји под се ћа на Кон
стан ти но ви ће ве ре чи из Фи ло зо фи је па лан ке, Тим чен ко до пу њу је ко мен
та ром: „У нас не по сто ји кри тич ка свест о ли те ра ту ри, па ни кри тич ка 
свест као кул тур ни и дру штве ни ен ти тет”,4 што во ди за кључ ку о ску
че ним људ ским хо ри зон ти ма и „ду хов ној си ту а ци ји ко ја не по зна је и не 
при зна је пра ве по ле ми ке већ је бре ме ни та екс це си ма и осу да ма”.5 Ода
бра ним ци та ти ма же ле ли смо да илу стру је мо оп шту кли му и оп ште 
ста во ве од ко јих Тим чен ко по ла зи у вред но ва њу срп ске књи жев но сти и 
кри ти ке. У из ри ца њу су да Тим чен ко ни је благ, он уо ча ва раз ли чи те 
про бле ме у на у ци о књи жев но сти, што је већ по ме ну то, и при сту па им 
са раз ли чи тих ста но ви шта ‒ раз ма тра их у све тлу ак ту ел них де ша ва ња 
у кул ту ри и у дру штву, си ту и ра их у кон текст иде о ло шких су ко бља ва ња 
и ми мо и ла же ња, осве тља ва их на по љи ма есте ти ке, пси хо ло ги је, фи ло
зо фи је. Због све га по ме ну тог у ње го вом ак си о ло шком си сте му по себ но 
ме сто за у зи ма ли су про ниц љи ви ту ма чи и ис тра жи ва чи на чи јем је тра гу 
био и под чи јим се ути ца јем раз ви јао ‒ Зо ран Ми шић, Ми о драг Па вло
вић, Ми лан Ка ша нин, Ни ко ла Ми ло ше вић, за тим Све то зар Пе тро вић, 
Зо ран Га ври ло вић и Јо ви ца Аћин ‒ кри ти ча ри окре ну ти но вом и до ла зе
ћем. Да је низ кри ти ча ра ко ји су би ли у сфе ри Тим чен ко вог ин те ре со ва ња 
знат но ши ри, по ка зу је дру го по гла вље књи ге Ис ку ства и ис ку ше ња 
кри тич ке ре чи, где су се на шли ода бра ни ра до ви о Ла зи Ко сти ћу, Скер
ли ћу, Бог да ну По по ви ћу, Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, Иси до ри Се ку лић, Ста
ни сла ву Ви на ве ру, Раст ку Пе тро ви ћу, Ра де ту Дра ин цу, Мар ку Ри сти ћу, 
Ду ша ну Ма ти ћу, Ми хи зу, Џа џи ћу, Све тла ни Вел марЈан ко вић, Ми ро
сла ву Еге ри ћу, Ра до ва ну Вуч ко ви ћу, Ива ну В. Ла ли ћу, Љу бо ми ру Симо
ви ћу, Сло бо да ну Ра ки ти ћу, Јо ва ну Хри сти ћу и Ми ло шу Цр њан ском. У 
ко мен та ри ма о де ли ма по ме ну тих ства ра ла ца, као кон стан та ко ја го во
ри о си сте му етич ких и ан тро по ло шких вред но сти Ни ко ла ја Тим чен ка, 
пре по зна ју се зна лач ки суд и ја сан афир ма ти ван став, есе ји стич ки при
ступ ко ји и у крат кој фор ми до ла зи до из ра жа ја, че сте ана ло ги је ко ји ма 
Тим чен ко ус по ста вља ду бље ве зе на по е тич ком, ми са о ном или ме то до
ло шком пла ну. Овом спи ску тре ба ло би при кљу чи ти и име на Пре дра га 
Ву ка ди но ви ћа, Мид ха да Бе ги ћа, Ми о дра га Јо ви чи ћа, Љу би са ва Ан дри
ћа, Иван ке Удо вич ки, Мла де на Ле сков ца, Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа, 
Мар ка Не ди ћа, Гој ка Те ши ћа, Вла де те и Ми ла на Јан ко ви ћа, Ми о дра га 
Ју ри ше ви ћа, при ре ђи ва ча и ау то ра раз ли чи тих мо но граф ских књи га са 
ко ји ма је Тим чен ко сту пао у ин те лек ту ал ни ди ја лог. О ва жно сти тог 

3 Став из ре чен 1971. го ди не у ан ке ти „Опре де ље ња: об ли ци и мо гућ но
сти кри тич ког из ра за” (Све до чан ства) ов де се на во ди на осно ву књи ге: Ни ко лај 
Тим чен ко, Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке ре чи, прир. На та ли ја Лу до шки, 
За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко” / На род на би бли о те ка „Ра до је До ма но вић”, 
Ле ско вац 2020, стр. 11. Сва да ља пре у зи ма ња пре но се се из истог из во ра.

4 Исто, стр. 14‒15.
5 Исто, стр. 15.
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ди ја ло га Тим чен ко из но си сле де ћи за кљу чак: „Тај ди ја лог из ме ђу ства
ра о ца и кри ти ча ра је оно фун да мен тал но што се у сфе ри ду ха – мо же и 
мо ра до га ђа ти. Он да кад је на ви си ни тог ди ја ло га – кри ти ка вр ши сво ју 
функ ци ју без об зи ра на соп стве не огра ни че но сти.”6 На на ве ден за кљу
чак на до ве зу је се и сле де ћа ми сао: „На тај на чин ау тор оправ да ва сво ју 
основ ну ми сао о кри ти ци као кре а тив ном чи ну ко ји по сти же свр ху не 
са мо ти ме што се озбиљ но и ства ра лач ки од но си пре ма свом пред ме ту 
– ли те ра р ном де лу (ми би смо до да ли и на уч ном!) не го и ти ме што је увек 
све сна огра ни че но сти и вред но сти соп стве них ре зул та та, као и прет по
став ки на ко ји ма по чи ва.”7 Ов де се пој мом ау тор име ну ју и књи жев ник 
и онај ко ји ње го во де ло ко мен та ри ше са ста но ви шта кри ти ке, и онај ко ји 
та квом, на уч ном де лу, при ла зи као ко мен та тор. О огра ни че но сти ма 
раз ли чи те вр сте, о гра ни ца ма ми сли по је ди них кри ти ча ра, о скром ним 
до ме ти ма њи хо во га ра да, о од су ству вред но сти и не из гра ђе ним вред но
сним су до ви ма на ко ји ма су гра ди ли сво је на уч не ана ли зе, о пре ва зи
ђе но сти њи хо вог ра да, го во ре тек сто ви по све ће ни Ве ли бо ру Гли го ри ћу 
и Дра га ну М. Је ре ми ћу. У сво јим ко мен та ри ма Тим чен ко ни је зло на ме
ран већ си сте ма ти чан, ме то ди чан, ње го ви за кључ ци су ја сни и до ре че ни, 
упра во она ка ви ка кви би тре ба ло и да су ре зул та ти на уч них ис тра жи
ва ња. На та ли ја Лу до шки, при ре ђи вач књи ге Ис ку ства и ис ку ше ња кри
тич ке ре чи, Тим чен ко ву осо би ну да ау то ри та тив но и зна лач ки при сту пи 
де лу и под врг не га де таљ ној ана ли зи ду хо ви то ко мен та ри ше – „по не кад 
за ли чи на про фе со ра ко ји де ли лек ци је”8 ‒ и ми се сла же мо с том опа ском, 
до да ју ћи да их де ли уни вер зи тет ским про фе со ри ма, дру штве но ета бли
ра ним и оп ште при хва ће ним, они ма ко ји би тре ба ло да бу ду но си о ци и 
на уч ног и дру штве ног на прет ка.

По гла вље ко је за тва ра књи гу ‒ „Кри ти ка у вре ме ну” ‒ отва ра је ка 
иде ја ма ко је су у Тим чен ко вом вред но сном си сте му нај бит ни је: ху ма ност, 
ви со ка кул тур на стре мље ња, ду хов ност, етич ност. Сва ње го ва ис тра
жи ва ња на по љу књи жев но сти и књи жев не кри ти ке би ла су оме ђе на 
на ве де ним ко ор ди на та ма и све што је Тим чен ко био, од ре ђе но је тим 
вред но сти ма. На чин на ко ји су ор га ни зо ва ни тек сто ви у књи зи Ис ку ства 
и ис ку ше ња кри тич ке ре чи по ка зу је да се и при ре ђи вач На та ли ја Лу до
шки кре ће ис тра жи вач ким пу тем во ђе на истим прин ци пи ма. То нај бо ље 
по ка зу је по зи ци о ни ра ње по след њег Тим чен ко вог тек ста у књи зи, ко јим 
се па жљив чи та лац по зи ва на но во чи та ње, на по вра так по ла зним ста но
ви шти ма Тим чен ка, не би ли утвр дио пу ну ак ту ел ност ње го вих су до ва о 
„цр ним ли ста ма”, „сло бо ди ро ба”, мра ку ко ји че сто чи ни да се не пра ви 
раз ли ка из ме ђу при та је не све тло сти све ће и за сле пљу ју ће све тло сти сунца.

6 Исто, стр. 20.
7 Исто, стр. 21.
8 Исто, стр. 293.



935

У из во ђе њу за кљу ча ка о књи зи Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке 
ре чи по себ но тре ба ис та ћи чи ње ни цу да је при ре ђи вач ода бра ним тек
сто ви ма пред ста вио ау то ра Ни ко ла ја Тим чен ка као вр сног по зна ва о ца 
књи жев них при ли ка, ко мен та то ра бит них дру штве них и кул тур них де
ша ва ња, кри ти ча ра ко ји ме то до ло шком ра зно ли ко шћу зна да из не на ди, 
су ве ре ног по зна ва о ца те о риј ских зна ња ко ји не бе жи од оце не и из ри
ца ња вред но сног су да већ њи ма бра ни свој ин те гри тет. Као по себ на 
вред ност књи ге на ме ћу се тек сто ви – „Кри ти ча ка тра ди ци ја и ак ту ел на 
кри ти ка”, „Из да нак Ра бле ов ског ду ха: Ста ни слав Ви на вер” и „На ша 
књи га о мрач ним вре ме ни ма: Пре драг Па ла ве стра” ‒ ко ји Тим чен ка 
пред ста вља ју као кри ти ча ра са ста вом, вр сног пор тре ти сту и чо ве ка 
ко ји у све тло сти ин те лек ту ал них вр ли на зна да ко ри гу је сво је ста во ве 
пре ма дру ги ма и раз дво ји оно што је у њи хо вом ра ду вред но по хва ле 
од оно га што по хва лу не за слу жу је.

Пре но што из не се мо крај ње за кључ ке о књи зи Ис ку ства и ис ку ше
ња кри тич ке ре чи, мо жда је ов де пра во ме сто да отво ри мо јед ну за гра
ду и по слу жи мо се би о граф ским чи ње ни ци ма из Тим чен ко вог жи во та: 
део рад ног ве ка про вео је у ре дак ци ји ли ста у Ле сков цу, где је пи сао 
из ве шта је о фуд бал ским утак ми ца ма ло кал них клу бо ва. Ко ли ко је ти ме 
био ис пу њен, мо же мо са мо да прет по ста ви мо. Де та ље на во ди мо по ми
шља ју ћи да се са те ре на књи жев не кри ти ке на крат ко из ме сти мо на фуд
бал ски те рен и еви ден тан та ле нат са јед ног по ља пре не се мо на дру го 
по ље. У том слу ча ју, има ју ћи на уму ње го ве кри тич ке ква ли те те, прет
по ста вља мо сле де ће – да је Тим чен ко по же лео да се огле да у том спор ту, 
био би мај стор ко ји се од лич но сна ла зи на ма лом про сто ру, дри блер, играч 
ко ји вла да лоп том и на ко га се ра чу на, до бар у ду е лу, пре ци зног шу та и 
од лич ног пре гле да игре. Ко зна, мо жда би био и у ре пре зен та ци ји – да 
ни је би ло пот ку пљи вих су ди ја и тре не ра ло ших про це на. Ова ко, остао је 
са мо пра ти лац игре ко ја се од ви ја ла на те ре ну ко ји ни је био ње гов. Рас кош 
ње го вог та лен та остао је у сен ци, да ле ко од ве ли ких те ре на, ре флек то ра, 
да ле ко од ти ту ла.

Књи га Ис ку ства и ис ку ше ња кри тич ке ре чи по ка зу је да се и на 
огра ни че ном про сто ру при ка за, огле да и за пи са, на кли за вом те ре ну 
кри ти ке, пред на ви јач ком пу бли ком и при стра сним су ди ја ма, мо же игра
ти чи сто и по ка за ти рас кош та лен та. На рав но, за то је по треб но мно го 
ра да, мно го зна ња и уме ња, мно го во ље – а све на ве де но кра си ло је 
Ни ко ла ја Тим чен ка. Ње го ви ра до ви по ка зу ју до след ност у на сто ја њу да 
се кри тич ки мо ра ми сли ти ‒ и у дру штве ним ре ла ци ја ма, и у умет но сти 
и у на у ци. Кри тич ки се мо ра и го во ри ти ‒ ка ко би се оства ри ла суд би на.

Вла ди мир МИ ЧИЋ




