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О ВРЕД НО СТИ МА, ЗА ПРА ВО

Не над Ни ко лић, Про бле ми са вре ме не књи жев не исто ри је: кри тич ка про-
ле го ме на за об но ву на ци о нал них књи жев но сти и њи хо вих исто ри ја, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад 2015

Да не ким чу дом жи ви мо у све ту у ко ме би про пе де у тич ки раз лог 
за пи са ње рас пра ва о исто ри ји те о ри је књи жев не исто ри је био су ви шан, 
сту ди ја Не на да Ни ко ли ћа мо гла би се чи та ти као аван ту ри стич ки ро ман. 
Ње гов би си же по чи њао ти ме што се за јед но са по ма ло ег зо тич ном ју на-
ки њом, у тре нут ку пе ри пе ти је, пи та мо ка ко се све ово до го ди ло, али би 
се и ње не аван ту ре – ар гу мен та ци ја ове књи ге – мо гле пра ти ти с ми ром 
по уз да ња у уо би ча је ни крај та квих при ча. Да тај свет ни је наш рас кри-
ва се већ у уво ду, где нас ау тор су о ча ва са тра ди ци јом „нео ба ве ште но сти 
и не за ин те ре со ва но сти” на ше ака дем ске за јед ни це ка да су у пи та њу 
ства ри те о ри је и тер ми но ло ги је књи жев не исто ри је. Ва жност пи та ња 
ко је по кре ће ар гу мен та ци ју књи ге чи та лац мо же да пре по зна већ и у 
ути ску да га да нас за пра во пре за па њу је уче шће Хан са Ро бер та Ја у са на 
ску пу о функ ци ји и ре цеп ци ји књи жев ног де ла у ор га ни за ци ји Ин сти-
ту та за књи жев ност 1967. го ди не не го из о ста вља ње два зна чај на исто-
ри ча ра књи жев но сти, Јо ва на Де ре ти ћа и Ми ло ра да Па ви ћа, са ску па о 
књи жев ној исто ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ско ро 20 го ди-
на ка сни је. То сту ди ју Не на да Ни ко ли ћа на са мом по чет ку чи ни не са мо 
књи жев но на уч ним ге стом већ и ге стом кул тур не по ли ти ке.

Ни ко лић се ба ви но вим еле мен том књи жев ног жи во та у по след њих 
25 го ди на, про це сом „об на вља ња ин те ре со ва ња за те о ри ју књи жев не 
исто ри је, ко је је во ди ло ства ра њу тран сна ци о нал них исто ри ја књи жев-
них кул ту ра”. У ње му је уо че на про ме на на чи на на ко ји су на ци о нал не 
књи жев но сти и њи хо ви кул тур ни кон тек сти пред ста вље ни у од но су и на 
на ци о нал не и на ком па ра тив не исто ри је књи жев но сти. Ау тор ма пи ра 
овај про цес ана ли за ма чвор них та ча ка ње го вог раз во ја – два збор ни ка 
те о ри је књи жев не исто ри је и јед ног, од но сно два збор ни ка са мих исто-
ри ја (Пре и спи ти ва ње књи жев не исто ри је: ди ја лог о те о ри ји из 2002, 
ко ји су уре ди ли Лин да Ха чен и Ма рио Вал дес, њи ме при пре мље ним књи-
га ма Књи жев не кул ту ре Ла тин ске Аме ри ке (2004) и Пи са ње књи жев не 
исто ри је: ода бра не сред њо е вроп ске пер спек ти ве (2006) Дар ка До ли на-
ра и Мар ка Ју ва на и че тво ро том ним збор ни ком Исто ри је књи жев них 
кул ту ра Ис точ но-сред ње Евро пе, уред ни ка Мар се ла Кор нис-По у па и 
Џо на Ној ба у е ра, до вр ше ног 2010. го ди не). 

Ово ин те ре со ва ње отво ре но је кра јем ше зде се тих го ди на у кри зи 
тра ди ци о нал не, и по ле ми ци Ре неа Ве ле ка и Хан са Ро бер та Ја у са о мо гућ-
но сти но ве књи жев не исто ри је. Кроз њи хо ве се ста во ве Ни ко лић еле гант-
но кре ће ука зу ју ћи на га да ме ров ско по ре кло и ри ке ров ско ис хо ди ште 
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Ја у со ве кон цеп ци је, али и, још ва жни је, на улог због ко га Ве лек би ра да 
оспо ри мо гућ ност за сни ва ња књи жев не исто ри је на дру га чи јим те ме љи-
ма – очу ва ње уме сто пр о бле ма ти за ци је суп стан ци јал но сти књи жев но сти 
као по себ не умет но сти. Да је из бор да се на овом ме сту за поч не из ла га ње 
о овим про бле ми ма кра јем два де се тог и по чет ком два де сет пр вог ве ка 
до бар по ка зу је се и ти ме што се у ње му већ на чел но на ла зе сва мо гу ћа 
ре ше ња по чет ног су ко ба, а Ве ле ко ва си ту а ци ја из гле да па ра диг мат ска 
за мо ме нат из бо ра ко ји се мо ра на чи ни ти. 

Два су основ на про бле ма тра ди ци о нал не исто ри је књи жев но сти 
цен трал на за ана ли зи ра не при сту пе: при по вед ност књи жев но и сто риј ске 
при че и из бор и уте ме ље ње вред но сти ко јом се та ква при ча ва ли ди ра. 
У оба слу ча ја по вла чи се и на сил но би ва из бри сан по јам на ци је, што 
отва ра про стор за ма ње или ви ше при кри вен рад иде о ло ги је, во ђен уна-
пред про пи са ним мо рал но-по ли тич ким иде а лом пост на ци о нал но сти. 
У пр вом сте пе ну, пре ки да ње ве за из ме ђу две кључ не тач ке во де до ок си-
мо рон ских кон стру ка та „ма њин ске исто ри је књи жев но сти”, од но сно 
„хи пер тек сту ал ног ар хи ва”, у ко ји ма књи жев но и сто риј ске при че пре ста-
ју да бу ду исто ри је у сми слу про сто ра у за јед ни ци де љи вог, осми шље ног 
го во ра о (књи жев ној) про шло сти, отво ре но или при кри ве но оста вља ју ћи 
иде о ло ги ји да дик ти ра њен ток и по жељ ни сми сао. По че так дру гог сте-
пе на Ни ко лић ло ци ра у од у ста ја њу Ма ри ја Вал де са од ри ке ров ски за сно-
ва не кон цеп ци је ефек тив не књи жев не исто ри је, би ра ју ћи иде о ло шки циљ 
пост на ци о нал но сти као кров ни кри те ри јум пи са ња књи жев но и сто риј ске 
при че уме сто хер ме не у тич ког зах те ва за ре де фи ни са њем пој ма на ци о нал-
не књи жев но сти пред ко ји га те о риј ско про ми шља ње до во ди. У ко нач-
ном ис хо ду – ка кав се де таљ но ис пи ту је на при ме ру Исто ри ја књи жев не 
кул ту ре Ис точ но-сред ње Евро пе – уз фун да мен тал ну не за ин те ре со ва-
ност за исто ри ју, обе сми шље на је са ма књи жев ност и све де на на ин стру-
мент за на ме та ње по жељ не по ли тич ке ви зи је. То су иде је „за пад ног 
ли бе ра ли зма, гло бал ног ка пи та ли зма и Џор џа Со ро са”, са им пе ра ти вом 
про ме не кул тур ног иден ти та на ци ја. У оба слу ча ја нео п ход но је на ци ју 
све сти на са мо је дан об лик раз у ме ва ња овог фе но ме на, суп стан ци ја ли-
стич ки, ор ган ски и за тво рен, да би се као та ква од ба ци ла, от кри ва ју ћи 
у укла ња њу „из ми шље ног не при ја те ља” ко нач ни циљ свог про јек та.

Све ово сту ди ју Не на да Ни ко ли ћа чи ни и по ли тич ким ге стом. 
На су прот ана ли зи ра ном, у за кључ ном те о риј ском уоп шта ва њу Ни-

ко лић ну ди за ла га ње за хер ме не у тич ку књи жев ну исто ри ју ка кво је већ 
кон цеп ту а ли зо ва но у ње го вој прет ход ној књи зи, над књи жев но и сто риј-
ском ми шљу Јо ва на Де ре ти ћа. Она је зах тев за за вр ше ном, отво ре ном, 
исто ри јом као про сто ром са мо ра зу ме ва ња, чи ји се сми сао об ли ку је у 
осло вља ва њу про шло сти као тра ди ци је за јед ни це чи ји се осе ћај за јед ни-
штва на њој те ме љи, са осве шће њем кон стру и са но сти али и не из бе жно-
сти ње ног при по вед ног ка рак те ра. Та кво ње но осми шља ва ње по ка зу је 
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се као ме сто по твр де вред но сти књи жев но сти, не са мо у раз у ме ва њу 
за што је „кон цепт на ци о нал не књи жев но сти ну жан да би ком па ра ти сти-
ка има ла сми сла” већ омо гу ћа ва њем да њен сми сао не оста не трај но нем, 
јер је тек та ко мо гу ће по ста ви ти јој пи та ња ко ја су за нас бит на. 

О ау то ро вој сен зи бил но сти и за не до стат ке, али и о све сти о раз ло-
зи ма због ко јих се из бор чи ни на сва ком ко ра ку пи са ња књи жев но и сто-
риј ске при че, до бар се увид сти че ста вља њем на по ре до прет ход не ау то-
ро ве књи ге, Ге о ме три је про шло сти. Ба ве ћи се кри тич ки у њој та ко ђе 
не са вр ше ним, књи жев но и сто риј ским оства ре њи ма Јо ва на Де ре ти ћа, 
али не са вр ше ним та ко да оста ју и исто ри ја, и исто ри ја књи жев но сти, 
Ни ко лић обе ма књи га ма опи су је две по ло ви не кру га у ко ме се де таљ но 
из ла жу не са мо пи та ња уну тар про бле ма ка ко је књи жев на исто ри ја 
мо гу ћа већ се у ње му и по твр ђу ју књи жев ност и књи жев на исто ри ја као 
вред но сти. 

У то ме се огле да уте ме ље ност и по ли тич ког ге ста ко ји ни је тек су-
прот ста вља ње јед не иде о ло шке по зи ци је дру гој. Ин си сти ра ње на пој му 
на ци је ни је ар гу мен то ва но ње ним на сле ђе ним зна ча јем по те клим из по-
след ња два ве ка исто риј ског раз во ја иде је шта књи жев ност је сте, иа ко 
је за нас она кључ но об ли ко ва на упра во из те ис пре пле те но сти. Уме сто 
то га, отво ре ност да се на кра ју за пи та и о мо гућ но сти од у ми ра ња и иш че-
за ва ња на ци ја по ка зу је спрем ност ове сту ди је да и са ма бу де спе ци фич-
на књи жев на (и)сто ри ја, об ли ко ва на упра во на на че ли ма ко ја те о риј ски 
раз ма тра, по ле мич ки пре чи шћу је и хер ме ну тич ки про бле ма ти зу је. 

Ду ња РАН ЧИЋ

СЕ ВЕР, МЕ ТА ФО РА КО ЈА ДИ ШЕ

Гор да на Ђи лас, Се вер, уда љен звук, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен-
ча ни”, Кра ље во 2015

Да би се ту ма чи ла по е зи ја, мо ра ли се би ти пе сник?! Чи ни ми се да 
је ипак „са мо” до вољ но да сти хо ви ре флек ту ју ону то пло ту ко ју по се ду ју 
ве ли ке ми сли/иде је умрт вље не на па пи ру, а ожи вље не сва ким но вим 
чи та њем, па да по ста ну ин спи ра ци ја јед ног ту ма че ња. А сти хо ви Гор да-
не Ђи лас гре ју чи та о че ву ми сао чак и ка да на зив ње не пе снич ке зби р ке 
гла си Се вер, уда љен звук. Та то пло та, ко ја ши ри асо ци ја тив но по ље 
ре ци пи јен та, про ис ти че из от кро ве ња ко је чи та лац осе ћа ка да чи та сти-
хо ве ко ји, усред сре ђу ју ћи се на ин тро спек тив но, нај бо ље опи су ју при-
род но окруж је и обрат но – сти хо ви ко ји го во ре ћи о на ту рал ном за пра во 
ни јан си ра ју све ме не ду ше. На та квој вр сти по е тич ког ре ци про ци те та 
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