
ОГЛЕДИ И ЕСЕЈИ СЛАВКА ГОРДИЋА  
О АНДРИЋУ
(Славко Гордић: Огледи о Иви Андрићу, Академска књига, Нови Сад, 2013)

Иако су већ про шле зна чај не Ан дри ће ве го ди шњи це – пе де сет го ди на од до би ја ња 
Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, сто го ди на од пр вог об ја вље ног књи жев ног тек ста, 
у Бо сан ској ви ли, и сто два де сет го ди на од ро ђе ња – чи та лач ка ре цеп ци ја ње го вог 
де ла и кри тич ка ли те ра ту ра о ње му не пре ста ју да се умно жа ва ју. У по след ње три 
го ди не иза шло је мно штво Ан дри ће вих књи га у ве ћем бро ју из да ња – од то га је са мо 
штам па них и не што елек трон ских би ло пре ко сто пе де сет, а ве ћи на њих је би ла пра-
ће на но вим или по но во об ја вље ним ста рим кри тич ким тек стом. Та ко ђе је по но во 
об ја вљен и ве ли ки број ње го вих при по ве да ка, есе ја и за пи са, нај ви ше на срп ском, 
али и на стра ним је зи ци ма. Нај ви ше Ан дри ће вих ра до ва и оних о ње му би ло је 2011, 
ка да је обе ле же на пе де се то год шњи ца до би ја ња Но бе ло ве на гра де – пре ко сто, та ко-
ђе и 2012 – ка да их је би ло око осам де сет, док их је 2013. би ло пре ко че тр де сет. 

Ње го ви ро ма ни, при по вет ке, пе сме, есе ји и за пи си очи глед но су трај но при влач на, 
ин спи ра тив на, али и да ље за го нет на књи жев на те ма и за раз ли чи те чи та лач ке и кри-
тич ке при сту пе. У ве ћи ни но вих кри тич ких чи та ња иде се да ље од прет ход них са мим 
тим што се у нај но ви јим већ по сто је ћи ре зул та ти под ра зу ме ва ју или им се при ла зи с 
на го ве ште ном по ле мич ком но том, чи ме се, и у јед ном и у дру гом слу ча ју, су штин ски 
ши ри и обо га ћу је укуп на кри тич ка ре цеп ци ја и се ман тич ки окви ри Ан дри ће вог де ла. 
При том се но вим ту ма че њи ма кри тич ка оп сер ва ци ја нај че шће усред сре ђу је на це-
ли ну ње го вог ру ко пи са, али не рет ко и на јед но оства ре ње или на је дан ње гов ва жни-
ји те мат ски, стил ски или се ман тич ки ни во. 

У Огле ди ма о Иви Ан дри ћу, осам на е стој по ре ду књи зи Слав ка Гор ди ћа, об ја вље ној 
2013. у „Ака дем ској књи зи“, да кле код истог из да ва ча као и го ди ну да на ра ни ја Пи сац 
и при ча. Ства ра лач ка би о гра фи ја Иве Ан дри ћа Жа не те Ђу кић Пе ри шић, та два, или та 
три ин тер пре та тив на аспек та функ ци о нал но су сје ди ње на. За то се ње го ва књи га до-
жи вља ва и као син те тич ка кри тич ка ана ли за це ли не Ан дри ће вог де ла и као ре ле вант-
на ин тер пре та ци ја по је ди них ње го вих оства ре ња и нај зна чај ни јих мор фо ло шких, 
жан ров ских и зна чењ ских спе ци фич но сти ње го вог бо га тог књи жев ног опу са, или, на 
кра ју, као сло бод но есе ји стич ко ту ма че ње по је ди них ње го вих те ма, мо ти ва и по е тич ких 
осо бе но сти уоче них у ње го вој про зи и есе ји сти ци. У Гор ди ће вој књи зи об у хва ће но је 
не ко ли ко бит них по е тич ких аспе ка та Ан дри ће вог де ла. Је дан од ва жни јих од но си се 
на ње го ву из вор ну по ет ску осно ву и на мно го ве ћу про же тост ње го ве про зе по ет ском 
сим бо ли ком не го што се то на пр ви по глед мо же при ме ти ти, дру ги се усме ра ва пре ма 
те мат ској осно ви и исто риј ско-хро ни чар ској струк ту ри ње го вих ро ма на, а сле де ћи 
на из дво је ну ана ли зу по је ди них по е тич ких ни јан си у ње го вом књи жев ном опу су.
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У кључ ним тек сто ви ма Огле да о Иви Ан дри ћу, а то су сту ди је „Од ло кал не хро ни ке 
до ве ли ке ме та фо ре о све ту и чо ве ку“, „Тра гич но, ху мор но и по ет ско у Ан дри ће вом 
при по вед ном све ту“ и „Три ли ца јед ног пи сца“, ко је су на ста ле као пред го во ри из бо-
ри ма за три Ан дри ће ве књи ге у ан то ло гиј ској еди ци ји „Де сет ве ко ва срп ске књи жев-
но сти“ Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске – аутор кри тич ки ве о ма ре ле вант но, а уз то 
стил ски узор но, ни јан си ра но и убе дљи во, раз ма тра и на од го ва ра ју ћи ме то до ло шки 
на чин кри тич ки ре ва ло ри зу је це ло куп но Ан дри ће во књи жев но де ло и да је аде кват-
но ту ма че ње не ких до са да шњих ин тер пре та ци ја ње го ве ства ра лач ке ак тив но сти. У 
стал ном про жи ма њу по зна тих кри тич ких оце на сло же ног Ан дри ће вог ру ко пи са и 
ње го вог јед но став ног а су штин ски син те тич ког је зич ког из ра за и та ко ђе на из глед 
јед но став не а крај ње про ми шље не струк ту ре, у ко јој се не пре ста но и ве о ма про дук тив-
но пре ла ма ју еле мен ти тра ди ци о нал ног и мо дер ног на ра тив ног по ступ ка и про јек-
то ва ног до жи вља ја све та, он је про на шао ва жан под сти цај за но во ту ма че ње ње го вог 
књи жев ног опу са и за по твр ду из у зет ног ме ста ко је овај ства ра лац има у си сте му 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре ХХ ве ка, ме ста ко је се и да нас по твр ђу је као њи хо ва 
бит на естет ска и вред но сна па ра диг ма. 

По себ ну кри тич ку ана ли зу Гор дић по све ћу је исто риј ско-хро ни чар ској осно ви Ан-
дри ће вих ро ма неск них оства ре ња, у ко ји ма „хро ни ка, као до ми нан тан по е тич ки по сту-
лат ње го вог при по ве да ња, омо гу ћу је еп ску ин те гра ци ју“ ра зно ли ких струк ту рал них, 
по себ но „те мат ско-из ра жај них са сто ја ка“ у тек сту. Гор дић је та кву осно ву, у ње ним 
ма ње ви дљи вим по е тич ким сло је ви ма, с раз ло гом до вео у ве зу с мит ско-ар хе тип ском 
мо ти ва ци јом и ду бљим ду хов ним и кул тур но и сто риј ским зна че њи ма ко ја из ње про-
из и ла зе. При том је су ге ри сао да се Ан дри ће ва „по е ти ка им пли цит ног ми то ло ги зи ра ња“ 
исто ри је, ствар но сти и „там ног ви ла је та“ бо сан ског про сто ра до брим де лом укла па у 
на гла шен про цес ства ра лач ког по врат ка из вор ним вред но сти ма кул ту ре и ми та и 
њи хо вој скри ве ној фол клор ној и ет но ло шкој осно ви, ве о ма ја сно ис ка за ним у мо дер-
ној европ ској умет но сти и књи жев но сти пр ве по ло ви не и сре ди не ХХ ве ка. 

Та квим под тек сту ал ним су ге сти ја ма, не кад ма ње а не кад ви ше скри ве ним, про же-
та су мно га књи жев на оства ре ња мо дер них свет ских пи са ца тог вре ме на, од Џој са, 
Каф ке, Хер ма на Бро ха и То ма са Ма на до Хе сеа, Д. Х. Ло рен са, Бул га ко ва, Фок не ра и 
Ка ми ја, да би се у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка јед ним сво јим кра ком тран сфор ми са ла у 
„ма гиј ски ре а ли зам“, ко ји са Ан дри ће вом про зом има не ма ле по е тич ке слич но сти. 
Ње го ви ро ма ни-хро ни ке, ка ко при ме ћу је Гор дић, сво јом „ком по зи ци о но-си жеј ном 
ком по нен том“ и це ло куп ном на ра тив ном струк ту ром су ге ри шу но ве ли стич ку осно ву 
ње го ве има ги на ци је, ко ја се у оп ти мал ном ви ду и го то во под јед на ко успе шно оства-
ри ва ла и у ње го вим ро ма ни ма и у при по вет ка ма.

С дру ге стра не, аутор Огле да о Иви Ан дри ћу по себ но на гла ша ва зна че ње та ко ђе 
ма ње ви дљи вих по е тич ких на зна ка у ње го вим ро ма ни ма, па с тим у ве зи ис ти че зна-
чај ро ма на На Дри ни ћу при ја, Трав нич ка хро ни ка и Про кле та авли ја, сма тра ју ћи да су 
они обо га ће ни из у зет ном и скри ве ном по ет ском сим бо ли ком ко ја им да је спе ци фич но 
књи жев но зна че ње. То је она вр ста сим бо ли ке ко јом су обе ле же на нај зна чај ни ја оства-
ре ња срп ске мо дер не про зе, по чев од Бо ре Стан ко ви ћа и Иси до ре Се ку лић, пре ко 
Ми ло ша Цр њан ског, Раст ка Пе тро ви ћа и Мом чи ла На ста си је ви ћа, све до нај зна чај ни јих 
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ауто ра срп ске про зе дру ге по ло ви не ХХ ве ка. Та ква сим бо ли ка, у ко јој се хро но то пи 
Ви ше гра да и Трав ни ка, на при мер, по сма тра ју као од го ва ра ју ћи књи жев ни то по си и 
по ет ске ме та фо ре це ло куп ног жи во та Бо сне у про шло сти, или она о ца ри град ској 
Про кле тој авли ји као уни вер зал ном зна чењ ском ре флек су про ти ву реч ног и тра гич ног 
чо ве ко вог уде са у све ту, у ко јем „тај на при че и при ча ња“ до би ја ста тус нео п ход ног ду-
хов ног ко рек ти ва жи во та, по твр ђу је не са мо сло же ну књи жев ну се ман ти ку тих ро ма на 
не го их исто вре ме но уз ди же на је дан мно го ви ши и оп шти ји он то ло шки ни во и ти ме 
по ја ча ва и про ши ру је кључ не по е тич ке од ли ке Ан дри ће вог про зног де ла у це ли ни. 

Гор ди ћев „не по сред ни су срет са Ан дри ће вом ча ро ви том при чом и при ча њем“ у 
ро ма ни ма че сто је илу стро ван и пра вим ства ра лач ким, на ра тив но-по ет ским сти лом 
овог кри ти ча ра, ко јим се на по сре дан на чин по твр ђу је „мит ска упе ча тљи вост“ Ан дри ће-
ве ро ма неск не про зе. Го во ре ћи о Трав нич кој хро ни ци, он, у том кон тек сту, не на пу шта-
ју ћи при том ни сво ју ин тер пре та тив ну пер спек ти ву ни вред но сне су до ве, на јед ном 
ме сту ис пи су је ове ре че ни це: „Сам Трав ник, сте шњен бр ди ма, на лик по лу о тво ре ној 
књи зи, до ча ран је у свим ли ци ма да на и го ди не, у ма гли, сне гу и ‘по сред ној све тло сти’, 
тру ле жној вла зи и љу тим зи ма ма, као и пре ле пим крат ким ле ти ма. У срп ској, и не са мо 
срп ској књи жев но сти, мо жда ни је дан дру ги град ни је у то ли кој ме ри до ма шио ка рак тер 
и раз ме ре мит ског ју на ка, вар љи вих, чу де сних и чу до ви шних свој ста ва, са на из ме нич-
ним на сту пи ма му клог ми ра и сви ре пог бе са. Као да је са ма исто ри ја као та ква, у 
ша ре ни лу сво јих ак те ра, ћу дљи во сти обр та и ве чи то об но вљи вој енер ги ји кон фли-
ка та, про гле да ла и про го во ри ла на ма лој сце ни Ан дри ће ве хро ни ке.“ 

До да ју ћи ова квим ре че ни ца ма оп сер ва ци је о Ан дри ће вој сна зи у ожи вља ва њу 
књи жев них ли ко ва ко ји пре ла зе у пра ве пор тре те, Гор дић је био на пу ту да и Ан дри-
ће ву лич ност и ње го ву трај ну оп се си ју там ним стра на ма жи во та у Бо сни, ње го ву при-
вр же ност при чи и при ча њу и стал ни опрез пред не из ве сно сти ма и тај на ма жи во та, 
ви ди као је дан из у зет но мар кан тан ства ра лач ки пор трет, ко ји сво јом за го нет но шћу 
и сло же но шћу и да нас ин три ги ра ту ма че и чи та о це. 

Ин тер пре та ци ји Ан дри ће ве ро ма неск не про зе Гор дић је до дао и оглед о „ро ма ну 
у на ста ја њу“, ко ји је у це ли ни оства рен у кљу чу по ет ско-сим бо лич ке про зе и ко јим је 
по ја ча на по ет ска и ме ди та тив на ди мен зи ја Ан дри ће вог на ра тив ног ру ко пи са. То је, 
услов но ре че но, хи по те тич ки „ро ман“, од ко јег је Ан дрић сво је вре ме но од у стао, али 
ко ји је пре два де се так го ди на, под на сло вом На сун ча ној стра ни, ре кон стру и са ла Жа-
не та Ђу кић Пе ри шић.

„Сло же на јед но став ност“ Ан дри ће вог ру ко пи са на екс пли ци тан на чин је на гла ше-
на и у при по ве дач ким оства ре њи ма, у ко ји ма, ка ко сма тра аутор ове књи ге, „ма гич на 
су ге стив ност“ на ра тив ног тек ста до ди ру је нај ду бље осно ве чо ве ко вог би ћа не са мо 
мо дер ног вре ме на не го и вре ме на уоп ште. Гор дић је у Ан дри ће вим при по вет ка ма 
„оп чи њу ју ће јед но став но сти и ма гич не су ге стив но сти, ка кву по зна је и до ма шу је са мо 
вр хун ска умет ност при по ве да ња“, из дво јио не ке од њи хо вих нај ва жни јих са др жин-
ских и по е тич ких од ли ка и кри тич ки те ма ти зо вао на ра тив ну про јек ци ју тра гич но сти 
жи во та и трај ну оп се си ју злом у чо ве ку и исто ри ји. Као се ман тич ку про тив те жу злу, 
мр жњи, стра ху и на си љу, Ан дрић је у сво је тек сто ве укљу чи вао, мно го ви ше не го што 
их је та квим ви део и у жи во ту, по е зи ју и ху мор, љу бав, ства ра ла штво, ла тент ну на ду 
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у мо гућ но из ба вље ње из жи вот них те шко ћа као из ра зе нај ин ди ви ду ал ни јих уну тра-
шњих под сти ца ја по је дин ца и исто вре ме но као ја ку спон та ну по тре бу ко лек ти ва за 
уну тра шњом рав но те жом по сто ја ња. У ра спо ну од кра ћих лир ских при ча, пре ко стан-
дард них при по ве да ка до ду жих при по ве дач ких фор ми и при по ве да ка с на го ве шта ји ма 
фан та сти ке, Ан дрић је оства рио, ка ко за кљу чу је ње гов ту мач, те мат ски, жан ров ски и 
мор фо ло шки по ли ва лент но и мо ну мен тал но при по ве дач ко де ло, нај зна чај ни је и естет-
ски нај о ства ре ни је у срп ској књи жев но сти не са мо но ви јег вре ме на. 

У сег мен ту сту ди је „Три ли ца јед ног пи сца“ по све ће ном по е зи ји, ко ја је у до са да-
шњим ту ма че њи ма увек би ла по сма тра на као Ан дри ћев ства ра лач ки епи фе но мен, 
Гор дић је с пра вом ука зао на ве ли ки зна чај ко ји је ме лан хо лич на по ет ска реч овог 
пи сца, са же та у ње го ве две књи ге ра не по ет ске про зе, као и у доц ни ја пе снич ка оства-
ре ња, ко ја су „као ар хи пе лаг“ ра за су та из ме ђу ње го вих при по ве да ка и ро ма на, ре ал но 
има ла за фор ми ра ње и трај но естет ско функ ци о ни са ње ње го вог на ра тив ног ру ко пи-
са у це ли ни. Тај ру ко пис био је про жет по ет ским зву ком и рит мом упра во оно ли ко 
ко ли ко је то би ло нео п ход но да би за др жао свој ства на ра тив не при ро де, а да за уз врат 
не би из гу био свој ства ини ци јал ног по ет ског им пул са. 

У том кон тек сту Гор дић је са же том ана ли зом мно гих те же при мет них по е тич ких 
на зна ка Ан дри ће ве по е зи је и про зе дао мно го ве ћи зна чај ње го вој по ет ској има ги на-
ци ји и по себ но ње го вој по ет ској про зи не го што је то, с рет ким из у зе ци ма, у до са да-
шњој кри тич кој ли те ра ту ри чи ње но. (Нај зна чај ни ји из у зе ци на ла зе се у сту ди ји Пре-
дра га Па ла ве стре Скри ве ни пе сник и у књи зи Јо ва на Де ли ћа Мост и жр тва.) У том 
по гле ду је ве о ма зна ча јан Гор ди ћев кри тич ки за кљу чак о Ех Роntu и Не ми ри ма, „ко ји 
пред ста вља ју сво га ауто ра као ве ли ког пе сни ка, и то не са мо у бур ном и пре крет ном 
вре ме ну ње го ве по ја ве. И да Ан дрић ни је доц ни је из ра стао у култ ног при по ве да ча и 
ро ман си је ра, ове би га то ли ко осо бе не и уз бу дљи ве књи ге свр ста ле – рав но прав но 
уз твор це Ли ри ке Ита ке и От кро ве ња – у ред пе сни ка ко ји су ути сну ли по е тич ко-по ет-
ски пе чат пре врат нич ком раз до бљу на ше књи жев но сти“. Ова квим и слич ним су до ви-
ма, ка квих има и у дру гим сту ди ја ма Огле да о Иви Ан дри ћу, Слав ко Гор дић је ука зао на 
ши ро ке мо гућ но сти но ве кри тич ке ин тер пре та ци је це ло куп ног Ан дри ће вог књи жев-
ног де ла и на оправ да ну и ре ал ну по тре бу за тим. 

Он је и есе ји сти ку овог пи сца, по себ но тек сто ве о Ње го шу и Ву ку, про ту ма чио у 
при род ном хро но ло шком и ево лу тив ном кон тек сту срп ске ду хов не тра ди ци је и са-
вре ме но сти и у ви дљи вој жан ров ској ши ри ни, с раз ло гом је до во де ћи у ве зу са од го-
ва ра ју ћим те мат ским и се ман тич ким осо би на ма Ан дри ће вих при по ве да ка и ро ма на 
и са ње го вом им пли цит ном на ра тив ном по е ти ком. При том је про на ла зио не ма ле 
под сти ца је ко ји су се спон та но и сна гом уну тра шњег естет ског и тра ди циј ског им пе-
ра ти ва из књи жев ног де ла ове дво ји це ве ли ка на срп ске књи жев но сти и кул ту ре пре-
но си ли у ње гов сло же ни вред но сни књи жев ни си стем, у ње го ву етич ку па ра диг му и 
по е тич ко упо ри ште. На сли чан на чин је про ту ма чио и есе је о Го ји, по себ но „из у зет ну 
ма ги ју“ „Раз го во ра са Го јом“ и ње го ву бо га ту, сло же ну и за го нет ну тек сту ру, ко ја је, и 
пре ма Гор ди ће вом ми шље њу, есе ји стич ко-на ра тив на суп сти ту ци ја Ан дри ће ве ауто-
по е тич ке ис по ве сти „о му ци и ле по ти ства ра ња“, о „тај ни умет но сти“ и „по е ти ци са жи-
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ма ња“ и о сво је вр сном пре пли та њу „ду бо ке и прег нант но ка за не исти не о умет но сти“, 
и, с об зи ром на ини ци јал ну има ги на тив ну осно ву тог есе ја, и умет но сти са ме.

У два де се так при ло га дру гог де ла књи ге, с на сло вом „Днев ник о Ан дри ћу“, да ти 
су, са из ра зи тим аутор ским осе ћа њем за от кри ва ње ва жних де та ља у тек сту, са же ти 
есе ји стич ки за пи си о раз ли чи тим те ма ма у Ан дри ће вом де лу или по во дом ње га – од 
за пи са о ре чи ма, о хе рој ству, о сти ду, о стра вич ном, о раз ли чи тим ствар но сти ма и у 
књи жев ном тек сту и у жи во ту, пре ко крат ких есе ја о ста за ма и њи хо вом ме та фи зич ком 
зна че њу за чо ве ка и кул ту ру, до за пи са о по е ти ци за гра де, о од но су фик ци о нал ног и 
до ку мен тар ног у Ан дри ће вом на ра тив ном ру ко пи су и дру гим пој мо ви ма и те ма ма. 
Не ки ме ђу овим есе ји ма и за пи си ма, ко ји су кон ти ну и ра но пи са ни у ства ра лач ком 
за ма ху од три или че ти ри ме се ца и мо за ич ки ком по но ва ни у ди на мич ни есе ји стич ки 
низ, сво јом са же то шћу, стил ском прег нант но шћу и лу цид ним оп сер ва ци ја ма о не ким 
од скрај ну тих и ма ње при мет них по ла зи шта Ан дри ће ве на ра тив не по е ти ке и ње го вог 
до жи вља ја ствар но сти, на го ве шта ва ју пра вог, из вор ног Ан дри ћа, ма ње за тво ре ног и 
ма ње скри ве ног иза сво је ку ле од нор ма ти ви зма, од бо сан ског там ног ви ла је та, ко ји 
му је, упра во за то што је та кав, остао не из бри си ва оп се си ја до по след њег да на, од 
зна че ња и сим бо ли ке при ча, ле ген ди, ми то ва и бај ки и пра ве исто ри је чо ве чан ства 
от кри ве не у њи ма.

Гор ди ће ви есе ји стич ки за пи си, и исто вре ме на стил ска ни јан си ра ност и есе ји стич ка 
сли ко ви тост ко јом су оства ре ни, да на шњим чи та о ци ма при бли жа ва ју оп ште зна че ње 
про зе, по е зи је и есе ји сти ке ве ли ког срп ског пи сца и мно го ја сни је от кри ва ју ње го ву 
по е тич ку из вор ност. Они са сво је стра не знат но до при но се мно го не по сред ни јем 
до жи вља ју свих жан ро ва овог ауто ра као при род них де ло ва јед ног сло же ног и не по-
но вљи вог ства ра лач ког си сте ма, не пре ви ше оп те ре ће ног тра ди ци о нал ним по е тич ким 
нор ма ма, ка ко је мо гло из гле да ти у јед ном бро ју ра ни јих кри тич ких ту ма че ња, али ни 
пре ви ше при бли же ног ра ди кал ним на ра тив ним по ступ ци ма мо дер не срп ске књи-
жев но сти, ка ко се да нас, из са вре ме не кри тич ке пер спек ти ве, с мно го ја сни јим раз ло гом 
мо же ви де ти ње го во књи жев но ства ра ла штво.

Сво јом ме то до ло шком отво ре но шћу и си гур но шћу у ис ка зу и су до ви ма и сво јом 
есе ји стич ком и еру дит ском асо ци ја тив но шћу, Гор ди ће ва ана ли тич ка ту ма че ња, ко ја 
су без сум ње и до сад пред ста вља ла ве о ма зна ча јан аутор ски до при нос са вре ме ној 
срп ској књи жев ној и кри тич кој ми сли, умно го ме ће ини ци ра ти да љу кри тич ку и чи-
та лач ку ре цеп ци ју нај зна чај ни јег мо дер ног тра ди ци о на ли сте срп ске књи жев но сти. 
Укуп ни кри тич ки ре зул та ти ових сту ди ја, огле да и есе ја, у ко ји ма су ро ма ни и при по-
вет ке на шег но бе лов ца, као и ње го ва по ет ско-ме ди та тив на и есе ји стич ка про за, про-
чи та ни на нов, мо де ран, ин ди ви ду а лан, отво рен и жи во пи сан кри тич ки на чин, исто-
вре ме но су и но ва по твр да на ше кри ти ке да Ан дри ће во књи жев но де ло у но ви јој 
срп ској кул ту ри до сти же нај ви ше естет ске и вред но сне до ме те. Они су та ко ђе знак 
да са вре ме на срп ска књи жев на кри ти ка, за сно ва на на си гур ним те о риј ско-ме то до-
ло шким осно ва ма и на ја сним вред но сним су до ви ма, и уз из ра зи ти ства ра лач ки за мах 
кри тич ког ру ко пи са, на ше књи жев но вре ме и ње гов ду хов ни сен зи би ли тет и да ље 
мо же обо га ћи ва ти ука зи ва њем на но ве се ман тич ке ни јан се увек жи ве и сло же не Ан-
дри ће ве књи жев не ре чи.




