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КА КО БИ ТИ НО ВИ ЈИ КРИ ТИ ЧАР: МЕ ТО НИ
МИЈ СКА МР МЉА ЊА ИЛИ ГЕ НЕ РА ТИВ НИ 

ЛЕК СИ КОН ПРИ ГОД НИХ ПО СЛО ВИ ЦА1

...пу ка пом па од ре чи...
Ло ренс Стерн, Сен ти мен тал но пу то ва ње

Мно го се ве ћа бу ка по ди же око ту ма че ња 
ту ма чењâ, не го око ту ма че ња ства ри...

Ми шел Еј кем де Мон тењ, Есе ји

КРИ ТИЧ КА ВЕ ШТИ НА: Пи са ти но ви ју или ви шу кри ти ку ни је то ли ко ствар раз ви-
ја ња ар гу мен та ци је или ис тра жи ва ња тек ста ко ли ко је ствар по зи ва ња на пра ве ре чи. 
Кри тич ки став по је дин ца го то во се од мах раз от кри ва кроз ње гов из бор осве ће них 
ре чи и по сло вич них кон сте ла ци ја из разâ. Ме ђу тим, прав ци и пра ва на кри тич ку при-
ви ле ги ју че сто би ва ју рас ту ре ни и ре ор га ни зо ва ни, па је за мла до га кри ти ча ра у успо-
ну од су штин ског зна ча ја да се ни ка ко не на ђе над по но ром ју че ра шњег од ба че ног 
лек си ко на. Сле де ћи основ ни „ура ди сам“ алат тре ба ло би да бу де до во љан сва ком 
но во пе че ном кри ти ча ру да уђе у игру. По кре тач ово га па ке та је сте Ге не ра тив ни лек-
си кон, чи ју би евен ту ал ну за ста ре лост, мо ра мо на гла си ти, тре ба ло па жљи во про ве-
ра ва ти на сва ких че тврт сто ле ћа. (При ви ле го ва ни прет плат ни ци мо гу се укљу чи ти у 
наш си стем за ау то мат ско ре цен зи ра ње; за реј тин ге и да ље ин фор ма ци је, обра ти те 
се на: Из ле ва ће ни кри ти чар, Че кер борд сквер, Бал ти мор, Мд 21218). Као ка да се на ђе-
те у ки не ском ре сто ра ну, да би сте ко ри сти ли Лек си кон про сто иза бе ри те јед ну (али 
не ви ше од јед не) кључ ну реч из сва ке ко ло не, са ле ва на де сно. Кључ не ре чи ко је 
има ју дво стру ку вред ност на пи са не су ВЕ ЛИ КИМ СЛО ВИ МА. Овај ге не ра тив ни мо дел 
ше гр ти ма би тре ба ло да обез бе ди из бор од не што ви ше од че ти ри ми ли јар де ре че-
ни ца, што би, у нај ма њу ру ку, тре ба ло да бу де до вољ но да се ухва ти ко рак са тре нут-
ном про дук ци јом ча со пи са. Уко ли ко ре че ни ца ге не ри са на овим пу тем до сег не ни во 
тран спа рент но сти – што је исто вре ме но и њен кри тич ки бан крот – по ку шај те са уме-
та њем не га ци је, што би мо гло да отво ри но ве и из не на ђу ју ће ду би не не ра зу мљи во сти. 
Уко ли ко се ма ши не ри ја за у ста ви пред из у зет но мрач ном ре че ни цом, по ку шај те да је 
уве де те ко ри сте ћи се фра за ма по пут „та ко ре ћи“, „мо гло би се ре ћи да“, „ка ко је Хе гел 
пре ви део да при ме ти“, или „уко ли ко се од ва жи мо да ка же мо да“.

1 Из вор ник: “How to be a Ne wer Cri tic: Me tonymi c Mum blings or A Ge ne ra ti ve Le xi con of Ap po si te 
Apot hegms“, Mo dern Lan gu a ge No tes, св. 94, бр. 5, Com pa ra ti ve Li te ra tu re, The John Hop kins Uni ver sity 
Press, Bal ti mo re, де цем бар 1979, стр. 1189–1198.
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ТА БЕ ЛА I

ГЕ НЕ РА ТИВ НИ ЛЕК СИ КОН ЗА ОСНОВ НИ ПРО ГРАМ

A: При дев

алу зи ван
ана мор фан
анк си о зан
ау то но ман

ау то ре флек си ван
бар тов ски
би на ран

гли фич ки
де ге не ри сан
де ри ди јан ски
ди се ми но ван

ег зи стен ци ја лан
епи сте ми чан

за го не тан
из бри сан
из гу бљен

ИН ТЕР ТЕК СТУ А ЛАН
ки не тич ки

ком пе тен тан
ком плек сан

МИ СТИ ФИ КО ВАН
НЕ ПРИ РО ДАН
не про зи ран

ни ско ми ме тич ки
ор ган ски

оту ђен
пре о стао

ре ви зи о на ран
ре дук ти ван
ри го ро зан
спе ку ла ран
сто ха стич ки
су бјек ти ван
те ле о ло шки

тран сцен ден тан
три ви ја лан
фи гу ра лан

фор ма ли стич ки
фу ко ов ски

хиперболичан

B: Су бје кат

ана то ми ја
АПО РИ ЈА

ар хе о ло ги ја
ар хе тип
ар хе траг

ау то ри тет
бри са ње

го вор ни чин
гра ма то ло ги ја

ДЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА
ди ја лог
ди ле ма

дис јунк ци ја
дис курс
epi stemè

ефеб
écri tu re

жр тво ва ње
за блу да

за не ма ри ва ње
за тва ра ње

ke no sis
КОД

кри за
ми те ма
МО ДЕЛ

ПА РА ДИГ МА
пер фор ма тив

по ре кло
про бле ма ти ка

про дук ци ја
ре дук ци ја
ре пре си ја
се квен ца

се ми о ло ги ја
син так са

став
суп сти ту ци ја

те се ра
to pos

C: При лог

après-co up
ап со лут но

ар хи тек тон ски
вр то гла во

ге не ра тив но
ди гра фич ки

ди ја кри тич ки
дру га чи је

екс цен трич но
ек фра стич ки
ен кли тич ки
за ка сне ло

ка те го рич ки
ма ски ра но

ме та леп тич ки
МЕ ТО НИ МИЈ СКИ
нар ци си стич ки

не при влач но
ок си мо рон ски
она ни стич ки

они рич ки
ОН ТО ЛО ШКИ

опре зно
па ра бо лич но
па ра док сал но

по де сно
пре тек сту ал но

при мал но
про леп тич ки
ре гре сив но

ре фе рен ци јал но
ре флек сив но
ре фрак ту ју ћи
си ме трич но

син таг мат ски
син хро но
стра те шки

струк ту рал но
хер ме не у тич ки

цир ку лар но
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СИ МУ ЛА ЦИ ЈЕ ДИС КРЕТ НИХ СТО ХА СТИЧ КИХ СИ СТЕ МА

X: Гла гол

ар ти ку ли ше
ва ло ри зу је

де кон сти ту и ше
де цен три ра
де ши фру је
им пли ци ра
иро ни зу је

КА ЛЕ МИ СЕ
ка но ни зу је
ка стри ра

ко ди ра
кон зер ви ра

ло ци ра
МА ПИ РА

на до ве зу је се
не ги ра

об ра ђу је
огра ђу је
ОД ЛА ЖЕ

од но си се
оза ко њу је

опред ме ћу је
по на вља

по сре ду је
пра ти

пре ме шта
прет по ста вља

про јек ту је
си ту и ра

струк ту ри ра
те ма ти зу је
тро пи зу је

уво ди
уки да

уни шта ва
УПИ СУ ЈЕ
уре зу је

уте ме љу је
ути ску је

фа бри ку је

Y: При дев

ан ти но ми чан
ан ти те ти чан
блу мов ски
ди ја ло шки

ди ја хро ниј ски
дис кур зи ван

ем бле ма ти чан
епо ни ми чан
за о кру жен

ИДЕ О ЛО ШКИ
ин те гри сан

ка ба ли стич ки
ка сни

ли ми нал ни
МЕ ТА ФО РИ ЧАН

мит ски
на си лан

обес пра вљен
овла шћен

одр жив
од су тан

па ро диј ски
пла сти чан

по ла ри зо ван
пра зан

ра ти фи ко ван
ре зер ви сан
ре кур зи ван
ре ла ти ван

ре ци про чан
се кун да ран
се ман тич ки
си нег до шки

со лип си стич ки
су бли ман

ТРАН СФОР МА ТИ ВАН
тро по ло шки

уте ме љен
фа лич ки

функционалан

Z: Обје кат

але го ри ја
ал те ри тет
апо фра дес

grammè
ДВО СТРУ КОСТ
де мар ка ци је

ДО ДА ТАК
ду бо ке-струк ту ре

за ва ра ва ње
игре

ис ка зи
ите ра ци је
кли на мен
КОН ТЕКСТ

лу та ње
ма три це
mat he sis

ме та фик ци ја
мо да ли те ти

мон та жа
озна чи те љи

оту ђе ње
пе тље
pra xis

прет ход ни ци
прин ци пи
про то ко ли
ре дук ци је

ре пе ти ци је
РЕ ТО РИ КА

ре цеп ти
си нер ги је
син таг ма
си сте ми

су сед ство
ТЕК СТУ АЛ НОСТ

тен зи је
траг

фа бу ла то ри
хи мен
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Иа ко је лек сич ко бо гат ство pas se-par to ut за но ви ју кри ти ку, са син так сич ком ва ри-
ја бил но шћу ни је исти слу чај. Го то во у сва кој при ли ци, про сти се квен ци јал ни марш 
ше сто дел ног ге не ра то ра по сти ћи ће за вид не ре зул та те (не ко ли ци на ди си дент ских 
кри ти ча ра, по пут Нор тро па Фра ја, от кри ла је за ви сну ре че ни цу, али њи хо ва бри га за 
обра зо ва ног чи та о ца и ло гич ка по де ла да нас се нај че шће сма тра ју за ар те фак те јед ног 
дру га чи јег, ама тер ског сто ле ћа). Ка рак те ри стич на ду жи на ре че ни це у но ви јој кри ти ци 
углав ном се по сти же кроз ра ди кал ну кон јунк ци ју или про сту па ра так су. Та ко, по вла ка 
и па рен те за чи не нај по зна ти ја обе леж ја у не у мо љи вом мар ши ра њу ова кве про зе. 
При ти сак усме рен ка на пре до ва њу тек ста то ли ко је ве лик да би дру ге об ли ке де о бе, 
по пут па су са, тре ба ло од ре ђи ва ти ис кљу чи во сред стви ма пу ке ве ро ват но ће. 

Као до да так Ге не ра тив ном лек си ко ну, но вај ли ја ће про на ћи и бе ле шке о так тич кој 
упо тре би стра них ре чи и из ра за, кон струк ци ји епи гра фа, ва жно сти игре ре чи ма и 
екс пло а та ци је жар го на из су сед них ди сци пли на. На кра ју, са ку пље но је и не ко ли ко 
ру ди мен тар них За ко на тр го ви не ка ко би се уго ди ло по бо жни ма. У из ве сној ме ри со-
фи сти ци ра ни је стра те ги је, по пут раз ви ја ња псе у до би бли о гра фи је и ква зи по ле ми ке, 
оста ће ре зер ви са не за сле де ћу лек ци ју. Пред у зи мљи ви кри ти чар, пре све га, ни ка ко 
не би тре ба ло да се осе ћа огра ни че ним од стра не свог пред ме та; чи та ви есе ји су би-
ва ли пре по ро ђе ни са мо за хва љу ју ћи про стој за ме ни тер ми на из пра тек ста мно го 
от ме ни јим и при клад ни јим те р ми ном. „Те о ри ја је оп ште при мен љи ва“, ка ко је јед ном 
при ме тио пред сед ник Мао.

Гло со ла ли ја или Со и би бер (за чи ни ти по по тре би)

Фран цу ски или не мач ки ак це нат чи не из ван ред но пре и мућ ство у ис ка зи ва њу не-
ких по сло вич ни јих ре че ни ца ко је ге не ри ше наш Лек си кон. У сва ком слу ча ју, би ло би 
му дро по шкро пи ти текст са не ко ли ко ксе но-кључ них ре чи пре у зе тих из ак ту ел них 
кри тич ких реч ни ка на дру гим је зи ци ма. На рав но, ни је од су штин ске ва жно сти и раз-
у ме ти је зи ке над ко ји ма вр ши те ра ци ју, већ са мо при влач ност при сво је них из ра за. 
Сле де ћи, углав ном на су мич ни, при ме ри по слу жи ће као аде кват на лек сич ка под ло га:

ФРАН ЦУ СКИ: béan ce
bri co la ge
clôture
cri se miméti que
dédo u ble ment
différan ce
dissémi na tion
enjeu

fêlure
met tre en abyme
pa ro le
plis
si mu lac re
so us-ra tu re
sta de du mi ro ir
vo u lo ir-di re
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НЕ МАЧ КИ:

ГРЧ КИ:

Auf he bung
Be griff
Bild-
Dar stel lung
Da sein (Daß-sein)
Er ken ntnis
In tro jek tion
Le ben swelt

alat he ia
ana kli sis
aske sis
da e mon
kat har sis
kat he xis
ke no sis
mathesis

Nachträglichkeit
Re ak ti on sbil dung
Rezeptionästhetik
Sprac hspiel
Un ter sche i dung
Ver bor gen he it
Ver ne i nung
Ver wer fung

mi me sis
omp ha los
pa ra ba sis
pe rer gon
phar ma kon
spa rag mos
te los
tha na tos

ОСТА ЛО: Мр ви ца ка ба ли стич ког ХЕ БРЕЈ СКОГ ожи ве ће у су прот ном из ли за ну ре че ни-
цу: zim zum, she vi rath ha ke lim, или tik kun, на чи ни ће чу да, али окулт не гру пе су 
још и бо ље – ви ди 6. be hi not или 10. se fi rot. Што се ти че РУ СКОГ, остра не ние 
ће обич но функ ци о ни са ти у го то во сва ком кон тек сту, по себ но уко ли ко раз-
ли ку је те En tfrem dung од Ver frem dung-a (и дру гих dung-ова),2 или али је на ци ју 
од оту ђе ња, дис ха би ту а ци је, стран ство ва ња и по ста ја ња стра ним. ЛА ТИН СКИ 
ни је у мо ди (из у зев оних уо би ча је них и одо ма ће них при ме ра ка као што су 
кли на мен и те се ра).3

Псе у до-епи гра фи ја или епи гра фи и епи гра фи ка

Ни ко не би тре ба ло да се ба ви ви шом кри ти ком пре не го што се упу ти у кра так 
пре глед епи гра фи ке. Вал тер Бен ја мин јед ном је за ми слио он то ло шки це ло ви то кри-
тич ко де ло ко је би се у пот пу но сти са сто ја ло од ци та та. Под ба цу ју ћи пред овим иде-
а лом, тре ба ло би да од го ди те (ОД ЛО ЖИ ТЕ) свој кри тич ки по лет све док не рас па ку је-
те ком плет ли ми нал них ци та та. По ред то га што оста вља ју ва шег чи та о ца да на га ђа (и 
ис про ба ва сво ју спо соб ност де ши фро ва ња ту ђин ских нат пи са), ове ин во ка ци је у ва шем 
по ду хва ту оста вља ју ути сак јед не све ча не игре. Ме ђу тим, ва ша так ти ка би ла ко мо гла 
да бу де раз от кри ве на уко ли ко се не уте ме љи те на пра вим из во ри ма (или, још го ре, 
уко ли ко се по зо ве те на ју че ра шње из во ре – есеј са Т. С. Ели о том на вр ху сва ка ко би 
но сио огро ман те рет). Са дру ге стра не, оно што је Лу ис Ке рол за ло ги ча ре, то је Во лас 
Сти венс по стао за да на шњи сој но ви јих кри ти ча ра. Си гур но скла ди ште из ворâ са др-
жа ло би пред со кра тов це, Зо хар, Хел дер ли на, Хе ге ла, Фрој да, Ма лар меа, Хај де ге ра, 

2 Игра ре чи: and the ot her dungs – „и дру гог ђу бре та“. (Прим. прев.)
3 Ви ди: Ha rold Blo om, The An xi ety of In flu en ce. (Прим. прев.)
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Бур ба ки ја, Ар тоа, Же не та, Грам ши ја, Бар тел меа и Мсти сла ва Бог да но ви ча, али, по ред 
свих, Ни чеа и Бор хе са. 

Па ро но ма зи ја или игре ре чи ма

Чи та о ца би тре ба ло не пре ста но ка жња ва ти еруп ци ја ма па ро но ма зи је, уко ли ко је 
мо гу ће, на не ко ли ко је зи ка. Ме ђу тим, па ро но ма стич ки гест би, по врх све га, тре ба ло 
да бу де очи гле дан; цр ти ца је не про це њив ин стру мент за ин си сти ра ње на игри ре чи ма 
(као у суб-јект, од-ла га ње, пре-скрип ци ја, кон-текст), иа ко је ко са цр та (/) у из ве сној 
ме ри еле гант ни ја. Штам па ри, по себ но фран цу ски штам па ри, че сто су дра го це ни са у-
че сни ци у ства ра њу ау то мат ских ига ра ре чи ма; уред ни ке би тре ба ло др жа ти под стро-
гим над зо ром, по што су по зна ти по то ме да не ви ним за ма хом цр ве не олов ке зна ју да 
из бри шу кру ци јал не игре ре чи ма (Јед на огор че на кри ти чар ка по ча ство ва ла је свог 
про за ич ног уред ни ка сле де ћим ре чи ма: Je médi te rai, / Tu m’édi te ras.)

Кри тич ко-по е тич ки пре лаз или пре ла зни ар го и ин тер жар гон

Кла сич на фор ма стр мо гла вог ис цр пљи ва ња кри тич ког „ја“ пре по зна тљи ва је у 
по ме ра њу сми сла је зи ка на дру го упо ри ште ко је до ла зи из од ре ђе не ак тив но сти или 
ди сци пли не. Та ко, по пу лар ни спор то ви мо гу да из не дре и по не ку све тлу ца ву ме та фо-
ру и сми ца ли цу, али бу ди те си гур ни да свој је зик ре гру ту је те из ре до ва то та ли тар них, 
кор по ра тив них спор то ва (по пут аме рич ког или европ ског фуд ба ла) пре не го из ин-
ди ви ду а ли зо ва них ига ра (по пут беј збо ла или те ни са). У из ве сним се ве ро и сточ ним 
кри тич ким кру го ви ма ла кр ос се по ка зао ве о ма до бро, али чи ни се да бо ћа ње (ко је је 
пред ло жио је дан кри ти чар-ма фи јаш у го ди на ма) не ма нео п хо дан по тен ци јал за ди-
на мич ну тек сту ал ност. „Дру штве не на у ке“ су већ одав но де таљ но и те ме љи то ис пре-
ту ра не, ка ко по пи та њу лек сич ке ра зно вр сно сти та ко и по пи та њу из ве сних ори ги-
нал них ме то до ло шких уви да, у то ли кој ме ри да из ве сне ди сци пли не, по пут ан тро по-
ло ги је, да нас по ка зу ју па ра док сал ни или „по врат ни“ ефе кат си му ли ра ња књи жев не 
кри ти ке. Еко но ми ја је још јед но очи глед но по ље ко је се че сто пу сто ши ра ди жар го на 
или „ква зи це па та“ (не то ли ко чвр стих кон це па та), иа ко кри ти чар пи то мац ни ка да не 
би тре ба ло да за бо ра ви да се те о ри је за сно ва не на те о ри ји рад не вред но сти мо ра ју 
ри го ро зно пре ве сти у те о ри ју лек сич ке вред но сти (Рас кин је мо жда осе тио овај им-
пе ра тив ка да је ин си сти рао на то ме да „сва су штин ска про из вод ња је сте за по тре бе 
уста; и на кра ју се ме ри усти ма“). Ве ћи на ака дем ских за јед ни ца на пре до ва ла је са мо 
до ни воа мер кан ти ли зма. Пре ма то ме, још увек би мо гло да бу де про сто ра за раз вој 
на ни воу ри зич ног ка пи та ла, за јед но са раз во јем чар ти ста и тр жи шних пре гле да ко ји 
би мо гли уна зад да са гле да ју ста ње раз ли чи тих ака дем ских ди сци пли на. Уну тар јед ног 
ова квог ста ња ства ри, књи жев на кри ти ка би очи глед но мо гла да обез бе ди но во по-
при ште за ме та ди скурс.

Ме ђу тим, оста ле ди сци пли не ко је су још увек не ис тра же не са аспек та но ви је кри-
ти ке мо гле би да обез бе де до дат ну на ду за лек сич ко осве жа ва ње. Та ко би и ме ди ци-
на мо гла да до при не се бо га том и не ис тра же ном за ли хом хер ме тич них из ра за: ја тро-
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ге но, ме та ста за, оли ге ми ја, но зо ко ми ја лан, па рен те ра лан, син тро пи ја; док би жа ло сни 
бу џет па то ло ги ја мо гао да обез бе ди но ве по гле де на по зна те кри тич ке фе но ме не: 
фле бо рек си ја (раз би ја ње су до ва),4 Блу мов син дром (па ту ља сти раст, фо то сен зи тив-
ност, те ле ан ги ек та тич ни ери тем, и страх од ути ца ја), Де Ма нов знак (у слу ча ју Греј всо-
ве бо ле сти, очи из гле да ју као да се не на ла зе на истом ни воу), Фи шо ва фи сту ла (ау то-
про те о ли за), Жи ра ров са крал ни спа зам, Кри ге ро ва ко ма (гу би так све сти про у зро ко-
ван ек фра стич ком ин су фла ци јом), Фу ко о ва фа сци о лоп си ја за (епи сте мич ка руп ту ра 
пра ће на ин фек ци јом ме ти љем), Са и до ва дез-ори јен та ци ја и мно ге дру ге вол шеб не 
не сре ће. По сле ме ди ци не ту су и дру ге про фе си је; за обе ћа ва ју ће тра го ве у обла сти 
за ко на, ви ди: Dro it d’au te ur, Dro it de mu ta tion, Dro it du se ig ne ur, Тек сту ал ни де лик ти и 
не сра змер но ис ку пље ње. (За кон по ре ске упра ве (IRS), оде љак 302).

Фран ши зно по сло ва ње или Кри тич ки ћуп са зла том

Но ви ји кри ти ча ри у успо ну ко ји не ма ју вре ме на или енер ги је да раз ви ја ју соп стве не 
си сте ме тре ба ло би да раз ми сле о укљу чи ва њу у ин ду стри ју пу тем оп ци ја фран ши зног 
по сло ва ња или ку по ви не ли цен це. По ну да је по при лич но огра ни че на по пи та њу ра-
зно вр сно сти, али кључ за успех ле жи у па жљи вој ана ли зи те ри то ри је, огла ша ва њу пре-
по зна тљи вих еле ме на та и окре та њу ко ри ца књи ге. Про дав ци у То рон ту још увек фор-
си ра ју пр же не про из во де Пу ков ни ка Нор тро па Фра ја, али фран ши зе ри у Њу Хеј ве ну 
(ко ји су ра ни је ку пи ли ли цен цу од Бал ти мо ра) са да успе шно кон тро ли шу ди вер си фи-
ко ва ну ли ни ју la cu i si ne min ce ur, ко ја се та ко ђе ба ви и про да јом ви на са кон тро ли са ним 
озна ка ма (Château Différan ce, Clos de Tra ce, Schloss Si mu lac rum – све под лич ним над зо ром 
ме штра Abyme-a). Још је дан фран ши зер – Se be o tics, Inc. из Блу минг то на – ус пео је у 
по ве зи ва њу сво јих опе ра ци ја у до ме ну бр зе хра не са лан цем dri ve-in би о ско па ко ји 
ди стри бу и шу зна ков не си сте ме под окри љем се ми-ерот ских фил мо ва (ка те го ри је X). 
Стра на фир ма, Schi zo In du stri es, за са да не успе ва да ус по ста ви чвр сте те ме ље на аме-
рич ком тр жи шту за сво ју ли ни ју здра ве хра не са чи ње не у пот пу но сти од ор ган ских 
ри зо ма, ко ју сер ви ра ан ти им пе ри ја ли стич ко осо бље об у че но у ко жу. Чи ни се да из-
гле ди за уско де фи ни са ни ет нич ки је лов ник за ви се од про ра чу на тих ана ли за ре ги о-
нал них ин ди ка то ра ма ло про да је и мо гућ но сти фе де рал ног фи нан си ра ња. Агре сив ни 
про дав ци у ма ло про да ји мо гли би да отво ре фе ми ни стич ко-марк си стич ко-де кон-
струк ти ви стич ке фран ши зе у сред њо за пад ном одељ ку мо дер них је зи ка.

За ко ни без ре да или Ме то де на ше мах ни то сти  
(Trac ta tus He a u ton ti mo ro u me nos)

Прем да су За ко ни очи глед но пи са ни да би се из бе га ва ли, ова скром на ко лек ци ја 
прин ци па ко ји упра вља ју џун глом кри ти ке мо же би ти од из ве сне по мо ћи ам би ци о-
зном но ви јем кри ти ча ру ко ји се спре ма да по ђе на свој пр ви са фа ри:

4 Пре ма Ка ба ли до дис ба лан са у ко смо су до шло је раз би ја њем су до ва пу них све тла (she vi rath ha-
ke lim). Фле бо рек си ја (phle bo rr he xis) у ме ди ци ни озна ча ва руп ту ру крв ног су да. (Прим. прев.)
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1. ПР ВИ ЗА КОН РЕ ЛА ТИ ВИ ТЕ ТА: Ра ни ји прав ци у кри ти ци су три ви јал ни (тј. ап сурд ни); 
ка сни ји прав ци су на мер но не ра зу мљи ви (тј. раз ја ру ју ћи).

2. АК СИ ОМ О ПО ЧЕ ЦИ МА: На слов кри ти ке ни ка да не сме да от кри ва пред мет о ко ме 
се рас пра вља.

3. ПА СКА ЛОВ ЗА КОН ШИ РЕ ЊА: Ду ге кри ти ке пи шу они кри ти ча ри ко ји не ма ју вре ме-
на да пи шу крат ке кри ти ке.

4. ЗА КОН ОЧУ ВА ЊА ДО СА ДЕ: По раст ко ли чи не до са де у си сте му сра зме ран је бро ју 
ин тер пунк циј ских зна ко ва тач ка-за рез (;) у тек сту. 

5. ЛИН ГВИ СТИЧ КА ЛЕ МА: Сва ки кри ти чар са стра ним ак цен том (го вор ним или пи са-
ним) до би ја пр вен ство; ово пр вен ство ге о ме триј ски ра сте са упо тре бом ви ше раз-
ли чи тих ак це на та. 

6. ДРУ ГИ ЗА КОН ВИ ШЕ КРИ ТИ КЕ: Ап страк ци ја не ги ра прак тич ну при ме ну; при ме ри 
су стиг ме за про сте умо ве.

7. МЕК СИ ЈЕ ВА5 ЗА ЈЕ ДЉИ ВА МАК СИ МА: На уч ни ци те же ка то ме да пи шу као кри ти ча-
ри; кри ти ча ри те же ка то ме да пи шу као на уч ни ци.

8. НАЈ ВИ ША ХИ ПО ТЕ ЗА: Фор ма ли за ци ја је опи јум за не си гур не.
9. НА ЧЕ ЛО ФА ЗГЕ:6 У сво јим фу сно та ма обе ћај ви ше не го што мо жеш да обез бе диш 

у тек сту. 
10. ЛА КА НО ВА ДВО СТРУ КА ЛЕ МА: Укло ни сво је тра го ве; при криј ре фе рен це на ко је се 

по зи ваш. Што ма ње чи та лац ви ди, то са ве ћом стра шћу ве ру је. 
11. МАР ФИ ЈЕ ВА КВА ЗИ МАК СИ МА: Кри ти чар мо же са зна ти од ма те ма ти ча ра ко ја је 

вред ност ру па у си ру, су шти на то ка ми сли ко ји је те шко ре кон стру и са ти из оста-
та ка оно га што је кри ти чар на ме рио да об ја ви. 

12. ОКУЛТ НА ОШТРИ ЦА: При ту ма че њу књи жев них тек сто ва да је се пр вен ство нај сло-
же ни јим и нај не зграп ни јим прет по став ка ма; ен ти те ти се мо гу бе срам но умно жа-
ва ти. (Ви ди под: Mes ser klin ge).

13. ПНИ НОВ7 ПА РА ДОКС: Про фе со ри су нај бо љи кри ти ча ри, по што су одав но пре ста-
ли да слу ша ју са ми се бе.

14. ХУМ БЕР ТО ВА ПА РА ДИГ МА: Сва ка ау то ге на кри ти ка зах те ва или ис хо ди шну тач ку 
(po int de départ) или за вр шну тач ку (po int d’ar rivée); про блем је углав ном у сре ди ни 
(Mit tel punkt).

15. CRUX FI DE LIS GAM BIT: Уко ли ко текст не ма су шти ну, нео п ход но је да је кри ти чар 
из ми сли. 

16. ГВО ЗДЕ НИ ЗА КОН МЕ ТА КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ: По што ва ње ко ле га кри ти ча ра је обр ну то 
сра змер но ра зу мљи во сти ва ших тек сто ва.

17. КО МУ НИ КА ЦИ О НА ХИ ПО ТЕ ЗА: Про фе си о нал ни успех се по сти же он да ка да се ко-
ле ге кри ти ча ри пла ше да то и при зна ју.

18. ТЕ О РЕ МА О ИС ЦР ПЉИ ВО СТИ: У тре нут ку ка да кри тич ки си стем по ста не спо со бан 
да про из во ди афир ми са не след бе ни ке, са њим је го то во.

5 Ри чард Мек си (Ric hard A. Mac ksey), про фе сор кри тич ке те о ри је, ком па ра тив не књи жев но сти и 
сту ди ја фил ма, ди рек тор Цен тра за ху ма ни стич ке сту ди је на Уни вер зи те ту Џон Хоп кинс и ду го го-
ди шњи уред ник ча со пи са Mo dern Lan gu a ge No tes у ко ме је овај текст об ја вљен. (Прим. прев.) 
6 Врх го ре На вав са ко га је Бог по ка зао Мој си ју обе ћа ну зе мљу – Пе та књи га Мој си је ва, 34. 1. (Прим. прев.)
7 Ти мо феј Па вло вич Пнин, ју нак исто и ме ног ро ма на (Пнин) Вла ди ми ра На бо ко ва. (Прим. прев.)
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19. ХИ ПО ТЕ ЗА О ИС ЦР ПЉИ ВО СТИ: Чим се си сте му при ши је -изам, он ис па да из игре.
20. НЕ ПРО МЕН ЉИ ВИ ЗА КОН ТР ЖИ ШТА: Из во зно тр жи ште је по след ња кри тич ка пу-

бли ка ко ја се од би ја. 
21. ТЕ О РЕ МА О ЗА ГУ ШЕ ЊУ: Про дук ци ја кри ти ка ра сте сра змер но са фор ми ра њем ко-

ми си ја за из бор у зва ње.
22. ТАК СО НОМ СКИ АК СИ ОМ: Је ди ни пре фикс ко ји ме та кри ти чар мо же без бед но да 

ко ри сти је сте пост-.
23. ПРИН ЦИП БЛЕ БЕ ТА ЊА: У за тво ре ном кри тич ком си сте му сва ки кри ти чар те жи да 

се уз диг не до ни воа не ра зу мљи во сти.
24. МАК СИ МА О СМРТ НО СТИ: Не ма ни чег та ко смр то но сног по ка ри је ру кри ти ча ра 

као пре ви ше иде ја.
25. ПЛА ТО НО ВО ПРА ВИ ЛО: Пе сни ци су сра мо та за кри ти ку и тре ба ло би их про те ра ти 

из Др жа ве.
26. БЛУМ-ХАРТ МА НО ВА8 ХИ ПО ТЕ ЗА: Про тив но овом из у зет ку, кри ти ча ри би тре ба ло 

да се пре тва ра ју да су пе сни ци.
27. НА ЧЕ ЛО ТРИ СТРА МА ШЕН ДИ ЈА: Ге ни јал ни кри ти ча ри се до ви ја ју ка ко би на ве ли 

чи та о ца да оба ви по сао пи сца.
28. ПЈЕР МЕ НА РОВ9 СИН ДРОМ: Ка ри је ре се ства ра ју кроз са ве сно по на вља ње те ма у 

нео д го ва ра ју ћим вре ме ни ма и кон тек сти ма.
29. МА ФИ ЈА ШКА МАК СИ МА: Бо ље да вас на пад не Ин сај дер, не го да вас хва ли Аут сај дер.
30. НА ЧЕ ЛО ЛУ ЈА НА ПО ЛЕ О НА: Сви ве ли ки до га ђа ји у исто ри ји кри ти ке се по ја вљу ју 

два пут – пр во као скан да ли, а по том као уџ бе ни ци. (Хе гел је про пу стио да опи ше 
овај мо ме нат као не из бе жан век тор од се це си је до па ро ди је.)

31. ТЕ О РЕ МА О СУ ВИ ШНО СТИ: Сва ки зна чај ни ји књи жев ни текст је sem per ubi que бар 
85% па мет ни ји од свог тре нут ног кри ти ча ра; глав не кри тич ке те о ри је и ме то до ло-
шки из во ри по сто је ка ко би за шти ти ли кри ти ча ра од ова кве ствар но сти.

32. ДО ПУ НА ОСКА РА: Да ли су све кри ти ке о Ха мле ту на пи са не или се са мо пре тва ра-
ју да су на пи са не?

33. ЕПИ МЕ НИ ДОВ ПА РА ДОКС: Овај текст не ко му ни ци ра.
34. ТЕ О РЕ МА О КРИ ТИЧ КОЈ НЕ ДО ВР ШЕ НО СТИ: Све до след не ак си о мат ске фор му ла ци је 

кри тич ке те о ри је (ре кур зив ни си сте ми ин тер пре та ци је) са др же нео д лу чи ве про по-
зи ци је; сто га су кри тич ка чи та ња че шће вер на не го до ка зи ва – ни је дан утвр ђе ни 
си стем ин тер пре та ци је не мо же аде кват но да пред ста ви сло же ност ин тер пре ти-
ра ног тек ста. 

35. БЕ РИН10 ЗА КОН: Гле да ју ћи мо же те мно го то га опа зи ти.
36. ПРА ВИ ЛО КРИ ТИЧ КЕ ЕКС ТРЕМ НО СТИ: Ка да све оста ло пад не у во ду, про чи тај те текст.

Ме та фа кул тет, Шко ла слав них кри ти ча ра

(Са ен гле ског пре вео Игор Ја вор)

8 Ве ро ват но се од но си на кри ти ча ре Ха рол да Блу ма (Ha rold Blo om) и Џе фри ја Харт ма на (Ge off rey 
H. Hart man). (Прим. прев.)
9 Фик тив ни фран цу ски пи сац у Бор хе со вој крат кој при чи „Пјер Ме нар, пи сац Дон Ки хо та“. (Прим. прев.)
10 Ло ренс Пи тер „Јо ги“ Бе ра (Law ren ce Pe ter “Yogi“ Ber ra), бив ши аме рич ки беј збол играч Њу јорк 
Јен ки ја по сло вич но по знат по сво јим „па мет ним до сет ка ма“, тзв. јо ги зми ма. (Прим. прев.)




