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САМОКРИТИКА СРБИНА СПАСАВА
(Игор Маројевић: Кроз главу, Досије студио, Београд, 2012)

По Иго ру Ма ро је ви ћу глав на ка рак те ри сти ка срп ског дру штва у пр вој де це ни ји 21. 
ве ка је хи брид ност дру штве не ствар но сти и офи ци јел них ко лек тив них на ра ти ва, или 
ка ко то он фор му ли ше, „кон тек сту ал на збр ка кул тур-из ве де ни ца ме шо ви то ’струк ту-
ри са ног’, син кре тич ког срп ског дру штва“. Спе ци фич ност срп ске тран зи ци је ле жи у 
то ме што, (1) за раз ли ку од ве ћи не пост ко му ни стич ких зе ма ља, прет ход ни си стем 
ни је био са свим дик та тор ски: Ма ро је вић га на зи ва „по лу-дик та ту ром“. За тим, ту је (2) 
муч но дру штве но на сле ђе ра то ва, тач ни је рат них по ра за, из де ве де се тих, а све то у 
„спољ ном“ кон тек сту (3) фун да мен тал них про ме на у сфе ри ко му ни ка ци ја и ин фор ма-
тич ке тех но ло ги је, као и (4) пре ла ска/па да свет ског ка пи та ли зма у „нео ре а ли зам“ без 
ма ске ху ма но сти. Као по сле ди ца то га срп ско (пост)тран зи ци о но дру штво оби лу је па-
ра док си ма и спо је ви ма не спо ји вих кул тур них и иде о ло шких мо де ла – „ме ша ви на сла-
бо про ба вље них за пад них ути ца ја и иде о ло шки не сва ре не про шло сти“ – ко је Ма ро-
је вић у есе ји ма са бра ним у књи зи Кроз гла ву на сто ји да, ка ко сам ка же, „(п)опи ше“.

По лу то та ли та ри зам Ми ло ше ви ће вог до ба за ме њен је, Ма ро је ви ће вим ре чи ма, 
по лу де мо кра ти јом, што зна чи да се од и гра ла не ка вр ста по лу тран зи ци је у ко јој „ни је 
до шло до де ле ги ти ми за ци је ми ло ше ви ћев ског ду хов ног на сле ђа“. Ре зул тат то га је 
ста ње ко је је до ми нант но у Ср би ји 21. ве ка, а ко је аутор књи ге Кроз гла ву су ми ра као 
(1) „ли бе рал фе у да ли зам“ у еко но ми ји и по ли ти ци и (2) „фе у дал ни ли бе ра ли зам“ у кул-
ту ри; при че му та два сег мен та дру штве не зби ље су штин ски раз ли ку је са мо ко ли чи на 
нов ца/мо ћи ко ја је уну тар њих у игри и ко јој је сте пен „фе у дал но сти“ тих дру штве них 
сфе ра ди рект но про пор ци о на лан.

Као те мељ ну дру штве но-ин сти ту ци о нал ну од ли ку са вре ме ног срп ског дру штва, 
ко ја је пре ра сла у не што што се мо же на зва ти ко лек тив но-мен та ли тет ском цр том на-
ро да, Ма ро је вић ис ти че – ја ва шлук, што за ње га нај пре зна чи су штин ска про ви зор ност 
и не про фе си о нал ност дру штве них ин сти ту ци ја од вр ха до дна: др жав ни апа рат је 
ма ска др жа ве, ин сти ту ци је су са мо фа са де ин сти ту ци ја чи ја име на но се, итд. Са вре-
ме ну Ср би ју Ма ро је вић ви ди као дру штво „у ко јем је про фе си о на ли зам, и из еко ном-
ских и кул тур них раз ло га, го то во не мо гућ“. По ред то га, дру штве ном сва ко дне ви цом 
до ми ни ра ју ма чи зам, под ре ђе ност же на, на си ље у по ро ди ци, не то ле рант ност и агре-
си ја пре ма раз ли чи тим ма њин ским гру па ма (пре све га хо мо фо би ја и дис кри ми на ци ја 
Ро ма). Ка да по ре ди срп ску омла ди ну са вр шња ци ма из раз ви је ни јих за пад них зе ма ља 
– што је увек осе тљи ва и не за хвал на ствар – Ма ро је вић ис ти че ду хов ну за тво ре ност 
и кон зер ва тив ност на ше омла ди не, али оста је све стан да су дру штве не и еко ном ске 
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окол но сти пре вас ход ни узрок то ме („за чет у мен тал ном ка ран ти ну…“), од но сно из-
бе га ва да би ло ко ме пру жи основ да му пре ба ци не ка кав нео све шће ни „ауто ра си зам“.

Огро ман и још увек на ра ста ју ћи, и ди рект но сра змер но то ме, по гу бан и све по губ-
ни ји ути цај ко ји у по след њих че тврт ве ка на ско ро све до ме не дру штве ног и кул тур ног 
жи во та у Ср би ји има Срп ска пра во слав на цр ква – Ма ро је вић на зи ва „ре не сан сом и 
пр во бит ном аку му ла ци јом пра во сла вља“. Не по сред но и агре сив но упли та ње цр кве-
них гла ве ши на у дру штве ни жи вот, од пи та ња бра ка и по ро ди це, пре ко ста ту са сек-
су ал них ма њи на, све до поп кул ту ре, те ма је не ко ли ко Ма ро је ви ће вих есе ја у ко ји ма 
су „об ра ђе ни“ ли ко ви и не де ла ка ко про ми нент них ди рект них „из вр ши ла ца“ кле ри ка-
ли за ци је Ср би је, та ко и њи хо вих иде о ло шких са слу жи те ља, пре свих ми тро по лит Ам-
фи ло хи је и спи са те љи ца Љи ља на Ха бја но вић Ђу ро вић.

До ми нант ни, ин сти ту ци о нал но под у пи ра ни кул тур ни мо дел у Ср би ји по Ма ро је-
ви ћу је „на род њач ки“, по пу ли стич ки. Он го во ри о не слу чај ном раз у ме ва њу и бла го-
на кло но сти ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели те за „на род“ кроз про те жи ра ње кул ту ре 
„усме ња штва“, што ре зул ти ра у па ци фи ко ва њу мо гућ но сти за би ло ка кву ствар ну кри-
ти ку до ми нант них кул тур них мо де ла, не што што би се мо гло ока рак те ри са ти као пре-
ћут ни пакт вла да ју ће кла се и „плеб са“ о не на па да њу. Јед на од „мен та ли тет ских“ по-
сле ди ца то га по Ма ро је ви ћу је и „емо ци о нал но-мо рал на оту пе лост на ро да“, што он 
илу стру је из ме ди ја до бро по зна тим слу ча јем од пре не ко ли ко го ди на: нео ба зи ра ње 
ку па ча на бе о град ској Ади Ци ган ли ји на леш уто пље ног мла ди ћа из ву чен на пла жу.

Ве ро ват но нај про во ка тив ни ји и нај суб вер зив ни ји сег мент Ма ро је ви ће ве књи ге 
је су тек сто ви о са вре ме ној срп ској књи жев но сти и о ак ту ел ној књи жев ној сце ни (што 
је код нас ина че са мо услов но и са мо до не кле мо гу ће раз два ја ти). Не са мо за то што 
Ма ро је вић ту „про бле ма ти ку“ бо ље и не по сред ни је по зна је не го оста ле те ме о ко ји-
ма пи ше, не го и због то га што је та квих тек сто ва у на шој тзв. ин те лек ту ал ној јав но сти 
не у по ре ди во ма ње од оних о оп шти јим со ци о ло шким и кул ту ро ло шким те ма ма. У 
кла нов ској и опор ту ни стич ки устро је ној књи жев ној сце ни ка ква је на ша (што је та ко-
ђе не не што „ра сно-пле мен ски“, не го нај пре еко ном ски усло вље но), где је прин цип 
не за ме ра ња пр ва, та ко ре ћи при мал на, за по вест, у та квој сре ди ни сва ки текст ко ји 
иоле на сто ји да про бле ма ти зу је или ба рем „име ну је“ не ке ства ри – чак и без об зи ра 
на то ко ли ко се та кав гест на кра ју ис по ста вио као оправ дан или уте ме љен – пра ва је 
рет кост и сто га вред ност по се би, ба рем у мо рал ном сми слу.

Је дан од цен трал них то ко ва са вре ме не срп ске књи жев но сти, ко ји се ин сти ту ци о-
нал но про из во ди у ре ле ван тан, по Ма ро је ви ћу је усме њач ка књи жев ност, књи жев ност 
на род њач ке, по пу ли стич ке де сни це, чи ји су пред вод ни ци Бећ ко вић и Но го, нај и стак-
ну ти ји са вре ме ни срп ски пе сни ци „ње го шо и ди“, као их на зи ва аутор књи ге Кроз гла ву. 
С тим у ве зи он ука зу је на па ра докс да је у Ср би ји да нас „по ли ти ка прак тич но аван-
гард на у од но су на кул ту ру – зва нич ни део по ли тич ке сце не ма кар ме ха нич ки по ку-
ша ва да до сег не европ ске стан дар де што се не би мо гло ре ћи за зва нич ни ји део срп-
ске кул тур не сце не – ста рин ски еп ски дис курс је у до ма ћој кул ту ри мно го за сту пље-
ни ји од про ми шља ња спек тра вир ту лент но сти као јед не од глав них осо би на ду ха 
вре ме на“. Ту Ма ро је вић иде и ко рак да ље, и на слу ћу је да је „као усту пак за не на род ни 
и не на род ски ди пло мат ски пут у Је вроп ску/Је у роп ску уни ју фа во ри зо ва на ’са вре ме-
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на’ књи жев ност до брим де лом пре пу ште на ауто ри ма скло ним по пу ли стич кој де сни-
ци. Ти ме се не ка квом ка тар зом и по бед нич ком ре то ри ком у умет но сти и окол ним 
де лат но сти ма, као, на док на ђу ју не до ста так ка тар зе и по раз у по ли ти ци“. Ма ко ли ко 
ова кве те зе пре вас ход но би ле иро нич ки и „ци нич ки“ из ве де не, јер ипак ће би ти да 
две по ме ну те окол но сти ни су у ди рект ној ка у зал ној ве зи (не го пре по сле ди ца сло же-
ни јих и ду го трај ни јих дру штве них про це са), то је ба рем на „без ин те ре сно“ спе ку ла-
тив ном есе ји стич ком ни воу јед но од лу цид ни јих ме ста у књи зи Кроз гла ву.

Ме ђу нај бо ље стра ни це књи ге спа да ју и оне где се Ма ро је вић ба ви сте ре о тип ним 
пред ста ва ма „фи гу ре пи сца“ ка ко у са вре ме ном срп ском дру штву, та ко и уну тар књи-
жев не сце не. Он с пра вом, и при том ду хо ви то, го во ри о до ми на ци ји „де вет на е сто ве-
ков них“ пред ста ва срп ског дру штва о пи сци ма (осо бе њак, бо ем; при мар ност ин спи-
ра ци је и „бо жан ског на дах ну ћа“ у про це су пи са ња, и с тим у ве зи не по треб ност, чак 
су ви шност обра зо ва ња и ра да на тек сту) и, са дру ге стра не, о че стом упо до бља ва њу 
са мих пи са ца, све сном или не све сном, та квим пред ста ва ма. „За раз ли ку од за пад но-
е вроп ских ко ле га ко ји го во ре по не ко ли ко је зи ка, во де ра чу на о лич ном PR-у и оба-
ве ште ни су о са вре ме ном пи сму, срп ски пи сац рет ко вла да и ен гле ским, углав ном га 
не за ни ма ре цент на књи жев на про дук ци ја осим до ма ће ко ју по пра ви лу не чи та, а 
не до ста так ими џа че сто на док на ђу је спо ља шњим не ма ром“, пи ше Ма ро је вић. Он го-
во ри и о по сле ди ца ма гу бит ка дру штве ног зна ча ја ли те ра ту ре у пост со ци ја ли стич ком 
пе ри о ду, па у до број оства ре ној есе ји стич кој рав но те жи из ме ђу озбиљ но сти и иро-
ни је за кљу чу је да је „срп ско ме ли те ра ти на ме ње на па сив на уло га: он чи ни не де фи ни-
сан ме ђу слој из ме ђу на ро да и ели те. На ив ни ји обич ни смрт ни ци га и да ље до жи вља-
ва ју де лом ели те ко ја га, с дру ге стра не – зна ча јем ко ји је од ре ди ла кул ту ри – гу ра 
на траг у оно што је лум пен. Ре цепт за та квог до ма ћег ’успе шног’ пи сца је сте, ма ње-
ви ше, сле де ћи: иг но ри са ње За па да и чи та ња би ло че га из ван са др жа ја обра зов ног 
про гра ма и днев не штам пе, пи смо ко јим се књи жев ност ис по ста вља као по след ња 
уте ха за на ци о нал ни по раз или, у крај њем слу ча ју, по е ти ка ци ро зе је тре.“

Упо ре до са ис ти ца њем не са вре ме но сти, од но сно нео са вре ме ње но сти „при мар не“ 
књи жев не про дук ци је, Ма ро је вић ука зу је и на слич но ста ње у на шој књи жев ној кри-
ти ци, као и на еле мен тар ну не у ре ђе ност књи жев не сце не ко ја функ ци о ни ше с ону 
стра ну про фе си о нал но сти; на њој вла да „ло кал ни дух вре ме на”, ко ји сто га и ни је „дух 
вре ме на“, не го је дан на кри во на са ђе ни и не а де кват но кон тек сту а ли зо ва ни кул тур ни 
хи брид, или ка ко Ма ро је вић то фор му ли ше, „за чуд на сме ша прет по ста вље ног уни вер-
зал но-са вре ме ног ко да и ра зних ата ви за ма“. Оту да про ис ти че ауто ро ва иро нич но-ду-
хо ви та „кла си фи ка ци ја“ по ко јој на на шој књи жев ној сце ни да нас исто вре ме но „жи ве 
и ства ра ју“ са вре ме ни срп ски пи сци 21. ве ка, са вре ме ни срп ски пи сци 20. ве ка, са вре-
ме ни срп ски пи сци 19. ве ка, као и они са пре ла за из 20. у 19. век. У одељ ци ма есе ја где 
се кре ће по „чи сто“ књи жев ном те ре ну, Ма ро је вић ис ти че Ман сар ду Да ни ла Ки ша и 
Укле ту зе мљу Све ти сла ва Ба са ре као по зи тив не при ме ре ро ма на ко ји су, сва ки на свој 
на чин, би ли на ви си ни и ис пред тре нут ка у ко јем су об ја вље ни, те да због то га пред ста-
вља ју вред ни је сег мен те опу са сво јих ауто ра не го што им је то у офи ци јел ној кри ти ци 
при зна то, од но сно, да је упра во ис предвре ме ност и савре ме ност тих ро ма на би ла, и 
још увек је, раз лог што им је ре цеп ци ја сла би ја од она кве ка ква би тре ба ло да бу де.
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О де ве де се тим го ди на ма, као „де це ни ји ра зних дис кон ти ну и те та“, Ма ро је вић не 
пи ше не по сред но, али мно ге дру штве не по ја ве у Ср би ји то ком пр ве де це ни је 21. ве ка 
с пра вом раз у ме ва и ту ма чи као на сле ђе тог до ба. Не ко ли ко есе ја има ју за те му тур-
бо-фолк, нај сиг ни фи кант ни ји (му зич ко-)ме диј ско-иде о ло шки ком плекс де ве де се тих, 
ко ји је већ био те ма раз ли чи тих на уч них ис тра жи ва ња, а чи ју исто ри ју, тач ни је два 
ступ ња до са да шње исто ри је, Ма ро је вић успе ва да оцр та у две ре че ни це: (1) „др жав на 
по ли ти ка ра зу мљи ва је ди но на ло кал ном ни воу – по себ но от ка ко је због ње зе мља 
изо ло ва на – до би ла је слич ну ’умет нич ку’ по др шку у тур бо-фол ку“; а по том, (2) „за-
слу гом пост пе то ок то бар ских вла сти, иде о ло шки и естет ски је ам не сти ран нај ве ћи 
ме диј ски кич Ср би је де ве де се тих“. Основ но свој ство тур бо-фол ка по Ма ро је ви ћу је 
та ко ђе ње го ва нео др жи ва хи брид ност, „бр ка ње и гу бље ње кон тек ста“, од но сно то 
што је кон стру и сан као спој не спо ји вих еле ме на та: МТВ-ур ба ност, тур бо-пра во сла вље, 
фор ме оп ште ња пре у зе те из кри ми нал но-ганг стер ског ми љеа. Ма ро је вић ис ти че не-
ве ро ват ну жи ла вост и прак тич но нео гра ни че ну апли ка бил ност тур бо-фол ка, та ко да 
је тај кул тур ни фе но мен до да нас у се бе ин те гри сао чак и про-LGBT (Је ле на Кар ле у ша) 
или ан ти па три јар хал ни ан га жман (Ми лан Стан ко вић).

У пред го во ру Ма ро је вић на зна ча ва да тек сто ве из књи ге Кроз гла ву сма тра со ци-
ок њи жев ним есе ји ма, али и да је све стан не из бе жне су бјек тив но сти у при сту пу ода-
бра ним те ма ма, иако на сто ји да из ла га ње „објек ти ви зи ра” осла ња њем на дру ге ко-
мен та то ре истих или слич них фе но ме на, и то од ано ним них ин тер нет-фо ру ма ша из 
раз ли чи тих кра је ва ex-Yu, па све до ре ле вант них лек си ко на и не ких од кључ них те о-
риј ских ауто ра (Ален Ба дју, Ели јас Ка не ти, Ерих Фром, Аг неш Хе лер, Нор торп Фрај, 
Лин да Ха чи он, итд). До дат на Ма ро је ви ће ва „кон трол на ин стан ца“ – на ко ју је „би о-
граф ски“ упу ћен – је су ана ло ги је са шпан ском тран зи ци јом из де це ни је на кон Фран-
ко ве смр ти (1975), али и са са вре ме ним шпан ским и ка та лон ским дру штвом.

Ме ђу тим, про блем са Ма ро је ви ће вим есе ји ма ни је у њи хо вој евен ту ал ној пре те-
ра ној су бјек тив но сти, не го у то ме што – у ве ћи ни њих – са мо из ла га ње, тј. раз ла га ње 
ни је увек до вољ но раз ви је но, у то ме што је – да упо тре бим јед ну ста ру кри ти чар ску 
фра зу – ње го во есе ји зи ра ње че сто крат ког да ха. До ду ше, ве ћи на тих тек сто ва на ста-
ла је пр во бит но по стан дар ди ма ко лум не или но вин ског есе ја, та ко да је аутор од 
по чет ка био про стор но ли ми ти ран. Али по ме ну та раз ра ђе ност ар гу мен та ци је не за-
ви си ди рект но од бро ја слов них зна ко ва ко је аутор има на рас по ла га њу. Ма ро је вић 
че сто уме сто да јед ну нит из ла га ња, ко ју је на по чет ку по пра ви лу од лич но по ста вио, 
сле ди до кра ја, да по ку ша да је са гле да и „про вр ти“ из што је мо гу ће ви ше пер спек-
ти ва и су ге ри ше ви ше мо гу ћих зна че ња или по сле ди ца, он се пре ба цу је на не ку дру-
гу, ма ње или ви ше срод ну те му, до ко је до ла зи раз ли чи тим асо ци ја тив ним пу те ви ма. 
Услед тог не при др жа ва ња про бле ма ко ји од по чет ка тек ста фи гу ри ра као цен трал ни, 
не за не мар љив број Ма ро је ви ћев тек сто ва по ста је ана ли тич ки не кон зи стен тан, аутор 
ска че с те ме на те му, или ба рем из јед ног кон тек ста у дру ги, али не та ко да се ти ме 
по ла зни став про ду бљу је и усло жња ва, не го се пре за ту ра и раз вод ња ва. На при мер: 
кри ти ка тер ми но ло шке не ап деј то ва но сти са вре ме не срп ске књи жев не кри ти ке од-
јед ном по ста је спи сак пре по ру ка по зо ри шних пред ста ва из но ви је срп ске про дук ци-
је; ука зи ва ње на од су ство еле мен тар них пра ви ла, а по не кад и еле мен тар ног ра зу ма, 
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у срп ским ме ди ји ма и јав ном дис кур су уоп ште, на при ме ру за ме ша тељ ства око Но бе
ло ве на гра де и До бри це Ћо си ћа, пре ра ста, у тек сту од укуп но три шлајф не, у са ти ру 
о пи сцу Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу; есеј ко ји за по чи ње ин три гант ним и урав но те же-
но по ста вље ним пи та њем о на ци о на ли зму срп ске ин те лек ту ал не ди ја спо ре, о пи сци-
ма „чи ји је па три о ти зам, па ра док сал но, на ра стао на За па ду“ (Ду чић, Цр њан ски, Пе кић), 
пре о бра жа ва се у не ку вр сту ко лек тив не ка рак те ро ло ги је срп ске омла ди не, као нај-
ве ће и нај тра гич ни је ко ла те рал не жр тве де ве де се тих. Да кле, иако се Ма ро је ви ћу те шко 
мо же оспо ри ти би ло ко ја од по бро ја них те за по је ди нач но, а све то нај че шће уз не кон-
вен ци о нал ну, ефект ну иро ни ју ко ја тек сто ве чи ни за бав ним за чи та ње, оста је про бле-
ма тич но што аутор ни је усред сре ђен на је дан про блем. Као да се хи брид ност срп ског 
дру штва о ко јој Ма ро је вић пи ше пре сли ка ла на струк ту ру ње го вих тек сто ва, а то је 
„хи брид ност“ ко ја би се у до кра ја успе лим крат ким есе ји ма мо ра ла из бе ћи.

До не кле па ра док сал но, упра во есе ји ко ји су по из бо ру „ме те“ и сте пе ну кри тич но-
сти ма ње ра ди кал ни – ма да је у на шој сре ди ни сва ка ствар на кри тич ност то ли ко рет-
ка да је увек већ ра ди кал на – упра во су та кви тек сто ви ана ли тич ки раз ви је ни ји и 
ар гу мен та циј ски раз ра ђе ни ји. На при мер, есеј о (не)мо гућ но сти пи са ња ро ма на са 
те ма ти ком из де ве де се тих због ши ро ке ко рум пи ра но сти и дис кре ди то ва но сти је зи ка 
тог до ба, од но сно о ну жно сти ства ра ња но вог је зи ка кроз дис тан ци ра ње од ис тро ше-
них фра за и ре кон тек сту а ли зо ва ње ком про ми то ва не лек си ке ко ји су у јав ном го во ру 
и да ље у оп ти ца ју. (С тим у ве зи је за ни мљи во, и ту је Ма ро је вић до не кле кон тра дик-
то ран: као је дан од кључ них атри бу та срп ског дру штва он узи ма упра во реч ја ва шлук, 
тур ци зам ко јим је јав ни го вор био пре пла вљен у кам па њи Ми ло ше ви ће ве вла сти и 
ње го вих ме ди ја про тив „опо зи ци о них“ град ских вла сти Бе о гра да на кон ло кал них из-
бо ра из 1996.) Или есеј где је у пр вом пла ну ме диј ски трет ман кон цер та Rol ling Sto nes-а 
у Бе о гра ду 2007, где аутор ука зу је на „ана хро ност“ чак и оних сег ме на та кул тур ног 
спек тра у Ср би ји ко ји ва же за „мо дер не“, „про гре сив не“, „бун тов нич ке“: „Ко ли ко ни је 
спор на шко дљи вост тур бо-фол ка то ли ко је не спо ран и зна чај Rol ling Sto nes-а. Али, у 
овом ве ку на ме та ти њи хо ву ре цеп ци ју у фор ми из ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 
прет ход ног, мо гло би да бу де увре дљи во, кад би има ло ика квог сми сла. Ко јом ло ги ком 
мо же да бу де во ђе но ши ро ко отва ра ње јав ног го во ра за хва ло спе ве о Стон си ма као 
бен ду ко ји још увек има та пи ју на по јам по бу не, осим да се ство ри пред ста ва да до-
ма ћи ме ди ји ни ка да ни су ни до дир ну ти пан ком, да се не го во ри о ре цент ни јим поп-
об ли ци ма и под фор ма ма ко је су бун тов нич ку енер ги ју про фи ли са ле и при бли жи ле 
ду ху вре ме на?“

Ме ђу бо ље есе је из збир ке Кроз гла ву спа да ју и они у ко ји ма, услов но ре че но, лин-
гви сти ка пре ла зи у со ци о ло ги ју, или пре ци зни је, где аутор од ана ли зе књи жев но-те-
о риј ске лек си ке пре ла зи на књи жев ну со ци о ло ги ју. У за кључ ку тек ста о „по гре шним“ 
кри ти чар ским упо тре ба ма тер ми на па ро ди ја, Ма ро је вић сти же до „тач не“ ди јаг но зе 
срп ске књи жев не сце не: „’ре цент ни’ срп ски књи жев ни ор га ни зам и ина че ра до по ка-
зу је да је ре тро гра дан то ли ко, да би не ком мо гло да из гле да ка ко ло кал на књи жев на 
сце на ста рин ски па ро ди ра не ку озбиљ ну књи жев ну сце ну“. Син таг ме као што су „по-
тре сни ци ни зам“ и „мо рал ни ци ни зам“, уве де не у ве зи са То ма сом Бер нхар дом и ње-
го вом ре цеп ци јом у ма тич ној кул ту ри, Ма ро је ви ћу слу же као кон тра пункт да ука же 
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на по губ ност то га што су не кри тич ност и не бун тов ност на на шој књи жев ној сце ни 
нор ма, па је ци ни зам пре вас ход но ети ке та за „ло кал но ефи ка сно“ пот ка зи ва ње сва ког 
иоле кри тич ког ста ва.

Ко нач но, не ко ли ко ре чи и о Ма ро је ви ће вом сти лу ко ји ни је увек све тли ја стра на 
ње го вих есе ја. С јед не стра не, те шко се мо гу оспо ри ти ар гу мен ти оних ко ји би Ма ро-
је ви ћу пре ба ци ли стил ску не сре ђе ност тек сто ва, па по не кад и пра ву аљ ка вост; ме ђу-
тим, с дру ге стра не, у тој не до те ра но сти има и аутор ске са мо свој но сти и је зич ке ино-
ва тив но сти, као и под ра зу ме ва не (са мо)иро ни је, на мер ног от кло на од око шта лих 
фра за и уста ље них син так сич ких обра за ца. У том сми слу Ма ро је ви ће ва ко ва ни ца 
„мо ја не знат ност“, си но ним за „мо ју ма лен кост“ ко ји се про вла чи кроз го то во све есе-
је у књи зи, ма ко ли ко на пр ви по глед де лу је као не баш нај срећ ни је и по ма ло ро го-
бат но стил ско-лек сич ко ре ше ње, до кра ја књи ге се пре о бра жа ва у ње ну упе ча тљи ву 
од ли ку и за ни мљи ву аутор ску ино ва ци ју. При ме ри је зич ко-стил ске ино ва тив но сти 
су и син таг ме као „ди вљи ис ток“, „јав ни атар“, „га же ни и ма же ни на род“, „фа но ви и 
фа ну ље“, ко ва ни ца „тро пр ста ше ње“, или иро нич но ре кон тек сту а ли зо ва ње ар ха ич них 
ре чи по пут „не јач“ и „му шки ње“. У есе ји стич ки текст по не кад су функ ци о нал но ин те-
гри са не се квен це на ра ти ви зо ва ног, (ква зи)ауто би о граф ског дис кур са, по пут бер нхар-
дов ски сти ли зо ва не епи зо де у ко јој је зе мун ска бу рег џи ни ца сце но гра фи ја за ди ја лог 
о тур бо-фол ку. Ма ро је ви ће ви есе ји су че сто истин ски ду хо ви то, иро нич но-сар ка стич-
но и за бав но шти во. Есеј о То ма су Пин чо ну и Ра до ва ну Ка ра џи ћу – иако се за пра во 
ис цр пљу је на ни воу ини ци јал не и у крај њој ли ни ји са мо свр хо ви те до сет ке – из ван ре-
дан је са ти рич ки текст о дво ји ци ко ле га по пе ру ко је по ве зу је то што су у при ват ном 
жи во ту, сва ко на свој на чин, ус пе ли да оства ре иде ал „смр ти ауто ра“ (Т. П.) и „смр ти 
чи та ла ца“ (Р. К.).

„Са мо кри тич ност ко ја би да бу де кон струк тив на“ и „скро ман по ку шај удах њи ва ња 
етич ке во ље за ин ди ви ду а ли змом“ – та ко Ма ро је вић при лич но аде кват но од ре ђу је 
сво ју по зи ци ју у збир ци есе ја Кроз гла ву. Укуп но гле да но, што зна чи и по ред не до ста-
та ка и сла би јих стра на, то је до бра и ва жна књи га, јед на од та квих ко је су из раз са мо-
ре флек ти ра но сти и ствар ног са мо по што ва ња сва ке а на ро чи то тран зи ци о них кул ту-
ра ко је пре тен ду ју на ми ни мум зре ло сти, озбиљ но сти и са мо од го вор но сти.




