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МА ПИ РА ЊЕ ПО ЉА КРИ ТИ КЕ
(Игор Пе ри шић: Кри ти ка и ме та кри ти ка – При ло зи  

за те о ри ју и исто ри ју срп ске књи жев не кри ти ке,  
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2014)

Књи га Иго ра Пе ри ши ћа Кри ти ка и ме та кри ти ка: При ло зи за те о ри ју и исто ри ју 
срп ске књи жев не кри ти ке са сто ји се из „Увод не бе ле шке“ и 5 по гла вља: „Ме та кри ти ка 
и/ли књи жев на те о ри ја“, „Есте тич ка кри ти ка и књи жев на те о ри ја: При лог за ти по ло
ги ју срп ске књи жев не кри ти ке“, „Исто ри ја и аманд ма ни: О Исто ри ји срп ске књи жев не 
кри ти ке Пре дра га Па ла ве стре“, „Кри ви то рањ Са ве Да мја но ва: Има ли те о ри је у исто
ри ји?“ и „Че твр та ру ка; Је дан по глед на ‘ака дем ску кри ти ку’ у Ср би ји 1991–2007“.

Рас пра вља ју ћи у пр вом по гла вљу („Ме та кри ти ка и/ли књи жев на те о ри ја“) о основ
ним пој мо ви ма на у ке о књи жев но сти, Пе ри шић ус по ста вља ко ре ла ци је из ме ђу ау
тор ских опу са гло бал но ути цај них те о ре ти ча ра, кри ти ча ра и есте ти ча ра, као и оних 
ак тив них на ре ги о нал ној сце ни бив ше Ју го сла ви је, на тај на чин ука зу ју ћи на ши ри 
кон текст ло кал не, срп ске сце не. У тој рас пра ви се и сам им пли цит но и екс пли цит но 
по зи ци о ни ра као ин тер пре та тор/те о ре ти чар. По ла зе ћи од чу ве не Те о ри је књи жев но
сти Ре неа Ве ле ка и Ости на Во ре на, ко ја је у срп ском кон тек сту ви ше де це ни ја би ла 
по ста вље на као Би бли ја сту ден ти ма/сту дент ки ња ма књи жев но сти, Пе ри шић оце њу
је да је она са да на шње тач ке гле ди шта за ста ре ла и кон зер ва тив на. Он из два ја за тим 
Све то за ра Пе тро ви ћа као „до след ног књи жев ног те о ре ти ча ра у на шој кул ту ри, рет ко 
вер ног за љу бље ни ка у про у ча ва ње оп штих прин ци па на стан ка и де ло ва ња књи жев
но сти“ (стр. 16). Сле де ћа из дво је на фи гу ра је са ра јев ски те о ре ти чар Зден ко Ле шић, 
„као по след њи у ни зу књи жев них ми сли ла ца са ексЈу про сто ра“ (стр. 18), ко ји је раз
ма трао по јам те о ри је књи жев но сти у исто и ме ној књи зи. На ве де ни су и ам би ци о зни 
про јек ти Вла ди ми ра Би ти ја Пој мов ник су вре ме не књи жев не те о ри је и Пој мов ник су вре
ме не књи жев не и кул тур не те о ри је, на ста ли на пре ла зу из 20. у 21. сто ле ће. 

Ин тер пре ти ра ју ћи у на став ку по јам ме та кри ти ке, Пе ри шић по ла зи од пољ ског на
уч ни ка Хен ри ка Мар кје ви ча и ње го вог схва та ња пој мо ва на у ка о књи жев но сти и исто
ри ја књи жев но сти, по е ти ка и ре то ри ка. Мар кје вич је за Пе ри ши ћа зна ча јан јер је ме ђу 
пр ви ма увео тер мин ме та на у ка књи жев но сти, ко ји је на не ки на чин сро дан тер ми ну 
ме та кри ти ка. Пе ри шић об ја шња ва да је бри тан ски те о ре ти чар Те ри Иглтон у Књи жев
ној те о ри ји ко ри стио тер мин ме та кри ти ка, из во де ћи ње го ву де фи ни ци ју из кон тек ста 
струк ту ра ли стич ке те о ри је. Ме та кри ти ка у том кон тек сту као књи жев на кри ти ка не 
до но си ин тер пре та тив не и вред но сне су до ве, већ ис пи ту је њи хо ву ло ги ку. Из дво ји ћу 
још не ко ли ко ау то ра чи ји је рад Пе ри шић ма пи рао као зна ча јан за ње гов соп стве ни 
при ступ: Хај ден Вајт са ње го вом Ме та и сто ри јом и Џо на тан Ка лер са Те о ри јом књи жев
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но сти. По ја шња ва ју ћи Ка ле ро ве ста во ве Пе ри шић се по зи ва и на Гво зде на Еро ра. За 
Пе ри ши ћа је зна чај на и књи га Ан то а на Ком па њо на Де мон те о ри је, као и не за о би ла зни 
Ро лан Барт. Од срп ских ау то ра, ис так ну та је књи га Шта је те о ри ја Но ви це Ми ли ћа, ко
ји је у срп ској кул ту ри ар ти ку ли сао сво је вр сну ме та те о ри ју. Сам Пе ри шић ме та кри ти ку 
де фи ни ше у ши рем сми слу као са вре ме ни је име те о ри је књи жев но сти, а у ужем као 
по јам ко ји озна ча ва свест кри ти ке о се би као о спе ци фич ном по љу књи жев не де лат но сти.

Књи га Кри ти ка и ме та кри ти ка је зна чај на, као и цео про је кат „Кул ту ро ло шке књи
жев не те о ри је и срп ска књи жев на кри ти ка“, јер је у пи та њу ва жно ма пи ра ње на ци о
нал ног по ља књи жев не те о ри је, кри ти ке и есте ти ке. Ова кво ма пи ра ње се мо же схва
ти ти као сво је вр сна мне мо тех ни ка. Она под ра зу ме ва по ста вља ње по је ди нач них опу
са на ци о нал но, ре ги о нал но и тран сна ци о нал но зна чај них ау то ра у ко ре ла ци ју. У том 
ши ро ком ма пи ра њу, за нас је ва жно да се у ње му на ла зе ау то ри ко ји су у на ци о нал ним 
окви ри ма као про фе со ри и ис тра жи ва чи сте кли огро ман кул ту рал ни ка пи тал и ко ји 
су по ста вље ни као не за о би ла зне фи гу ре, на по ре до са они ма ко ји су за бо ра вље ни, 
цен зу ри са ни и/или мар ги на ли зо ва ни. Ову прак су ма пи ра ња по ста вљам на су прот 
на ше увре же не прак се ме ђу соб ног бри са ња кроз прак су не ци ти ра ња.1 Та ко сe у дру
гом де лу књи ге („Есте тич ка кри ти ка и књи жев на те о ри ја“) на ла зе „пор тре ти“ срп ских 
есте ти ча ра: Зо ра на Га ври ло ви ћа, Дра га на М. Је ре ми ћа, Све те Лу ки ћа, Иве Тар та ље, 
Јо ва на Хри сти ћа, Бог да на А. По по ви ћа и Ми ло сла ва Шу ти ћа.

У тре ћем по гла вљу („Исто ри ја и аманд ма ни“) Пе ри шић ула зи у по ле ми ку са Пре
дра гом Па ла ве стром. Ис ти чу ћи зна чај Па ла ве стри не Исто ри је срп ске књи жев не кри ти
ке, он ука зу је на про пу сте и за блу де овог ис так ну тог исто ри ча ра књи жев но сти. По ред 
не ких фак то граф ских гре ша ка у на сло ви ма књи га од ре ђе них ау то ра/ау тор ки и го ди
на из да ња, Пе ри шић као нај о збиљ ни је при мед бе из два ја Па ла ве стри но ан ти те о риј ско2 
и ан ти пост мо дер ни стич ко усме ре ње. Он му за ме ра „од су ство ја сно кон ци пи ра ног и 
са др жин ски из дво је ног ме то до ло шког уво да“ (стр. 90). Ова ква до след но спро ве де на 
кри тич ка по зи ци ја је бит но до при не ла уве ре њу да се Па ла ве стри на књи га ни ка ко не 
мо же схва ти ти као у све му си сте ма тич на сту ди ја. 

За ни мљи ва је рас пра ва о опу су Са ве Да мја но ва (че твр то по гла вље), у ко јем се од
мах на по чет ку ка же: „...без об зи ра на сву не кон вен ци о нал ност, ин вен тив ну рас при
ча ност и ин тен ци о нал ну те о риј ску нон ша лан ци ју, Да мја нов, при вид но ан ти си стем ски 
али ве о ма стро го – и то ни је про тив реч ност – ства ра је дан си стем срп ске књи жев но
сти“ (стр. 109–110). Тај си стем се ме та фо рич но на зи ва тор њем уз на гла ша ва ње да је у 
пи та њу „кри ви то рањ“. Сме шта ју ћи га у кон текст пост мо дер не књи жев не те о ри је, 
Пе ри шић ис ти че да Да мја нов сво је на уч не ра до ве кон стру и ше по прин ци пу ка рак те
ри стич ном за пост мо дер ни стич ку про зу, јер ме ша жа нр о ве и ус по ста вља ин тер ди
сци пли нар ни при ступ.

1 Прак са не ци ти ра ња је не ве ро ват но рас про стра њен фе но мен срп ске ху ма ни сти ке ко јим би се 
тре ба ло по себ но ба ви ти да би се ви де ло ко ји су ње го ви узро ци. Ов де не же лим о ње му да ље да 
рас пра вљам али имам по тре бу да га ис так нем и на ње га по себ но ука жем.
2 Ов де ни је на од мет ре ћи да је ова Па ла ве стри на по зи ци ја ду го би ла по зи ци ја це ло куп не срп ске 
књи жев не кул ту ре, да су је по себ но на кон Дру гог свет ског ра та, па до ско ро, за сту па ли мно ги ак
те ри на тој сце ни.
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У по след њем по гла вљу Пе ри шић се ба ви ака дем ском кри ти ком об у хва тив ши пе
ри од од 1991. до 2007. го ди не. За па жа мо да се са мо по ље бит но про ме ни ло по пи та њу 
ро да. Док су ра ни ја по гла вља тре ти ра ла ис кљу чи во на уч ни ке,3 са да се су о ча ва мо са 
ни зом на уч ни ца. Шта се у ме ђу вре ме ну про ме ни ло? На у ка о књи жев но сти је, као и 
оста ла по ља кул ту ре, уста но вље на као ород ње но (енгл. gen de red) под руч је чи ји су 
ак те ри екс клу зив но му шкар ци. На кон 1991. у це лој бив шој Ис точ ној Евро пи, па и у 
Ср би ји, на у ка о књи жев но сти, као и оста ла под руч ја кул ту ре, све ви ше по ста је про
пу сна за на уч ни це. Ово по гла вље по чи ње пре вред но ва њем аван гар де у опу си ма Гој ка 
Те ши ћа и Са ве Да мја но ва. У на став ку се го во ри о ра ду Алек сан дра Јер ко ва и Зо ра на 
Ми лу ти но ви ћа. Пе ри шић ин тер пре ти ра и Јо ва на По по ва, Ја сми ну Лу кић, Све ти сла ва 
Јо ва но ва и Вла ди сла ву Гор дић Пет ко вић и на кра ју фе ми ни стич ку кри ти ку Та тја не 
Ро сић и Би ља не Дој чи но вић Не шић. Ка да рас пра вља о на ра то ло ги ји и хер ме не у ти ци, 
ба ви се Адри ја ном Мар че тић, Ива ном Ми ли во је вић, Дра га ном Бо шко ви ћем и Зо ри цом 
Бе ча но вић Ни ко лић.

Све у све му, ова кве књи ге су нам нео п ход не, да би се пот пу но ис фраг мен ти са но 
по ље срп ске на у ке о књи жев но сти, књи жев не кри ти ке и есте ти ке по ка за ло као мре
жа или као ма па ме ђу соб но по ве за них опу са, ко ји мо гу би ти и у по ле мич ком од но су. 
Ма да је сам Пе ри шић ис та као да му ам би ци ја ни је би ла да ово по ље по ка же у свом 
то та ли те ту (мо жда то ни је ни мо гу ће), ова ква ма пи ра ња су ко ри сна и нео п ход на да 
ви ди мо да ни смо са ми и да су мно ги на уч ни ци и на уч ни це пре нас или на по ред но са 
на ма пи са ли и ба ви ли се од ре ђе ним те ма ма, а да ми то не зна мо или из не ких на ма 
не про зир них раз ло га не мо же мо или не же ли мо да зна мо. Мо жда је по треб но ова ква 
ба вље ња у да љем ко ра ку још ви ше про ши ри ва ти да би се об у хва ти ли и опу си оних 
чи ји ин сти ту ци о нал ни по ло жај у по љу ни је пот па дао или не пот па да под ка те го ри ју 
ака дем ске кри ти ке, као што је на про мо ци ји у Ин сти ту ту за књи жев ност су ге ри са ла 
Алек сан дра Ман чић.

3 Као за ступ ни ца фе ми ни стич ке по ли ти ке је зи ка, ко ја је од де ве де се тих го ди на 20. сто ле ћа по ста
ла на гло бал ној ска ли углав ном оп ште при хва ће на нор ма, ка да ко ри стим име ни це му шког ро да 
ни кад их не ко ри стим у сми слу уни вер зал ног ро да ко ји озна ча ва и же не и му шкар це, већ ис кљу
чи во као озна ку за ак те ре му шког ро да.


