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К РИ Т И К А

ВЕСЕЛАНАУКА

Зо ран Ми лу ти но вић, Фан том у би бли о те ци. По сто ји ли срп ски на ци о
на ли сти чи дис курс о Иви Ан дри ћу, Ге о по е ти ка, Бе о град 2022

На кон што је чи та лач ка за јед ни ца ода на дје лу Ива Ан дри ћа по ми
сли ла да се не мо же оти ћи да ље од ап сурд но сти ин тер пре та ци ја ли те
ра ту ре срп ског но бе лов ца као не ка квог ан ти и слам ског шо ви ни стич ког 
ма ни фе ста, сти гла су пр ва раз у вје ра ва ња. Ис по ста вља се са да, пре ма 
не ким но вим уви ди ма, да су прет ход на књи жев ноте о риј ска и кри тич ки 
пот пу но ди ле тант ска ту ма че ња ствар до бро ду шне на ив но сти ње них но
си ла ца, ко ји су већ го то ве иде је „ве ли ко срп ске” књи жев не хер ме не у ти
ке у ње ном ду гом кон ти ну и те ту пре у зи ма ли и ин те лек ту ал но не ви но 
по на вља ли. Из гле да, срп ска књи жев на кри ти ка о Ан дри ћу још је дан је 
дио ге ни јал не за вје ре ви о лент ног, али, на жа лост, не и глу пог, на ро да 
ко ји хо ће све око се бе да срав ни, уни шти, при сво ји, по ка зу ју ћи ти ме до 
са да још не ви ђе ну пер фид ност. Ови не схва тљи ви по ку ша ји по след њих 
мо хи ка на ца јед не фла грант не зло у по тре бе књи жев но сти у иде о ло шке 
свр хе по сво јим до ме ти ма обр ну то су про пор ци о нал ни њи хо вим ам би
ци ја ма, па је у но вом та ла су опи са них на сто ја ња су ма ну тост кон цеп та 
рав на са мо осна же ној же љи да се иза ђе у сви јет. По ра зив ши до но гу 
пр во све ште ни ке ове шко ле ми шље ња (што су сва ка ко пре ја ке ри је чи) у 
књи зи Бит ка за про шлост. Иво Ан дрић и бо шњач ки на ци о на ли зам, дје
лу ко је, по сма тра но у гло бал ним књи жев ноте о риј ским раз мје ра ма, на 
уни ка тан на чин спа ја на уч ну акри би ју са при по вје дач ким да ром и не
пре ва зи ђе ним ху мо ром, Зо ран Ми лу ти но вић је у сво јој но вој сту ди ји 
Фан том у би бли о те ци. По сто ји ли срп ски на ци о на ли стич ки дис курс о 
Иви Ан дри ћу у пре по зна тљи вом ма ни ру по мео пра ши ну пре о ста лу иза 
ра ни је ура ђе ног по сла.

Док је пр ва књи га оста ла у на ци о нал ним и ре ги о нал ним окви ри ма, 
бу ду ћи да је пи са на на срп ском је зи ку, дру га од ове дви је ме ђу соб но 
ду бин ски ком па ти бил не по ле мич ке рас пра ве је пу бли ко ва на дво је зич
но код истог из да ва ча (Ге о по е ти ка), обра ћа ју ћи се са да и стра ном чи та
о цу. Већ сам њен обим го во ри не што о при ро ди про бле ма и раз вој ним 
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по тен ци ја ли ма псе у до хер ме не у тич ких под сти ца ја ко ји су иза зва ли њен 
на ста нак: за дви је тре ћи не кра ћа од прет ход не, књи га Фан том у би бли
о те ци му ње вит је об ра чун са дво ји цом ау то ра, не до вољ но оба зри вих 
да на кон Бит ке за про шлост ула зе у ринг са над моћ ним про тив ни ком. 
(Све аго нал не ме та фо ре у овом тек сту су, на рав но, ме та фо ре, и од но се 
се на књи жев ну ком пе тен ци ју, увјер љи вост ар гу мен та ци је, на уч ну стро
гост, па и има нент но умјет нич ку цр ту Ми лу ти но ви ће вог ме та кри тич ког 
го во ра. То и је сте под руч је бор бе на ко је Ми лу ти но вић же ли да пре мје
сти су коб са има нент но ми ли тант ним по бу да ма иза зи ва ча, у јед ном 
до слов ни јем сми слу.) На и ме, ри јеч је о иде ји Ен ве ра Ка за за да је из во
ри ште бо шњач ке не тр пе љи во сти пре ма Ан дри ћу ре ак тив на по ја ва спрам 
„ве ли ко срп ске ин тер пре та ци је” пи шче вог дје ла; и Не на ду Ве лич ко ви ћу, 
ко ји је тај кон цепт пре у зео и оп шир ни је ела бо ри рао у сво јој ре цент ној 
пу бли ка ци ји на исту те му. Ка да не би би ле на то ли ко ни воа по гре шне 
и са свим не до бро на мјер не, ова кве прет по став ке би на про сто би ле са мо 
ко мич не и до вољ но би би ло да на спрам њих ста не јед на је ди на Ми лу
ти но ви ће ва опо ми њу ћа ре че ни ца: 

При лич но је по ни жа вају ће што Ка заз и Ве лич ко вић има ју та ко лоше 
ми шље ње о бо шњач кој књи жев ној кри ти ци, па прет по ста вља ју да бо шњач
ки кри ти ча ри уоп ште не ма ју вла сти та ми шље ња, не го са мо по на вља ју оно 
што на ђу у срп ској књи жев ној кри ти ци, чак и не по ку ша ва ју ћи да то под
врг ну те сту ис прав но сти (71). 

У ово ме је са же та сва ап сурд ност кле ве те о Ан дри ће вом шо ви ни
стич ком ни по да шта ва њу чи та ве јед не вје р ске за јед ни це из пе ра ау то ра 
ко ји се би не пре ста но упа да ју у уста, чи не ћи, за пра во, оно за шта дру ге 
оп ту жу ју. Ту је и сва бри љант ност Ми лу ти но ви ће ве ме то де, за сно ва не 
на еле мен тар ној ло ги ци ко ја ствар оп тич ком пре ци зно шћу са гле да ва из 
ви ше угло ва, ко ји ње го вим опо нен ти ма не пре ста но из ми чу. Ми лу ти но вић 
већ го ди на ма ана ли зи ра чи тав про блем не по гре ши во из јед ног про стог 
раз ло га: ди ле тан ти зму и зло на мјер но сти он су прот ста вља про фе си о нали
зам и до бру во љу. А упра во то је, као што зна мо, Ан дри ће во на сли је ђе.

Ве лич ко вић је, по што је од у стао од не до ка зи ве прет по став ке да 
ре че но ни је Ан дри ћев ду хов ни и ин те лек ту ал ни ле гат (што је у прет
ход ној фа зи пи шче вог етич ког сро за ва ња био глав ни пред мет бес крај них 
не су ви слих ме ди та ци ја), кре нуо тра гом Ка за зо вог при ви ђе ња да рас пи
ру је ту ака дем ску фа та мор га ну, у ко јој би тре ба ло да пре ста не би ти 
ва жно шта су о Ан дри ћу пи са ли Шу кри ја Кур то вић, Му ха мед Фи ли по
вић, Адил Зул фи кар па шић, Мух син Ри звић, Ру смир Мах мут ће ха јић и 
дру ги, а ис кљу чи во по ста не бит но шта су о ње му пи са ли „ве ли ко срп ски” 
књи жев ни кри ти ча ри од Иси до ре Се ку лић, Ми ла на Бог да но ви ћа, Ђор ђа 
Јо ва но ви ћа, Вла ди ми ра Де ди је ра, Пе тра Џа џи ћа, Зо ра на Кон стан ти но
ви ћа, до Ни ко ле Ко ље ви ћа, Пре дра га Па ла ве стре и Ву ка Ми ла то ви ћа. 
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Та кво не до стој но за гле да ње у кр ште ни цу књи жев ног кри ти ча ра при кри
ва пра ве на мје ре за ми шље ног по ду хва та и отво ре но се ком про ми ту је 
оним што то бо же рас крин ка ва. Исто вре ме но, оно са мо се бе нај не спрет
ни је из ла же не за др жи вом под сми је ху: не ко ио ле упу ћен у ствар тре ба ло 
би да по вје ру је ка ко су пр ви по бро ја ни ау то ри на ив не до бри чи не, ко ји 
су као ђа ци чи та ли стра ни це кри ти чар ских мрач ња ка, за ду же них за 
ква ре ње омла ди не иде јом да је Ан дри ћев од нос пре ма Осман ском цар
ству, исла му, му сли ма ни ма и Тур ци ма пун ани мо зи те та, не тр пе љи во сти 
и мр жње? Пре ма ова квој прет по став ци, па као исто ри је у ко ји је Ан дрић 
био за гле дан тра же ћи у ње му на зна ке ма ка квог ви шег сми сла, срп ска 
кри ти ка је ис кри ви ла на на чин да за ве де и оне кри ти ча ре ко ји су мо гли 
аде кват ни је да од го во ре на иза зов ин тер пре та ци је ње го вих књи жев них 
свје то на зо ра. Иде ју ове ве се ле на у ке Ми лу ти но вић под вр га ва сво јој 
бес ком про ми сној ана ли зи у ду ху по зна том из прет ход не књи ге, а на 
ра дост сво јих чи та ла ца.

Освр ћу ћи се ша љи во на ви ше мје ста на Ве лич ко ви ће во вла да ње 
ен гле ским је зи ком ко јим је пи сан ње гов рад, Ми лу ти но вић им пли цит
но ука зу је на пр ву од ли ку сва ког ама те ри зма: он се ни ма ло не сти ди 
сво је при у че но сти, вје ру ју ћи да је и нај ма ња окр зну тост би ло ка квим 
зна њем ула зни ца за озбиљ не (фи ло ло шке) де ба те. (Чи ње ни ца да је Ве
лич ко вић уни вер зи тет ски про фе сор у Са ра је ву на про гра му срп ске књи
жев но сти не або ли ра га већ до дат но оте жа ва ње гов по ло жај у по гле ду 
де мон стри ра не не струч но сти.) Ми лу ти но вић је на по чет ку сту ди је раз
вр стао Ве лич ко ви ће ве кри те ри ју ме на вод ног срп ског дис кур са тра у ме 
и ње го вих но си ла ца (ко ји су, да кле, пр ви кон сти ту и са ли ток сич ну сли
ку о Ан дри ћу), и смје стио их у се дам та ча ка: ре ви зи о ни зам, на ци о нал на 
ис так ну тост, на ци о на ли зам, кри те ри јум ге но ци да, књи жев ност и про
шлост, де ге не ра ци ја кон вер зи јом и Бо сна као зе мља мр жње. За тим сли
је ди, у пре те жном ди је лу књи ге, ме та кри тич ка рас пра ва у ко јој Ми лу
ти но вић раз ма тра Ве лич ко ви ће ву ар гу мен та ци ју по сто ја ња ових еле
ме на та у тек сто ви ма по ме ну тих кри ти ча ра.

На при мје ру пр ве Ве лич ко ви ће ве ин тер пре та ци је, по све ће не есе ју 
Иси до ре Се ку лић „Ис ток у при по вет ка ма Иве Ан дри ћа”, Ми лу ти но вић 
лу цид но де тек ту је по зи ци ју ко ја охра бру је опи са ну хер ме не у тич ку вра
то ло ми ју: 

Ве лич ко вић ту ма чи Иси до ру Се ку лић као они но тор ни са ра јев ски 
лов ци на ори јен та ли зам, ко ји дан за по чи њу чи та ју ћи но ви не уз ју тар њу 
ка фу да би про на шли не што што ће их тог да на увре ди ти, а са ма реч „Ис ток” 
увек је до вољ на, не за ви сно од ње ног зна че ња и кон тек ста (25). 

Чи та о цу је ја сно, ма да то Ми лу ти но вић не екс пли ци ра, да се ту, 
за пра во, ра ди о по зи ци ји тра у ме, о ре сан ти ма ну ње го ва не са мо вик ти
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ми за ци је, ко ја пси хо ло шким ме ха ни змом про јек ци је упи су је свој са др
жај у обје кат по сма тра ња. Та ква по ла зна тач ка у слу ча ју Ве лич ко ви ће ве 
кри ти ке гру пе Ан дри ће вих ин тер пре та то ра про из во ди сље пи ло се лек
тив но сти ко ја (не)свје сно пре о бли ку је сми сао њи хо вих тек сто ва у свр ху 
осна жи ва ња вла сти тих пред ра су да. Све ме то де кри вље ња сли ке он да 
до ла зе у об зир, а ме ђу њи ма пред ња че по зна та из вла че ња ре че ни ца из кон
тек ста, на бра ја ња кључ них ри је чи са не га тив ним ко но та ци ја ма, за не ма
ри ва ње кон тек сту ал них чи ње ни ца, нај зад и нај не до пу сти ви је, кри во тво
ре ње са мих на во да. Је дан са же так „пр ља вог и су ро вог жи во та” ото ман ске 
Бо сне ка кав да је Иси до ра Се ку лић, и ко ји ће сва ки сред њо шко лац тек 
упо знат са Ан дри ће вим дје лом до жи вје ти као ау тен ти чан кри тич ки опис, 
до во љан је да се у ње му от кри ју за ме ци на зна че не „ве ли ко срп ске” кри
ти ке Ан дри ће ве ли те ра ту ре. На кон што га вра ти у из вор но окру же ње и 
по ка же кри ти чар ки ну бе не во лен ци ју да на кон тра сту књи жев но об ли
ко ва не про шло сти и ље по те Ан дри ће вог при ча ња ис так не умјет нич ке 
ква ли те те ње го ве про зе, Ми лу ти но вић на во ди је дан пот пу ни ји, де таљни
ји опис Се ку лић ки не род не Вој во ди не, за па жа ју ћи на осно ву то га сле деће:

Из гле да да су не ки љу ди спо соб ни не са мо да не ре а гу ју хи сте рич
но кад ви де не по во љан опис сво је зе мље, не го да су чак спо соб ни да та кве 
опи се са ми на пи шу. Да је Ве лич ко вић вој во ђан ски па три о та, мо же се 
за ми сли ти ка ко би из гле да ла ње го ва ин тер пре та ци ја овог есе ја Иси до ре 
Се ку лић: „де бе ла, тро ма, стра сти, по мам но ча сто љу бље, ра стро је но сти, 
мр год ност, не мир, цр на ис па ре ња, мр тви ка на ли и мо чва ре, пр га ви, де фор
ма ци је” – бо лест и па то ло ги ја! (31).

Вр стан па ро ди чар, Ми лу ти но вић про жи ма сво је ме та кри тич ке 
уви де (чи не ћи их ти ме бес крај но атрак тив ним) ка ри ка ту ром свих мапи
ра них од ли ка истог оног дис кур са ко јим се, ка ко кон ста ту је, ба вио и у 
прет ход ној књи зи. На и ме, иа ко се де кла ра тив но дис тан ци ра ју ћи од на
ци о на ли стич ке кри ти ке Ан дри ће вог ли ка и дје ла, ко ри фе ји но вог ва ла 
би зар не ан дри ћо ло ги је упа да ју у исту зам ку сво јих прет ход ни ка:

Ка заз и Ве лич ко вић че сто су опа сно бли зу по на вља њу ар гу ме на та 
бо шњач ке на ци о на ли стич ке кри ти ке Ан дри ћа, иа ко је пре у сме ра ва ју на 
срп ску књи жев ну кри ти ку, и за то би би ло до бро да од го во ре на сле де ће 
пи та ње: ако те при ме ре „стра да ња” ни су из ми сли ли ту ма чи Ан дри ће вих 
ро ма на и при ча, не го их ту на шли; ако их ни је из ми слио ни Ан дрић, не го 
их на ла зи мо у ака дем ској исто ри о гра фи ји – шта он да ин тер пре та тор тре
ба да ра ди? Тре ба ли та кве сег мен те Ан дри ће вог тек ста иг но ри са ти у 
ин тер пре та ци ји? Иг но ри са ти, јер их, ка ко ка же Ве лич ко вић, не ко сма тра 
не при хва тљи вим? Иг но ри са ти чак и по це ну мо гућ но сти да се фор му ли
ше оно што ви ди мо као Ан дри ће ву кон цеп ци ју исто ри је – јер исто ри ја 
Ви ше гра да укљу чу је и не ка срп ска стра да ња, а Ан дрић је, на жа лост, и о 
то ме пи сао (45).
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Сви на по ри овог у би ти пот цје њи вач ког ста ва пре ма мо ћи ра су ђи
ва ња про сјеч ног чи та о ца раз би ја ју се о ја сно ћу Ми лу ти но ви ће вог здра
во ра зум ског ми шље ња. Они се још при је то га ло ме на ло ги ци сва ке 
ве ли ке књи жев не умјет но сти – ка ква Ан дри ће ва не у пит но је сте – да 
ни јед но дје ло вр хун ских естет ских до ме та не мо же исто вре ме но би ти 
ни ка кав пам флет, ни ка кав ма ни фест шо ви ни зма, да се оно пре ма сво јим 
основ ним уну тра шњим прин ци пи ма чак не мо же сво ди ти на јед ну једи
ну иде ју или по ру ку, на ро чи то ка квог ми зан троп ског са др жа ја. Про блем 
ко ји Ми лу ти но вић от кри ва и крај ње суп тил но но ти ра, пру жа ју ћи прили
ку дво ји ци ау то ра да сво ја ста но ви шта обра зло же, или у бо љем слу ча ју 
ре ви ди ра ју, је сте да пре до че ни од нос пре ма Ан дри ћу, а он да и ње го вим 
ту ма чи ма, мо же са др жа ти не што од оно га што им се са за и ста већ за мор
ном, али ни ма ло на ив ном упор но шћу при пи су је. 

Ми лу ти но вић рас кри ва сло је ве у пот пу но сти по гре шно по ста
вље не те зе, ко ја је за тим на свим сво јим ни во и ма исто та ко по гре шно 
до ка зи ва на. Ње гов по сту пак из гле да као мај стор ско сла га ње ру би ко ве 
коц ке, ко ју је не ко из ми је ша них бо ја же лио да при ка же као ри је шен 
про блем:

То што Ве лич ко вић про у ча ва у свом по гла вљу је сте дис курс. Ау то ри 
ко је чи та и ин тер пре ти ра са чи ња ва ју „ви дљи ву и не сум њи ву тра ди ци ју” 
(Ve lič ko vić 2020: 451). Сва ки сле де ћи гра ди на де ли ма прет ход ни ка и пре
но си да ље не ко ли ко за јед нич ких те ма. Ако Ко ље вић тре ба да бу де при пу
штен у тај круг, мо ра то не ка ко да за слу жи: тре ба да по ка же да се сла же 
са твр ђе њи ма сво јих прет ход ни ка, и да гра ди на њи ма. Ова Ко ље ви ће ва 
књи га би ла је об ја вље на у еди ци ји ко ја је би ла за ми шље на као на став но 
сред ство на ме ње но сред њо школ ци ма. Уо би ча јен фор мат, ко ји је Ко ље вић 
мо рао да сле ди, укљу чи вао је од лом ке из дру гих ин тер пре та ци ја На Дри
ни ћу при је, и ау тор је та ко и по сту пио: јед на че твр ти на књи ге са сто ји се 
од од ло ма ка из пе ра дру гих кри ти ча ра, али са мо је дан од ло мак по ти че из 
Ве лич ко ви ће вог на вод ног срп ског на ци о на ли стич ког дис кур са о Ан дри ћу. 
Ко ље вић ни ти по ми ње, ни ти ци ти ра, ни ти по ка зу је да одо бра ва твр ђе ња 
Иси до ре Се ку лић, Ђор ђа Јо ва но ви ћа, Вла ди ми ра Де ди је ра или Зо ра на 
Кон стан ти но ви ћа. Та име на ни су чак ни у ње го вој би бли о гра фи ји. Је ди ни 
кри ти чар са спи ска ко ји на вод но пред ста вља срп ски на ци о на ли стич ки, 
исла мо мр зи лач ки дис курс о ко јем Ве лич ко вић пи ше је сте Ми ланМе фа
ил Бог да но вић. Оче ки ва ло би се он да да Ко ље вић у Бог да но ви ће вој ин
тер пре та ци ји Ан дри ћа ви ди исто што и Ве лич ко вић: твр ђе ње да су Ср би 
ра сно здра ви, а му сли ма ни и ка то ли ци бо ле сни. То, ме ђу тим, ни је оно 
што је Ко ље вић ви део у Бог да но ви ће вом де лу. Ви део је не што дру го: 
Бог да но ви ће ву те зу да је Ан дрић у На Дри ни ћу при ји тран сфор ми сао 
фор му хро ни ке у фор му ро ма на, и твр ђе ње да Али хо џа, му сли ман, има 
сре ди шњу уло гу у ро ма ну (Ко ље вић 1982: 79). То су је ди не две те зе ко је 
је Ко ље вић пре у зео од Ме фа и ла Бог да но ви ћа, мр зи те ља му сли ма на, и 
на ста вио да их за сту па (71–72).
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На овом од лом ку ја сно се ви ди Ми лу ти но ви ћев ме тод ко ји де кон
стру и ше не спрет но из ве де не за кључ ке на кри во по ста вље ним осно ва ма. 
Очи то ва на жи вост ње го вог из ра за по ти че из по зи ци је ко ју за у зи ма и 
то ком ци је ле сту ди је до след но др жи: он ука зу је на све ма ђи о ни чар ске 
три ко ве јед ног ва ра ли це, ко ји ни зом јеф ти них сми ца ли ца по ку ша ва да 
за ве де на ив ну пу бли ку, ка кву сву да око се бе ви ди. Сто га је Ми лу ти но
ви ће ва по ле мич ност та ко при јем чи ва, јер у њој не ма за по ле ми ку ка рак
те ри стич не љу ти не, ни ти ра то бор не бру тал но сти. Она оди ше јед ном 
не па тво ре ном ху мо ри стич ком еле ган ци јом, ко ја про тив ни ка не же ли да 
ели ми ни ше већ ис кљу чи во при ка же она квим ка кав у су шти ни је сте: 
на про сто сми је шним. 

Оту да јед на од ства ри ко ја до дат но сна жи Ми лу ти но ви ће ву су пер
и ор ност у од но су на ње го ве по ле мич ке опо нен те је сте на чин ње го вог 
из ла га ња. То ни је тек атрак тив на спо ља шња фор ма ау то ро вог жи вог 
кри тич ког је зи ка, ни ка ква тех нич ка вир ту о зност ко ја про сто мо же би ти 
знак при род ног да ра и сто га би ти од ба че на као би ло ка кав ар гу мент 
из ре че не вр сте. На про тив, гип кост ње го вог сти ла нај чи сти ји је из раз 
ја сно ће ми сли, су ве ре не вла сти над по да ци ма, тре зве ног на уч ног по гле да 
на про блем и упра во же ље да се за му ће но у ми шље њу и у пи са њу што 
ви ше раз би стри. То што су Ми лу ти но ви ће ви па су си уз гред бес крај но 
ду хо ви ти, а ње го во ме та кри тич ко при по ви је да ње ме ђу нај о со бе ни јим 
у срп ској на у ци о књи жев но сти, то му се већ мо же од би ти на та ле нат за 
ко ји ни је од го во ран и ко јим се у ова ко озбиљ ном пред ме ту не по треб но 
раз ме ће.
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