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Часопис за филологију, философију, науку и умјетност Српски преглед, 
чији први број предајемо суду јавности, гласило је Центра за српске студије, 
удружења основаног у Бањалуци крајем 2016. године. У регистру предвиђених 
дјелатности Центра часопису припада посебно мјесто. Зато првим бројем 
Српског прегледа оглашавамо почетак рада Центра за српске студије. Поред 
публиковања сопственог гласила, Центар ће – према потребама, поводима и 
могућностима – организовати трибине, предавања и разговоре на друштвено 
занимљиве и научно релевантне теме. 

Часопис за књижевност, науку и друштвени живот под називом Српски 
преглед, чији је главни уредник био знаменити српски књижевни критичар 
Љубомир Недић, излазио је, једно кратко вријеме, далеке 1895. године. од 
15. јануара до 15. априла 1895. године објављено је укупно девет бројева 
Недићевог периодика. Упркос кратком вијеку, Српски преглед је у историји 
српске књижевне периодике оцијењен као драгоцјено гласило, као својеврсна 
најава и претходница знаменитог Српског књижевног гласника (1901). 

Ми смо се за овај назив часописа опредијелили из два разлога: због 
истицања националног карактера и обухватности коју подразумијева ријеч 
преглед. Као вид симболичке споне, први број Српског прегледа визуелно 
смо обогатили насловним страницама Недићевог часописа. Тим гестом 
најављујемо да ће сваки наредни број бити опремљен ликовним и графичким 
детаљима из богате ризнице српске књижевне периодике.

Уређивачку платформу Српског прегледа није могућно ни представити 
ни најавити на овом мјесту. Његов поетички лик ће се ишчитавати из сваког 
појединачног броја. Печат препознатљивости гласилима овога типа доносе 
разноврсност и занимљивост објављених прилога. 

На овом мјесту наглашавамо да ће српски филолошки програм бити 
једина константа нашег уређивачког концепта. Како у националној јавној 
свијести и научној мисли још увијек не постоји сагласност о томе шта су 
темељна одређења српског филолошког програма, треба нагласити да је то 
научна истина о српском језичком и националном идентитету утемељена 
у српској филолошкој традицији и у обновљеној свијести о тој традицији. 
Учестала преименовања српског језика и редуковање српске духовне 
традиције управо се и заснивају на неуважавању општеважећих научних 
стандарда и изневјеравању националне филолошке мисли.



Тренутак у коме покрећемо часопис вишеразложно је занимљив. 
Културни садржаји, укључујући и оне који припадају сфери издаваштва, 
друштвено су скрајнути и остављени скоро без икакве државне финансијске 
помоћи. Затим, постоји нека врста прећутне сагласности о томе да је 
штампана форма часописа превазиђена, да су савременији и бржи модели (и 
књижевне и културне) комуникације у односу на њих остварили недостижан 
примат. Пред нашим очима, међутим, одиграва се и нешто што се упркос 
својој очигледности прећуткује: убрзани, углавном мисаоно површни и 
аутоматизовани облици општења, не остављају дубљи духовни траг, немају 
свој препознатљив рукопис, садржајно и идејно су виртуелизовани. Најзад, 
текстове у данас доступним часописима и серијским публикацијама на 
српском језику*  – нарочито оне са ознакама високе научности – веома често 
карактерише одсуство критичке свијести, истраживачке ширине, научне 
одговорности и ауторске компетентности. Умјесто свега тога упадљиво се 
инсистира на техничким појединостима (тип фонтова, начин цитирања, 
итд.) које су ствар промјенљивих конвенција. У таквом амбијенту, истинске 
ствараоце, чији је легитимитет почивао на непрестаном проблематизовању 
властитих становишта, замијенили су болоњски „аутори“, површни јуришници 
на бодове и највиша академска звања. Тако је, да се послужимо ријечима 
руског философа сергеја Хоружија, са којим доносимо разговор у првом 
броју Српског прегледа, суштина помјерена ка периферији, док се споредно и 
маргинално гнијезде у средишту. Тај инверзивни принцип, који Хоружиј види 
као једно од кључних обиљежја савременог свијета, као да је најприје прожео 
научну свијест, оно подручје људске креативности чији би смисао морао бити 
у препознавању и разобличавању свакојаких симулативних стратегија.

Часописи су увијек били израз саборне свијести, плодотворне 
узајамности духовно и интелектуално блиских људи. специфичан начин 
стваралачког дјеловања и остављања трагова у свом времену. Дуговјечност 
тих напора готово је пресудно зависна од наклоности благодарних читалаца. У 
нади да ћемо ту наклоност заслужено добити, излазимо пред заинтересованог 
читаоца са првим бројем Српског прегледа.

                                                                                                           Душко Певуља

* Треба подсјетити да се наредне године навршава 250 година од када је у венецији, 
заслугама Захарије орфелина, штампан први српски књижевни часопис под називом 
Славеносербски магазин (1768). Покретати данас часопис неизоставно подразумијева 
и мислити о тој дугој традицији која обавезује.
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Zoran Arsović

KAD ĐAVO I ŠALU ODNESE

Teško se oteti utisku da sve u ovom svijetu (pa i sâm svijet) nije „pošlo 
po nekom đavolu“, put đavola... Možda sasvim „otišlo do đavola“. Tako mu 
se približilo, s njim stopilo, da ni on sâm o tome nije mogao sanjati. Ako 
đavo uopšte sanja... Jer kažu: „Taj nikad ne spava”! Na straži je. Ne odstupa. 
Brz, sabran, stalno nešto plete, slaže, kao što se plete mreža ili slaže lovačka 
zamka. Uvijek na zadatku i „sav od zadatka“. Sve će mu podrediti, kao neki 
revnosni činovnik. Je li „Neko“ ili „Niko“, „Nešto“ ili „Ništa“ – to nije ni važno 
sve dok se zadatak izvršava. U šta se taj neće sve izmetati da bi ostvario cilj. „U 
svakakvog đavola“ – ne kaže se zalud. Jer đavo jeste svakakav – polimorfnost, 
dvosmislenost, inverzija i preokretanje. Sebe pretvara u stalni pokret, obrat, 
himbu, dvoličnost, čistu fleksibilnost. Kao ona inteligencija s mnogo lica koju 
Grci zvahu ποικιλία πραπίδων. Sve to čini ga lovcem bez premca – θηρευτής 
δεινός. Omiljena lovina – naša razbuđenja. Čuvar je drijemeža. Možda i 
jedini njegov plastičar. Čudno, ali učini da se i unutar drijemeža razdani, da 
unutar sna svane.1 I čovjek pomisli da napokon vidi. Sine mu. Naznači se 
smjer. Trči onda „put njega“, „put sunca“, u „novi dan”. Sve brže i brže, uvijek 
padajući u vlastiti zagrljaj. 

1 O pojmu đavola vidjeti: Dž. B. Rasel, Mit o đavolu, Jugoslavija, Beograd, 1982.



О
 В

РЕ
М

ЕН
У

 И
З 

ВР
ЕМ

ЕН
А

   
   

 Z
or

an
 A

rs
ov

ić
: K

ad
 đ

av
o 

i š
al

u 
od

ne
se

12

„Neka ovo Ništa bude naposlijetku moja naredba! To je sâm krik 
očaja, autosadizam ovog stoljeća. Sve je lažno, ali sve je i stvarno. Budući 
da zbog toga umiremo sve više. To je košmar, ali bez mogućeg buđenja“.2 

Ili „naša stvarnost“. Moguća samo u onoj mjeri u kojoj dokida 
princip realnog.3 „Sve u svemu“... – ali opet..., „ništa ni u čemu“. Uistinu, 
košmar. Stvarnošću maršira nešto ne-stvarno. „Demoni napadaju, aveti 
odolevaju“ – zapaža već Igo4... Šta je – ne znamo, ali pritišće. Košmar i 
jeste „sablast koja pritišće“. Osjetno. Pritišće da bi pritiskala. Svrha je da 
nema svrhe. Jednolično i amorfno. 

Ne znači to da „moći“ nema, naprotiv, silna je – ali moć... 
kao da dolazi s površine. Sličnija je groznici nego vitalnosti. Strava 
nalik ljigavštini, slična onoj koju svakodnevno primjećujemo na licu 
„savremene gospode“. Kako se samo ono beživotno i hibridno može 
pokazivati obmanjujuće životnim? 

Kao neko prelazno stanje bivanja – ni tamo ni ovamo. Prinuđeno 
da ponavlja isto u nedogled, da ga umnožava u beskraj. I sve je sad Isto 
– strašno, zarobljeno u nekom „između“ – ni živo ni mrtvo, ni stvarno ni 
lažno (ako se razlika i pojavi, to je samo ona između strašnog i kobnog). 
To mora da je san! A možda je i java? Je li iluzija ili stvarnost? Ni jedno 
ni drugo, ali i jedno i drugo. Ukršteno, smiješano. Otud i nešto „treće“. 
Neviđeno nešto – stvarni san, sanjiva stvarnost. Kao neka nemogućnost 
da se smiriš, stalno propadanje. Nesanica sjenki. Nemir noći, svih noći. 

Trudi se da djeluje spektakularno, ali zapravo je isprazno. Neko 
smiješno preoblikovanje i podražavanje ozbiljnoga. Parodija. Ušla je 
u svijet i život. Korača hodom koji je i sam parodija hoda – maršira. 
Ubi nas nešto kičasto! Davi nas klovn koji glumata da je Bog. Luda 
– ili „neka vrsta ničega, koja u priznavanju svoje lažnosti otkriva 
stanovit identitet“.5 Izgleda banalno, ali banalnost nije, jer Zlo nikad 
nije banalno.      

2  D. de Ružmon, U zagrljaju đavla, Alef, Gradac, 1991, str. 104. 
3  Vidjeti: Ž. Bodrijar, Prozirnost zla, Svetovi, Novi Sad, 1994. 
4  V. Igo, Jadnici, Prosveta, Beograd, 1968, str. 136–138.
5  „Poput figure žrtvenog jarca..., luda izvlači nešto iz ničega. Dva negativa čine 
pozitiv: udvostručujući svoju beznačajnost, uzdižući je do ironične samosvijesti, on 
je nadilazi“ (T. Eagleton, Sveti teror, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2006, str. 74).  
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Posebne su naše mučnine, možda i nikad viđene. Iz jedne u drugu 
tumaramo kroz povijest, trčimo njenom kraju kao da će tamo sačekati neko 
ko se svemu tome raduje. Zlom preplavljeni i iznutra kvašeni, bespomoćno 
ponavljamo plus jamais ça! (nikad više to) kad već jasno je da je ça (to) 
posvuda.6 Nije li onda tu ipak riječ o nekoj „negativnoj promisli“? 

Zaista, kao da „ima nečega“ što leži u zloj sudbi čovječanstva i 
vuče konce. „To nešto“ tako je htjelo, a mi smo voljeli sve što ono hoće. 
Osudivši nas na sebe, „to nešto“ samo je povećalo naše neravnoteže. U 
njemu postoji neka zlokobna svjetlost koja se slaže sa našom tminom. 
Zato i puštamo da nas vodi. Zbog njega započinjemo „karijeru smiješnog 
boga ili demodirane životinje“.7 Sve što stvaramo izgleda kao mračna 
fantazija, igra mrtvih sjenki. Ovoga puta, ne padaju one odozgo na dole, 
već se propinju odozdo na gore. 

U svjetskoj noći koja prožima jasno čujemo frktanje novih zvijeri. 
Ali nekako se libimo starih imena za nove užase. Ne pitamo da li užas 
uopšte može biti nov. Da li „novo i staro“, kao pojmovi, odgovaraju 
užasnom? Ili ih ono „užasno nadilazi“? Užasan je nesporazum od užasa 
tražiti da bude shvatljiv, još psihološki shvatljiv. Užas je užasan, jer briše 
sve međe i granice, uzima „tlo na kojem se stoji“ i po sebi oblikuje. Samo 
naivan može misliti da su grozotama trebale naše slikovitosti i naše riječi 
da bi bile. 

Ko to ne vidi, u šta gleda? I zašto? Ko ne osjeća, osjeća li bilo šta? 
Ko o tome ne govori, o čemu uopšte priča?   

***

Očigledno, nešto ulazi u ovo doba da ga razdobi, da ga učini 
bezdobnim, da zada udarac svemu svrhovitome. Jedna nepravda koja 
napada Pravdu, ne-red koji obuzima Red i oduzima – okreće ga. Neka 
izvorna „pokvarenost dana“, današnjeg dana, „prokletstvo dana od kada 
sam ugledao dan“.8 Nešto duboko zavjereničko!

6  Vidjeti: Đ. Agamben, Ono što ostaje od Auschwitza, Antibarbarus, Zagreb, 2008, 
str. 15. 
7  E. Sioran, Pad u vreme, IKZS, Novi Sad, 2008, str. 69. 
8  Ž. Derida, Marksove sablasti, Jasen, Nikšić, 2004, str. 36.
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Šta je zapravo to što se događa? Šta je događajnost koja je u osnovi? 
Ko ili šta zadaje ritam odvijanja koji više niko ne može proračunati? Šta 
je to bez mjere što dolazi i uzima mjeru mjere? Ko, šta ili kakva Stvar 
upravlja zbivanjima? Je li to uopšte neko ili nešto, je li to uopšte Stvar? 
Očigledno djeluje nešto između nečega i nekoga, bilo ko ili bilo šta, neka 
„stvar je tu i radi“. Samo radi (proizvodi ili uništava – svejedno je). 
Kao da nas gleda, ali vidimo da je ne vidimo – trpimo i osjećamo se 
viđenim od strane jednog „pogleda“ koji je nemoguće sresti, ali iz njega 
dolazi Zakon.9 Naređuje se. Proizvodi se u arché (u značenju naredbe i 
u značenju komande). Arché kao porijeklo, ili nešto što „uzima“ mjesto 
porijekla! Kao neki bog ovog svijeta, ili bog ovog vremena! Bez milosti, a 
putem sile (one gole), svemu se daje na dijeljenje. Ima neku svoju „milost“. 
Njen učinak sasvim parališe misao, dovodeći u sumnju semantiku, onda 
i ontologiju, filozofiju i psihoanalizu. 

Poremećenost bez premca – tu ne može biti više govora o promjeni. 
Nije ni kriza, a ni agonija nije – kao da je nešto drugo, nešto drugačije, a 
šta je... đavo bi ga znao. Možda je samo on i ostao?     

Zaista, možda bi nam „neki đavo“ mnogo elegantnije ispričao 
roman o savremenosti i nama samima nego svi romanopisci današnjice, 
možda bi predočio sliku svijeta bogatije i mnogo visprenije nego svi 
naučnici, jer ponudio bi brojna „fakta“ o kojima više i ne postoji 
nikakva podrobna svijest. Uostalom, krene li se na našu događajnost, 
prvo se zamjećuje da upravo ona najsnažnije pruža otpor pojmu, jed-
nom pojmu mišljenja. Šta je to o čemu pričam – ne znam? A opet, 
moram da pričam Neću nikada znati, ali nije to zbog deficita znanja, 
već je riječ o nečemu što ne zavisi od znanja (barem ne od onog što se 
danas zove znanjem). Oklop znanja nikad i ne dopušta percepciji da 
odluči o identitetu onog što tako čvrsto steže u oklopu. Onda kao da 
treba poći u oblast bez imena (ali sa mnogo imena), naoružan svim 
imenima i pojmovima, sa sviješću o njihovoj neprimjerenosti... Treba, 
jer slutim, velike su tu i važne su tu stvari, možda najveće. I jedino 
što ostaje jeste poslužiti se starim imenima. Možda ona, zajedno sa 
pričama koje se oko njih predu i figurama koje obrazuju, sigurni-
je ovdje povedu od ovovremenih očiglednosti i analiza razuma, jer 

9  Ibid, str. 51. 
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„prenose milenijsko iskustvo spram kojeg naše individualne ili tek 
lokalno logičke dedukcije izgledaju smione i privremene, fragmen-
tarne i površne“.10 

Odmah će se reći: ludost. Možda i jeste. Sumnjam da se bez 
izvjesne „doze ludosti“, u „ovom potpuno ludom“ koje je postalo 
normalno, bilo šta može postići. Uostalom, nije li filozofu suđeno 
da bude za svoje vrijeme „ludak“ koji iz pomjerenog ugla ukazuje na 
diktiranu „opsesiju normalnosti“, na propisane aktualnosti koje izjedaju. 
Jer sve je bolje od „zlokobnog savršenstva“ koje nam se stalno obećava 
i koje uporno čekamo, odbijajući sva druga čekanja i sve drugačije 
strpljivosti. Svima je jasno da smo se tim putem obreli u prostoru jedne 
ogromne iluzije. Niko ne može reći kako se ova iluzija ne misli, ali 
prečesto (gotovo po pravilu) to se čini po dinamici one energije koja je 
i stvara. Rušili smo idole, rušimo i dalje. No, da li se time idolatrijska 
moć smanjila? Naprotiv, rasla je. Što su nas naša prosvjećivanja više 
primicala sigurnosti da je napokon došao kraj izloženosti lažima, i da 
nema više trika da se stare laži ponove, sve smo izrazitije obmanuti. 
Sigurnost je omanula, tačnost promašila. Rezervoari iz kojih se laže 
neiscrpni su. Sve je laž. Zlo i naopako. 

 Osjećaj da ovaj svijet jeste grdna nakaznost nije samo naš i nije 
odjednom, već traje, dolazi u nasljedstvo, obraća se i kao takav varira 
– od straha i drhtanja pred blizinom ugroženosti, sa bogato iscrtanim 
predjelima izopačenja čovjeka, jezika, te ponovnog pada u varvarstvo, 
do perverznog užitka u svemu tome, čak i manijakalne i opscene želje 
aktivnog učestvovanja – pretvoriti svijet u ne-svijet, inteligenciju u 
bezumnost, od zla učiniti ekskluzivitet, naše je jedino sazvježđe. Šta tek 
reći o „iznalascima duha vremena“ oko kojih se zbiraju filozofi i umjetnici 
utrkujući se da ih krste zvučnim imenima – „crna romantika psihoze“, 
„fatalna mimeza“ svijeta sa kojim nije moguć ni nervni ni semantički 
konsenzus, „hermeneutika pakla“? Po svaku cijenu dobro učiniti 
bezbojnim i beskrvnim kako bi zlo poprimilo očaravajuću blistavost. 
„Opak“ – zar to danas nije izraz preporuke? Jesu li onda ovo „demonske 
arije“ ili još uvijek neko ljudsko mišljenje (pod uslovom da i to „ljudsko“ 
nije već jedna demonska arija)?  

10  D. de Ružmon, U zagrljaju đavla, str. 28. 
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Dakle, gdje smo to mi? Kad kažem mi, mislim na našu civilizaciju, 
visokorazvijenu, postindustrijsku, informatičku, globalnu... Zaista, čudna 
neka imena što smo ih sami sebi nadjenuli. Iza njih ne govori napor 
pojma, već su izrazi zbunjenosti i iznurenosti. Šta god da kažemo, čime 
god se(be) obilježimo, samo je još jedan u nizu udaraca prutom po vodi. 

***

Sad moram reći, svima reći, jednu riječ, jednu jedinu, ne znam 
ni je li moja, i to odmah – kao da će od nje zavisiti sve ostalo, čak i ono 
što zovu sudbina. Meni je puna i zvučna, mada ne znam hoće će li biti 
takva i kad je drugom kažem. Hoće li se njemu sve reći onako „u jednoj 
riječi“. Otud neko oklijevanje, nesumnjiva neodlučnost. Je li prilična 
prilici, odgovara li okruženju, pripada li prostoru javne riječi? Ali na 
stranu s tim, moram je reći, jer možda sam je već i rekao – otmica. Ali 
ne bilo koja otmica, puka krađa, već upravo airô – otetost čiji smisao 
naslućuje još Platon, a u punom svjetlu otkrivaju Jevanđelja. Otetost je 
i stanje i proces ovog svijeta – nešto u meni, ali i izvan mene. Airô kao 
ritam zbivanja, airô koja postaje geopolitička. 

Ideju otmice – airô – postavljam kao težišnu osu oko koje 
namotavam mišljenje. Kao vjeran Platonov đak, vraćam se jednom 
„mjestu“ (platonovskom „mjestu“) na kojem je tako jasno otisnut lik 
filozofije i precizno ocrtana njena zadaća da riječ neprolazno sama navire 
na usta. „Vjeriti se sa filozofijom“, „vjenčati se sa njom“ kako bi se obučilo u 
„čudesnom stražarenju“, jer samo ta obuka kadra je odvesti konačnom cilju 
– identifikacija neprijatelja. Ako to izostane, i filozofija izostaje. Može biti, 
ali zapravo nije. Ne stoji u svome jeste. Ne kaže se time da zadaće filozofije 
nisu brojne, već samo to da granaju iz ovog prioritetnog zadatka. Ako tako 
čine, plodne su, suštastveno plodne (rađaju suštine), u suprotnom, jalove 
su. No, zar nije učeno da je „zadatak“ filozofije nešto „bez kraja“? Zar se ne 
kaže uvijek, ili gotovo uvijek: „Beskrajne su njene zadaće...!“ Kako sad ovu 
beskrajnost pomiriti sa platonovskim konačnim zadatkom? 

Nikako. Ne treba ništa miriti već samo valjano čitati. Zadatak 
filozofije je bez kraja, ali samo pod uslovom da na „ovom mjestu“ i sa 
„ovog platonovskog mjesta“ uvijek iznova započinje. U tom smislu, 
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filozofija je nešto najponovljivije, ono što se stalno mora ponavljati, 
ponavljanje sâmo, jer „ugroženost“ je ogromna i neprestana, a neprijatelj 
poput lernejske Hidre (kćerke Tifona i Ehidne) – posječeš li mu glavu, 
dvije nove će izrasti! 

Ideja otmice nije ideja u modernom značenju te riječi, mnogo je 
bliža platonovskoj ideji: otmica je nešto osjetilno, eidos ili (ob)lik stvarnosti 
– doduše specifičan: „oblik koji je otimanje oblika“, šema stvarnosti koja 
stvarnost iscrpljuje. Otmica je stanje svijeta, ali istovremeno i njegova 
snaga: u otmici je snaga nečega, ili nekoga, neke Stvari, ako je to uopšte 
Stvar. Kao takva, ona je opštost koje ima, koja je dejstvena. Stoga mišljenje 
ne samo da može da je „vidi i otkriva“ nego je uvijek već i trpi. 

Već bih sada (iako, znam, rano je, nije ni pristojno) parafrazirao 
Dostojevskog: u slučaju da đavo ponese i ova priča ne uspije, što je vrlo 
vjerovatno, „ideja je bila sasvim svijetla“ i, što se mene tiče, ništa ozbilj-
nije u filozofiji nije od njenog ponovnog vraćanja! 

Nazvati „ideju otmice“, nekog đavolskog posla otimanja, ne samo 
ozbiljnom već i svijetlom u jednoj filozofiji ne samo da je drskost već je i 
nešto sasvim mimo nje, nešto  ne-filozofski.11 Možda danas jedino tako 
i može. Ne bi se ovdje valjalo voditi preporukom Demetrija iz Falere – 
„kad su u pitanju bogovi, reci da je to pitanje bogova“, što obilato čini 
pojam filozofije, čija bi konačna zapovijest mogla da glasi: „kad je u 
pitanju filozofija, reci da je to pitanje filozofije“, tačnije: stvar njenog 
pojma – jer on ima reći šta filozofija jeste, šta jeste ili nije filozofsko. 
Pojam je vlasnik govora! Brani mu svojstva kao da je njegovo dobro! 
Čudna neka stvar... taj pojam... ukoliko zahtijeva ovakva vrhovništva! 
Zlokobna ambicija – govoriti o filozofiji, a njome uredovati, davati prava 

11  Zaista, dovoljno je reći misao otmice pa da se jedna filozofija zgrozi. Kao u 
grobu, okrenuće se ona u svom pojmu. „Otmica, airô” – neprilično, to je uvreda 
naglas izrečena, blasfemija. A blasfemija se kažnjava. Uvijek i zauvijek: u antičko 
doba kazna je smrt (obično kamenovanjem ili pribijanjem na krst), u srednjem 
vijeku takođe (repertoar kažnjavanja se bogati: davljenje, žigosanje, kidanje jezika, 
pribijanje na stub srama, itd). Začudo, modernost ovdje ne traži novo – možda, 
samo ojačava i ubrzava procedure kažnjavanja. Kao i u svemu, stremi efikasnosti. 
Sekularni svijet svetost religije zamjenjuje svjetovnim svetostima – najprije civili-
zacije, pa onda kulture, revolucije, demokratije. Ko kvari i narušava ove razumske 
parusije neminovno strada (vidjeti: Ž. Starobinski, Od boljke i lek. Kritika i oprav-
danje pritvornosti u veku prosvećenosti, IKZS, Novi Sad, 2014, str. 54). 
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na jezik, arbitrirati kao da je jezik nečija stvar! I onda: filozofija je to, i 
jedino to (i takvo). Zaista i jeste, ako uzmete sve ostalo!12 

Očigledno, đavo je uzeo filozofiju, njenu ideju za ruku poveo na 
visoko, na goru vrlo visoku, blizu bezdanu, okrenuo je u pojam, pa u 
njemu duboko otisnuo trag svojih kopita.13   

Riječ je bila posijana, ali smjesta dođe Satana i uze (ponese, ote) 
Riječ u njih posijanu (Mk. 4,15). Satana ne može riječ poništiti, stoga 
„on dođe i uze je“. Smisao airô nije dakle poništiti, već oholo prisvojiti 
(Satana uze), sobom zaposjesti (Satana dođe!), te na taj način prekriti 
porijeklo. U tome i jeste tajna otmice – nije ona grubo orobljavanje, 
već fino premazivanje, prekrivanje, brisanje zarad ponovnog pisanja, 
pelcovanje sobom. Uvijek neko tvorenje, ali ne i stvaranje. Jer đavo ne 
stvara već krivi zatečeno, krivo-tvori. Krivotvorenje predstavlja kao 
popravljanje. Đavo je revolucionar. Vlada samo ukoliko krivi. To umijeće 
mora dovesti do savršenstva – svoj nauk širi kao novi mesijanizam. 
Valja nadomjestiti Spasenje, popraviti ga znanjem. Ambicija da će se na 
zemlji iskorijeniti svako zlo, i to svojom rukom, sad vidimo, zlokobna 
je ambicija. Sve on mora učiniti da se sjeme ne zakorijeni, da se zrno 
gorušice brzo zamijeni krupnom i jasno vidljivom jabukom, da prirodni 
ritam njegova rastenja ne bude poštovan, da mu se ne pusti da radi 
prema onom poređenju koje nalazimo u Markovom jevanđelju u kojem 
je kraljevstvo upoređeno sa zrnom koje raste posve samo Božjom 
milošću, a da čovjek ni sam ne zna kako (Mk. 4, 26–29).14 Đavo hoće 
posvemašnu kontrolu nad rastom zrna kako se čovjek Bogu ne može 
vratiti ni kad to poželi. Od toga je naša smetenost i moralni haos. Zlo 

12  Kako o filozofiji govoriti? Je li uopšte moguće govoriti o? Naprosto, da li je ona 
neki “objekt govora” poput drugih objekata kojima znanje barata? Ako je na to sve-
demo, veoma brzo o njoj nemamo šta reći. Uostalom, zapovijest pojma na kraju i 
odvodi do šutnje ili njene zamjene – brbljanja, te ljupke kozerije svojstvene istoriji 
filozofije (vidjeti: R. Barthes, Kritika i istina, Algoritam, Zagreb, 2009, str. 31).
13  U jednom trenu ona je puna bogatstva, preobilna, a već u drugom se prazni, da bi 
se punila isključivo sobom. Baš poput đavola i baš na njegov način, jer i Satana prvi od 
serafima i kao „mlađi brat Hristov“, prema Laktanciju, u prvom času svog stvaranja 
bijaše obdaren najvećom milošću. U prvom času pun milosti, već u sljedećem prazan 
– prazni se da u daljem bude pun samoga sebe. 
14 Vidjeti: F. Hadjadj, Vjera zlih duhova, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013, str. 45.
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je duhovno, a đavo zlo-duh, duh iskrivljenja.15 Njegovo je vrijeme. Naše 
vrijeme od njega je.   

 Jesu li ovo puke priče ili su đavolske osobine i geste uistinu i 
najsvojstvenije naše, čak upadljivo moderne? Izgleda da je đavolsko airô 
i strukturalno i formalno i moderno airô. Je li to puka sličnost ili je airô 
na jedan poseban način „šifra modernosti“, šifra nas samih – đavo koji se 
popeo do najvišeg rasta, pa sad odozgo i sa Bogom govorimo, a oholost 
dižemo na stepen Demijurga? Odakle u nama taj beslovesni postulat: 
ko ne prezire vrhovni princip osuđen je na ropstvo? Da li zaista živimo 
samo u onoj mjeri u kojoj ga ponižavamo? Koji nam je onda đavo? Otkud 
ta vjera da je Bog isključen istinski i zbiljski? Kako je uopšte moguće da 
potiskivanje Boga bude konačno, ako je ono (to „potiskivanje“) uslov 
moderne ideje autonomije – pretpostavka onog što želi da se postavi kao 
bespretpostavno?16 

Ali možda sam baš ovako sazdan da to ne vidim? Možda mi 
je zato i dato da sam sebe sazdajem? Da samo Ja budem ono što je 
„uvijek tu“. Jer dok sam ja Ja – ono što je uvijek tu suspendovano je. 
Biću kao Bog. Hoću sam sebe da uzmem, hoću da sobom vlastujem, 
hoću da dinamizujem svoje mogućnosti, a uvijek, i po nekom đavolu, 
padnem, propadnem. Odbijam vidjeti da sebe onemogućujem 
upravo „dinamikom vlastitih omogućenja“, dinamikom svojega. Ne 
bi bilo zgoreg da oni koji danas veličanstveno trabunjaju o modernoj 
dinamizaciji mogućnosti već jednom počnu i da ih misle – jesu li 
mogućnosti nas kao bića „neki naš posjed“ ili „izraz ljudskih stvari“ 
(države, društva). Šta ako su nešto kao dar? Ali misliti dar otići je 
odavde. A ko ide odavde, ne može biti ono što jeste. A šta jeste? Šta 
jeste zapravo? Šta jeste kad „ja jesam“? 

15 Kako objašnjava Veber, uzrok stvaranja kapitalizma nije bila kapitalistička 
upotreba ekonomije, već duh kapitalizma koji ima protestantsko ishodište. „Tamo 
gdje se ovaj duh pojavljuje i počinje da utiče na stvari pronalazi kapital koji mu je 
potreban za dejstvovanje. Nikad se ne dešava suprotno“. Ne može kapital stvoriti 
kapitalistički duh. To trebaju imati u vidu teoretičari globalizacije. Možda bi im 
jednom i razdanilo. 
16 Vidjeti o tome: L. Hühn, Filozofija tragičnog, Matica hrvatska, Zagreb, 2014.
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Ja jesam, u krajnjem, nije ništa drugo do nastaniti se sobom, 
zaposjesti se sopstvenim. Nije li onda to Ja „sopstveni fantom“? Sablast 
sebe samog. Njega kao fantoma „konstituišu razne sablasti čiji je on sada 
gost i mora da ih skupi u stambenu zajednicu jednog jedinog tijela. Ja – 
fantom. Ja – opsjednutost. Ja – priviđenje. Svuda gdje postoji Ja priviđa se... 
Suštinski način na koji cogito sebi prisustvuje jeste opsjednutost jednog 
es spukt – priviđenja. Od kartezijanskog do fenomenološkog ego cogito 
realno prisustvo obećava se jednom evharističkom Narcisu“.17

Es spukt – priviđenje. Priviđenje jeste „ono što nije“. Postaviti ga 
kao ono što jeste, obećati ga kao jeste! Podmetnuti za jeste, u njegovo ime. 
Majstorski trik. 

Ali zašto „uzimam mjesto“ onog što je uvijek tu i punim ga sobom. 
A onda mi sve prazno i ništavno, počev od mene? Činim to svojevoljno, 
ali šta je uistinu moje u tzv. svojevoljnosti? Nije li „moja volja“ nešto 
sugerisano, naređeno, kao i Ja uostalom? 

Zaista, ko opsjeda kad se opsjedam sobom? Ko posjećuje kad 
posjećuje sopstvena „pojava“? 

Nije li moj početak već izgraviran jednim „načelom“ koje vlada 
i naređuje (nečim što nije samo moje već dijelim sa drugima, što se 
razdjeljuje svemu)? Je li početak naredba koja nije od mene? Hoće li se 
smoći snage da se naredba čita izvan sfere prava i morala? Ne bi li onda i 
ono što savremenost zove dispozitivom – nešto u čemu se ostvaruje čista 
djelatnost vladanja bez oslona u biću – mogli napokon nazvati pravim 
imenom?18  

Osjećaji često varaju, ali ovaj ne, izgraviran tako duboko, osjetno 
jasno da mu ništa glas nije kadro poremetiti: s jedne strane, sve što u 
meni vrijedi, ako takvog ima, redovno je izvan moje volje i znanja, no s 
druge, nešto me stravično i opsesivno veže za volju i znanje, upravo da 
to ne vidim. Ja sebe ne bih ovako gradio ni po koju cijenu, ali drugačije 
ne ide, ne može, naprosto nije red, tačnije: nije u nekom redu, izvan je 

17  Ž. Derida, Marksove sablasti, str. 149. 
18 M. Fuko koristi pojam dispozitiv, deployment (prvi put upotrebljava ga u in-
tervjuu „Ispovesti mesa“ 1977. godine) – kako bi ukazao na brojne institucionalne, 
fizičke i administrativne mehanizme i strukture znanja koje pojačavaju i održavaju 
sprovođenje moći unutar društvenog tijela.  
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poretka i njegovog zakona. Ko bi drugačije, stići će ga kazna. Drugačije 
– ludo je. Onda kao da me „nešto“, neka sila, gura u mene? Mogu ga 
zvati i Ja, ali u tome jeste „cijela stvar“ – osjećam da moje Ja nije moje, 
već neko tuđe odijelo u koje naprosto moram ući. Sve je to kao „neki 
aranžman sa mnom“ u kojem samo učestvujem, ali ništa ne odlučujem 
osim da učestvujem. Naređeno je: „uđi u aranžman“, naređeno „mojim 
početkom“. Odluku da slijedim naredbu postavljam u centar pojma 
slobode. Kakvo demonsko zamlaćivanje!  

Možda me nešto naređuje (tjera da se obgrlim sobom) samo u 
cilju da se(be) ispustim, jer ako sebe ispustim, obesmiliću i sve drugo, 
lako i bez problema. Obesmisliti sebe da bi se obesmislilo Drugo, Bog, 
Iskon. Šta ako je sve zaista i zapravo zbog toga? Moćna  „đavolja rabota“?

Zastrašujuće riječi, zastrašujuća misao! Može li čovjek zamisliti šta 
bi od moderne filozofije ostalo da je ovaj uvid valjan? Ili, štaviše, današnji 
čovjek ne može ni zamisliti?! 

Stoga, eliminišimo ga što prije, diskvalifikujmo – jer šta tu može 
biti zastrašujuće sem gluposti i bezmjerne drskosti da se blebeće o 
ozbiljnim stvarima? Ali šta ako je ovakva diskvalifikacija i sama „dio 
demonije dana“? Jedna zavjera teorije! Njena zavjerenička praksa! 
Ogroman aparat koji je za to stvoren...! Može li se barem on zamisliti? – 
taj gustiš institucija i njihov preplet kao Kafkin Zamak; horde birokrata 
i istraživača, čije su prave namjere uvijek skrivene u tami... Zarad koje 
i kakve istine je trebalo stvarati kvazinauku i kvazinaučnike proizvoditi 
kao na traci – ako istina nije da je takva djelatnost u stvari „štit od istine“, 
štit koji je odbija (sprečava), a kasnije i raspršuje? Pavlove riječi kao da 
u nama dobijaju zastrašujuću oštricu – „gnoza koja se nadima protivna 
agape koja izgrađuje“ (1 Kor. 8, 1). I neka je jeza od ovoga!     

Ja sumnji nemam – misao je zastrašujuća! Za pojam mišljenja 
pogubna, za znanje otrovna. Nije ovo pretencioznost koja bi da se okrene u 
neku religijsku pasiju – ili neki artistički sakrament samožrtve, naprotiv, sa 
religijom i vjerom nikad nije išlo „bez zastoja“, ali to ipak nije dovoljan razlog 
za diskvalifikovanje (uostalom, sa vjerom drugačije i ne ide). Nema sumnje 
da je na Zapadu „negacija“ vjere i vjerovanja, konkretne vjere i konkretnog 
vjerovanja, postala opšta, po sebi razumljiva i normalna. Ali gledajući kako 
nastaje ta „normalnost“ – sve je puno nenormalnosti, iščašenosti, čak i 
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mahnitog zaigravanja jedne zavjereničke vjere, vjere koja vjeruje da ne 
vjeruje – sa milošću je raskrstila te postala prisila prirodne inteligencije, dar 
prodornosti vlastitog uvida (neka „milost“ vlastitosti – izvrnuta „milost“).     

Pošteno govoreći: kritike jevanđeoskih priča nikad nisu ni bile 
kritike, jer u njima od početka bješe dominatna i neupitna „implicitna 
tvrdnja da stvari nisu mogle da se odigraju na takav način“. U sebi 
skiciramo, veli Marsel, ideju o tome što bi trebalo da bude otkriće, a ona 
je kao nacrt koji treba potvrditi „često plod taštine i jedne zadivljujuće 
gluposti“. Najprije, „ideja da to ne može da bude istina“ (koja je tako 
očevidna... da je besmileno polagati račun..., ali kome – meni!), i na bazi 
nje kritika svih slabosti i protivrječnosti (koje su sad takođe „očigledne“) 
– to naprosto nije kritika. Čuje li se tu uopšte ono krinein – „proći kroz 
rešeto“, „prosijati kroz sito“, „proći kroz sito iskušenja“? Nikako, radi se 
o osudi, presudi koja se donosi prije svakog suđenja (što je danas postala 
opšta naučna praksa). Stoga bi ovu jurisdikciju individualne svijesti iz 
filozofskih razloga „trebalo odbaciti u samom načelu“ – jer ona naprosto 
ne može i ne želi da pođe ka elementarnoj hermeneutičkoj činjenici: 
Biblija (kao sveta knjiga) nije samo jedna knjiga pored drugih knjiga, 
pa se tako ne može ni čitati. Ovo svođenje ravno je ubistvu19 – jer kako 
kaže Žirar: „Biblija nije tek značajna knjiga koja se čita, već Knjiga koja 
nas čita – objavljuje nam istinu o nama”.20

Postanimo kao mala djeca – jeste jevanđeoska riječ, ali ništa 
ne priječi da postane i hermeneutička: „riječ uzvišena, ali savršeno 
nepojmljiva za svakog onog ko vjeruje u intrinsičnu vrijednost zrelosti 
– sve bi ovo trebalo temeljno istražiti, beskonačno produbiti“.21 

Kad savremeni mislioci kritikujući liberalnu vjeru konstatuju: 
„Koliko je samo manijakalnosti prisutno u stavu da je sve što je 
predstavljalo prepreku uzajamnom priznanju dostojanstva ljudi, uvijek 
i svugdje, istorija već odbacila i pokopala“, zašto ne produže pa pitaju: 

19 Vidjeti: G. Kocijančić, Razbiće, Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Pravoslavni 
bogoslovski fakultet Foča – Društvo filozofa CG, 2013, str. 140–147.   
20  „Ovako razmišljam ne zbog toga što sam kršćanin već zbog toga što su me moja 
istraživanja dovela do toga da postanem kršćanin.” (René Girard, Promatrah Sotonu 
kako poput munje pade, AGM, Zagreb, 2004., str. 58).
21  Vidjeti: G. Marcel, Bivstvovanje i imanje, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989, str. 19.  
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„otkud“ dolazi ta manijakalna strast? Šta dijeli, razdvaja, umišljenost i 
vjeru liberalnih teoretičara od stava i uvjerenja savremene filozofije da 
je napokon i zauvijek poravnala sve račune sa Bogom? Dijeli li ih išta 
suštinsko? Ili kao umišljenosti imaju isti izvor? 

Ne detektuju li ga precizno Jevanđelja – „i đavoli vjeruju i dršću“ 
(Jak. 2, 14–19)? Da..., đavoli vjeruju..., postoji „vjera zlih duhova“, „mudrost 
demonska“ (Jak. 3, 15), „vjera knezova ovoga vijeka“ (I Kor. 2, 6)!  

Ne znači to da je vjera zlih duhova tek moguća nego uvijek već 
na djelu, krajnje aktivna. Đavo ju je približio, učinio „zgodnom za 
praktikovanje“, „korisnom“, čak naprednom i progresivnom. Đavo je 
naprednjak. Zašto ne i prosvijećenom? On je i Prosvjetitelj. Zna, kao i 
Bog, „imaće svoje posvećene i vjerne sljedbenike“ (Jov. 6, 70). 

Jednostavnost Jevanđelja jeste u tome da ništa ne skrivaju i 
sasvim jasno pokazaju: đavo je „glavom i bradom“ (samom svojom 
„pojavom“) tu da ukaže na suštinsku opasnost i bezdanost vjerovanja 
– „usred blagoslova moguća je i osuda“. S druge strane, svojim djelom 
on demonstrira da je svaka osuda vjere u Boga u prinudi da rađa 
drugačiju vjeru, u principu, čovjeku prisniju i prihvatljiviju: vjeru 
koja podiže samo glavu dok joj je mrsko sići u srce. Zadovoljna kad ne 
zna ništa sem onog što je postigla vlastitim snagama, kad ne spoznaje 
drugačije nego posjedovanjem, zadovoljna najzad jer napokon ima 
armiju prosvjećenih koji nisu morali biti ranjivi spram jedne više 
svjetlosti koja zabljesne i probode.22 Kao da je sam đavo zasjeo u 
zadovoljstvo totalitarnog znanja, nama najsvojstvenijeg – spram 
drugog razarajućeg, a spram samog sebe izjedajućeg. Uostalom, kako 
se oteti utisku da su nauke, a naročito nauke o čovjeku, najodanije 
đavolje kćeri?23 Ne čini li se onda smislenim u čitanju savremenosti 
pomoći se „izlistavanjem opisa đavolske vjere“ (koji u Jevanđeljima ne 
samo da su eksplicitni već su „jezgroviti prikazi“)?

22  Vidjeti: F. Hadjadj, str. 75.
23  R. Muchembled, Đavao od XII do XX stoljeća. Jedna priča, Pelago, Zagreb, 
2010, str. 15. Rođene iz temeljnog loma Zapada u 18. i 19. vijeku, sve čine da 
tako ne izgleda – odbacuju rogata demona s trozupcem i daju se u istraživanje 
meandara čovjekove svijesti i podsvijesti, fundamentalnost pitanja dobra i zla za-
mjenjuju fundamentalnim pitanjem odnosa pojedinca i njegove grupe. Savršeno 
otklizavanje od bitnog!   
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A to bi značilo: bez teorijskog predumišljaja, bez ustezanja, i 
gdje god je to moguće, uranjati u „modernu zagonetku“ (što opet znači: 
uranjati u ono gdje više niko ne uranja i odgonetati ono u čemu više niko 
i ne vidi bilo kakvu zagonetnost – graditi hramove tamo gdje se drugi 
više i ne osvrću), koja danas poput Sfingine zagonetke dramatičnije i 
užasnije iskače pred nas nego što je pred Edipom iskakala: zagonetka o 
mrtvom čovjeku, mrtvom ali na životu, zagonetka kakva još nikad nije 
postavljena. Možda i najzagonetnija zagonetka? 

Odgonetati je znači samo jedno: misliti otmicu, čitati airô.

***

 Sve živo i mrtvo danas „oteto je“ (biti svoj može se samo u jednom 
„jeste“ koje je i samo priviđati se, koga to es spuckt okreće – jer ono i ima 
snagu da čini airô). „Tvar se pokori taštini ne od svoje volje nego zbog 
onoga koji je pokori“ (Rimlj, 8, 20). 

Više i ne znam šta je šta: je li živo mrtvo, a mrtvo živo? Što bijaše 
životno gasi se, mrtvo ustaje da živi. Armija mrtvih, jedna armija uzetih, 
oduzetih, stavljena u pogon uzimanja! Svi od reda „uključeni“, ali samo 
kao isključeni, izvlašteni (uključeni kao ugašeni), izmeteni. „Izmet svijeta“ 
– anavim, ali okrenuto Pavlovo anawim – kao rukavica izvrnuto. U njemu 
i dalje zvoni leimma (hebrejsko še‘ar, šerit) – izabranost, ali pjeva sasvim 
drugu pjesmu, drugačiju. Nije to anavim na kojem će se graditi Božje carstvo, 
ostatak spasen po milosti, niti je njegovo leimma – pozvanost od milosti, 
već je anawim ponijeto, oteto, postavljeno i pozvano da se spasava jedino 
i isključivo od milosti. Spasiti samog sebe i to svojom rukom – poziv na 
svojeručnost upućen je svakom čovjeku.24 Ali ruku na srce, zar on nije za nas 
jedino suvisli poziv? Poziv na vlastitu slobodu – ima li šta veće za čovjeka, 
pa i čovječnije? 

Dajte mi samo ono što mi pripada po prirodi, sve ostalo neka 
bude kako jeste. Zar to nije hrabro? Jer šta će mi milost koja traži Savez! 
Nije li ona tamničenje? Hoću da budem sam u stvaranju svoje sreće i 
da je gradim svojim sredstvima, da budem svojim vlasnikom. Stoga, 
odbijam sreću koju milost nudi – otrovna je! Dar koji je besplatan, a 

24 Vidjeti op: E. Pagels, The Origin of Satan, A. Lane, The Penguin Press, 1995.  
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obavezuje, čini dužnikom u beskraj. A dužnik ne može biti vlasnik sebe. 
Poredak milosti remeti prirodni poredak, a kad ga remeti, i „prirodni 
razum“ već sikće. Sasvim prirodno. Njemu zakon nije problem, služiće 
do smrti ako treba, ali milost – zašto se nije ostalo kod prirodnog, 
čemu taj višak iznad zakona, taj dar natprirodnog kojem moramo biti 
zahvalni cijelim životom, a da ništa ne zadržimo za sebe? Neću da činim 
dobro slušajući „prvo vrelo svakog dobra“25, neću dobro s odgodom, 
hoću ga sad, hoću sam da ga stvorim (po svojim mjerama i pravilima). 
Osjećam cijelim bićem da sam pozvan da stvar uzmem u svoje ruke. 
Ponosno stoga pjevam pjesmu slobode. I neka mi ne kažu poslije da 
tražim zlo, hoću dobro i činim ga po svome, darujem ga iz uvjerenja da 
ništa ne primam – jer mogu darivati kao Bog, mogu biti velikodušan 
kao taj vaš Bog! 

I eto kako u našim slobodarskim pjesmama dotičemo samu bit 
satanskoga grijeha, otjelovljujemo vjeru zlih duhova: činiti dobro vlastitim 
snagama i planirati sreću bez iznenađenja. Naravno, danas je grijeh zvati 
ovo grijehom,  zločin protiv liberalnog raja,  napad na njegove vrijednosti!

Ja hoću biti Ja – ne djevica koja se daje i otvara svom mužu već 
neudata djevica koju nije niko spasio, koja se onda daje kome hoće i kako 
joj je volja. Dobro se osjećam samo u onome što sam nalazim i otkrivam. 
Slavu više nigdje ne nalazim sem u sebi. Tu i slavim. Proslaviti se u sebi! 
– nije li to jedini đavolji interes, sva njegova darežljivost? 

Proslaviti se u sebi, pa onda hoću sobom da se proslavim, hoću 
slavu da raznosim – najzad, hoću da me se proslavlja, da budem slavljen 
i hvaljen. Za vjeke vjekov. Ja sam junak naših dana. Tačnije: Ja je junak 
naših dana – jedna šema, jedan aranžman sa sobom.  

I onda svako sebe aranžira – zamišlja kao tog i takvog junaka. 
Među nama otud i nema nikog kog bi mimoišla demonska vrućica – jer 
ko je lud da se predaje milosti kad može biti self-made-man. Prvo znači 
biti slab, drugo biti jak. A ko još ne želi biti jak i mirisati moć? Ali tu i 
jeste paradoks – ko poželi, prizvaće airô, ponijeće ga „đavo“. 

Dobro to uočava Sioran: proslaviti se sobom nije drugo do savršen 
mimesis đavolskog načela. Đavolska mimesis. Kad bi svako, veli on, bio 
rad priznati svoju najskriveniju želju, morao bi priznati u stvari ono što 

25 Vidjeti: F. Hadjadj, nav. djelo, str. 87.
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đavo hoće i reći na kraju: „Želim da budem hvaljen“.26 Nije tu riječ samo 
o priznanju već se želi uvijek „više“ i nekako „slađe“ – hvaljen. U želji se 
da čitati i neka vrsta naredbe (ili barem sugestije): neka svima budu usta 
„puna mene“, kao i meni što su uostalom! Neka se drugi zagrcnu mnome, 
kao što sam i ja zagrcnut sobom – i san se ostvario. Ja pretežem. Važan 
sam. Jedno narcističko zadovoljstvo. Možda i jedino. Sam sebe i samo sebe 
ljubi. Samoljublje.   

Samoljublje proizilazi iz grijeha, odavno je govoreno, iz djelovanja 
Nečastivoga. U njemu je samo prividna moć i opsjena. Ali ne zaboravimo: 
po sebi, samoljublje nije opsjena već „skrivena stvarnost“, koja rađa 
obilje iluzija i njima se hrani. Baš kao neki đavo. Ovaj put u nama. I 
nikako se ne može sakriti: u samonapuhanosti zaudara ništavnost. 
Imenovati samoljublje znači zapravo utvrditi početak iluzije, njen izvor, 
ali istovremeno i kraj, jer iluzije nastaju iz samoljublja i za samoljublje.27 
Sam sebe i samo sebe ljubi – tamnica je onog koji je nesposoban za 
Drugo. Pakao. U samo jednom aspektu.      

Stoga, niko da se odvaži i otvoreno prizna to što želi, jer osjeća: u 
želji da se proslavimo progovara „najodvratnija i ponižavajuća slabost“, 
uvijek „živa slabost“ koja se „hrani osjećajem samoće i nesigurnosti. Niko 
nije siguran u ono što jeste i u ono što radi“.28 Ne može ni biti. Nesigurnost 
je fundamentalna, slabost univerzalna. Zato želim da me hvale, bilo ko 
i bilo gdje, hoću moć, njen privid, jer u stvari najviše želim da budem 
obmanut u pogledu sebe. Dajte obmanu, razvucite obmanutost, hoću 
ospjednutost obmanom, jer lakše je! Ko me obmanjuje, čini me sretnim. 
A ako me sretnim čini, neka radi sa mnom poslije šta hoće! I ja ću raditi 
šta god on traži, samo da me nastavi činiti sretnim. On meni, ja njemu. 
Čist račun. Ljubavi ni za lijeka.    

Možda smo rajsku sreću pokvarili mnogo više željom da se sobom 
proslavimo nego čežnjom za spoznajom dobra i zla. „Čim je osjetio njenu 
privlačnost čovjek je prešao na stranu đavola. A ona je stvarno đavolska 
u načelu kao i u svojim ispoljavanjima. Zbog nje je i najobdareniji među 
anđelima završio kao pustolov, a mnogi sveci kao šarlatani... Kad je 

26  E. Sioran, Pad u vreme, str. 78. 
27  Ž. Starobinski, Od boljke i lijek..., str. 80. 
28  E. Sioran, Pad u vreme, str. 72. 
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nemoguće spasiti dušu, nadamo se da ćemo barem spasiti ime. Zar bi 
uzurpator, koji je trebao sebi da osigura povlašćeni položaj u svemiru, u 
tome uspeo bez htenja da se o njemu ne govori, bez saletanja, bez dizanja 
galame“.29

On hoće da se o njemu govori kao o Bogu, da bude kao Bog. On 
hoće „aranžman sebe, jedno priviđenje u kojem će ono što nije prigrabiti 
jeste. Jedno „ludilo sopstva“ – koje se samo sebi obećava – biću kao Bog. No 
pustolov, budući da je u slavi rođen i da je vidio slavu Tvorca, dobro zna da 
nikad neće biti Bog. Ali isto tako zna – ako nije kao Bog, neće ni vladati? 
Moraće se(be) obećati kao Bog (izdavati kao Bog). I moraće obećavati kao 
Bog. Pritom, to ne znači smjesta rušiti Božje obećanje, samo ga okretati – u 
čovjeka posaditi prekomjernost od koje se gnjili: biti ravan Bogu, jednak 
Bogu (ίσοθεῑα – ravnoboštvo izvan božjeg poretka).30 Još jednom, iluzija 
je da Đavo ruši, naprotiv, on je onaj koji uvijek govori: Da Gospodine, Da 
Gospodaru. Ono što on čini jeste airô – diže sa zemlje, uzima, otima. 

Simulacija je ključna riječ uzurpatora, kao što će postati ključna 
riječ naše kulture. Kad se Bog simulira nužnim načinom, sve postaje 
simulacija. Jeste je simulacija. Jedan „način“ ili „šema“ kojom se hapsi 
realno. Ime joj je autos. Ali specifično autos. U njemu kao da djeluje nešto 
što najprije privlači, a onda izigrava i čovjeka i svijet; nešto što nosi – 
matica – i to u svim značenjima: kao ženka koja nosi jaja, ali i kao matični 
vijak – ono nešto što navrće zbivanja; isto tako jezgro, žarište, pa i ono 
noseće što hoće biti domovina, pa čak i knjiga u koju se ima upisati svaki 
podatak svijeta. Matica koja nosi – kao u muzici podloga ili potka tonova; 
ili u logici okvir koji je instrument upravljanja i planiranja. Autos, kao 
matica, ne samo da pušta da se u njega sve utiskuje već svemu daje svoj 
otisak – pečat. I sve se uniformizuje isključivo po jednoj sili, sili vlastite 
gradnje koja se uvijek pokaže kao sila ništenja (ne slučajno, jer cilj vlastite 
gradnje i jeste ništenje). Ništenje ubija, ali ništenjem ubijeno je pokriveno, 
smjesta i aranžirano, ponovo iz-mjereno. Latinska riječ imperium sve to 
nosi u sebi. „Imperare je namjestiti, preduzeti određene mjere... Imperium 
je teritorija zasnovana na naredbi... Suština riječi imperium sadržana je 

29  Ibid, str. 69.
30  P. Hristu, Tajna Boga. Tajna čoveka, Želnid, Beograd, 1997, str. 210. 
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u aktu stalne akcije“.31 Zločin koji se prekriva sumanutim ubrzanjima; 
falsifikovanje kraja i proračuna kraja; falsifikovanje vremena i odvijanja 
stvari ubrzavanjem toka32 – i eto ga globalni Imperium. Krajnji naum 
zlokobnosti. Slava jednog autos – radosna vijest prokletstva.  

Đavo kao autos – kao tehnika sopstvene gradnje, jedna zatvorenost 
u sebe – kao autologija, u kojoj ovo autos ne samo da mjeri i premjerava 
svako allos (drugo), određuje ga i zacrtava u polju vlastitog, već mjeri i 
samo sebe. Sam sebi i Otac i Tvorac!  

Ali to nije grčko autos, nije grčka samodovoljnost – αύτάρκεια, 
kao što nije ni ličnosna αύτάρκεια, kao dar božanske milosti. Autarkno 
je, da se ograničim na Platona, ono što prodire do iskona i samo zbog 
tog prodiranja dobija epitet autarka. Dakle, tek u dodiru sa iskonom, sa 
Drugim, nešto biva ispunjeno sobom, a otud i samo sebi dovoljno. A ono 
što je takvo samo sebi jeste jedno, i ka spolja se ograđuje i potvrđuje kao 
jedno i identično.33 

Ali đavo hoće samo Isto, Isto bez Drugog, čisto Isto. Kad drugo 
više ne bude bilo moguće, počeće sa obožavanjem drugog. Orgijanje sa 
drugošću. Đavo je liberal. Bez sumnje.   

Kao da postoji neka prelatura zla koja se otvara na strani koja je 
u smjeru Drugoga – dostojanstvo koje je moguće samo kroz izigravanje 
odnosa sa Drugim, kroz zloupotrebu tog odnosa.

31  M. Heidegger, Parmenides, GA Band. 54, V. Klostermann, Frankfurt am Mein, 
1982, str. 58–60. Vidjeti: P. Bojanić, Provokacije, Službeni glasnik, Beograd, 2008, 
str. 76. 
32  Vidjeti: Ž. Bodrijar, Iluzija kraja, Rad, Beograd, 1995, str. 15–16.
33 Op. vidjeti: H. Krämer, Die Grundlegung des Freiheitsbegriffes in der Antike, 
u: Freiheit. Theoretische und praktische Aspekte des Problems, K. Alber Verlag, 
Freiburg/München, 1977, str. 239–270.  Još nešto: u osjećanje postojanja kod Grka 
uključuje se jedno specifično ljudsko osjećanje koje ima oblik sa-osjećanja o posto-
janju prijatelja. Prijateljstvo je potreba za tim saosjećanjem o postojanju prijatelja u 
osjećanju sopstvenog postojanja. Prijateljstvo za Grke ima ontološku, a tek onda i 
političku ravan. „Nema tu nikakvog  međusbjekatskog odnosa – te himere moder-
nog doba – nikakvog odnosa među subjektima: radi se pre o tome da je postojanje 
podeljeno, nije samom sebi identično“.  Prijatelj nije drugi ja, nego drugost koja 
je imanentna sopstvu (Drugo u srcu Istog), postojanje drugog od istog. U istom, 
drugo od istog – misterij onog heteron koje nije suprotno u odnosu na autos nego 
označava njegovo porijeklo (vidjeti: Đ. Agamben; Dispozitiv i drugi eseji, Adresa, 
Novi Sad, 2012, str. 15).
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Biti Ja, baš kao On, bez Boga, bez Oca, sam samcit, slobodno Ja, 
samodovoljno, samovlasno, pustolov i uzurpator koji će zarad vlastitog 
sjaja zapaliti cijelu šumu. Beskonačnost volje za sobom zamjenjuje 
vječnost Boga, što baš i nije dobra zamjena. Dok vječnost Boga sljubljuje 
sa tvorevinom, manična je volja zaljubljena samo u sebe. I brzo se nasuče 
na hridi ničega. A onda je Ja prinuđeno umnožavati demonsko kao 
reakciju na vlastitu plitkost (plitkost vlastitosti).34 

Opijen sobom čovjek misli da ima moć, vjeruje da je njegova, želi je 
sve više. Postaje čudovišna opsjednutost moći. U krajnjem, opsjednutost 
„čudovištem“ – jer moć koju traži na kraju uvijek izmiče, i kao kusur 
ostavlja jedino utvare i fantome. Što više želi moć, sve manje čovjeka ima, 
jer baš to htijenje čini ga raspoloživim svakom vidu moći – obezličava. 
U želji za moći malaksava, ali ne odustaje – mora htjeti, mora se htjeti 
imati moć, jer kako da se živi! Mahnito, u svakom slučaju. „Ja mogu“, 
„ja hoću“ – šta se u stvari govori u ovim ispraznim bulažnjenjima do „ja 
moram htjeti da mogu“, „ja naređujem sebi da se povinujem“?35 Ali ko 
naređuje kad Ja naređujem? Kome se povinuje kad se „sebi“ povinuje? 
Ko govori u odvažnosti za sebe?

Jer kao da nam nešto iz daljine šapće i doznačuje: kad god i gdje 
god se čuje – ti ne trebaš, govori i samo govori – Hoću da smijem. Govori 
uporno i dalje će ti se reći. Hoću da smijem – nije dovoljno, jer samo je 
okrenuto ti ne trebaš. Prazno je. Ako hoćeš da smiješ, najprije vidi možeš 
li! Šta će ti smjelost ako nemaš moći? Uvijek prvo valjda treba moći 
da bi se oglasilo htjeti. Zato smjesta poželi moć! I pustolov će već doći 
po svoje. Odnijeti šalu. Airô. Postaće đavolski ozbiljno, bez mogućnosti 
izlaza. Pred očima počinje svoju igru drevna istina: „Nikad jaki, nego 
slabi teže moći, i dostižu je jedino združenim djelovanjem Lukavstva 
(zmije) i Ludila (zvijeri)“. 

I kako Bog da pobjegne zlim ustima koja odaberu prežvakavati 
svoj vlastiti pakao? U tom smislu, Stvoritelj je bačen na milost onima 

34  Tako su nastale sve lažne alternative od kultova slavnih i religijskih fundamen-
talizama do satanizma, te bombastičnih fraza i laprdanja nju ejdža. Brojni oblici 
brzo spravljene transcedencije mogu se dobiti na svakom ćošku i to za „veoma male 
pare“ (R. Muchembled, Đavao od XII do XX stoljeća. Jedna priča,  Pelago, Zagreb, 
2010, str. 215). 
35  Vidjeti: Đ. Agamben, Dispozitiv i drugi eseji, str. 54–55.
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koje je stvorio. Predati se prokletstvu nije li to jedina moguća pobjeda 
nad Stvoriteljem? Budimo sigurni, i Pirova pobjeda, poput odsjecanja 
vlastite glave kako bismo izbjegli giljotinu. 

Već sad osjećamo, biti Ja, biti slobodan (na način šeme pustolova), 
nije ništa drugo nego vježba da se bude ništa. Zaista, čim je čovjek postao 
svoj na način da „ne poznaje druga roda“, tj. kad se utvrdio kao „ponosna 
singularnost“, smjesta je „okopnio“ – postao „neka vrsta ničega, bez 
naslova“. Beznačajnost. A što ponosnije nosi osjećaj sopstvene neizlječive 
beznačajnosti, čovjek usrdnije prezire druge. I šta se drugo od njega traži? 
Ruši se u ono što te upropaštava, i to sa odobravanjem! Padaj i sebi recituj 
(poput Jaga iz Otela): „Vrline! Šipak. To je do nas što smo ovakvi ili onakvi, 
naša tijela su vrtovi gdje su naše volje vrtlari; tako je ako želimo saditi 
koprivu ili sijati salatu, saditi miloduh ili plijeviti majčinu dušicu... pa moć 
i ovlast ispravljanja leži u našoj volji!“ Ubjeđuj se, mada znaš da Jagove su 
riječi prazan oratorij. Njegova supruga Emilija u stvari pogađa. Kao nekad 
ona, sad i sami osjećamo i slutimo: „U svemu tome neka je neman... Sama 
sebe rađa, sama sebe začinje“; neko prokletstvo, drevno, koje se najavljuje 
iz daljine, obećavajući se. To što dolazi odavno je pošlo, ali sad izgleda stiže 
u punoj snazi. I muči. „A, šta te muči? – pita Otelo Jaga – „Ništa, ali ipak ne 
znam šta!“. Jagov odgovor mada neodređen začuđujuće je precizan – čačne 
đavola – zato je uvijek sposoban da pogodi nerv naših života.36  

***

Da li je napokon „svanuo dan“ da se ponovo pita jedno drevno a 
jednostavno pitanje: odakle čovjeku uopšte da će biti kao Bog? Najzad: 
Quis sicut Deus – „Ko je kao Bog“?

Kao da se u ovaj povik Arhangela Mihaila može skupiti sva drama 
naše povijesti. Zar on ne odjekuje u samom njenom događanju? Ako 
nemamo uši da ga čujemo, nesreće vremena zasigurno će ga otvarati, 
pokazujući jasno „providencijalnu ulogu Tiranina“. U pitanju Quis sicut 
Deus daje se u potragu za Neprijateljem.

A dati se u potragu konkretno znači – poći od onog što se zatiče 
i što je factum evropskog ljudstva: jedina njegova veličina veličina 

36  Vidjeti: T. Eagleton, O Zlu, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011, str. 35–36.
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je poraza. U moru „ljudskih prava“, kako kaže Sioran, samo je jedno 
stvarno: pošteno i do kraja igrati ulogu pobijeđenoga.37 Jer samo smo tu 
nakon burne ali iluzorne odiseje (praznog vrćenja u krug) ponovo svaki 
na svome. Iznureni stupamo na ovo tlo, svjesni svog bijesa i oholosti 
bogova, kao i vlastitih demona.     

Stati na ovo mjesto, na ovu tačku, igrati ulogu, a ne glumatati, 
značilo bi u krajnjem samo jedno: biti svjestan granica i nedostataka, 
raskrstiti sa obećanim iluzijama o sopstvenim preimućstvima. Koliko god 
to čudno zvučalo, ali mi se moramo ponovo učiti moralnom srozavanju. 
Ići natrag prema grijehu ne bi li pošlo za rukom da se osjete, a potom 
i sagledaju, sve nedaće one, kao nekim prokletstvom izazvane, euforije 
u koje su ljudska bića slobodom gurnuta i zavitlana. Istovremeno, to 
bi značilo preko sebe samog ući u prostor tiranije, u đavolski zamršen 
prostor, te upoznati neprijatelja iz prve ruke. 

Ko otvori ova pitanja, đavo će se sam privući i isturiti u prvi plan. 
Na jedan osoben način on je glavni protagonist i agitator otetog svijeta. 
Njegov bog. I otac. Đavolska uprava svijetom postaje legitimna, nije više 
uzurpatorska. Naš je gospodar jer mu dajemo prevashodstvo. 

Dakle, nema sumnje – Đavo je zasjenio Boga. Budimo stoga 
hrabri i priznajmo od koga zavisimo. Ali budimo i iskreni – nije li Boga 
moguće zasjeniti samo ako se svekoliki svijet svede na čovjeka i njegovu 
vizuru? I tu utamniči kao „ovaj svijet“? Ne postaje li Bog sjenom onda 
kad đavo dođe po svoje, kad uzme? Nije li onda airô uslov ovog svijeta, 
oblik čovjeka ovog svijeta? Otimanje kao „osnova“ svijeta – vješt đavolski 
trik „zasnivanja“ čovjeka. Zato svijeta nema, umjetni je svijet. U želji da 
njime ovlada, i čovjek gubi svoj lik. Umjesto da bude svijeta sin, hoće 
gospodstvo. Ako namjerno odabira, ne znači da čovjek to čini samo 
da bi postao sluga Satane. Iza sluganstva ima nešto drugo, neka vrsta 
demokratije, oslobođenja, pa bio to i pad u prazninu. Svako je ovdje svoj 
gospodar, svako sebi postmoderni bijeli bog. Svako je baš onako kako 
i đavo jeste – niko. Na kraju dođe na isto – svako je osuđen na vlastito 
prokletstvo. Zao zbog sebe samog, ali i dalje zadovoljan što je protiv Boga. 

37  E. Sioran, Istorija i utopija, Alef, Gradac, 1987, str. 21.
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***

Znam, sve što govorim (i što ću tek govoriti) jeste nasilje nad 
razumom, ali šta da se čini, pošteno je priznati životnost takvog nasilja. 
Striktno govoreći, i pitanja o događajnosti („ko ovdje djeluje“, ili čak „ko 
ovo priželjkuje“) ne mogu biti razumna. No, s druge strane, može li se 
bez njih „identifikovati neprijatelj“? A ako nema identifikacije, čemu 
uopšte filozofija?

Šta se dešava, šta tek treba da se desi? – pitanja nikoga neće 
mimoići. Od njih najprije pogodi neka jeza i strah, možda i ne toliko 
od onog što nas čeka već od samog čekanja. Izgleda, neki, pa barem i 
prividni mir, danas bi se mogao ostvariti samo na jedan način: ostaviti sve 
i hvatati se za vrijeme bez sutrašnjice, za obezglavljeno vrijeme, za „puko 
sada“. Tome nas i uče. Mi učimo druge. I pravac u pakao. Na dosadan 
način ponavljati uvijek i svagda isto. Zbog toga se upravo kaže da je 
pakao vječan. To nije samo grozna agonija svakidašnjice već i mučenje 
prekriveno manijakalnim smijehom. Podrugljivo razmetanje onih koji 
vjeruju da su vidjeli sve, a perverzno uživaju u trivijalnoj i kičastoj 
naravi stvari. Naša muka isto je tako i užitak. Neko ili nešto kao da nas 
svakodnevno uvjerava da uživamo u vlastitom uništenju, a mi se sasvim 
svjesno predajemo. Iznalazimo slast i opojnost u činjenici da znamo 
za lakrdiju takvog čina. I ne ostaje drugo nego da pucamo od smijeha. 
Smijuljenje, cerekanje, ludiranje prokletih – to je i privatni i društveni 
život. Svakom je dopušteno da ide gdje hoće i koliko hoće (i može), jer 
odavno već zna da je na kraju ionako sve isprazno i besmisleno. Svijet 
odjekuje galamom i bučnim smijehom onih koji osjećaju izvitopereno 
olakšanje jer dublje ne mogu pasti. Sa svih strana manično kokodakanje 
stručnjaka koji likuju nad konačnom tajnom koju niko prije njih nije 
mogao otkriti, a ona glasi: ništa je sve.38

A nije li to – baš to – „ostvarena ambicija“ Satane? 

38   Sve to kao “urlanje priproste farse, a ne hihotanje uzvišene komedije“ (T. Eagle-
ton, O zlu, str. 87).
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Ђорђо Сладоје

ЗАДЊА ПОШТА ХАШАНИ

Магла и студен – то сад влада
Коњокрадице кокошари
Згасла ватрица дједа рада
Шта јоште душу да озари

Месец у дечју стао шаку
Копрца се у мутној пени
сјајка ко орден са бувљака
Али не шапће – ходи к мени

У башти бљушта сивог сљеза
У дупљи века у запећку
Цвату самоћа и ђул-језа
све бледи као крст на стећку

Десна у левој трину купи
По Хашанима и Грмечу
Ни у далекој пустој Крупи
одавно нико песму не чу

и ничег слово да озари
и маховину глуву згули
са мале хумке на Козари
Над којом сирот ветар тули
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ФОЧАНСКИ ПРОПИСИ

Напуни кратеж лулу сланик
А нек је пуна и чутура
Подупри врата и дрвљаник
Кад дуне кривак преко Кмура

Шта ћеш у Прачи и Горажду
Ниси толики узалудник
Ко да у дому немаш вражду
У души пуст и празан рудник

и рашта ли ћеш у Јелечу
и на Загорју – куд и коме –
Тамо су давно свршили сечу
и још понеку младицу ломе
До прве крчме кришом скокни
Где мученица очај меси
А уз Чемерно кад окопни
Ако се једном и то деси

Не буди срце-совуљагу
ћути и слушај дринску хуку –
Можда у магли по вучјем трагу
Неко и овде тражи луку 
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НЕ ДАЈ ИХ ЗАБОРАВУ

онога што је знао и травку безимену
Мелем  краљевској бољци и козјем вимену

Који је удлаживо скршене коњске гњате
А што му дугују за то – нека у цркву врате

и луду варошку сваку – рецимо васа Кису
У молитвама помени и новом рукопису

и Мата звездохвата коме не треба књига
Него судбину сриче из трептаја и мига

Који мамуза стухе рве се са алама –
Да му не мањка хвала тропара и псалама

Нека је крилата рима и накићена строфа
и за нашега саву славног и дичног грофа

Због ког је и цар руски кинеском цару вико –
Ми смо Гачани за вас – да вас је још толико
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ПЕСНИЧЕ ЗНАШ СВОЈ ДУГ

Насука ме хуља на лед танак
Преварих се и позајмих франак
он удари тврду хипотеку
На планину месечину реку

Манастире гробља и дућане
и на кућу и на укућане
На Косово Банат и Барању
и на душу – нарочито на њу
На родослов иметак и име
и каматном стопом пригњечи ме
Просврдла ме студеном монетом
А не да ми да платим сонетом

Да побегнем у пустињу Гоби
и тамо би дошло да ме роби
Па се бојим прећу црту танку
и у подне лагумати банку
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НЕ ДАЈУ МИ ДА ОДЕМ

Душе умрлих давно
Што шапћу ноћу
У трави и дрвећу
и очи моје мајке
Које никада више
сем у сну видети нећу –
Не дају ми да одем

и твоја жална песма
Чији се ехо враћа
из неког далеког врта
и зари нашу собу
и смех Тијанин
од кога ластавице
Забораве сеобу
и ждралови се помету –
Не дају ми да одем

Звезде у дечјој шаци
Пахуље слова трешње
сутонска привиђења
и облак распет
На крсту невидљивом
измеђ Хума и Прења –
Не дају ми да одем

и Месец дремљив тумач
Тајни земље и воде
Дувански дим и књиге
Чаробни брегови речи
сунцокрети и звона
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и оно што у свему
Његовим дахом шуми –
Не дају ми да одем
Куполе стогова сламних
У византијском стилу
Тврђаве мравињака
и зарасле могиле
вратнице што се увек
Прекорним залупе треском
и потом дуго цвиле –
Не дају ми да одем

Дуга ждребеће гриве
светлице-веверице
Под стрехом врапчји сабор
Пчелиње задужбине
Кућни светац на зиду
и сунце у чуду
Застало понад света
Као над гнездом роде
За онима што иду
А не знају куд иду –
Не дају ми да одем

Јуродиви и нишчи
Без хлеба и конака
Који небеса држе 
и беду позлаћују
Месечином и смехом
Мада немају никог
Ни тамо ни овамо
сем ветра и облака
Који на пусте чуке
Таворску светлост своде
У трену магновеном –
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Не дају ми да одем

и онај бивши редов
одавно беспозивац
У сну на тајној коти
одакле Цер се види
Колубара и Маљен
Косово клето
и цркве Метохије
и стаза којом се многи
слављен и хваљен
Никад вратио није –
Не дају ми да одем

и нада неугасна
Да ћемо тужни роде
У златне скупити купе
све што се расу
и смешна помисао
Да ће ти затребати
У одсудноме часу
Што сањао сам и писао –
Не дају ми да одем
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Милутин Мићовић

ЊЕГОВО ГОСПОДСТВО – СЛУЧАЈ 

ПРВИ СЛУЧАЈ

Много је случајева. и ниједан није исти. Многи случајеви су 
остали нерасвијетљени. Многи су се одиграли пред очима људи, али 
је нешто у њима остало скривено – печат и потпис, као да су остали 
с оне стране. овамо су се одигравали, а одонамо су смишљани. и 
нема случаја који није везан и с оном страном. Један ми је говорио 
који је дуго горио на свом случају:

„Мој случај мени још није јасан. Тако хоће мој случај. У њему 
увијек има нешто скривено. Тако он има надмоћ нада мном. А све 
што сам видио и сазнао у животу, видио сам и сазнао захваљујући 
мом случају. Захваљујући заплитању и расплитању мог случаја 
у мени. Улажењем у безизлазне, и излажењем у чудесно јасне 
ситуације. Улазећи у безизлазе који поражавају ум, и излазећи у тако 
јасна виђења, која чисте сваку памет. Тако сам стекао и повјерење 
у мој случај. Многим парадоксима и загонеткама почео је да ме 
раствара, разара, и изграђује. оставио ме је без мог ума, и  тако сам 
научио да вјежбам мој ум.
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Не бих никоме препоручио мој случај. он се мени препоручио. 
и препоручио ме чуду с којим сам пристао да живим. Чуду, које сам 
заволио.

Узалуд си ти заинтересован за твој случај ако твој случај није 
заинтересован за тебе, одмах да ти кажем. Узалуд се залажеш за њега 
ако се он не залаже за тебе. Ако твој случај није добио запослење у 
твом животу, ништа ни од твог живота, ни од твог случаја. Ако ти 
нијеси просто постао посао свога случаја, ништа од тог посла. Ако 
твој случај није добио врући задатак да се у теби изврши, твој ће 
случај бити као да га није ни било. 

Наравно, све зависи од тога како је почео твој случај. Којим 
случајeм? Какав је случај покренуо твој случај? Је ли до њега дошло 
случајно, или се дуго припремао? Ко је био главни инспиратор 
твога случаја? Који невидљиви и несагледиви разлог? Да ли је твој 
случај унапријед промишљен и припремљен, или је просто букнуо 
наједном? или ако се јавио наједном, као експлозија и земљотрес, 
како и колико је припреман у подземљу? Шта је прије све требало 
да се догоди, у утроби земље, у утроби времена, у утроби неба, па да 
дође до те експлозије? о томе шта се прије дешавало и припремало 
у тами може нешто да се сазна када случај почне да се одвија на 
јави. сви прави случајеви су јако добро промишљени. Негдје, не 
знамо гдје. од неког, не знамо од кога. Због нечега, и никад до 
краја не знамо због чега. важан случај увијек задржава надмоћ над 
својим учесницима и извршиоцима. и нема случајности у правом 
случају.“

слушам и гледам мог саговорника, и питам се у себи – о 
коме ми он говори? Да ли је он ја, а ја он?! Како је дошло до овога 
разговора? и да ли је ово разговор или ми неко казује шта ја треба 
да говорим?! Тако сам се по други пут, а поводом истог случаја, 
нашао у чуду.
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ЛУДИЛО

Најважнији случајеви су промишљени још на небу. Неко би 
рекао, испрограмирани. Али, ипак, боље је рећи – промишљени. 
Јер на небу нема ријечи програм и програмирање. То је чисто 
људска ријеч, људска мисао, и често, људска одбрана од мисли 
и планова које имају дејство с неба. Може се рећи: Oвдје се  
остварује све по сценарију написаном на небу. Но, није добра 
ријеч ни сценарио. и она је сасвим људска. Људска мјера нечег 
што је небеско. 

Није случајно што ти живиш тако, а ја овако, каже ми човјек 
у коме је његов случај на дјелу. овако од мене захтијева мој случај. 
Не знам шта ће све од мене  затражити, али све што затражи, готов 
сам. сваки случај кошта, а мој мене кошта живота. Тако је угодно 
мом случају. Мој случај неће да се одиграва с мањом цијеном. и ја 
се радујем (но није то радовање без јаких упада ужаса) што он има 
такав захтјев. Тако сам и заволио свој случај. и тако ме мој случај 
увијек држи мобилним. Учини ми се да о појасу носим ватрено 
оружје.

Мој случај неће да се одиграва без ватре, неће да погледа 
на мене, док се у мени не разгори. Некад сам мислио да ће ме 
сагорјети, уништити коначно и за сва времена. Али тако сам 
научио да прелазим своје границе и своје моћи, и да упознајем 
изближе мој случај. Јер пламен у мом случају није од мене, али 
гори кроз мене. Моје је само да издржим ту ватру. Неко ће рећи 
– лако је њему, он има лак случај. Да, на самом дјелу он је лак, јер 
ме с лакоћом узноси у велику лакоћу постојања. У велику лакоћу 
самооткривања. У непосредан разговор с оним од кога и долази. 
Тако је лак мој случај, али тек кад се до њега дође, кад се у њега 
уђе. он тада ради све сам. Али да се дође до њега, мора се прије 
умријети. Умријети, да би се родио. врло просто. и врло јасно ми 
говори мој случај.

Мој случај даје ми снаге да издржим мој случај. Мој случај 
успјешно рјешава сложену укрштеницу мог случаја, откривајући 
његову још већу енигматичност.
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Није тек једном како ми мој случај говори на ухо: „Ништа не 
мисли, ја ћу ти дати снаге да издржиш твој случај. Твој случај сам ја 
смислио и дао да се кроз тебе извршава. све што буде требало, ту 
сам. Живи, и ништа не мисли.“

Мој случај покреће сам себе, оправдава сам себе, води сам 
себе. Ја на то пристајем, служим мом случају. схватио сам да је то 
једино исправно. иако све то превазилази мој ум и разумијевање. 
Али мој случај ми даје живот, да живим мој случај, и да га прихватим 
као свој рођени живот. Живот који се живи испочетка, који ми је 
нејасан, али који ми се открива управо кроз мој случај. и томе 
краја нема. Знам–што је он смислио, добро је. имам повјерење у 
мој случај, иако не знам баш куд ме води, шта ми је све спремио; на 
која врата треба да уђем, у какве јаме да се спустим, с каквим људима 
и нељудима да се сретнем; који ће анђели и ђаволи показати посебан 
интерес за мој случај. 

Често сам помишљао да је мој случај чисто лудило. Јер се 
дешава сам од себе, а ја му служим и не замарам се. Ја му служим 
и не мислим куда ме води. Какве ће бити посљедице мог случаја, 
није на мени да размишљам. Није у мојој моћи да знам хоће ли ме 
оставити и без трунке памети, хоће ли на крају наложити ватру у 
мени и тако окончати мој случај.

Мој случај неће да се заустави док ме не претвори у пепео. 
Јер док у мени има и атома који је још жељан ватре, мој случај се 
продужава, и наново разгоријева. Често сам молио мог Бога овако, 
не знајући ни шта је боље ни шта је горе: „Боже, сачувај ме од мог 
случаја. Боже, води мој случај како је теби угодно. Боже, спаси ме 
кроз мој случај. Боже, дај ми ватре и тако нахрани моје лудо срце до 
дна. Боже, испиши своју пјесму на мом срцу. Твоја пјесма нека буде 
овај пламен којим се разгоријева, који се подиже Теби. Кроз њега 
дај да постанем, и нестанем.“
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БУКИВJЕДИ

Ако је твој случај кренуо у теби да ради, онда он сваки дан 
има посла. Не само сваки дан него и сваку ноћ. и увидјећеш да 
твој случај има моћ да ноћи прeтвара у дане, као што често и дане 
претвара у ноћи. Да на самом почетку увидиш колико је твој случај 
јак, и колико си ти слаб у твом случају. Да завапиш велику помоћ, 
која ће те избавити из лавиринта твог случаја.

и да не дођу тако силно охрабрујући моменти, уморио би се у 
теби твој случај, и ти у њему. Ти велики тренуци обнављају живот и 
смисао твог случаја. и ти моменти стварају залихе с којима издржаваш 
часове безизлаза и безнађа. и сазнајеш да је то зато да би се вјежбала 
твоја душа у најтежим питањима. Јер твој случај у твојој души има 
несагледивог посла. Да све видиш другачије него што изгледа.

Твој случај тебе рађа наново. рађа нови свијет, ново виђење, 
ново сунце. раствара једнозначност спољних чињеница и преобраћа 
их у знак нечега другог. и ништа није оно што јесте, што изгледа да 
јесте. Тако те преображава, тако те учи твој случај. Просте чињенице 
у твом случају постају повод да се види нешто иза њих, много важније 
од њих. и како све јесте да није, и како није да јесте. и како си ти 
бескрајно уплетен у све то, а ништа нијеси прије знао. и како ти се 
преврће и окреће свијест док сазнајеш ово што не би могао да сазнаш 
без авантуре свог случаја, која те води кроз дубраву твог срца, изводи 
на ледник и висоту ума, и отвара, доље, провалије људског безумља.

Никад не знаш шта ће да ти уради твој случај, али те охрабрује 
да дочекујеш његове акције с повјерењем и са храброшћу. он ти 
даје храброст, јер је друкчије не би могао имати. Боље рећи, луду 
храброст, јер тамо куда те води, и како те види, ти не можеш да 
знаш. Знаш да не знаш и осјећаш у томе високо достојанство. 
Привилеговану издвојеност, стајање на вртоглавој висини. и та 
привилегија невидљива је људима. Не можеш да искажеш то. Али 
тим дубље осјећаш, и живиш то што не знаш, и знаш.

Никад не знаш који адвокати воде твој случај, ко их ангажује, 
који тужиоци и шпијуни учествују, који анђели и ђаволи, које судије. 
осјећаш их, понекад их видиш као кроз маглу, али ништа више. А 
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твој случај развија се пуном снагом, улази у затегнуте и компликоване 
ситуације и изненадна олакшања и просвјетљења. Кад видиш шта 
се све може десити у једном дану, онда захваљујеш твом случају 
који је у теби нашао толико посла и живота. и недогледнога смисла. 
Претвараш се у рудокоп, у којем има свих руда заједно смијешаних, 
а доље у дубинама су чисто сребро и злато. и хиљаде врућих и 
надахнутих радника раде у твом рудокопу, на твом случају. и нико се 
не замара, и сви се радују великом радошћу, јер залихе су неисцрпне. 
видиш да ти нијеси само ти. Ти си само неопходан учесник твог 
случаја. Учесник без кога се случај не би могао одигравати у теби. 
Тај случај може се одигравати и у неком другом, али у том случају, ти 
би био ван живота. Живио би као и други. То јест, не би живио. Зато 
стално захваљујеш тајном случају који ти је додијелио твој случај. Не 
знаш долази ли од неба или земље, или и од неба и земље. од неке 
велике промишљености или чистог случаја. То што не можеш да знаш 
о твом случају, што те у њему надилази, управо то има моћ да води 
твој случај, да га покреће из најдубљег дна, и увијек да те надвисује. 
Да те тако стално држи у узвишеној вртоглавици дјелања. и не знаш 
да ли ти дјелаш, или – неко кроз тебе дјела?! Уживаш у свом случају 
онолико колико је страшан,  и – лијеп!

ОПОЈ

Кад те носи матица твог случаја, кад све иде хармонично и 
фантастично, не мислиш о свом случају, твој случај мисли тебе. 
Мисли те и иде посред тебе, преорава твоју врелу земљу. Мисли 
те и претвара у музику која бруји са земље до неба. Тада око себе 
слушаш многе случајеве који су се већ збили, и опет се збивају. 
Прави случаји никад не престају да се збивају. Приближаваш им се, 
улазиш у њихову тишину, у њихову семантичку радијацију. Чујеш 
их сада кад се укида вријеме, а настаје безвременост. сада, њихов 
случај се чује као унутрашња музика постојања. Њихов је случај био 
тако јак и опојан, и напојио је слух многих који су досад живјели, 
и, ево, сад све те животе твој случај открива из почетка. То је тајна 
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твог случаја. сви су живи, иако су прошли. и сви су ту, иако изван 
обичне људске реалности. Матица твог случаја прочистила је твоје 
биће, све чујеш, све видиш. савршено те носи и распламсава у теби 
твој случај, до безумља. 

оно што је заједничко сваком случају који бруји око тебе и 
даје ти тако подршку јесте то што је у сваком од тих случајева била 
умијешана виша сила. она је давала сигурност, моћ и издвојено 
достојанство свим случајевима. Други људи учествовали су у њиховом 
случају, али сваки од тих случајева имао је свој скривени погон, своју 
небеску шифру, која им је обезбјеђивала достојанство издвојености и 
моћ одвијања случаја, без обзира на многе људске препреке. и будући 
да је само чудо било запослено у њиховом случају, прелазили су многе 
људске препреке, излазили из безизлазних ситуација, и сопственим 
чудом достизали славу и сувереност свог случаја.

сваки важан случај наилази на силне препреке и оспоравања. 
Али случају све иде наруку, јер препреке развијају његову унутрашњу 
силу, довитљивост, развијају велико искуство у парадоксима, од 
којих је најчешће саткан сваки важан случај. он је случај и потом 
што људима изгледа невјероватан, апсурдан, без икакве могућности 
да се развије у нешто важно. Кад примијете људи такав, невјероватан 
случај у неком надахнутом безумнику, кажу: „од овога неће бити 
ништа.“ „овај је кренуо да пропадне.“ „Уништиће га његов случај 
прије него мисли.“ „Удавиће се у биједи свог случаја.“ „Не зна колико 
је луд.“ „сад лети, али ће брзо пасти и разбити се.“ „Не лети, него 
му се чини да лети.“ „раздире га нека страшна болест, неће дуго.“ 
„Ђаво га неки узео под своје.“ „Кукала му памет, видјеће кад буде 
касно.“ „Црна му памет, шта је умислио?“ „сметнуо с ума, а мисли да 
га преузела мудрост.“ „Тражи немогуће, јер  му ништа није могуће.“ 
„Проћи ће као и многи други, које је покрила земља и сад је – као да 
их није ни било... с њим ће се завршити његов случај!“

А онај који носи свој случај, или још више, кога носи његов 
случај, слуша ове ријечи, и свака му раздире срце, и говори у 
себи: „Твоје срце треба да прими сваки отров и да га преради у 
блаженство. Твоја душа треба да прими сваки ударац од људи да 
би научила да пламса и да се чисти од свега земног.“ Тако га његов 
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случај води даље и шапће му на ухо да о том не мисли: „То су ријечи 
које наноси вјетар и ишчезавају, ти си дужан ићи напријед, а они нека 
остану гдје су. они тако мисле, јер немају свој случај. иди, прегази и 
преко себе, тако хоће твој случај. Ти не знаш шта је теби твој случај 
спремио. издати свој случај било би страшно. Ко изда свој случај, не 
треба му црња смрт. Боље би му било да се није ни родио.“ 

ОГАЊ

Ко има свој случај, нека буде спреман на све. Дакле, нека 
буде спреман и на ништа. Јер кад уђе случај у човјекову судбину, 
проводи га кроз ситуације које му разоткривају живот од Почетка. 
и открива оне случајеве који су освјетљавали живот изнутра. они 
који долазе послије треба да виде оне који су били прије. То је љубав 
и унутрашњи смисао живота, који је смишљен не на земљи него на 
небу – откуда може и доћи расвјетљење.

Ко има свој случај, читаће „Књигу о Јову“ као своју. Јешће 
земљу и умивати се сузама. Говориће себи као Јов: „Боље да 
се нијесам ни родио. Је ли све обмана, пa и ово да сам жив и да 
постојим? Је ли сав смисао живота да човјека дотуку његове утваре? 
Је ли све то варка и дим у којем се гушим? Боже, што ти хтјeде да 
створиш бескрајну обману која саму себе черечи? Што ти хтједе да 
створиш овакав случај, који се гаси у страху и стиду, покушавши да 
полети и да се открије сунцу?“

У ком живи случај, увидјеће да су муке на живот од почетка 
и од вијека, и да су се људи од почетка носили са овим с чим се 
носи нови носилац случаја. и видјеће како времена и има и нема. 
и како је оно једно исто од прије времена, и у свим временима. 
Читаће „Псалме Давидове“ и прогледaвати кроз сузе. Чудиће се 
љепоти ријечи и видјеће да ријеч може да носи свјетлост живота. 
видјеће да је суштина живота у ријечи, то јест у животу који открива 
смисао ријечи. видјеће како су многе ријечи ништа, а понеке огањ 
и свјетлост живота. и како се многе ријечи умножавају да би се 
сакрио и учинио непостојећим тај смисао.
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Ко има свој случај, он често изгледа као изгубљен случај. 
Посљедњи човјек, унезвијерена утвара под обличјем човјековим, 
пакао који виче на сав глас из његове страшне шикаре. Зијев доњег 
свијета. страх и гађење за све који се осјећају нормалним у овом 
свијету. Не само страх и гађење у очима других него и у својим. Јер и 
сам случај често оставља свог изабраника као до дна порушену кућу. 
Тада он само дише и осјећа своје дубоко непостојање и бесмисао. 
Неко изједначење са потпуним ништавилом. Често он то назива 
стањем нуле. Нема дашка вјетра на хоризонту. Нема ниједне мисли, 
осим мисли о непостојању, и изједначењу с ништавилом. Не реагује 
на друге људе осим на оне који носе отворене ране и јаме. страшни 
случајеви су његово црно братство. они који су још само јаук, црно 
пламсање очаја, који су давно заборавили на језик људски; који носе 
своје ране, али немају коме да их покажу, немају оног ко би их чуо и 
погледао. Такви случајеви су не само отворене ране него и отворене 
јаме људске пред којима хвата вртоглавица. Кад их виде нормални 
људи, од радијације њиховог случаја, прво изгубе језик, и у чуду 
гледају да што прије поред њих прођу, као поред очите пропасти. 
Али ти моменти нијесу само важни за оне који носе свој случај него 
и за оне који и на трен уоче такав случај. Јер они који изненада 
уоче такав случај (потребно је да имају неку нечувајућу отвореност 
душе), иако искључе свијест да не приме његову језу, али по дубљој 
логици, укључи им се подсвијест. и онај који је мислио да се сачувао 
од случаја, од јаме живота, није – јер његова притворена јама све је 
видјела, и све је примила у себе. и који мисле да такви случајеви за 
њих не постоје, варају се. Јер подземљима душе случај се разноси 
свијетом, као понорницом, улази у душе као несвјесни садржај. и 
носилац случаја то осјећа, осјећајући однекуд дејство више правде 
и праведну расподјелу мука. и да су у том сви људи неко страшно, 
невидљиво братство. и нико није изван силе случаја, али према 
својим моћима и немоћима.
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ШИФРА

Не знаш ти шта ти је твој случај спремио. Не знаш ти ко си 
ти. Не знаш ти шта је теби твој пакао напаковао, нити знаш шта ти 
је небо намијенило. Не знаш ти колике јаме носиш у себи, горње 
и доње, отворене и још више неотворене. Практично живиш на 
јамама које су те жедне и гладне. свака воли да те види на свом дну.

и што ти је боље да идеш кроз живот с прикривеним јамама, 
нашминкан и намазан многим знањима? На крају ћеш се урушити и 
пропасти у њих. А твоја ће ти се знања смијати, јер су те одвојила од тебе. 

Не знаш ти ко си ти, а твој случај тебе зна! То је твоја основна 
позиција. и жива загонетка твог случаја. Не загонетка него сјечиво 
које оштри сваки додир са животом. Не само оштри него и соли. и 
тако ти се усијеца у живот. Не у живот него у срж.

Није лако живјети са оним ко те до у танчине зна, а ти њега 
не знаш. Знаш да те зна, и ти њега никад довољно не можеш знати. 
Знаш га и узнаваш, али увијек ти још више измиче. Па живи са 
својим случајем, јуначе. Живи ако ти се живи. Живи као на живој 
ватри. Живи на свом путу који те претвара у пламен и пепео. Живи 
тако или реци – „не“ животу. Некад је теже рећи „да“ животу него 
смрти. То су многи искусили. и главом платили. То ти јасно казује 
и твој случај, који може у моменту да ти самеље кости.

Али нијеси ти без никога. Без никога си често на свијету, али 
нијеси на небу. имаш невидљивог помоћника кад људи не могу више 
ништа. А он ти помаже тако што те ложи на ватру. Али те не ложи само 
на ватру него те уводи и у неиздрживе радости. случај је хтио да те тако 
сагледају твоје крајности. Да себе сагледаш кроз своје крајности. Кроз 
које се једино открива твоја шифра, која те закључава и откључава, која 
те затвара у своје мучионице, и отвара небеске источнике. 

резултат твог случаја, показује се – откривење твоје шифре. 
Без њеног  активирања, нема ти живота. Ни живота ни пута. А кад 
те освијетли твоја шифра, сине и на небу и на земљи. и сагледаваш 
који очај живи у људима. видиш не само замирање него и умирање 
живота. А тим мукама нема саговорника. Јер саговорник за та 
питања може се само наћи с оне стране.
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Твој живот непосредно зависи од твоје шифре. Кад се појави 
у твом животу, као унутрашње обасјање, мислиш да си је освојио, 
да имаш свој живот у својим рукама. То јест, да си сазнао и овладао 
својом шифром. Али шифра не би имала ту тајну, ни ту моћ, да 
је њом тако лако овладати. Тајна шифре је у томе што је никад не 
можеш имати, па ни сазнати. она може да те отвори и обасја до 
дна, али се потом повуче и као да је нема. Повукла се, а теби изгледа 
– изгубила се, нема је више. Твој се процес сад опет затеже, улази 
у компликованије ситуације. Нашао си кључ од једних врата, али 
живот ти је сад показао многа затворена врата и многе тамне путеве, 
који се губе у ноћи. Али тако иде твој случај. Подземно и надземно. 
и прилика је да се на тијесном мјесту опет пројави твоја шифра и 
покаже своју спасоносну моћ.

Не може ниједан случај да се збива илегално. Небеска 
дозвола је почетак. А често он се дуго збива, прави чуда, увлачи 
у себе и многе друге учеснике, а људи не прихватају да се ишта 
дешава. Кажу – нема ту никаквог чуда, никаквог случаја. Неће да 
виде ни што виде, а не што не виде. А онај у коме се разгоријева 
случај види што види. и не губи вријеме с онима који неће да виде 
ни што виде.

САМО ОН ЗНА

само твој случај зна како ће се одвијати твој случај. Ти си 
његов, а и он твој. Ти не знаш откуд је дошао, зашто је дошао, шта 
ти је донио. Ти на почетку ништа не знаш о свом случају, иако те 
већ ухватио за врат. или те већ наложио на ватру. Постао си случај 
свог случаја, о ком ништа не знаш. само знаш да не знаш. Незнање 
је твој дом. оно већ засипа васељену, видљиве и невидљиве свјетове. 
и прокопава јаму под твојим ногама.

А нико ништа не зна о твом случају. и никога није брига. 
Као да не постоји. Као да се ништа не дешава. Као да још ником 
ништа није дојављено о твом случају. Ни примисли о његовој 
далекосежности, о његовој разорној моћи. То што се у теби дешава 



П
РО

ЗА
   

 М
ил

ут
ин

 М
ић

ов
ић

: Њ
ег

ов
о 

го
сп

од
ст

во
 сл

уч
ај

56

само ти знаш, и не знаш, јер то мозак не може да прати. Али живот 
зна, и све разумијева, али се тиме не оптерећује. Живот хоће да 
иде даље и да не мисли. Твој случај се најбоље развија кад ти не 
мислиш, него допустиш да се твој случај слободно креће и мисли 
кроз тебе. То јест, да се несметано одвија. Живљење и мишљење је 
исто, у твом случају. 

око тебе живе људи и не помишљају на твој случај, с 
равнодушношћу која убија. Понеко се ипак осврне и каже у себи: 
„види овога несретника...“. Други каже: „Што се мучи, што не нађе 
неку распаљену жену, тога бар данас има свуда“; трећи: „има му 
нешто страшно“; четврти: „Ђаволи га неки муче“; пети: „Луд је ко 
струја“; шести: „ономе не може више ни Бог помоћи“; седми: „Боље 
би му било да га нема“; или: „Претежак је његов случај, ни сам не 
зна шта га је снашло“. 

Ко носи свој разгорјели случај и све ово слуша, види како 
је неразумијевање од стране људи потребно његовом случају. 
и да у том неразумијевању има и некаквог разумијевања. и да 
у том немијешању у његов случај има и некога мијешања. То 
га продубљује и усложњава. и кроз неразумијевање људско 
дубље сазнаје свој случај. Како је загуљен, несхватљив, издвојен, 
препуштен сам себи. Како је људско неразумијевање со за бољи 
укус његовог случаја.

Твој случај тебе води као слободног роба, као јагње на 
заклање. Твоје је само да се предајеш без остатка вољи твог случаја. 
Да благодариш оном ко га је смислио и који му даје снаге да сам себе 
издржава. Ти знаш да ти сам не би могао издржати твој случај, али 
истовремено знаш да твој случај има довољно снаге за свој случај. 
То знаш, али немаш ни о том кад да мислиш. То просто региструјеш 
у једној секунди, док се дубоко спушташ у тајну твог случаја, док 
сагоријеваш на његовој ватри, док те подиже високо, гдје се губи 
моћ икаквог размишљања.

размишљање, у твом случају само успорава твој случај, или га 
одлаже. А то не иде у прилог твом случају. Твој је случај неодложан, 
и збива се посред тебе, у свијету гдје се о том углавном ништа не зна, 
и гдје је твој живот у њиховим очима безначајан. све то знаш, али 
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ни о чему не размишљаш, јер те води твој случај, и даје ти радости 
да заборавиш на све бриге, и што је још важније, на све опасности, 
па и на све могуће и немогуће посљедице.

У коме ради његов случај има и часове дубоке замишљености, 
која је више силазак у свој подземни свијет. Многи кад виде човјека 
који носи такву тежину свог случаја, кажу – „изгубљен случај! Њему 
више нико не може помоћи. он није од овог свијета. Њега ништа 
не занима што друге људе занима“, и сл. А носилац случаја није 
замишљен што неко о њему мисли овако или онако, него се радује 
што у њему ради његов случај, недогледно чудо његовог случаја. 
Чудом се чуди и захваљује што га је снашао такав случај. Мисли да није 
само човјек, јер у том чуду престаје људска памет. То је чиста поезија 
случаја, која се не записује, нема се кад, директно одлази на небо.

Људи кад га виде, заносе главу, с ријечима – претежак тежак 
случај. страшан случај. Боже, сачувај свакога од овог случаја.

НИКО МУ НИШТА НЕ МОЖЕ

одавно траје његов случај, чудо како је жив! А он, не само да је 
још жив него све живљи. Такав је његов случај. Увећава силе које чудом 
чуде. Његов случај је разоткрио многе случајеве. За много шта не би 
знали да не сину његов случај. сад знамо што не можемо да поднесемо.

А он је видио што други нијесу видјели. Прошао кроз најужа 
врата. ронио у подземне изворе. Пролазио поред подземних бића. 
Поред њихових разјапљених и жедних чељусти. и изнио живу главу, 
захваљујући свом случају. Да га није туда водио његов случај, главу 
не би могао изнијети. Ни теоријски. А сад је бољи него је био. Јачи 
него што је био. Бржи него је био. радоснији него је био. сад је тек 
он он. Као да се у њему десила нека велика побједа. Негдје, не зна се 
гдје. с неким непријатељима, не знамо с каквим. На неком бојном 
пољу, не знамо којем. У неком времену, не знамо којем.

Такав је његов случај. Као да се дешава против сваке памети, 
али с неком својом. има памет којој друге памети не могу у траг 
да уђу. А он свакој улази у траг, излуђујући их. Ниједној памети од 
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те памети спаса нема, изгледа. иако је мрачан, његов случај има 
нешто небеско. иако би се рекло да је само тамни дионисије, не само 
дионисије него још мрачнији – акрепије.  

Логика му је изван сваке логике. и мисија непозната досад. Као 
да није од овога свијета, а све се дешава ту пред нашим очима, које 
нам не помажу у његовом случају. видимо, а не видимо. Његов нам 
случај помаже да видимо да не видимо. и да сазнамо да не знамо. 

Да ли се његов случај одвија да то сазнамо? Пошто то никако 
другачије не бисмо могли сазнати. Нити бисмо себи то могли 
признати. Његов случај нас наморава да то признамо, и себи у 
лице кажемо. Ако хоћемо признати да постоји његов случај. А како 
да не признамо кад нас хвата, и не можемо већ ништа мислити ако 
не мислимо о његовом случају. он се наметнуо, не намећући се. 
Просто нас обузео, а то баш нијесмо хтјели. Посљедње што смо 
хтјели јесте да признамо да постоји његов случај. Посљедње што 
нијесмо хтјели јесте признати да постоји његов случај, који већ 
растура нашу памет. Наш свијет, наш живот. Ту смо да останемо 
и без своје памети, и без свог живота, и без свога свијета. Много 
тражи од нас његов случај. А и не тражи ништа, него нам само 
показује у каквом смо стању.

Његов случај већ другима растура мозак навелико, а он као да 
се ништа не дешава. Ужива у свом случају. Заштићен својим случајем. 
А на њега се оштре зуби многима. Појели би га давно да га не штити 
његов случај. А већ је многима поломио зубе. Нико не зна како. У 
томе је тајна његовог случаја. води га кроз опасности и проводи 
кроз безизлазе. и не испоручује га његовим противницима, који 
кипе да им једном падне шака. Па да га се насите. и да му на крају 
покажу до чега га је довео његов случај. Јер су га добро ожедњели и 
огладњели. Као да им је крив за све њихове неуспјехе. Али ту је он 
сред њих, и не могу му ништа. иде помеђу њих, а не могу му  прићи. 
Збори са њима, а не смију му ни поменути шта му смишљају. он све 
зна, али никог ништа не пита. Као да се ништа не дешава. Као да о 
свему води рачуна његов случај.
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НИКО МУ НИШТА НЕ ЗНА

Њему нико ништа не зна. све је пало у воду што смо знали. 
сад се давимо без ваздуха. Причали смо наглас да је он нигдје и 
нико, а знали смо да није. Причали смо како је нама одговарало. 
А знали да то не одговара истини. А истину нико не зна, мислили 
смо. осим она саму себе. и ником се не казује, док неко не полуди 
за њом.

Полудио је, и ето му је тамо. Несхватљив је његов пут, 
сагорјеће га његов случај. Неће ни пепела од њега остати. Нити му 
се може помоћи, ни одмоћи. Њeгов је случај ван сваке контроле. 
ван сваког утицаја. осим онога невидљивог, на који нико не може 
да утиче. У његовом случају, помажу му и који му одмажу. Такву 
моћ има његов случај.

У његовом случају горко се претвара у слатко. Безизлаз у 
излаз. Немогуће у могуће. Мрак у свјетлост. Наопак случај, наопаког 
човјека, и наопаке памети, у наопаком времену, и наопаком животу, 
у чудо божије, од кога ћемо излудјети.

У том наопаком правцу његов случај има опаку снагу. Просто 
је незадржив. руши све што треба срушити. Чему је дошло вријеме, 
и избројани дани. Као да се кроз њега остварује нека воља, којој је 
непознато поријекло и намјера. Али ради ли ради. Док све не об-
ради. и нас нестане, изван сваког случаја.

Као да иде путем кога прије није било, и живи животом који 
је тек настао. и мисли памећу, која се тек сад рађа. из неког моћног 
извора. Постаћемо и ми наопаки људи мислећи о његовом наопаком 
случају. А што је наопакији, то нас више обузима. Да је нормалан, 
не би се за њега занимали. Да је нормалан, оставио би га и његов 
случај. и не би више ложио онолику ватру на његово гротло. ватру, 
која долази и до нас. и ми се на њој гријемо. А ништа не разумијемо. 
све мање знамо ко смо, што више о њему мислимо. Као да нас нема, 
а њега има. Као да нас има само ако о њему мислимо.

он у наопакој памети каже: „ваш живот од вас бјежи мени. 
с вама нема шта да разговара. ви с вашим животом никад нијесте 
проговорили ниједну ријеч. Како ће да живи ваш живот с вама, кад 
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са њим не разговарате? има да побјегне од вас као од ђавола. и оде 
тамо гдје ће га неко погледати у лице. Проговорити са њим праву 
ријеч. Примити га на груди и загрлити. То хоће живот. Живот хоће 
живот. Живот хоће љубав. А у вашем случају, ни љубави ни живота. 
изгубљеници на гомиле. Црне гомиле изгубљеника, које је напустио 
живот, а остале празне ријечи, с којима празне дане дотуцате“. 

Може ли то рећи неко ко је нормалан? Али може ко је 
ненормалан, ко је наопак, који мисли да може оно што се не може. 
Немогуће је могуће само у његовом случају. Како наш живот да 
одлази њему...? То само паклени ум може рећи. или смо ми тај пакао 
из кога бјежи остатак нашег живота?! Као из најмрачнијег затвора!!!

Његов нас случај изводи из своје памети. остали смо без свог 
живота, али имамо његов случај. и као да његов случај постаје наш 
живот? само што он свој случај живи, а ми само мислимо, и не 
живимо. Пакао је мислити а не живјети, а рај живјети а не мислити? 
из овога би се само могло ускочити у лудило, или – у свој случај. 
Ако није сувише касно?!!!

НИЈЕ НИШТА

сви смо мислили да његов случај није ништа. Не ништа, него 
више него ништа. и на то смо се ослонили, не сумњајући у то што 
говоримо. Да би се сад све против нас окренуло. Кад смо говорили 
– „није то ништа“,  нијесмо видјели шта нам казује језик. Мислили 
једно, а изговорили друго. Мислили да говоримо оно што мислимо, 
а говорили смо оно што не мислимо. и нијесмо видјели никакав 
проблем. Јер говорећи  да „његов случај није ништа“,  мислили смо – 
његов случај –  јесте ништа. То је сад довољно да нам растури мозак. 
Јер смо се покривали ријечима, које су откривале нашу рупу. и сами 
казивали да не знамо шта говоримо.

и све смо тако причали док нам је изгледало да његов случај 
нема везе ни са чим, да је то струјање висинског ваздуха, који не 
долази до људских плућа. А сад нам је тај ваздух ушао у плућа, и у 
мозак. и растура нам и мозак и гуши плућа. Такав је његов случај. 
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Не само да има везе са животом него је сам живот који се скрива 
од нас самих.

Такав је његов случај. сад је ту, сад није. сад га видиш, сад га не 
видиш. сад га има, сад га нема. сад онакав, сад овакав. сад га нигдје 
нема, сад га свуда има. сад нема везе ни са чим, сад има са свачим. 
сад је непостојећи за људе, сад је у коријену живота.  сад је пропао 
у земљу, сад се подигао до неба. Његов је случај створен да растура 
мозак. То смо знали и прије, али мислили смо да ће растурити његов. 
Јер нема тога ко га може спасити од његовог случаја. А сад видимо 
да није растурио његов мозак, него га припремио за сваки случај, а 
наш се растура у сваком случају. Зато што смо мислили да га нема 
и да је ништа. А сад је све, само то није.

очито да његов случај води неко, способан за најтеже 
случајеве, који може од безнадежних случајева направити случај 
велике наде; који може изгубљени случај преокренути у побједу; 
који најзамршенији случај може довести до велике јасноће; који 
може најмрачнији случај претворити у свјетлост.

Лако је њему кад му такав стручњак води случај. Није то 
стручњак, то је надстручњак. Да је само стручњак, нашли би му се 
стручњаци да му стану на пут. Њега не води стручњак, њега води 
његова звијезда. сад стручњаци не могу да дознају под којом је 
звијездом рођен, која га звијезда води и како. Нема за то стручњака. 
осим што се овдје, доље, подгријане бабе праве стручњаци, валетајући 
по пијацама, новинама и телевизији. Хиљаде изгубљених случајева 
окрећу нуле да их добију, да им открију судбину. У њима још понекад 
трепне нада да нијесу сасвим изгубљени. Богу је плакати.

он може да не мисли ништа, само да слуша тајна упутства 
свог случаја. Па све да иде како се не може ни замислити. Његов 
је случај заштићен тајном његовог случаја. Нико му не може рећи: 
стани, не може даље! Као да се његов случај води на неком другом 
језику, другом логиком, и иде путем кога прије није било.

 све се то дешава ту пред нашим очима, али као да ништа не 
видимо. само видимо да се развија, распламсава, и да нас понекад 
обузима његов случај, као да је наш. и што се више дотиче нас, то све 
мање о њему знамо. Такав је његов случај – који је већ постао и наш.



ПРЕГЛЕД
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Здравко Миовчић*

ИЗ НЕКОГ ВИШЕГ ЖИВОТА
      

Та слова што се појаве
Кад сна се слегне пилота,
ваљда да нешто дојаве
из неког вишег живота,

Некако све су ситнија,
Нејаснија и приснија,
А све ми бива битнија 
Њихова тајна мисија:

Као да ће ме повести
У негледани предео
и само за ме превести
стих, што би Песме вредео,

У којему се огледа,
Господе, Твоје ћутање
иза сна, иза погледа,
и изнад моје путање.

* Здравко Миовчић је рођен 1958. године у Ледићима, испод Трескавице. 
основну школу је завршио у војковићима, гимназију на илиџи, студије 
филозофије, компаративне књижевности и социологије на Филозофском фа-
култету у сарајеву. До сада је објавио четири збирке пјесама: Зашто ти нисам 
писао (2011), Што затрепери и нестане (2013), Шкриња и шапат (2015) и Што 
је душа скупила (2017).

Представљајући стваралачки профил Здравка Миовчића у овом броју 
Српског прегледа доносимо избор пјесама из његове посљедње пјесничке књиге 
те одломке из најзначајнијих критичких текстова до сада написаних о њему.
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ШАПАТ НЕИСКАЗИВОГ
       

Док је светлио путопис
и док се ходочастило,
Кроз невидљиви рукопис
Дотицало је мастило

од којег речи постају
Пространије и светлије,
А на хартији остају
Знаци од којих све ти је

На домак душе, поново -
Да се, уз склиске године,
Успињеш, слово по слово,
Под острог и на Морине,

Где шапат неисказивог
Као да струји са неба,
Нечујем недоказивог
света, ком доказ не треба.
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ЖИВОТ
       

Годинама се живот цеди -
Капи тромије, теже, гушће,
и као да све више вреди
свака кап, што је ближе ушће.

Животна мудрост сад се своди
На оклевање, споре кретње,
А најбољи је пут што води
Кроз свакодневне, лаке шетње.

Што разум срце лакше кроти
и тело душу за се веже,
Нејаснији су нам животи,
А мисао све јаче стеже

Ледена шара коју с окна
Још увек у стих не преводим,
У спорој кретњи сабран, док на
Педаљ хартије живот сводим.



67

У БАШТИ СљЕЗОВЕ БОЈЕ
      

Жилавку писмо (шта би друго,
Утекли једва јулској жези)
и говорисмо, лако, дуго,
о ћопићу, како га језик

изабра за своје дијете
и подари му раскош сјете
Да њоме, као михољско љето,
Додаје свему нешто свето;

о шумашедшим, о јуродивим,
Који васкрсну, ниоткуда,
Дарујући свагдашње – живим
Лептираст одсјај божјих чуда;

о још понеком и понечем
Што свијет чини племенитим,
Не знајући ни шта ко рече,
Пребирајући сјете нити,

Код Костића, у углу баште,
обасјавани трачком маште,
Занесени, зборисмо дуго
о ћопићу (о ком би другом).
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МИТРОВСКА СЛИКА
       

Хватам последњу прилику
Да пређем преко Чемерна
и да јесењу лирику
(Ма како била безмерна)

очима клетим упијем,
Пренесем на платно свеске
и у стихове увијем
Господе, Твоје одблеске,

Ма како били бледи
Трагови мога киста
Када их упоредим
с бојом храстова листа.
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ДЈЕЛИћ ДЈЕЛА
       

Митровдан: сунце лишће слаже
Ко да дукате стере травом.
Посвуда очи Творца траже
У дану светом, треперавом.

Никада тако као данас
Не видјех јасно да нас гледа,
Док у зракама милост на нас
спушта и за сто присно сједа -

Да подијели с неким дјело
Које трепери, смјерно, зрело,
изашло пред нас, на видјело,
Божански читко и цијело;

Да се почасти чашом вина 
Којом га винопојац нутка
и огледне у стиховима
У које као да се утка

Крајичак оне златне нити
смисла, по којој видиш да је
Лако у такве дане бити
Дјелић тренутка који траје.
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ГОСТ
        

Те године су митровски дани
сунчаним златом засипани,
Толико да су хајдучке дружбе
У чарној гори остале дуже.

А кад Митровдан оно сину,
светац се кришом придружио
разговору и новом вину -
Ја сам га лично послужио

Чашом жилавке и једним стихом;
свједок сам да је вино кушао
и да је с пажњом стих саслушао,

онда је нешто рекао, тихо
(Да ни сад не знам шта, ни коме)
и вратио се на иконе.
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ШТО ДУША СКУПИ

Бродим и ходим, записујем
Што затрепери и нестаје,
А што не видим и не чујем
Чини ми се да и не траје.

Понекад ми се у вечери
(На починак када се спремам)
Учини као да трепери
и нешто чега више нема.

Дотакнут, као руком, смислом
Што је у мисли увео ред,
Полазим за тим рукописом
Који се пружа унедоглед,

Па смерно слажем међу ретке
Што душа скупи, крстарећи...
Али, на крају исповетке,
Хоћу ли моћи с крста рећи

Да си ме, оче, увек водио
и мрве светла свуда низао,
Ма којим путем да сам ходио
и ма пред какве сумње стизао;

Док сам гледао, пио, дисао,
Био у Твојој целини део,
Да сам у строфе преписао
Што сам дечијом душом видео



П
РО

Ф
И

Л 
   

 З
др

ав
ко

 М
ио

вч
ић

72

У књизи света да трепери,
Невидљиво за слабе очи
Које у свакој траже зери
Доказ да чудо посведочи.
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ЧЕМУ ПЈЕСНИцИ
      

Једино још се по брезама
Злати - све друго опало је.
Затварају се двери сезама.
спирају кише с јесени боје.

Чему пјесници у оскудици
вишега смисла и златне мјере?
ваља се лишће по улици.
Једино брезе још трепере...
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ДОК СТАРИШ
        

Једну по једну губиш
врлину и вјештину:
Да можеш наћи усред
Ливаде дјетелину

с четири листа, једну
Међу толико истих, 
и да од те ситнице
Засија душа и стих;

Да можеш да застанеш
Када сви други журе
и, не мислећи ништа,
Пустиш да прођу уре

У којим звецка новац
и ситниш обавеза,
Па да тако трепериш
За трачак с неба свезан.

ипак, иако знаш већ
Неизрециво да је
све ово што пролази
и све оно што траје,

и даље покушаваш
Да ухватиш на води
одсјај онога трачка
Што мами и заводи.
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РЕцЕПцИЈА

ШТО ЗАТРЕПЕРИ И НЕСТАНЕ

 У свечаним тренуцима духа и језика, у тихом, молитвеном 
разговору са Творцем, Миовчић пјева о узлетима и клонућима пред 
чудом живота и свијета, али и саме пјесме, њених моћи и домета. У 
чежњи за чистим, свијетлим и нетрулежним, за оним што је веће од 
нас, Миовчићеви стихови, упрегнути у дистихе и катрене, непрестано 
вуку навише. о чему год говорила – о вину и љубави, тј. о истини и 
љепоти, о убогом завичају и његовим „милоштом сјећања“ позлаћеним 
пејзажима, о ходочашћу по обоженим херцеговачким недођијама, о 
наизлед обичним пословима и данима, драгим лицима и предјелима, 
о тренуцима сумњи и недоумица у самоћи и празнини... његова пјесма 
стално тежи да се умијеша у одгонетање божјих знакова, дучићевски 
посијаних свуда и у свему. између жудње за „летом и лепотом“, за 
вишим смислом и складом и горке спознаје да се, ипак, мора остати у 
људској мјери и земаљским оквирима – гдје нека старинска, предачка 
мудрост једначи баштенске и метричке послове – трепере звучни, 
прозрачни и једноставни стихови, најчешће у катрену који је „калуп 
осећајности“ овог пјесника. Миовчићева пјесма, као по правилу, полази 
од конкретног и чулног, и готово никада се не губи у артифицијелности 
и лирским апстракцијама, а филозофске и поетичке упадице и фина 
метафизичка опкорачења само додатно продубљују њене симболичке 
и асоцијативне рукавце.

Ђорђо сладоје
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ОТМЕНА СТИШАНОСТ ПЈЕСНИЧКЕ РИЈЕЧИ

Здравко Миовчић је лиричар у најкласичнијем, оном древном 
античком значењу те ријечи, пјесник кога умјетнички окупирају 
крајње флуидна, често магновена и прозрачна стања душе, која свој 
отисак не остављају толико у значењском набоју самих ријечи у стиху 
колико у мелодији стихова и строфа, префињеној музици срокова, 
једној чистој и сасвим особено лепршавој кантилени. и још понад 
тога, Миовчићева поетска сагласја у својој отменој стишаности зраче 
дахом непатворене молитве, неизречeне чежње управљене Творцу 
кога химнопоје и језички благовијести. ријеч је о пјеснику дубоке 
религиозности која се као драгоцјен, једва ухватљив просјај слути у 
сваком дјелићу пјесме. Посебну поетску вриједност Миовчић пости-
же тако што наоко ситним, свакодневним стварима и појавама дарује 
ореол узвишених пространстава духа, једначећи их у јединственом 
ткиву пјесме. Потпуна савладаност сложених захтјева поетске форме 
оставља утисак готово природне проходности говорних низова, што 
је свједочанство изузетног пјесничког мајсторства. У крајњем резул-
тату збирка показује одлике својеврсног лирског дневника вођеног 
изузетним смислом за артикулисање најтананијих трептаја духа.

ранко Поповић

СУШТЕ КАПИ ПОЕЗИЈЕ

Поезија Здравка Миовчића у своје гравитационо поље призива 
предмете и ситуације искуствено сваком препознатљиве и зато лако 
дјељиве. и ако се мало помније ослушну Миовчићеви стихови, може 
се примијетити да у свакој од пјесама он заправо разговара са неким, 
да у сваком стиху има саговорника: од своје животне сапутнице са 
којом, између осталог, дијели замахе и предахе баштованског посла, 
преко оданих пријатеља у пићу и разговору, па до оног који је наизглед 
невидљив а открива се у свакој травки једнако као и пјесниковом 
благодару на свему што је створено. А у сваком од тих обраћања, без 
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обзира о којем се саговорнику радило, неминовно, као посредник, 
учествује и читалац. отуда са лакоћом пратимо – док клизе числа – 
црвена и црна слова пјесниковог календара, од прољетне молитве, 
преко михољских редова, до најкраћег дана у години. и зато са њим 
и њему блискима, као да смо међу најрођенијима, дијелимо радост 
искричаве ријечи, од бесјетки са драгим друговима, до разабирања 
нити ђедових прича. Наравно, ова спрега не би била остварена у мјери 
у којој јесте да нема посредовања пјесничке националне традиције без 
чијег помена нема сувислог критичког говора о једном важном току 
Миовчићеве поезије. он је истински баштиник традиције на коју се 
позива, њен легитимни насљедник који своје право доказује тиме што 
се у присвојеним духовним предјелима осјећа свој на своме. Можда се 
зато његови стихови доживљавају као суште капи поезије, оне у којој се 
огледа цјелина свијета. 

Давор Миличевић

ОКРЕПљУЈУћА ДОБРОТА ПОЕЗИЈЕ

Поезија Здравка Миовчића убеђује нас да је реч о ретко 
стабилној и хармоничној личности која је сав ратни и поратни хаос 
надвладала вером, лепотом и добротом. видљиво је из његових 
песама да су три важна упоришта његовој стабилности, његовом 
хармоничном доживљају света: то су, најпре, његов „савез“ с Богом, 
библијски речено „завет“, из ког произлази његова свест о себи и свету 
у коме живи, и уверење да „Живот тек је одаја / Која нас часак одваја 
/ од оног што не пролази“, и да нас у тој пролазној одаји вера држи 
„да над понором нагнути стојимо / Као да смо (сам) за небо везани“. 
Друго упориште њему је хармоничан породични живот, његова 
поетска башта, која га испуњава лепотом и љубави према свима. и 
треће: уживање у послу којим потврђује своју мисију у овоземаљском 
животу, дискретно зарећи хришћанском присношћу са околином и 
„ближњим“. отуда у Миовчићевој поезији пуно окрепљујуће вере и 
доброте, лепоте и љубави, оптимизма и ведрине – толико оскудних, а 
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насушних,у овом тмурном времену.  По томе је Миовчић изузетак у 
својој генерацији, тј. по окренутости старим вредностима, традицији 
општој и породичној (чућемо песме о завичају, детињству, члановима 
породице) и патријархалним сликама породичног живота (нпр. о 
празницима, посебно зимским), као благу у старој шкрињи, али и по 
„шапату“,  молитвеном говору с Господом и говору љубави са свима 
нама ближњим. 

Бранко Летић

ЛИРИКА СМИРЕНОУМљА

високи императив да се живи и пјева у садејству са Књигом 
постања и језиком оваплоћења, језиком благословеним, језиком 
молитве, благодарења, уздарја и благовјештења, снажно је присутан 
у поезији Здравка Миовчића. он је нетремице загледан и ослушкује 
небески призвук у (с)тварима, као у благодетно-логосни залог њихових 
савјечних узрочно-посљедичних веза и хармоничне постојаности. У 
свему што из Књиге постања или Књиге оваплоћења, свеједно, такне 
стихом, од Господа до мрава, као и у инвентарима властитог, па чак 
и свакодневног интимља, дјетињства, младости и зрелих година, 
он, без задршке и остатка, слави дар, благодет и милост живота 
и живљења. Потпуно лишена лоше патетике, цинизма, ироније, 
сарказма, нападних стилских кинђурења и херметизма, Миовчићева 
поезија, по својој танкоћутној и продуховљеној лиричности, тј. чул-
ности, осјећајности и музикалности, христолико присебној, кроткој, 
молитвеној и смиреноумној мисаоности, по својој чистој душевности, 
предствља један радикалан искорак савременог српског пјесништва 
из постмодернистичког, тј. постистинског и епигонског вашаришта 
у онај матични, боготражитељски ток српске поезије, препознатљив, 
прије свега, по средњовјековном (литургијско-причесном) пјевању, 
народној епици и лирици, и Његошу.   

Жељко Грујић
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ПОВРАТАК ДУШЕ У ПЈЕСМУ

смиреног тона и уједначеног ритма поезија Здравка Миовчића 
препоручује се драгоцјеном равнотежом. иако наглашено рефлексивни 
пјесник он резонанце своје мисаоности вјешто уткива у лирску слику 
свијета, којој је све потчињено. По своме умјетничком бићу, сензибили-
тету и језичком осјећају, Миовчић је изразито лирски пјесник, у старо-
временском значењу тог појма. Дубоко молитвена по основном тону 
Миовчићева поезија зрачи тихом и ненаметљивом богочежњивошћу. 
Пјесникова мисао је „дрхтавом стазом“ окренута ка Творцу. Његова 
трепераво осјетилна душа окрепљује се у смјерном сакупљачком и 
стваралачком заносу, што је експлицирано и у самом наслову збир-
ке. „распет метафизиком“, пјесник је једнако загледан у свијет који 
се открива пуноћом своје очигледности, колико и у појавност која 
се само у дискретним назнакама пројављује. Та располућеност, 
међутим, у Миовчићевој поезији се не разумијева као драма људског 
битисања, па чак ни као сигнал њене обиљежености парадоксалним 
закономјерностима, већ као онтолошка истина егзистенције, њена 
обремењеност вишим смислом, који је бар са умјетничке осматрачнице 
неупитан. Надсмисао о коме је ријеч Здравко Миовчић, и то је једна од 
битних особености његове поетике, види у укривеном и тајновитом, 
у шапатима и пропламсајима, али и у обичном, свакодневном и само-
очигледном. оно што је неухватљиво и неисказиво и не потребује до-
казе већ уравнотеживање са оним чији је органски „одбљесак“. Зато се 
ти симболи и сигнали препознају у свим аспектима људског трајања: 
мисаоним узлетима, интелектуалној сумњи, монашком бдјењу, али и 
у свакодневним пословима, као што су спремање зимнице, уређивање 
дворишта, итд. Пјеснички свијет Здравка Миовчића је само привидно 
фрагментаран; пјесника привлаче дјелићи, мрвице, капљице (са увијек 
снажно наглашеним симболичким потенцијалом, упркос језичкој 
редукцији), који се путем своје неупитне сврховитости неизоставно 
уцјеловљују. У том тако фрагментираном свијету пјесник открива 
Творчеву хармонију, а не обрисе пукотина и напраслина, сабласну 
изолованост дијелова. 

Душко Певуља
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Петар Милосављевић

О ИДЕНТИТЕТУ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

„свако ко се школовао последњих безмало тридесет година, 
своју представу о српској књижевности у великој мери дугује Јовану 
Деретићу. Његова Историја српске књижевности из 1983. прва је це-
ловита историја српске књижевности. На основу ње су састављани 
школски приручници, а Кратка историја српске књижевности 
објављена је у више џепних издања великог формата.“ ово пише 
на самом почетку књиге Ненада Николића Геометрија прошлости. 
Књижевна историја Јована Деретићa (2013). А две странице даље: 
„То је Историју... Јована Деретића учинило безмало канонском 
књигом српске културе“ (11).

Појаву првог издања Деретићеве Историје (1983) препоручило 
је четворо рецензената: др радмила Маринковић, др Нада Милошевић-
Ђорђевић, др васо Милинчевић и др Петар Милосављевић. Наведени 
податак казује да спадам међу стручњаке који су деловали у време 
појављивања ове књиге и који су позитивно оценили њен значај. У 
Николићевој књизи, међутим, пише и следеће:

„Деретић је једини аутор генерације која је деловала у другој 
половини 20. века која је имала јасно дефинисан поглед на српску 
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књижевност као целину и снага тог погледа присутна је и у његовим 
радовима који нису посвећени целини српске књижевности. 
Деретићева књижевна историја је створила предмет који се ин-
терпретира, јер пре ње није постојала јасно артикулисана предста-
ва о јединству српске књижевности као целини старе, народне и 
нове књижевности. (...) Деретић се једини бавио целином српске 
књижевности и то га чини обавезујућом претпоставком сваког 
озбиљног проучавања српске књижевности“ (366–367).

Повод да обратим пажњу на аутора студије о Јовану Деретићу 
(1934–2002) јесте интервју Дуње ранчић са Ненадом Николићем 
који је објављен у Летопису Матице српске (април 2016) под насло-
вом „Треба ли нам национална књижевност?“. из података у истом 
броју Летописа могао сам видети да је др Ненад Николић ванред-
ни професор на Катедри за српску књижевност на Филолошком 
факултету у Београду; да је рођен 1975, дакле, годину дана пошто 
сам ја докторирао; да се Дуња ранчић спрема да докторира, а да је 
рођена 1985. године, дакле, исте оне године када је објављена моја 
најважнија књига Методологија проучавања књижевности. ово 
двоје младих људи се налазе или ће се налазити на местима која су 
имали професори књижевности у другој половини 20. века. Како ће 
они обављати свој посао, зависиће, између осталог, и од тога како 
ће се односити према делу својих претходника. 

Књига Ненада Николића о Деретићу јесте његова прерађена 
докторска дисертација. Дисертација је рађена под менторством 
проф. др Мила Ломпара, а одбрањена је на Филолошком Факултету 
у Београду 2009. године пред Комисијом у којој су били: радивоје 
Микић, славица Несторовић, Драган Бошковић, Мило Ломпар.

Не може се сматрати ситним превидом ако Николић каже да 
је Деретић једини у другој половини 20. века имао дефинисан поглед 
на српску књижевност као целину. У време Деретићевог живота 
већ је постојала моја књига Систем српске књижевности. она са-
држи предговоре за десет књига замишљене едиције Историје српске 
књижевности, која би обухватала две књиге Павла Јозефа Шафарика 
и по једну књигу Александра Пипина, стојана Новаковића, 
ватрослава Јагића, дум ивана стојановића, Андре Гавриловића, 
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Тихомира остојића, Павла Поповића, Јована скерлића и низ краћих 
текстова других аутора. иста књига садржи и осам предговора за 
осам књига Антологије српске поезије: старе српске поезије, лир-
ске народне поезије, епске народне поезије, поезије средњег доба, 
романтизма, модерне, доба модернизма и доба постмодернизма. 
обе едиције показивале су да српска књижевност као целина има 
четири дела: народну књижевност, стару, средњу (дубровачку) и 
нову књижевност. Ни Деретић ни Николић ове чињенице нигде не 
констатују. Зашто? Покушаћу то да објасним. 

Кад је Југославија била разбијена (1991–2), све катедре за 
југословенске књижевности у србији преименоване су у катедре 
за српску књижевност и језик. сматрао сам да се промена не тиче 
само имена катедре него да се поставља и питање о идентитету 
и интегритету српске књижевности. Пошто то питање има своју 
историју, сачинио сам предлог да се у једној едицији штампају 
сад већ слабо доступне књиге историја српске књижевности из 
предјугословенског периода и да се тиме покаже како је она и тада 
приказивана као самостална књижевност. овај пројект је крајем 
1992. прихватило издавачко предузеће Матице српске (дирек-
тор Љубисав Андрић) и понудило српској књижевној задрузи да 
заједнички објаве едицију од десет књига под именом Историје 
српске књижевности. Неке снаге су се, међутим, потрудиле да се 
ова акција прекине тако што је директор Андрић напрасно смењен. 
После тога, издавачко предузеће Просвета из Ниша (чији је главни 
уредник био Добривоје Јевтић) прихватило је да изда целу едицију, 
али уз услов да ја сам напишем предговоре за сваку књигу. А при-
хватило је, истовремено, да изда и Антологију српске поезије у осам 
књига коју сам ја припремио. сврха ових едиција била је да конкрет-
но, књигама историје и антологијским избором поезије, потврди 
идентитет и интегритет српске књижевности. обе едиције су биле 
спремљене за штампу 1993. и требало је да се појаве 1994. године. 
Међутим, и нишка Просвета је напрасно одустала од подухвата. 
од већ написаних предговора: једног за обе едиције, два за сваку 
едицију посебно, десет предговора за десет књига историје и осам 
предговора за књиге поезије (укупно 21 текст) сачинио сам књигу 
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Систем српске књижевности. Прво издање књиге (367 страница) 
објавила је Народна и универзитетска библиотека у Приштини 1996. 
године под уредништвом проф. др слободана Костића. ова књига 
демантује тврдњу др Ненада Николића да је Деретићева Историја 
једина књига која се српском књижевношћу бави као целином.  

Књигу Систем српске књижевности не помињем овде 
без разлога. Њу су морали да имају у виду и аутор дисертације 
о Деретићевој Историји и чланови комисије пред којом је она 
одбрањена. Друго издање Система српске књижевности појавило 
се као прва књига едиције Изабрана дела Петра Милосављевића 
у издавачкој кући Требник, чије је седиште било на Филолошком 
факултету у Београду. власник и уредник ове куће био је ранко 
Кебара (1952–2005). Требник је у истој едицији објавио још пет 
мојих књига: Методологија проучавања књижевности (2000, стр. 
512, као друго издање), Српски филолошки програм (2000, стр. 452), 
Логос и парадигма (2000, стр. 196), Срби и њихов језик (друго издање, 
2002, стр. 452), Увод у србистику (два издања 2002, 2003, стр. 598). 

Нема знакова да су ове књиге ишта значиле Николићу и чла-
новима комисије пред којима је бранио своју тезу. Али има поузда-
них знакова да баш Јован Деретић није олако прошао мимо књиге 
Систем српске књижевности, иако се о томе није директно огласио. 
ово се може утврдити ако се имају у виду разлике између два издања 
Деретићеве чувене књиге (1983, 2001) које Николић назива прва 
Историја и друга Историја. У систему Јована Деретића (Николићев 
израз), у његовој првој Историји, српска књижeвност имала је три 
дела: народну, стару и нову књижевност. српска књижевност у систе-
му његове друге Историје имала је четири дела: народну књижевност, 
стару књижевност, дубровачку књижевност и нову књижевност. 

својом првом Историјом Деретић се разликовао у 
представљању српске књижевности као целине од аутора историја 
српске књижевности из предјугословенског периода који су и ду-
бровачку књижевност представљали као део српске књижевности. 
На ту разлику указао сам у једном посебном тексту који је објављен 
у часопису Србистика/Serbica (1998/2–3) под насловом „Књижевна 
свест српскога народа и књижевна свест Јована Деретића“ (393–405). 
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Текст је у целини прештампан у мојој књизи Српски филолошки 
програм. Деретић није изравно реаговао на мој текст, али је после 
њега променио став о систему српске књижевности што се види у 
његовој другој Историји. 

Проблем о којем је реч важан је и из теоријских разлога. 
Знак о томе даје и Николић кад у својој дисертацији наводи да се 
Деретић у првој Историји мучио са проблемом како да повеже стару 
и нову српску књижевност. А тај проблем био је решио још Јован 
суботић (1817–1886) тако што је у својој, некад чувеној, двотомној 
антологији српске поезије Цветник српске словесности (Беч, 1852) 
укупну српску уметничку поезију представио кроз три периода: први 
(стара поезија), други (дубровачка), трећи (нова). За период између 
старе и нове поезије, већ у другој половини 19. века, употребљаван 
је израз средње доба. Да је то решење посве природно и логично, по-
казано је и у једној од осам књига моје Антологије српске поезије која 
се зове Средње доба. У овој књизи представљена су четири књижевна 
правца: ренесанса, барок, класицизам, предромантизам. Дубровачка 
књижевност је, и у старим историјама и у мојој Антологији, чинила 
основу за два стилска периода: ренесансу и барок. исте 2004. године, 
кад и та књига, издата је још једна књига антологије: Стара поезија, 
прављена углавном на поезији Србљака. има трагова да је Деретић, 
макар из предговора овој књизи, и за то решење знао. издавачи ове 
две књиге моје Антологије били су српска књижевна задруга и БиГЗ. 
Нажалост, убрзо по изласку ових књига, БиГЗ је продат Школској 
књизи из Загреба и издавање Антологије је прекинуто. 

2. 

Дисертација Ненада Николића открива да су и њему (а то 
значи и његовој генерацији) биле познате најважније историје 
српске књижевности које су настајале последњих деценија 20. 
века: Историја српске књижевности, Романтизам, I, II Миодрага 
Поповића (1968, 1972), неколико историја Милорада Павића од 
којих је најважнија синтетичка Рађање нове српске књижевности 
(1981), Историја српске књижевности Јована Деретића (1983) 
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и Историја модерне српске књижевности, 1892–1917. Предрага 
Палавестре (1986). А то, практично, значи да је и он имао у виду 
она дела на основу којих је и однегован став да српска књижевност 
има само три дела: народну, стару и нову књижевност. Нема тра-
гова о томе да су новијим историчарима познате и многобројне 
старије историје српске књижевности. А постоји велика разлика у 
виђењу целине српске књижевности између оних историја којима 
сам се ја бавио, и чије прештампавање сам предлагао, и ових 
које су присутне у свести новијих генерација. Кључна је разлика 
у поимању српске књижевности средњег доба, односно у односу 
према дубровачкој књижевности која је за то доба најважнија. За 
читав низ генерација овај сегмент је био одстрањен из свести о 
схватању српске књижевности као целине. Како је дошло до тога 
може се објаснити подсећањем на обележја три периода кроз који је 
српски народ прошао у 20. веку: предјугословенски, југословенски 
и постјугословенски. На овај начин може се објаснити и разлика 
између два издања Деретићеве Историје српске књижевности. 
Прво њено издање (1983) у којем дубровачке књижевности нема, 
објављено је у периоду који називамо југословенским, а друго (2001) 
у периоду који називамо постјугословенским. 

3.

У југословенском периоду дешавале су се битне промене које 
се тичу идентитета српске књижевности. Управо у то време је дубро-
вачка књижевност била искључена из система српске књижевности. 
Тада се и десило да овај систем од четвороделног постане троделни.

У дисертацији Ненада Николића наводи се да је Јован Деретић 
студирао на Катедри за југословенску књижевност. Тај податак је 
тачан: југословенску књижевност су студирали и сви историчари 
српске књижевности које он помиње: Миодраг Поповић, Мирослав 
Пантић, Милорад Павић, Предраг Палавестра и други. Тако се звала 
и национална књижевност коју сам и ја студирао (дипломирао 1964). 
она је била третирана као једна од националних књижевности. А 
шта то конкретно значи читалац ће схватити ако подсетим да су 
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на мом факултету у Новом саду моји вршњаци као националне 
студирали енглеску, немачку, мађарску и словачку књижевност, а 
моја генерација југословенску књижевност.

 Прва књига која је југословенску књижевност представљала 
као једну била је књига Павла Поповића Југословенска књижевност, 
која је издата у Енглеској, у Кембриџу 1918. године, док је још трајао 
Први светски рат. Њен аутор био је члан Југословенског одбора у 
Лондону, а књига је била усмерена ка припремама за уједињавање 
„једног троименог и троплеменог народа“, који ће се ускоро наћи у 
држави под именом Краљевина срба, Хрвата и словенаца (1918). 
У поднаслову Поповићеве књиге назначено је да је то Књижевност 
Срба, Хрвата и Словенаца. Југословенска књижевност Павла 
Поповића имала је сва она четири дела која је имала и српска 
књижевност из његовог Прегледа српске књижевности (1909, 1912). 
Нема зато никакве основе да се каже да је српски део заједничке 
југословенске књижевности био на било који начин умањиван 
за дубровачку књижевност. По моделу Поповићеве књиге и под 
истим именом објавио је Милош савковић 1939. године уџбеник 
Југословенска књижевност из којег су годинама училе и предратне 
и послератне генерације средњошколаца и студената. 

4. 

У дисертацији Ненада Николића не поклања се пажња једној 
значајној промени која се десила на оним катедрама на којима смо 
студирали Деретић и ја. На мојој новосадској катедри дошло је до 
једне промене 1966, а тако је, вероватно, било и у Београду и друг-
де. Тада је Катедра за југословенску књижевност преименована у 
Катедру за југословенске књижевности. 

Промена је наизглед незнатна и такорећи неприметна. Али је 
ипак била битна. Том променом се нешто значајно десило у трет-
ману оне једне (југословенске) књижевности. Новим називом је 
речено да југословенска књижевност није једна, већ да има више 
југословенских књижевности. Под новим именом предавале су се 
четири националне књижевности: српска, хрватска, словеначка и 
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македонска књижевност. оне су у пракси и предаване и третиране 
посебно, али су задржавале и неко јединство. У терминологији коју 
користи Николић, једним другим поводом, том јединству би одго-
варали изрази транснационална или наднационална књижевност. 

У новом приказивању историја националних књижевности 
у Југославији коришћен је сада другачији модел од оног модела 
који је примењен у књизи Павла Поповића. Прича о тој проме-
ни доста је комликована. са више детаља она је приказана у мојој 
књизи Систем српске књижевности, а још више у књизи Увод у 
србистику. реч је о два модела хрватске провенијенције који су 
били у основи промене. Први модел грађен је на Штросмајеровој 
идеји југословенства по којој су срби, Хрвати и словенци један 
народ који има један језик, па самим тиме и једну књижевност. 
Званични назив језика у уставима прве Југославије (1921, 1931) био 
је: српскохрватскословеначки. Други модел више би требало везати 
за варијанту југословенства ватрослава Јагића. Јагић је сматрао да 
су Хрвати и срби Југословени, тј. да су један народ под два имена 
(Хрвато-срби), да имају један језик, хрватски или српски, односно 
српскохрватски, али да се, на основу вере, ипак могу идентифико-
вати као два народа. став о томе да Хрвати и срби имају нешто као 
наднационалну књижевност разрадио је Јагићев следбеник Ђуро 
Шурмин, загребачки свеучилишни професор.

Шурмин је 1898. објавио обимну Повијест књижевности 
хрватске и српске. У овој књизи хрватска и српска књижевност 
третиране су и као једна и као две. Као једна третиране су због тога 
што су писане на једном језику који је и он, по тадашњој пракси у 
Загребу, називао хрватски или српски. Придевајући српском језику 
хрватско име, Шурмин је тим путем дошао и до решења да срби и 
Хрвати имају заједничку усмену народну књижевност. Али писане 
књижевности ова два народа су се, по њему, одвојиле у средњем 
веку. Тако је, по Шурминовом приказу, хрватска писана књижевност 
имала три дела: стару, дубровачку и нову књижевност, а српска пи-
сана књижевност само два дела: стару и нову књижевност. 

из информација које пружају поменуте моје књиге види се 
да овај Шурминов модел срби нису прихватили. Пошто је његова 
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Повијест била објављена, на српској страни се појавило више дела 
која су српску књижевност приказивала као самосталну целину. То 
су књиге дум ивана стојановића, Јована Грчића, Тихомира остојића, 
Андре Гавриловића, Павла Поповића и Јована скерлића. За све ове 
књиге знало се у периоду прве (међуратне) Југославије. Преглед српске 
књижевности Павла Поповића (по издању из 1912.) доживео је у том 
периоду десетак издања. Докле год се југословенска књижевност 
предавала и тумачила као једна, имплицитно се чувао и интегри-
тет српске књижевности. овај интегритет је био нарушен тек после 
преименовања катедара 60-тих година 20. века када су се књижевности 
четири југословенска народа предавале као посебни предмети. 

5.

Знак да Шурминов модел поново ступа на снагу појавио се 
већ 1954. године. Те  године у Загребу је објављена књига свеучи-
лишног професора Антуна Барца Југославенска књижевност којa је, 
по наруџби савета за односе са иностранством ФНр Југославије, 
била писана за стране читаоце. У њој је југословенска књижевност 
приказана и као једна (југословенска) и као четири књижевности: 
српска, хрватска, словеначка и македонска. Две књижевности: 
хрватска и српска, у њој су приказане слично као и код Шурмина. 
То значи да је дубровачка књижевност представљена као саставни 
део хрватске књижевности.

 Педесетих година 20. века нису могле да се јаве реакције на 
Шурминов метод сличне онима из предјугословенског периода. исте 
године 1954, кад је објављена Барчева књига, у Покрајинском коми-
тету савеза комуниста војводине у Новом саду, на иницијативу 
Матице српске и Матице хрватске, постигнут је Новосадски дого-
вор о језику. Тада је српски језик, тако називан у уставима србије 
и Црне Горе, преименован у српскохрватски/хрватскосрпски. Тиме 
је и српска страна (а то значи српске националне институције, 
књижевници и филолози) озваничила став који се са хрватске стра-
не намеће још од илирског покрета: да су срби и Хрвати створили 
исти језик.
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Убрзо после Новосадског договора, тачно по моделу књиге 
Ђуре Шурмина, направљене су две велике едиције: Српска 
књижевност у сто књига и едиција Пет стољећа хрватске 
књижевности. Едицију Српска књижевност у сто књига заједно 
ће издавати две српске националне куће: Матица српска и српска 
књижевна задруга (1958–1966). У њој неће бити дубровачких писа-
ца. Загребачка едиција Пет стољећа хрватске књижевности неће 
имати тако чврст оквир одређен бројем књига. она излази и да-
нас. По њој, као и у Шурминовој Повијести, хрватска књижевност 
има четири дела: и народну, и стару, и средњу (дубровачку) и нову 
књижевност. 

Шездесетих година ће бити учињено још нешто у прилог 
потврде ове концепције. Године 1965–1966. београдски Нолит ће 
објавити обимну едицију Српска књижевност у књижевној крити-
ци. Едиција обухвата 12 добро укоричених томова. У њој има тек-
стова о народној, старој и новој српској књижевности. Али нема 
текстова о дубровачкој. раздвајање хрватске и српске књижевности 
извршено је тако да српска књижевност буде оштећена. Тек после 
тога оштећења постало је могуће да се опет пишу историје српске 
књижевности као самосталне целине, али, разуме се, као  троделне. 
Књиге које помиње Ненад Николић сведоче да су историчари српске 
књижевности, а и Јован Деретић, поштовали тај модел. 

6.

Наметање Шурминовог модела ипак није одмах доведено до 
краја. сметао је београдски професор дубровачке књижевности 
Мирослав Пантић. Пантић је наследио на катедри Петра Колендића, 
рођеног Дубровчанина, србина римокатоличке вере, настављача 
Павла Поповића као историчара књижевности. У првим годинама 
Титове Југославије Пантић је био одгајан да буде настављач српске 
филолошке традиције. Код младог доцента Пантића и ја сам 1959. 
године у Новом саду полагао испит из предмета Приморска и 
покрајинске књижевности, а који се популарно звао: дубровачка 
књижевност. 
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случај са Пантићем решен је на начин који је оном времену 
био својствен. Акцијом „напредних снага“ у вишемесечној кампањи 
у медијима концем 60-тих година 20. века Пантић је оштро нападнут 
и задуго ућуткан. он више неће потезати питање националног ста-
туса дубровачке књижевности ни као члан српске академије наука 
и уметности и секретар ове установе. имао је тек 46 година када је 
1970. напустио место професора Дубровачке књижевности у Новом 
саду да би то место уступио загребачком професору светозару 
Петровићу.

ова кадровска промена у настави једног предмета имала је 
дубљи значај од других сличних промена које су се на универзи-
тетима дешавале. смислом ове промене бавио сам се најмање три 
пута. Најпре у једном тексту који је штампан у београдском часопи-
су Књижевност (1999), а који је прештампан у књизи Српски фило-
лошки програм (2000), затим у студији о светозару Петровићу која 
је објављена у књизи Идеје југословенства и српска мисао (2007) и 
најзад у студији о Мирославу Пантићу која је објављена у књизи 
Обнова српског националног програма (2010). сви ови текстови тичу 
се идентитета српске књижевности.

7. 

и сам сам тек знатно касније схватио зашто је, у ствари, 
светозар Петровић дошао из Загреба у Нови сад 1970. (заједно 
са Јожом Погачником, професором словеначке књижевности). 
Петровић је тада био изабран за професора предмета Југословенска 
књижевност: ренесанса и барок, дакле, предмета који се скраћено 
звао Дубровачка књижевност. Накнадно ће постати јасно да се он 
према дубровачкој књижевности односи другачије од Пантића: за 
њега је дубровачка била део хрватске књижевности. 

Показаће се, међутим, и да је овај његов долазак у Нови сад 
имао и неке непланиране последице. По својој вољи, он је само једну 
школску годину, 1972/73, предавао предмет Теорија књижевности 
на другој години који је претходно предавао Драгиша Живковић. Не 
мењајући име предмета, Петровић је за ту годину дана,  практично, 
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у наставу увео једну нову дисциплину: методологију проучавања 
књижевности. Знања о тој дисциплини он је донео из Америке, где 
је често боравио. Први је почео да се њоме бави и у Загребу и у 
ондашњој Југославији. Чим сам му, као асистент затечен на пред-
мету, у јесен 1973, предао на читање своју докторску тезу Поетика 
Момчила Настасијевића, он ми је препустио да предајем овај пред-
мет. Методологију проучавања књижевности предаваћу до краја 
свог радног века. Легализоваћу и име предмета какво му је прет-
ходно дао Петровић.

Десило се да је овај србин из Загреба новосадској академској 
средини подарио једну нову научну дисциплину. Тај дар најлакше 
могу да објасним позивањем на Хегелову чувену реченицу: Логос 
ради свој посао навелико. Као његов наследник на предмету, морао 
сам да следим логос ове научне дисциплине, а самим тиме и да се 
понашам у складу са њим, те да се научно принципијелно односим 
и према систему српске књижевности.

велики животни и стручни испит морао сам да полажем већ 
после неколико година (1978–9). Тада је у Југославији вођена акција 
под насловом Минимум заједништва у књижевности народа и на-
родности Југославије. о смислу те акције критички је и тачно писао 
Јован Деретић у књизи Поетика српске књижевности. о акцији 
има помена и на првој страници Николићеве дисертације. и по 
Деретићу и по мени, смисао те акције био је да се српска књижевност 
распарча. Деретић је, међутим, на ту акцију могао да гледа са ста-
новишта позиције београдског професора који је био део тадашњег 
политичког естаблишмента. У тренутку кад је ова акција вођена, 
ја сам обављао дужност директора института за југословенску и 
општу књижевност и шефа Катедре за југословенске књижевности. 
и да сам хтео, ову акцију југословенског карактера нисам могао 
да избегнем. А куда је она водила показало се кад се професор 
словеначке књижевности Јоже Погачник здушно почео залага-
ти да се на нашој Катедри уведу два нова предмета: Црногорска 
књижевност и Босанскохерцеговачка књижевност. Успео сам, и то 
тек на већу Факултета, да се његов предлог не прихвати. А како је 
та дуготрајна борба против деконструкције српске књижевности 
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текла, казивао сам, много година касније, у емисији Милоша Јевтића 
Гост другог програма Радио Београда (1994). овај интервју у цели-
ни је објављен у мојој књизи Српски национални програм и српска 
књижевност (1995), а други пут у мојој књизи Српски  филолошки 
програм. У интервјуу се говори и о томе шта су, још пре разбијања 
Југославије, хтели да постигну организатори ове акције о миниму-
му заједништва. Говори се и о томе ко ми је у одбрани интегритета 
српске књижевности одмагао и ко је помагао. овим „инцидентом“ 
у Новом саду спречено је даље ширење саме акције, али само у фор-
малном смислу. План о разбијању Југославије, који је припреман и 
у филологији, није могао да се спречи.

Да ова опасност по систем српске књижевности још није про-
шла показао је и поменути интервју Дуње ранчић са професором 
Николићем. Потврдиле су ми то и  његове књиге којима сам се после 
тога бавио. изгледа да и његова генерација мора да се бори са истим 
проблемима којима смо се и ми старији бавили да би у сазнајном, 
научном смислу достигла бар онај ниво на којем су били историчари 
српске књижевности у предјугословенском периоду.  

8. 

Подстицај да се бавим идентитетом и историјама српске 
књижевности у мом случају није долазио из патриотских већ пре-
васходно из стручних разлога. Мoја Методологија проучавања 
књижевности само је у првој половини металогика; у свом другом 
делу она је историја проучавања књижевности. У том делу говори се 
о настанку појмова националних књижевности и компаратистике; 
говори се и о конкретним историјама националних књижевности 
европских народа, на пример о књигама сент Бева, иполита Тена, 
Де санктиса, Шерера, Лансона. Нормално је да се аутор такве 
књиге запита како су настајале и какве су биле историје српске 
књижевности из времена њеног конституисања. Књига Систем 
српске књижевности резултат је тих испитивања. она је показала да 
су срби у предјугословенском периоду имали јасну свест о властитој 
националној књижевности и да су ту чињеницу потврђивале књиге 
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и текстови и страних и српских аутора. Увид у те чињенице био је 
довољан да се критички гледа на проблем идентитета и интегри-
тета српске књижевности у југословенском периоду. сазнања до 
којих сам дошао у текстовима објављеним у књизи Систем српске 
књижевности нису могла да остану без последица. 

 Једна од позитивних последица јесте друга Историја Јована 
Деретића у којој се појавио онај претходно изостављени део српске 
књижевности – односно књижевност старог Дубровника. Друга је 
важна последица обнова Матице српске у Дубровнику која се деси-
ла 1. августа 2009, тачно на стогодишњицу оснивања ове установе. 
обнова ове институције и појава фототипских издања књига које 
је Матица српска у Дубровнику објавила у периоду 1909–1914. нису 
могле да буду сасвим незапажене. Показало се да улога Дубровника 
не може да се искључи из српске културе. Не треба превидети ни 
чињеницу да је последњих година Матица српска ревидирала свој 
претходни погрешан став о дубровачкој књижевности и да је у 
едицију Десет векова српске књижевности унела и дубровачке писце.

 све ове промене везане су за акције филолога окупљених 
око Покрета за обнову србистике. Присталице овог Покрета по-
челе су да раде на обнављању научне дисциплине о србима од 
времена разбијања Југославије. Покрет је формално промовисан 
на Филолошком факултету у Приштини 1997. највише заслугом 
покојног професора слободана Костића (1952–2012). Његовим 
залагањем основан је и научни часопис Србистика/Serbica (1998) 
као периодична публикација која излази четири пута годишње. 
После бомбардовања србије 1999. године овај часопис излази само 
повремено, у виду зборника са научних скупова.

9. 

Нова књига Ненада Николића Проблеми савремене књижевне 
историје, прва после докторске дисертације, превасходно је 
теоријске природе. Али она има и актуелан повод: то је појава 
четворотомне књиге на енглeском језику чији се наслов прево-
ди као Историја књижевних култура Источно-Средње Европе 
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у издању Џона Бенџаменса (издавача са седиштем у Амстердаму 
и у Филаделфији у Америци). из Николићевих реaговања на 
концепцију и на прилоге у тој књизи (носиоци пројекта су Марсел 
Корнис-Поуп и Џон Нојбауер) види се да је у питању један пројект 
у којем је идентитет српске књижевности угрожен. Угрожен је зато 
што се, у концепцији пројекта, српска књижевност утапа у историју 
културе источно-средње Европе.

сматрам посве нормалним и природним што се стручњак 
који је докторирао на историјским виђењима српске књижевности 
ангажовао да брани научне резултате своје средине, пре свега Јована 
Деретића. Не сматрам да је за такав подухват довољно припремљен.

Критикујући светлану слапшак, једног од сарадника на 
овом пројекту, Николић је три пута употребио израз „тражено 
незнање“ (израз је у његовом текту исписан курзивом). Као човек 
који је највећи део свог радног века провео као универзитетски на-
ставник, познато ми је да су и знање и незнање део универзитетске 
праксе; да незнање може да буде дириговано и опасно, а да може 
да буде савладано само са позиција знања утемељеног на дубљим и 
поузданијим теоријским и историјским основама.

Пројект који се појавио у издању Џона Бенџаменса Николић 
имплицитно и експлицитно доводи у везу са једним сличним 
пројектом: Књижевне културе Латинске Америке: компара-
тивна историја иза којег стоји Марио валдес, компаратиста 
међународног угледа, који је на вишем теоријском нивоу од реа-
лизатора Бенџаменсовог издања. Николић валдеса представља као 
представника постмодерне мисли. Посебан пијетет према њему 
има зато што одлично интерпретира и примењује херменеутику 
француског постмодерног теоретичара Пола рикера. Николић изве-
сну дозу склоности према ставовима рикера и валдеса испољава 
и зато што они не искључују могућност постојања националних 
књижевности, као што то чини један од модерних теоретичара 
Дејвид Паркинс, кога Николић такође цитира и са којим полемише. 

Појмови транснационалне и наднационалне књижевности 
добијају објашњење ако се доведу у везу са пројектом који се тиче 
књижевности Латинске Америке, а потом и овим који се тиче 
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источно-средње Европе. Али пуније значење ови појмови добијају 
у контексту идеја главног постмодерног филозофа Жака Дериде, 
чија се мисао идентификује као филозофија деконструкције: 
деконструкције логоцентризма, деконструкције етноцентри-
зма и деконструкције фоноцентризма. све ове деконструкције 
темељно поткопавају и индентитет и индивидуалитет национал-
них књижевности. Критиком Бенџаменсовог издања, на примеру 
српске књижевности, Николић показује куда стварно води ова 
оријентација. 

10.

Може ми се увек с разлогом приметити да не познајем 
довољно мисао Жака Дериде и филозофије његовог смера да бих 
могао да им будем критичар. Али таква примедба не може да буде 
сасвим оправдана. Моја Методологија проучавања књижевности 
почиње прегледом проучавања књижевности од Хомера, а завршава 
се Деридом. Тако се чини и у пратећој хрестоматији Теоријска мисао 
о књижевности (1991). 

Мој приступ Дериди у тим књигама био је информативног 
карактера. Али кад је дошло до бомбардовања ср Југославије 1999. 
године,  на једном протестном скупу на Новосадском универзите-
ту, гласно сам изнео тезу да нас, у ствари, бомбардује једна лоша 
филозофија. Текст који сам том приликом изговорио објављен је 
под насловом Обнова логоцентризма. На истим тезама настала је и 
моја истоимена књига (2009). У књизи се обнова човека и његовог 
света види у оживљавању логоса који је филозофија деконструкције 
настојала да деконструише. обнова свести о целини српске наци-
оналне књижевности и обнова српске филолошке традиције део је 
и вид те обнове. 

идентитет и интегритет српске књижевности поузданије 
се може показати ако се има у виду књижевноисторијска свест 
предјугословенског периода која је изражавана у оним, у заборав 
одгурнутим (омаловаженим или забрањеним?) историјама којима 
сам се бавио и чије прештампавање упорно предлажем. 
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11. 

о томе да се и моја генерација носила са неповољним 
решењима наметаним нам са стране, а о којима пише и Николић у 
другој својој књизи, може да посведочи и моја сарадња са Џоном 
Бенџаменсом. овај холандско-амерички издавач имао је едицију 
Лингвистичке и књижевне студије у Источној Европи коју је 
уређивао слависта Филип Луелсдорф. из књига објављених у овој 
едицији сазнао сам пуно о томе шта се на филолошком плану де-
шава у источноевропским земљама укључујући и русију. Десетак 
година (1981–89) радио сам за овог издавача на једном пројекту који 
се звао Књижевнотеоријска мисао Југословена. ова хрестоматија или 
антологија у два тома, на око 1200 страна, требало је, по најављеном 
и више пута објављиваном издавачком плану, да се појави на ен-
глеском језику године 1991–92. Али када је све било припремљено 
за штампу и текстови преведени на енглески, издавач је одустао 
од објављивања. Није желео да објави књигу која би представљала 
земљу која више не постоји. Пристајао је да разговара о неком избо-
ру из те целине. Али није прихватио мој предлог да се издвоје тек-
стови који би представљали српску књижевнотеоријску мисао као 
целину. Да јесте, верујем да би то било откриће за научну јавност. 
српска књижевнотеоријска мисао у моме избору показала би се као 
релевантна и импозантна целина. 

ипак, мој десетогодишњи труд уложен у овај пројекат није 
био узалудан. радећи на овој хрестоматији, поготово на савременој 
мисли, написао сам књигу Теорија белетристике (1993), а за-
тим, већ у 21. веку, саставио обимну хрестоматију под називом 
Књижевнотеоријска мисао у Срба. она је прављена по истом моде-
лу као и она хрестоматија за Бенџаменса и има две обимне књиге. 
Прва од њих (од светог саве до Анице савић ребац) појавила 
се у Бањој Луци 2011. године (по несрећи, некоригована). А дру-
га књига, која представља савремену књижевнотеоријску мисао 
у срба, још се није појавила. А није се појавила зато што против 
интереса српске културе не раде само страни чиниоци већ слично 
раде и институције које су номинално у српским рукама. Пошто ова 
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хрестоматија постоји у електронској форми, књига се лако може 
издати. Други људи у истим институцијама, према овом резултату, 
другачије би се понашали. 

 *

 из овде испричане приче јасно је да ситуација у којој су се 
налазили српски филолози моје и претходних генерација није била 
ни једноставна ни лагодна. Не може да буде лагодна ни ситуација 
за генерацију којој припада Николић, па ни млађи од њега. Колики 
ће бити њихови домашаји или промашаји зависиће опет не само од 
њиховог знања него и од понашања. А што се мене тиче, волео бих 
да ми се поверује на реч коју позајмљујем од Душка радовића: Хтео 
сам и више и боље, али више нисам могао.
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Горан Гојковић

ПРОСОПОЛОГИЈА КАО СЛОБОДА: ЛИЧНОСНА 
КОНЦЕПЦИЈА ПРАВОСЛАВНЕ ОНТОЛОГИЈЕ КАО 
ПРЕВЛАДАВАЊЕ СУБЈЕКТИВИЗМА

I

оно што ће јелински философ Јанарас (Χρήστος Γιανναράς) 
на велика врата у прошлом стољећу увести у своју специфичну 
верзију феноменолошке философије јесте оно што се богословским 
рјечником именује као просопологија. оно по чему је Јанарас 
значајан јесте чињеница да је он, у једном феноменолошком виду, 
транспоновао на тло философије концепцију Кападокијских отаца 
из IV стољећа, поредећи и продуктивно надограђујући одређене (не 
све) њихове увиде са Хајдегеровом (Heidegger) философијом.

Наиме, оно што је основна новина (и тема овог нашег осврта) 
Кападокијаца (прецизније: св. василија великог) јесте увођење и 
специфично (од њих дато) значење појма πρόσωπον да би њиме 
изразили крајње дистингвирану и комплексну проблематику 
слободе у односу на претходне (стриктно јелинске или под јелинским 
утицајем) концепције ограничења, одн. анихилирања слободе као 
бивствовне компоненте човјековог бића као таквог.
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сада ћемо приказати тријадолошку концепцију која је била 
повод за тематско-појмовно профилисање πρόσωπον-а – али је 
основна консеквенца, у ствари, везана за човјека, одн. његову 
релациону концепцију/могућност слободе.1

Тријадолошка проблематика која је кулминирала у IV стољећу 
није била нити безазлена нити тек академске природе како се нама 
данашњима (може) чини(ти). У питању је била крајње озбиљна 
апологија хришћанске вјере као такве: ко је Бог у кога ми хришћани 
вјерујемо?2 Дакле, радило се о фундаменталном питању по опстанак 
хришћанства као религије.

Као и уопште у светоотачкој пракси, повод за терминолошки 
novum био је изазван учењима која су била страна изворном 
хришћанству, одн. јереси. Конкретно, у питању је био тзв. 
монархијанизам и – незаобилазан – аријанизам. Просто говорећи, 
монархисти су се држали стриктног става/вјеровања („догме”) да 
је истински (једини) Бог само отац, док је Христос сматран или 
Богом оцем (што су учили тзв. монархо-модалисти) или човјеком 
у коме и кроз кога је сила божија дјеловала (што је било учење тзв. 
динамо-монархиста). Управо из посљедњег схватања ће се родити 
аријанизам.3

1  Што ће, ма колико то чудно звучало на први поглед, имати рефлексије до 
у Хајдегерову концепцију тзв. аутентичне егзистенције, сартрово дјело L›être 
et le néant, одн. ине концепције које покушаваjу „дефинисати” могућност/
немогућност „људске слободе”.
2 Проблематика – и то суштинска за уопште конституисање хришћанске 
догматике (тада) у повоју – вјере у једног Бога који је истовремено Један 
и Света Тројица (тј. питање – и логичко и вјерско – како је то могуће?) у 
хришћанству се јавља оног момента када Цркви прилазе Јелини у другој 
половини I стољећа. испрва је проблем био чисто терминолошке природе, да 
би тек касније проблематика попримила крајње философске тонове.
3 Прва, назовимо је тако, концепција има упориште у учењу савелија, који 
је тврдио да су отац, син и свети Дух само другачији називи једне монаде 
коју је он назвао синооцем, што ће постати чувени концепт који ће се много 
касније јавити у извјесним руским миленаристичким схватањима: као отац, 
монада дјелује у старом Завјету, као син у Новом, а послије вазнесења 
као свети Дух. (отуда, консеквентно томе учењу, које је и данас латентно 
присутно у одређеним учењима блиским Цркви, ми живимо у епоси у којој 
Бог дјелује као свети Дух.) Дакле, Бог има улоге – он, по Зизјуласу, „глуми”. ср. 
Јован Зизјулас, „Допринос Кападокије хришћанској мисли“, у: Православна 
тeологија, Православни Богословски факултет, Београд 1995, стр. 8 и даље.
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Аријанизам је, ослањајући се на рационалистичке тенденције 
јелинизма, порицао тројични „концепт” тиме што је примјењивао 
„раздјељивање”, одн. субординисао личности сина и светог Духа у 
односу на оца. На тај начин се божанство сина и Духа умањивало у 
односу на оца. Управо овдје – изазван наведеним4 – на сцену ступа 
св. василије велики.

василије полази од опште чињенице личног и троједног 
Бога – оца, сина и светога Духа, те је прихвата (чињеницу) 
да је као откровењски фактум реалност три божанска имена, 
а не апстрактне и неодређене концепције христијанизираног 
јелинско-неоплатоничарског Једног: кардинални аргумент против 
монархијанизма, према василију, јесте учење о три божанске 
ипостаси5 које (ипостаси) нису раздијељене управо захваљујући 
монархији оца, одн. међусобној једносушности Лицâ унутар Бића 
Божијег. оваквим учењем се потврђује реално постојање („начин 
бивствовања”, τρόπος ὑπάρξεος6) божанских Личности – оца, сина 
и светог Духа.7 василије велики ће истрајавати у своме дјелу да је 
Божија суштина невидљива (а тиме и неспознатљива – ако бисмо 

4  овдје нам није циљ да наводимо крајње опширна и компликована учења, те 
смо их крајње недопустиво свели на двије-три реченице. 
5  Глаголска именица ὑπόστασις у тријадолошком значењу јавља се први пут 
код ап. Павла у Јев. 1, 3, гдје се налази одређење Бога сина, за Кога се каже 
да је „ὃς ὤν ἀπαύγασμα τῆς δόξις καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὑτοῦ” [„одсјај 
славе и одраз личности Његове“ (очеве, прим. Г.Г.)]. Дакле, овдје се јавља 
један важан повијесни феномен: јелинска мисао аплицира термин ὑπόστασις 
на једну божанску личност, одн. оца о Коме говори Његов оваплоћени син. 
Утолико је симптоматичнији речени факт ако знамо да је (древно) јелинска 
мисао могла (мирне душе) исти термин примијенити на своје (олимпске) 
богове, али то није учинила!
6  израз τρόπος ὑπάρξεος означава начин живота ипостасне природе, оно πώς 
εἶνα (како) бића постоје.
7  ово василије потврђује јеванђеоским топосом у Јн. 14, 9: „(Г)оворећи: Ко је 
видио мене, он сасвим јасно раздваја Лица, тј. указује на сопствено Лице. речи 
пак: Видио је Оца, односе се на Лице оца. Њима га он очигледно разликује од 
себе (...) говорећи: Када бисте мене знали и Оца мога бисте знали (...), он 
не истиче сливеност Лица, него описује истоветност Божанства (...) онај ко 
се удостојио заједнице са сином није лишен ни заједнице са оцем. родитељ, 
наиме, није родио другачијег, него истог какав је и сам.”, свети василије 
велики, Беседе, Завет, Београд, 1997, стр. 110. 
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гледали игру ријечи – што василију није било нити на крај памети – 
видјели бисмо да василије терминима даје синонимно значење, али 
које сматра за саморазумљиво, што је и логично с обзиром на епоху 
у којој пише. Нама пак данашњима то изгледа другачије). А видљива 
је само за сина и светог Духа:8 Бог је, по суштини, неспознатљив, 
али је спознатљив (у оној мјери опет колико је то потребно човјеку 
за спасење) по своме про-јављивању у свијету (касније ће исихазам, 
онако како га је Палама у спору са варлаамом догматски формулисао, 
рећи да је Бог спознатљив по својим нествореним енергијама).

василије ће акценат ставити на моменат разликовања, а не 
разједињавања, када је у питању Божије дјеловање: он ће јасно 
начинити демаркациону линију шта Бог као Тројичан јесте („по 
природи”) и онога шта он као личностан, тј. као слободна Личност 
чини. Што се тиче односа између Лица свете Тројице, василије ће 
увести израз једночастни, у смислу да су син и свети Дух у онто-
лошком смислу исте части – суштине као отац.9

василије и уопште Кападокијци су терминолошки novum, 
који је био – као novum, дакле – скован у сврху тријадолошке 
проблематике, примијенили на Биће Божије, и то у троструком 
смислу: i.) да-нешто-јесте, одн. Бог постоји/јесте; ii.) шта-је(сте)-то-
што-јесте/постоји, тј. суштина нечега као нечега, онога што постоји, 
постојећег, јер чим (нешто) постоји, (оно) има суштину,10 и iii.) 
на-који-начин-јесте-(нешто), одн. разјашњавање – у конкретном, 
тријадолошком проблему – разлике, односа суштине и ипостаси. 
Посљедња световасилијевска одредба значи да оно (овдје: онај, тј. 
Бог) које (Који) постоји, неминовно је да постоји/јесте на одређен 
начин, што ће изразити чувеном „формулацијом”: „суштина ни-
када није (не постоји, прим. Г.Г.) гола.” – тј. (свака) суштина има 
свој τρόπος ὑπάρξεος (начин постојања). Консеквенца оваквог 
схватања јесте то да је у разматрању Бића Божијег основни стожер 

8 василије ће то просто логички, одн. сотириолошки објаснити тиме да 
спознаја суштине није потребна човјеку за спасење. 
9   Дакако, василије проматра једночастност Лицâ у евхаристијској перспективи, 
ни у ком случају не негирајући притом њихову – тј. Лицâ – једносушност.
10  У аристотеловском смислу.
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разматрања (епистемолошки), одн. начина постојања (онтолошки), 
није појам суштине него појам Оца: Бог отац као Личност(ан) јесте 
узрок постојања сина и светога Духа. са друге стране, пошто је отац 
Личност, он не може да постоји без сина и Духа. Дакле, допринос 
кападокијске мисли састоји се у томе да суштина постојања Бога 
јесте реална управо због троструког начина постојања као отац, 
син и свети Дух, а које (постојање) се не дугује суштини Божијој 
него Личности очевој. Философски речено, узрок бића није 
суштина, него Личност.11 А управо то свједочи божанску слободу: 
не детерминизам суштинe12 него слобода Личности јесте начин 
постојања Бога.13 Божанске Личности су међу собом сједињене 
управо као личности, на личностан начин, а никако због тога што 
имају исту суштину, те отуда начело свете Тројице није (божанска) 
суштина него Личност очева. Личност очева је узрок божанске 
суштине којој претходи не хронолошки него онтолошки: отац 
ипостазира сина и рађа светог Духа.14 Управо тај моменат ће да 

11 Поменуто првенство Личности у односу на суштину јесте и било 
могуће тиме што су оци направили дистинкцију између τρόπος ὑπάρξεος 
и природе: сам израз „природа” односи се на акт евиденције да нешто 
постоји, док личност подразумијева начин, оно како постојања нечега.
12  вилкс је примијетио да код Зизјуласа апсолутно не постоји разумијевање 
за суштину. ср. J.G.F. Wilks, „The Trinitarian Ontology of John Zizioulas“, у: Vox 
evangelica, 25/1995, стр. 79, et pass.
13 овдје би се могло, мирне душе, поставити једно крајње „хетеродоксно” 
питање: да ли би Бог без Личности уопште био Бог? Наравно да не би – у том 
случају би био хладна суштина, Апсолут, у крајњој линији – апстракција.
14  Да бисмо у потпуности схватили богословски појам личности, нужно је 
да се осврнемо на ставове св. василија великог по питању Личности Божије. 
- α.) св. василије раздваја суштину (Οὐσία) Божију од Његoвe ипостаси. 
Наиме, овдје је важно напоменути да је, све до тада, суштина идентификована 
са ипостасју, што је евидентно у догматској формулацији Првог васељенског 
сабора. василије каже да суштина или природа јесте оно што је заједничко 
у Бићу Божијем, а да ипостаси представљају карактеристичне начине 
бивствовања оца, сина и светог Духа. β.) василије је поистовјетио ипостас 
са личношћу. све до њега, личност, τὸ πρόσωπον, значила је нешто нестварно, 
маску. Захваљујући њему, појам личност добија своју онтологију и своју 
суштину. идентификација личности са ипостасју, појам πρόσωπον – будући 
поистовјећен са појмом ὐποστασις (што значи суштину у својим одређеним 
особеностима), добија своју праву вриједност, нивелирајући свој дотадашњи 
безлични и апстрактни карактер, задобијајући тиме своју онтологију. Дакле, 
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разради Зизјулас у прошлом стољећу, те ће на тај начин отворити 
могућности не само реактуелизације једног виђења него и новог 
приступа богословљу.

тек од IV стољећа, трудом св. василија великог, личност бива поистовјећена 
са ипостасју, а суштина пак са природом. Наравно, ова онтолошко-појмовна 
диференцијација предузета је ради изражавања догмата о светој Тројици. 
оно што је битно нагласити за овај подухват јесте то да није дошло до 
промјене у самом богословљу, већ у богословској терминологији. Бог отац из 
љубави, слободно, од вјечности, рађа сина и исходи светог Духа. Тиме Бог 
постоји као Личност изражавајући слободу као љубав, што се манифестује 
у заједници са сином и Духом. На тај начин, видимо, личносно постојање 
Божије представља продукт Заједнице, одн. заједничарења у слободи, одн. у 
љубави Бога оца са сином и Духом. Наравно, нема ни помена о нужности 
божанске природе. Божанска природа не постоји изван личности, те рађање 
и исхођење не представљају плод божанске суштине него личности, и то 
личности оца, јер управо отац чини божанску суштину јестаственом, а 
себе (као Личности) про-јављује у заједници са сином и Духом (тј. личност 
очева указује на постојање које происходи из односа са сином и Духом). Бог 
је отац јер је у вези са сином који је савјечан оцу, син јесте син у односу 
на оца. Бог отац слободно и из љубави од вјечности рађа сина и исходи 
Духа, те Бог и јесте отац управо стога што слободно рађа сина и исходи 
Духа. ипостас (Личност) у односу постојања Бога примарно као оца, сина и 
светога Духа имплицира да је она (тј. божанска ипостас, Личност) конкретно 
биће, одн. да је вјечна, тј. носилац постојања природе (божанске) и да јесте у 
слободном од-ношењу („односу слободе”), одн. да постоји само у вези/односу 
са другом ипостасју, а никако сама-од-себе (што би био извјесни божански 
индивидуализам).
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   II
  
Но, прије него ли се окренемо Зизјуласу, осврнимо се 

на философска кретања прошлог стољећа која су на извјестан 
начин подстакла бављења оним што ће се – јако широко, од 
егзистенцијализма до Зизјуласа и Јанараса – називати персонологијом. 
Наравно, имамо у виду Шелера (Max Scheller):15 у свом, на неки начин, 
„персонализму”, Шелер ће уопште негирати теистичку претпоставку 
свемогућег „личног Бога” (personal God) на тај начин што ће 
заступати16 став да се однос човјека према свијету остварује једино 
и искључиво у човјеку – у људском срцу као средишту човјековог 
јаства, гдје се и находи остатак топоса Бога. Према њему, Бог је 
„допустио” синтезу догађања „порива и духа” опстојању свијета 
и битку човјека, одн. његовој слободи. Посебан „концепт” човјека, 
по Шелеру, јесте „ово начело” човјечности човјека самог, а кога он 
именује „духом” (Geist), а управо средишње мјесто, епицентар у 
коме се дух пројављује у лимитираним сферама постојања, Шелер 
назива личношћу: средишње мјесто у коме се личност п(р)ојављује 
није и не може бити дио свијета, него је оно ексклузивни вид 
бивствовања смјештен на највишем нивоу постојања. Личност 
није нешто предметно, у смислу супстанцијалистичког јединства, 
него се она примарно манифестује кроз вршење дјелâ кроз која се 
доживљава. У том смислу ће Шелер направити чувену дистинкцију 
између Ја и личности: оно што „припада” Ја мора бити изведено 
да не би дошло до било каквог неразумијевања, с једне стране, док 
са друге, Ја собом носи бреме нужности антитезе у односу на Ти и 
свијет.

са друге стране, да бисмо схватили лично(сно)ст код Шелера, 
нужно је да је разумијемо у опозиту његовог концепта духа: лич-
ност као личност није ни интелект, нити воља. Личност садржи 

15    овдје ћемо се задржати само на Шелеру, а не – како би се могло очекивати – 
на једном Берђајеву који је синоним тзв. персонализма у (квази)православној 
визури.
16  Max Scheler, The Human Place in the Cosmos, transl. by Manfred S. Frings and 
Karin S. Frings, Northwestern University Press, 2008.
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„унутарње језгро”, дух који је могућност схватања себе, знања о себи 
самом, те личност за Шелера јесте дух као микрокосмос, могућност 
самоспознаје – у свијести о себи самој личност себе схвата у односу 
на свој битак, те постоји једино ако има чисту јасност о себи самој. 
А та самосвјесна јасност значи, назовимо је тако, автопоиетич-
ност, пошто личност као самодјелатељна јесте могућност човјека да 
трансцендира сопствену (биолошку) ипостас у личносно вршење-
-добрих-дјела. Дакле, Шелеров „излаз” из (хајдегеровског, превас-
ходно) нихилизма, у који се заплела антропологија првих десетљећа 
прошлог стољећа, јесте у томе да се човјек не задовољи стањем бити-
-какав-јесте, него да трансцендира сопствено затечено стање тиме 
што ће постати личност, у смислу превазилажења субјект-објект 
антрополошке тенденције у суштински уређену структуру дјела.

Да ли је Шелер, дакле, био у праву када је говорио о личности? 
Није, наравно, у смислу у коме ћемо ми то показати, али са 
философско-антрополошке позиције био је апсолутно.17

17 Наравно, јавиће се и Бубер и, нарочито, Левинас – овај потоњи ће на 
највеличанственији начин да се приближи православном схватању – али 
њихова схватања не можемо прихватити, или можемо, али са добром 
резервом, из простог разлога што су њихови концепти par excellence 
талмудистички. Но, то не умањује њихову величину као философâ. Успут 
речено, за разлику од Бубера који у свом дјелу Ја и Ти (1923) користи – 
условно говорећи – релацију са Ти, не због самог Ти као другог, него ради 
конституције Ја, Левинас у Тоталитету и бесконачности (1961) показује 
много дубље да тоталитет представља „свеукупност” у оквиру које се 
анихилира, уништава личност. Просто говорећи, човјек дјела и живи уопште 
на начин како то жели било какав вид свеобухватне комуније. Али у једном 
моменту (који је онтолошко откровење), он открива излаз у спољашњост кроз 
другог, а то је излазак ка Бесконачности индивидуалног личносног односа са 
другим кроз етичку перспективу добровољног покоравања другом у његовој 
чувеној „одговорности за другог”. само на тај начин, рећи ће Левинас, човјек 
онтолошки ис-корачује из аморфне и безличне цјеловитости (тоталитета) 
Битка.
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    III

За разлику од шелеровске, назовимо је тако, „личносне 
праксеологије”, код Зизјуласа имамо нешто сасвим другачије. 

Учење о монархији Бога оца на неки начин представља темељ 
цјелокупног Зизјуласовог богословља.18 У свом учењу о очинству 
Божијем он полази прије свега од древних символа вјере који почињу 
управо говорећи о Богу као о оцу. Многи истраживачи су скренули 
пажњу на чињеницу да се у раним символима вјере први члан који 
говори о Богу као оцу односи, у ствари, на космологију. Међутим, 
не негирајући да овај члан има везе и са космологијом, Зизјулас 
настоји доказати да је он у суштини онтолошки, а не космолошки. 
разликујући онтолошки и морално-космолошки садржај божанског 
очинства, Зизјулас тврди да у тумачењу источних отаца Цркве Бог 
јесте отац без обзира на његове творачке активности и без обзира 
на сâмо постојање космоса као таквог. Наиме, Бог је отац зато што 
има сина (а не зато што ствара свијет), а сина има независно и 
прије постојања космоса (као уређеног свијета). идентификација 
или бар неразликовање рађања („γέννησις”) сина и стварања 
(„γένεσις”) свијета било је, према Зизјуласу, једна од највећих 
бољки пред-никејског богословља, нарочито оног оригеновог. 
Њихово разликовање је био један од најзначајнијих увида који 
у светоотачком богословљу припада св. Атанасију великом, а 
на којем Зизјулас нарочито инсистира. и управо зато што је Бог 
отац, прије свега у онтолошком смислу, он је отац и у другом, одн. 
космолошком смислу (који је, да се тако изразимо, другостепене 
природе с обзиром на онтологију). У овом другом смислу, он је отац 
јер је Творац и „Παντοκράτωρ” („сведржитељ”), будући да држи све 
у свом сину окриљујући творевину истим односом љубави који 
држи личности Тројице „на окупу”. отац узрокује сина и Духа – 
он је онтолошки узрок божанства и – условно и небогословски 
речено – „гаранција” односа међу Личностима (ипостасима Бића 

18  ср. поглавље The Father as Cause: Personhood Generating Otherness, y: John 
Zizioulas, Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the 
Church, London–New York, 2006, стp. 113–154. 
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Божијег), као што је – у и кроз сина и Духа – онај који потврђује 
сами битак свега створенога. Према томе, Бог је отац, прије свега, 
зато што превјечно има сина, а тек потом (у изведеном смислу), и 
захваљујући томе што држи творевину у свом окриљу у и кроз сина, 
чиме се истиче да његов однос према творевини „пролази” кроз 
његов однос према сину. ово „држање свијета у сину” за Зизјуласа 
има не само онтолошко него и гносеолошко значење у том смислу 
да Бог познаје свијет у свом сину и Логосу.

оваквим ставом Зизјулас i) не само што одбацује првенство 
суштине над личношћу, него ii) истовремено одбацује и повлашћено 
посједовање суштине од стране оца. Тако нешто би, по њему, увело 
неједнакост божанства у светој Тројици. Да би ово становиште до 
краја разјаснио, он cмјело тврди да не само што син и Дух стичу 
божанство једино зато што постоји отац него и да отац „стиче” 
божанство једино тиме што постоје син и Дух. отац је, дакле, „већи” 
од сина и Духа, не по природи (по природи је, наиме, исти) него по 
начину на који он ипостазира ову заједничку им природу, будући 
да „син и Дух имају све очево осим узрока”. Начело монархије 
осигурава слободу унутар једносушности.

По Зизјуласовом тумачењу, Кападокијски оци о теми 
узрочности, очинства и јединства у Богу говоре на основу неколико 
фундаменталних теза:   

•	 Природа може бити показатељ (или исправније 
и досљедније: предуслов) божанске једности, али 
фундаментум јединства остаје отац. овим ставом 
Кападокијци се надовезују на идентификовање Бога 
са оцем. Но, то не значи да је божанска суштина за-
немарена или небитна. Напротив, она је плодотвор-
на, али не сама од себе (тј. не нужно) него личносно: 
плодородна суштина, божанска суштина, не производи 
тројични живот „аутоматски” и по природи (или: 
природно и по аутоматизму), односно као (своју) 
природну посљедичност – производи га кроз оца, 
кроз једну Личност. Према томе, када је узрочност у 
питању, оцу као личности приписујемо првенство 
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у односу на друге двије личности. ипак, управо ово 
инсистирање на својеврсној предности личности над 
суштином представља један од основних проблема у 
Зизјуласовом богословљу. Као примјер историјског 
аргумента против давања предности личности над 
суштином, исти би се могао формулисати на сљедећи 
начин: наиме, док су Кападокијски оци у дискусији о 
светој Тројици имали различита полазишта, били су 
опрезни да не имплицирају никакву надмоћ οὐσία-е 
над ипостаси, или обратно: поредак не утиче на οὐσία-у. 
они су, такође, строго избјегавали апострофирање 
да говорење о једном повлачи за собом говорење и 
о другом. Како смо већ рекли, они су настојали да 
одрже у онтолошком балансу однос између οὐσία-е и 
ипостаси. ставови о узроку морају бити схваћени у 
овом контексту. Управо питање „равнотеже” личности 
и суштине јесте једно од централних тачака рецепције 
Зизјуласове мисли и главних спорова у вези са њом.   

•	 Божанскa монархијa указује на ἀρχή, која је личност 
оца, а не једна заједничка суштина свих лица свете 
Тројице. Тиме се онтолошка ἀρχή премјешта са пла-
на суштине на план личности: једна онтолошка ἀρχή 
у Тројици је отац који је у овом смислу Један Бог. ово 
је готово дословно понављање, али и тумачење ријечи 
василија великог да је „Бог један јер је и отац”.   

•	 Појам ἀρχή имплицира кретање у смислу једне 
унутрашње, перихоретичке динамике у Тројици. отац 
(који је jедан) проузроковао је друге двије Личности 
као засебне и потпуне али једносушне ипостаси. 
Тројица се тако објашњава динамички – као покрет од 
Једнога ка Тројици. Наравно, отац је узроковао сина 
и Духа прије и ван времена (ἀχρόνως) тако да никада 
није било када сина и Духа није било. Такође, отац 
узрокује сина и Духа, не на плану суштине (οὐσία) 
него на плану ипостаси или личности. За Зизјуласа 



С
ТУ

ДИ
ЈЕ

  И
 О

ГЛ
ЕД

И
   

   
 Го

ра
н 

Го
јо

ви
ћ:

 П
РО

С
О

П
О

ЛО
ГИ

ЈА
 К

А
О

 С
ЛО

БО
ДА

: Л
И

Ч
Н

О
С

Н
А

 К
О

Н
Ц

ЕП
Ц

И
ЈА

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П

РА
ВО

С
ЛА

ВН
Е 

О
Н

ТО
ЛО

ГИ
ЈЕ

  К
А

О
 П

РЕ
ВЛ

А
ДА

ВА
Њ

Е 
С

УБ
ЈЕ

КТ
И

ВИ
ЗМ

А
 

114

је ово од суштинске важности због тога што у овој 
врсти узроковања нема принуде или нужности – она 
у себе укључује само слободу и љубав. он ће на основу 
тога закључити да су Кападокијци – тиме што су оца 
(„једно односно биће“) показали извором Тројице – 
у онтологију увели слободу будући да отац као лич-
ност, а не као суштина, може постојати једино сло-
бодно и у односу са осталим Личностима. Такође, он 
сматра да је допринос Кападокијаца и у томе што су 
транспозицијом онтолошке ἀρχή са плана суштине 
на план личности „изоштрили” символ вјере. То 
се, по њему, најбоље види у поређењу са Никејским 
символом који је говорио о рађању сина „из суштине 
оца”. Њиховом прецизирању претходила је оштра 
расправа против аријанаца коју је предводио св. 
Атанасије Александријски, чијa је борба несумњиво 
била корисна, али, по Зизјуласу, не би била довољна 
без језика (терминологије) који је указао на оца као 
Личност, а који су јасно као таквог дефинисали тек 
Кападокијци (што се најбоље показало у препознавању 
очеве Личности као онтолошке ἀρχή у светој Тројици).

  
Зизјулас је, дакле, врло важан јер је поново увео појам личности, 

и то не на само понављачки него крајње иновативан начин – тиме 
што је превазишао спутавајући моменат суштине19. остаје, додуше, 
велики проблем (који очекује своје – барем теоријско – рјешење), а 
то је да је Зизјулас саму личност, у својим заиста великим анализама, 
супстанцијализовао.

19 он суштину схвата као по-себи лишену реалности, као оно што у себи 
не посједује онтолошки садржај, те као оно што искључује/пориче ипостас 
(личност) у њеној јединствености. Наравно, ово личи на Левинаса, и то не 
без разлога. о утицају Левинаса на Зизјуласа показао је Лудовикос: Nikolaos 
Loudovikos, A Eucharistic Ontology. Maximus the Confessor’s Eschatological Ontol-
ogy of Being as Dialogical Reciprocity, Brookline, Massachusetts, 2010, стр. 9, et 
pass. исти аутор ће показати утицај појединих класика њемачког идеализма 
(Кант, Фихте и Шелинг) на Зизјуласа, у: Nikolaos Loudovikos, Person Instead of 
Grace and Dictated Otherness: John Zizioulas’ Final Theological Position, у: Heythrop 
Jornal, 48/2009, стр. 2, et pass.
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Појавом Јанараса (Γιανναράς) просопологија покушава 

да добије философске обрисе са циљем да се уведе у савремене 
философске токове као релевантна тема20, а не тек некакав повијесни 
багаж из хришћанске прошлости.

Јанарас ће уочити да се личност i.) дефинише као релација и 
однос, али и ii.) собом одређује релацију и однос. То, по њему, значи да 
личност представља једини истински однос (у онтолошком смислу), 
релацију према Битку, свијету и Другом/другом21. Штавише, сами 
израз πρόσωπον дефинише реалност која се par excellence заснива на 
односу22. До које мјере он „заоштрава” категорију односности види 
се по томе што недостатак исте поништава и самог носиоца личносне 
односности у ништавилу, те га трансформише у његову коначну 

20 Што је проблематично из разлога што има фундаментални карактер и 
претендује да постане систем. исти је случај и са Зизјуласом. ово говоримо 
из простог разлога што се њихово тумачење светих отаца – величанствено, 
неспорно – мора узети са озбиљном резервом.
21 Што је неодвојиво од појма љепоте у онтолошком смислу. – Појам 
„τὸ κάλος” (љепота), у оквире онтолошких истраживања, уводи се онога 
момента када се постави питање о ономе „како” постојања чулнога: попут 
времена и простора, и љепота се односи на оно-како космичке стварности, 
те као таква и сама твори једну од космичких координата (свега) постојећег. 
разлика је једино у томе што се вријеме и простор, одн. динамика њихова 
остварења, може дефинисати уз-вођењем те динамике до објективне „мјере” 
предодређења догађаја од-ношења – дотле такав један вид узвођења није 
могућ када је љепота у питању. Љепота се идентификује не само са начином 
на који нам бивају доступна бивствујућа као таква него и – превасходно – са 
начином који твори само њихово постојање. са друге стране, посматрајући 
из танатолошке перспективе – ако смрт повезујемо са уз-вођењем у не-лијепо, 
не-љепоту, то значи да љепота није тек начин него и предуслов живота.
22   Χρήστος Γιανναράς, Το πρόσωπο και ο έρως, Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 2006, § 1. 
(ово дјело представља Јанарасову дисертацију коју је одбранио 1970. године на 
солунском Универзитету. оригинални наслов дисертације гласи: Онтолошки 
садржај богословског појма личности. Касније је објављено под садашњим 
насловом Личност и ерос). Етимолошким анализама Јанарас ће показати на 
истом мјесту сљедеће: „Приједлог πρὸς, са именицом ᾤψ која значи: око, вид, 
изглед, образује сложени појам πρόσωπον, који значи: лицем сам окренут 
према некоме или нечему, односно налазим се насупрот или наспрам некога 
или нечега. Према томе, у свом полазишном значењу, овај израз представља 
дефиницију непосредне усмјерености према нечему или према некоме – 
дефиницију односа.”
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а-логосну  усамљеност која се манифестује у летаргији индивидуалне 
самодовољности. У том случају, рећи ће Јанарас, ништавило се јавља 
као основна онтолошка категорија и егзистенцијална реалност 
истовремено, а што је све продукт/консеквенца одсуства односа као 
изван-личносне усмјерености,23 односно одсуства еротског начина 
постојања.24

Но, оно што нас овдје интересује јесте начин на који личност 
јесте, а то је управо слобода. Тај вид се назива ек-статичност.25

оно што Јанарас инаугурише кроз феноменолошку 
(Хајдегеровим тоновима прошарану) призму јесте извјесна – 
назовимо је тако – онтологија личности (одн. личносности) у 
смислу свеукупног одношења ка/према. У том смислу, јединство 
ек-стасиса има значење радикалне „билатералности” бивствовања у 
фундаменталној супротстављености нововјековној концепцији која 
од Канта наовамо има структуру „монизма субјекта”. окретање од 
монистичког бивствовања у чињеницу ек-статичности одражава 

23  Το πρόσωπο και ο έρως, § 75.
24  Што ће вишеславцев веома лијепо именовати, у својој познатој студији, 
као „етика преображеног ероса” (Борис П. вышеславцев, Этика преображеного 
эроса, Москва, 1994.) Наиме, ἒρος као мистичка категорија у православљу се 
нарочито наглашава код св. симеона Новог Богослова из XI стољећа. сам 
појам није схватан у смислу љубави (није схватан само као љубав!), пошто се у 
византијској мистичкој традицији (која врхуни у св. симеону) прави латентна 
дистинкција између ἒρος-а и αγάπη (љубав), која није увијек баш кристално 
прецизирана када је дистингвираност у питању – но говор о божанском ἒροςу се 
односи на највишу љубав према Богу (што је/ће бити генерални топос мистике 
све до у касно средњовјековље). Укратко, божански ἒρος представља могућност 
личносно-благодатног и мистичког сједињења (са Богом). Но, ἒρος о коме 
говоримо нема ништа и чак представља ослобођење од сексуалне патологије. 
Штавише, аскетска борба са („против”) чулности настала је у православљу (и 
уопште у хришћанству) као љубав према духовној красоти, одн. преображеној 
чулности.
25 овдје имамо заиста један проблем када су у питању и Јанарас и Зизјулас, а 
који се директно надовезује на Јанарасову директну, а Зизјуласову индиректну 
борбу против (западног) индивидуализма: карактеришући индивидуализам као 
извјесно „повлачење у себе” (тј. као егоцентризам) оба аутора на извјестан начин 
бркају моралне категорије са антрополошким које, као такве, нису нити довољно 
нити прецизно одређене ако их компарирамо са категоријама које у духовном 
смислу користе оци. Просто говорећи, њих двојица калеме на отачке текстове 
савремени појам индивидуализма, на тај начин импутирајући оцима значење 
које ови нису имали ни на крај памети. То је, свакако, иновативно, но питање је: 
колико је тачно.
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фактум човјека-као-личности што између осталог претпоставља 
диференцију у односу на мислећи субјект у фактум из-лажења, ек-
-статичности у универсално-егзистенцијални однос. Но, шта значи 
то из-лажење?

Човјеково кретање од позиционираности радикалног 
стања до универсалног односа није ништа друго до ли кретање 
од индивидуално-онтичког схватања битка човјека до његовог 
дефинисања у екстатичким координатама одношења. Екстасис 
не значи некакво мистеријско излажење изван своје фисичке 
идентичности, него она означава битну реализацију радикалне 
особености (своје) лично(сно)сти: другим ријечима, екстасис се 
идентификује са егзистенцијалном претпоставком која (та претпо-
ставка, одн. личносност као таква) јесте самопрелажење од датости 
рационалних способности до оних другачијих у свој њиховој 
другачијости личносне афирмације26 у слободи бивствовања, тј. 
универсалног егзистенцијалног односа који собом продукује и јесте 
слобода. Јанарас, дакле, на један философски начин инаугурише 
идеју да би се личност манифестовала у свој својој пуноћи кроз 
слободу27. 

26  овдје опет имамо проблем када је рецепција у питању: код отаца, просто, 
нема учења да је личност идеал који би човјек, да би се афирмисао као 
човјек, морао остварити. Човјек јесте личност, но његов задатак није једино 
и искључиво да постане личност: он треба постати личност на начин на 
који ће „активирати” инхерентне способности начина бивствовања који је 
– назовимо то тако – вјеран Богу. А то се према оцима, а супротно Јанарасу, 
реализује не на начин промјене ипостаси, одн. преласком са индивидуе на 
личност (барем како је Јанарас приказао у књизи  Σχεδίασμα εἰσαγωγῆς στὴ 
φιλοσοφία, Δόμος, Αθηνα, 1988.), него промјеном начина живота ипостаси у 
духовном смислу.
27 Но, то је заиста велика мисао, али је нема код отаца: код отаца људска 
личност има потенцију да буде слободна, несумњиво, али код њих не налазимо 
да је она безусловно слободна као личност. Просто речено, она може ту 
потенцијалност да искористи да се постави у стање (сопственог бића) које је 
апсолутно лишено слободе. Јер и то је слободни акт, на крају крајева. ово учење 
Јанараса, са становишта отаца, чини нам се проблематичним. ср. Тереново 
запажање, који каже: „Природа или суштина је повезана са неминовношћу и 
треба да трансцендира кроз екстасис личности изван безличне суштине. У 
византијском богословљу, пак, слобода је посебан елеменат у односу на друге 
природе или суштине, природе које су обдарене рациом и не говори о самој 
божанској природи.”, M. Törönen, Union and Distinction in the Though of St. Max-
imus the Confessor, Oxford University Press, Oxford 2007, стр. 112.
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Према Јанарасу, који је на линији персоналистичке традиције 
двадесетовјековне философије28, људска природа је та која одређује, 
одн. ограничава човјекову слободу, те личност уопште не би била 
слободна ако не би у свом ек-статичком карактеру „пронашла” начин 
на који ће превазићи ограничења сопствене суштине и своје природе 
уопште. с тим у вези, ек-статичка карактеристика битка човјека, 
као начин на који се превазилази суштина или природа са њеним 
(природе) границама, значи њену припадност области нествореног, 
бескрајног и слободнога на начин слободе коју има Бог, а што се 
реализује једино у Заједници29. Личност је једини начин постојања 
који превазилази и није одређен суштином (одн. природом): она 
је слободна у односу на суштину (одн. природу), а таква врста 
слободе јесте једна од основних карактеристика личности. слобода 
личности, дакле, остварује се у њеном екстатичком карактеру који 
(карактер) је истовремено потенцијалност за тежњу и тежња сама да 
се превазиђу координате сопственог битка да би се ступило у везу 
са Божанском Личности и другим личностима, а који начин ек-
-статичности у слободи представља начин остваривања личности 
као слободне односности.

  

28 Ко год се дубље бавио учењима Јанараса (и поред њега, нарочито, 
Зизјуласа), могао је врло лако да увиди да њихова схватања о личности, 
суштини и ипостаси јесу примарно на мисаоној линији философије која је 
под јаким утицајем персоналистичких система, а мање светоотачког учења 
као таквог. ср. Папаниколауов увид: A. Papanikolau, Is John Zizioulas an Exis-
tentialist Disguise? Reponse to Lucian Turcescu, у: Modern Theology, 20/2004, стр. 
604, et pass.
29  Управо Заједница представља савршену могућност и форму односности. 
Управо Заједница јесте форма по-везаности која личности даје, омогућава, 
али и потврђује њезин идентитет, у смислу да је свака личност незамјенљиви 
онтолошки елемент односа уопште и, као таква, представља носиоца 
апсолутне вриједности. 
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    V

Када овако сагледамо ствари, остаје питање: није ли 
концепција личности (или просополошка концепција) само једна 
верзија субјект(ив)изма када је проблематика слободе у питању? 
Ако је сагледамо у социолошкој, изван-евхаристијској димензији, 
видимо да је личност слободна, несумњиво, за себе („по-себи”), али 
је друштвено само шараф у огромној машинерији техницизиране 
епохе30.

Шта желимо рећи?
Наиме, бујица критика је у минулим деценијама ишла у 

правцу субјективизма. Но, реално сагледавајући, нису ли и тзв. 
концепције субјекта тежиле слободи носиоца битка (човјековог)? 
Несумњиво да јесу. основна (наравно, не и једина) разлика јесте у 
томе што су те концепције или игнорисале реалност постојања Бога, 
или – неријетко – биле атеистичке. Али ако желимо бити знанствено 
поштени, не може им се порећи тежња за реализацијом човјека 
као слободног. А управо су то Кападокијци конципирали прије 17. 
стољећа.

 

 

30 Што је Јанарас продубио, ослањајући се на Хајдегерово питање о 
техници: „Хајдегер констатује да савремено технократско доба у доброј 
мјери доприноси неутрализацији битка човјековог у координатама 
колективног са-постојања: средства масовне комуникације, идеолошка и 
политичка пропаганда и потрошачко рекламирање намећу општа схватања, 
једнообразне индивидуалне навике и идентичан начин размишљања (...) 
‘диктатура јавности’ и ‘потчињеност јавности’ неминовно алијенирају биће 
човјеково и трансформишу га у анонимну аритметичку монаду.”, Το πρόσωπο 
και ο έρως, § 76.
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Ренато Кристи

НИЧЕ О ВЛАСТИ И ДРЖАВИ1

Постмодерна тумачења наглашавају Ничеову одбојност према 
власти. Његов рад је виђен (превасходно) у тражењу деконструкције 
метафисичких темеља, док се сматра да је власти посвећен само 
када је у питању лична еманципација и самоуправљање. За Мишела 
Фукоа, Ниче је претходник философије неједнакости, дисперзије 
и разлика, философије подривања јединства и стабилности, те 
онтолошког бедема који се захтијева од ауторитета. Према Фукоу, 
Ниче „нарушава оно што се сматрало непромјењиво; фрагментира 
(оно) што је било сједињено”. У повијесном смислу је одговарајуће да 
је историчар ослобођен метафисичког и трансисторијског... Његов 
поглед (треба да) се састоји од „акутног погледа који издваја, раздваја 
и диспензира... врста дисоцијативног погледа да су јединство човјека 
који кроз мишљење може да продужи свој суверенитет на догађаје 
из прошлости”. Ниче привилегије слободе схвата као дисперзацију и 

1    За коментаре и расправу раније верзије овог документа, захваљујем се Don 
Dombowsky, Gary Foster, Bezbednost i Ibáñez, Noé Vanessa Lemm, Grejem Nikol-
son, Ashwani Peetush, Miguel, Vatter Hauard Williams i Bajron Williston. Такође 
се захваљујем анонимним судијама Animus. 
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престао је да се осврће на јединство и стабилност коју је она тражила. 
Алан Шифт, у споразуму са Фукоом, пише да је „питање власти 
и њене легитимности централно питање у Ничеовим списима... 
Да ли је у питању распад власти морално-теолошког схватања, 
деконструкција власти (дате) од Бога, или је скривени метафисички 
остатак (excising) у језику, Ничеово одбијање да легитимише било 
коју фигуру ауторитета остаје легитимна”. Такође, ричард рорти 
поредећи Ничеове истомишљенике, Кјеркегора, Бодлера и Пруста, 
те с тим у вези, сматра га као либералног ироничара. он је признао 
да је симпатизер политичке визије која је „јасно антилиберална”. 
Али Ничеов антилиберализам је „изненадан и идиосинкратичан”, 
те се његов идеал за креативности не може превести на социјалну 
полису. Ниче, сасвим слободног духа, заговара уздржаност од 
политике и утопијског индивидуализма.

Најболнија манифестација Ничеовог одбијања легитимне 
власти јесте његова одбојност (одвратност, abomination, прим. Г.Г.) 
према држави као универсалној гаранцији сигурности и заштите. 
Његова cri de coeur гласи: „Најмање могуће државе”. Било који облик 
јавних интервенција се може сматрати као озбиљна препрека за 
потпуни развој индивидуалне креативности. Не постоји социјални 
или институтивни императив који може стајати на путу људској 
креативности. Ничеова (анти)метафисичка интуиција потврђује 
ово јавно признање индивидуално креативне аутономије. он 
одбацује оно што посматра као метафисичку ауторитативност 
на основу представе „јединство, идентитет, трајање, супстанца, 
узрок, стварственост, биће”. Као заштита против ауторитарног 
колективизма, његова епистемологија је номиналистичка и не 
поима истину као откриће (Kas 1, 878–81). само перспективизам 
може да обезбиједи социјални плурализам као заштиту против 
државне централизације. Антиауторитаријанизам је вјероватно 
најпознатије обиљежје постмодернизма о којем говори Ниче. 
Како Питер Берковиц примјећује, „занос креативног ће усадити 
неселективног на власти”.

Поред тога, Ничеова антипатија према политици је сагледавана 
као потврда његовог одбијања државне власти. У Шопенхауер као 
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васпитач пише: „Који воли гњев philosophicus, неће имати времена 
за гњев politicus”. Према томе, многи коментатори поричу политичку 
оријентацију његових мисли. Томас Х. Бројбер примјећује да Ниче 
„врло ријетко говори експлиците о политици”, а према Шрифту, 
Ниче „изгледа да је у потпуности незаинтересован за политику”. 
Брус Дитвајлер тумачи ту мржњу на више одговарајући начин, што 
је одређено „општим гнушањем са модерном ‘мало политике’ који 
пустоши њемачки дух”, као и своје противљење да претвори државу 
у „новог идола”. Његово одбијање да активно учествује у политичким 
утакмицама огледа се у његовом сагледавању модерне државе као 
препреке за развој културе. За њега, само инструменталан приступ 
политици може да има смисла.  

У овом есеју ћемо показати да је изазов антиауторитативног 
разумијевања од стране Ничеа управо његово одбијање да 
додијели легитимитет држави, а што се односи искључиво на 
модерну државу. он је од кључног значаја за нормативне власти 
које су тражиле либералне државе, власти на темељу претходног 
консензуса. истовремено, он даје легитимитет не-нормативном 
ауторитету, било харизматичном или традиционалном, као што је 
онај у рукама аристократских држава антике и модерних снажних 
заповједника као што је Наполеон. о том проблему ћу разматрати 
ослањајући се на три ступња Ничеовог интелектуалног развоја. 1.) 
У раним радовима (1862–74) Ниче држави додјељује инструмен-
талну улогу, односно олакшавање и потицање рађања умјетничког 
генија. Тај циљ може бити постигнут олимпским постојањем 
аристократије помоћу робовског рада. ово је евидентно у његовом 
раду „Грчка држава” у којој ауторитет државе произилази из 
природне подређености робова. ропство представља неопходан 
услов за развој аристократске културе. ово је у директном сукобу 
са либералним одређењем државног органа. Либерализам не види 
ауторитет као природно дат, него као нормативно основан на ос-
нову претходног друштвеног уговора или консензуса. Насупрот 
томе, Ниче вјерује у природне неједнакости, те да исто проистичу 
из природне хијерархије. Ничеово противљење либерализму већ је 
видљиво у есеју, написаном 1862, гдје он прославља Наполеона III 
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и принцип монархије на штету либералног парламентаризма. 2.) 
У Људско, сувише људско Ниче развија још један аспект природне 
подређености замишљеног као изворни темељ ауторитета. он 
ауторитет разумије као класично стање потчињености религији. 
Тријумф либералне једнакости пресијеца све везе са религијом 
и хијерархијским концепцијама. Држава губи легитимитет, а то 
означава почетак њеног изумирања. Највећи Ничеов страх су 
револуционарна помјерања која прате ишчезнуће државе, те је 
он спреман на компромис са демократијом да би одложио такве 
догађаје. У исто вријеме он подржава Бизмарка у проглашењу 
антисоцијалних закона 1878. 3.) Године 1881. долази до промјене у 
његовој интелектуалној стратегији када дође до увида да је неуспјех 
тога закона довео Бизмарка до тога да шири политику социјалне 
помоћи, што ће додатно нагристи аристократску власт. он сада 
увиђа да је најгори непријатељ државне власти демократија. То је 
тачка повлачења његове кампање против садашње моралности која 
је крива за раст и консолидацију демократије. истовремено, он је 
покренуо кампању у корист новог аристократског морала, чији 
су кључни елементи етика наређивања и послушности. У погледу 
државе, аргументативна стратегија има двоструки аспект. он 
одбацује покушај теорије либералног уговора да нормативно заснује 
државу по принципу друштвеног уговора, те у исто вријеме брани 
не-нормативни легитимитет нелибералне власти, истовремено и 
харизматске фигуре и оне које су традиционалне.
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    I

Када Бизмарк постаје премијер Пруске, 24. септембра 1862, 
Ничеу је седамнаест година. Двадесет шест година касније, 3. јануара 
1889. када је колабирао на улицама Торина, Бизмарк је у Њемачкој 
још увијек челични канцелар. Ничеово зрело доба подудара се 
са трајањем тог режима, a прееминентно је одређен културом и 
политичким концепцијама актуелним током бизмарковске ере. 
Ничеови интереси у његовом политичком контексту доказани су 
већ током његових година на Пфорти. Године 1862. пише есеј у којем 
хвали побједу Кавињака (Cavaignac) над социјалистима, „начела 
монархијског принципа над републичким” , и онда од извођења 
државног удара од стране Наполеона III 1851. Ниче исти оправдава 
на основу његовог харизматичног ауторитета. Ниче даје привилегију 
ауторитету конкретне личности, за разлику од либералне влада-
вине апстрактног нормативитета. с тим у вези, у Философији у 
трагичком раздобљу Грка он слави Грчку гдје је више апстракције 
сажето у личности, за разлику од модерних, гдје су највише личне 
карактеристике сублимиране у апстракцији.

  Рођење трагедије (али) и Несавремена разматрања многи 
су протумачили као „жестоки напад” против државе, као „мотив 
који постаје карактеристика свих Ничеових радова”. У Рођењу 
трагедије Ниче, из оданости вагнеру, проглашава да је „умјетност 
најузвишенији задатак и истинска метафисичка активност”. 
истовремено, он ће изјавити да не види разлику између „естетске 
индулгенције” и „патриотског ентузијазма”. ово је значајно пошто 
представља признање да књига нема чисто контемплативан циљ. 
Ниче размишља о „озбиљном њемачком проблему... проблему који 
лежи у самој сржи њемачких надања”. он вјерује да је Њемачкој 
потребан културни препород, те је увјерен да се исти може постићи. 
ово је повијесни контекст који је битан у бављењу естетском 
проблематиком. испод вјештачке и декадентне њемачке културе 
Ниче препознаје „племенито срце популарне културе... древне, 
величанствене и дубоке, здраве снаге”. Касније, 1886. године, у прологу 
новом издању књиге, Ниче признаје његов оптимистички дух, али 
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признаје да је положио своје наде у оно гдје се нема чему надати. 
Њемачка, „која је недавно показала силу да влада Европом и да има 
снагу за то”, одустала је од тога и нашла се у процесу „транзиције ка 
медиокритету, демократији и другим модерним идејама”. ово може 
да нам дâ назнаку за начин на који Ниче напада државу. он увиђа да 
су парламентарне демократије у порасту у Њемачкој, што је значило 
слабљење органа извршне власти у држави. опет, то представља 
тешке сметње за унапређење културе. Култура је, признаје, „прилично 
независна од социјалне државе” и представља највиши циљ људског 
рода. Добро организована држава јесте она која себе ставља у службу 
културе, а не она која прави искорак из ње. Јасно је да за Ничеа није 
од пресудног значаја да држава промовише културу. Његови напади 
су усмјерени против држава које себе сматрају као „највиши циљ 
људског рода” и које тврде да „нема веће дужности од служења 
држави”.

Потврда о томе налази се у „Грчкој држави”, есеју који је 
првобитно требало да буде укључен у BT. Ниче овдје износи 
поставку да двије битне модерне идеје, достојанство људских бића 
и достојанство рада, треба изоставити из класичне културе. Грци 
су били у могућности да развију супериорну културу користећи 
робове за рад. То је било тада и наставља се до данас, те представља 
неопходан услов за раст надређене културе. „Невоља радника мора 
да се повећа да би омогућила стварање малог броја олимпијаца који 
ће да генеришу свијет умјетности”. Демократска држава, заснована 
на договору, не може да развије истинску културу. За ту сврху јесте 
аристократска држава, држава чија је матрица надчовјечанска 
извршна власт, која може дати легитимитет извршној власти у 
божанским пропорцијама. Модерне демократске државе не могу 
на себе преузети аутентичну културну задаћу, коју Ниче дефинише 
као ону која ће узгајати људе надчовјечанског кова. Грчка држава, 
насупрот томе, била је „челична стега” која је омогућавала друштву 
превазилажење природног стања bellum omnium contra omnes. 
Управо то је довело до стварања супериорне грчке културе повољне 
за стварање олимпских генија.
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Када усмјери пажњу на своје политичко окружење, Ниче 
уочава опасно атрофирање државе. ово се подудара са губитком 
„инстинкта државе” (Staatstendenz) у оквиру појединаца који, као 
резултат тога, атрибут вриједности виде само „када се поклапају са 
њиховим интересом”. Циљ који их руководи јесте слобода да на-
ставе без државног уплитања. они промовишу „политику њихове 
удобности” и стога је незамисливо да „они могу да жртвују себе 
у корист државе, када немају исти (интерес)”. Личност тражи 
заштиту за своје пројекте: они су за мир и избјегавање рата, а ово су 
у стању да обезбиједе путем размјене „либералног, опстимистичког 
свјетоназора, који своје коријене има у просвјетитељству и 
Француској револуцији, у философији која је не-њемачка, Латинска, 
површна и без метафисике”. Противотров да државни инстинкт 
постане инстинктом новца јесте „рат, само рат”. рат открива 
истинску суштину државе, што доприноси да се повуче стриктна 
хијерархијска линија командовања и покоравања, типично за 
„ратоборна друштва” на чијем челу се налази „војнички геније... 
стварни оснивач државе”. све остало постаје покорни инструмент 
у сврху циљева које је поставио војнички геније. Поштовање које 
траже војни команданти јесте разлог зашто достојанство људских 
бића и достојанство рада не могу пронаћи своје мјесто у добро 
организованој држави.

Циљ је очување и унапређење аристократске културе. само 
култура има суштинске вриједности, све друго су вриједности које 
су инструментализоване. „исправан циљ државе јесте постојање 
олимпијца, ново стварање и припрема за генија, у поређењу са којим 
су све остале ствари само алати, начини и фактори ка остваривању”. 
робови су инструменти par excellence, те друштво које цијени 
културу мора бити роб друштва. Такво друштво захтијева државу 
која подржава етику наредбе и послушности. Држава мора остати у 
служби аристократског друштва и културе, те да служи као „обрачун” 
да се успостави и сачува институција ропства. Модерне државе, на-
супрот томе, преусмјерене су од стране либерала који позивају на 
„еманципацију народа од владавине великих појединаца”, те траже да се 
разбије већина светих наредби, односно „служење народа појединцу”.
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II

У мају 1878. Ниче објављује Људско, сувише људско које 
посвећује волтеру. он се удаљава од вагнеровог покушаја да обно-
ви њемачку културу и усклади себе са идеалима просвјетитељства, 
које радикално одваја од Француске револуције. он се приклања 
волтеровој умјерености и одбацује русоов радикализам. он сматра 
да је „револуција енергизовање необуздане енергије” и да не може 
бити „регулатор, архитекта, умјетник и обогаћење људске природе”. 

У опсежном дјелу под насловом Религија и влада, Ниче 
анализира деклинацију и пад модерне државе. овај развој, 
одређен односом државе и религије, има двије фазе. У почетку, 
држава одржава блиске унутрашње односе са религијом. Једна 
одређена друштвена класа преузима државу и користи религију 
као облик легитимације. Наполеон је то добро разумио, чак и 
данас, без помоћи свештеника, ниједна власт није легитимна. 
Друга фаза у овом развоју одвија се када вјера почиње да буде 
схваћена као пуки инструмент легитимације. ово је типично 
за либералне режиме. Када се то деси, вјера престаје да буде 
јавна или грађанска, и претвара се искључиво у приватну ствар. 
вјерски плурализам, као посљедица приватизовања, даје повода 
за безбројне сукобе. Без јединства, обезбјеђеног од стране државе, 
више вјерске манифестације које су претходно угушене успињу се 
на површину и изазивају секташке сукобе. суочени са оваквом 
ситуацијом, владари заузимају непријатељски став према религији. 
истовремено, они који су религиозни заузимају непријатељски став 
према држави. Прелазни сукоби додатно осигуравају поткопавање 
ауторитета државе на који се више не гледа као на „трансцендентну 
(überweltliche) институцију”. између осталог, више не може да се 
гарантује покорност државне команде. Појединци не осјећају 
обавезу да поштују законе и већинска политика постаје одлучујућа, 
„приватна предузећа ступају у акцију и преузимају функцију 
државе”. Најважнија државна функција, а то је заштита личности, 
бива приватизована, а то, више од свега, убрзава смрт државе.
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Ниче сумира ове двије фазе ишчезнућа државе. он тврди да 
држава може да се одржи само ако се њени интереси подударају 
са интересима вјере. Када тај идентитет нестане, темељ на којем се 
одржава државни легитимитет колабира. „Када вјера нестане, вјера 
неминовно губи свој стари вео и престаје да изазива поштовање”. овај 
процес секуларизације предвођен је демократијом и суверенитетом 
народа. Када људи изгубе вјеру, резултат је распад државе. Али то 
се овдје не задржава. Може постојати посредна фаза која може да 
одложи пропадање државе и пораст револуционарног хаоса. Надајући 
се да ће ова фаза (некада) моћи ступити на снагу, Ниче закључује 
укором, откривајући колико се гнуша политике револуције: „Хајде 
да вјерујемо опрезности и интересима појединаца који траже да се 
продужи постојање државе за неко вријеме и који хоће да одбаце 
деструктивне експерименте нестрпљивих и фанатичних дилетаната”. 
овај одјељак показује да Ниче није против државе per se, него само 
против бирократских, административних држава које су легитими-
ране од стране продуковане нормативности.

  Године 1878, са порастом социјалних тежњи у Њемачкој, 
Бизмарк страхује од експлозије попут Паришке комуне 1871. стога, 
он издаје налог својих антисоцијалистичких мјера 19. октобра исте 
године. Ниче подржава ове ванредне мјере. У љето 1879, након што 
се повукао са катедре у Базелу, он пише дјело Путник и његова сјенка, 
гдје оптужује револуцију да „поставља просвјетитељство на његове 
фанатичне основе.” Просвјетитељство, које је „странац у револуцији”, 
сада постаје „насилно и импулсивно”. основни задатак који предстоји 
јесте да се очисти од ових „нечистоћа” и да „задави револуцију у њеном 
заметку”. Ниче разумије да мора да настави са резервом. он је најавио 
да ће остати прикривен, „да се повуче у скровиште”, не само због своје 
уздржаности да учествује у политици већ као стратешки вид да при-
купи капиталне идеје са којима ће се суочавати са тим „врло опасним 
временима”. стратешко је и његово квалификацијско прихватање 
демократије. Демократизација Европе сада је „неодољива” и може да 
помогне као профилакса против револуционарног успона. Ниче сада 
апелује на демократију као заштитника за „воћњаке културе” који 
могу бити „уништени преко ноћи од дивљих и бесмислених бујица”.  
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III

Бизмарк убрзо схвата да његов антисоцијалистички закон 
нема успјеха, те одлучује да модификује своју стратегију. У новембру 
1881, постигао је компромис са социјалистичким покретом 
инаугуришући тиме покрете који погодују добробити државе. У 
Радосној знаности Ниче је против тих концесија, те радикализира 
своје одбацивање дискурса једнакости и социјалне сигурности. 
он је мишљења да је европска ситуација слична оној у Кини, гдје 
миленијум живота прође без промјене (поремећаја) или живот иде 
даље без икаквог утицаја, а жеља за промјеном је умрла. У Зори, Ниче 
препознаје у датом тренутку „модерну моралност”, те карактерише 
важности које су од ње дате као „саосјећајност за друге” и потребу 
да се „живот удаљи од било какве опасности”. Хришћански алтруи-
зам храни раст социјализма. оно што се сада види као велика опа-
сност јесте „развој рационалности, похлепе, жеље за независношћу”, 
једном ријечју, развој „појединца”. То је тачка поласка, коју ће Ниче 
признати касније у Ecce homo, у тој његовој „војни против морала”, 
што обиљежава почетак његовог очаја о могућности обнове ари-
стократске државе. Бизмаркова капитулација у социјализам је 
потврда очигледности да либерална држава заснована на уговору 
није право возило које ће да подстакне аристократску хегемонију. 
Бизмаркова држава је подлегла хришћанским начелима насљеђеним 
од социјализма.

Ниче вјерује да социјализам треба кривити због нарушавања 
основа здравог морала и предузетништва. индустријске вође се 
више не труде да његују и уздигну властиту супериорност, те су 
тако изгубили своје племените манире. војно друштво је донијело 
индустријско друштво које се клони поштовања и командне етике. 
садашњи радници разумљиво сматрају своје газде као „паметне 
крволочне псе који користе своје потребе и чије име, навике, 
личност и углед су индиферентни према њима”. Да би били у стању 
да командују подређенима, капиталисти морају створити присуство 
харизма. само тада они ће моћи оправдати (потврдити) њихово 
господство и само тада радници ће прихватити њихово господарство 
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као природно дато. оријентални темперамент, контемплативан и 
флегматичан, није препоручљив за развој предузетничке етике, 
али је Ниче препоручује емиграцији кинеских радника за њихову 
прерасподјелу према господарском животном стилу сличном 
„марљивим мравима”.  

Ниче најављује нови морал који је својствен ратоборним 
временима, мужевни морал који ће величати принцип команде и 
поштовања. он примјећује да је „емоција командовања одлучујући 
знак снаге и суверенитета”. они који игноришу како се командује 
„желе некога ко може да командује, ко командује са тежином или 
озбиљношћу – Бог, кнез, класа, љекар, исповједник, догма, партија”. 
Будући заповједници створиће навику командовања и они ће је 
вршити са сигурношћу. они ће такође бити у стању да поштују своје 
подређене, али ће то чинити са истом ароганцијом себи својствене 
команде. сваки члан доминантне елите је аутономни појединац, 
али је јасно да Ниче сматра да руководство ове аристократске 
мањине мора надвладати само себе једном етиком командовања и 
поштовања како би осигурали сопствени интерес. То је немогућ за-
датак у трговачком и индустријском свијету, пошто њиховим влада-
рима, чак и ако су заузели аристократски став, недостаје „племство 
и поштовање”. Послушати оно што је племенито и достојанствено 
у миљеу племићких породица јесте нешто што је наслијеђено од 
нечијег феудалног поријекла и не може „напредовати (цвјетати, 
развијати се) у нашем културном миљеу”.

сви ови текстови се односе на изабрану публику и нису 
нормативно вођени универсалним императивима. Ниче се противи 
захтјеву да се од државе захтијева гаранција опште заштите и 
безбједности. Његов једини интерес је стварање културних услова 
за стварање нове властеле, која треба да створи „склоност ка 
команди”, као и да се иста слуша када се то захтијева. ови „херојски 
прекурсори” увијек ће бити спремни за рат и „поново поштовати 
част хероизма”. Ниче препоручује да се живи опасно, „изградите 
своје градове на планини везув! Пошаљите своје бродове у непо-
зната мора! Поведите рат против својих вршњака и против самих 
себе!”. он се диви архитектури, раскоши и аутократији пансиона и 
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вила изграђених на висинама изнад Ђенове. „Цио округ раздваја 
ту сјајну и незаситу себичност типичну за жељу да посједује и 
експлоатише.” У Њемачкој пак изградња градова открива постојање 
„закона и општег уживања у законитости и послушности”. Њемачке 
архитекте се воде „склоношћу ка једнакости и покорности”. У фра-
гменту из 1885. он изјављује да данашњи морал омета развој човјека 
„колосалне креативности”, морал који чезне за заштитом, одсуством 
опасности, спокојством и свјетлости постојања. Највише од свега, 
морал који се клони „сваког типа вође и пастира”.

са појавом Заратустре, Ниче удахњује нови живот кампањи у 
корист новог аристократског морала. У поглављу „о превазилажењу 
самог себе” он фундира племићку етику команде и поштовања на 
појму снаге моћи или власти. Можеш послушати или не команду 
моћи власти. они који не слушају, завршиће као они којима се вла-
да, а они који слушају, завршиће као они који владају. Моћ власти 
није возило ка трансценденталном у тежњи ка савршенству, него она 
такође артикулише интерперсоналну везу која укључује владавину и 
поштовање. и владаоци поштују моћ власти оних који их превазилазе.

Етика владања и поштовања моћи силе у суштини је 
аристократска, због тога што потврђује хијерархијску неједнакост 
између владара и подређених. У поглављу „Тарантула” Ниче указује на 
Бизмарка као оног који је клекнуо пред „проповједника једнакости”, пуног 
зависти, љубоморе и освете. Његов одговор у име правде гласи: „људска 
бића нису једнака” и то само јача „љубав за” Натчовјека и животне жеље 
да се „превазиђе себе”. У поглављу „о новим и старим таблицама” Ниче 
се жали на недостатак сјећања. Маса нема осјећај повијести, за њих 
вријеме престаје са њиховим дједовима и бабама. Једнога дана маса 
може постати господар, „а да све вријеме и даље буде у плићаку”. Дакле, 
потребно је „ново племство, које треба да буде непријатељ свих руља 
и деспота”. он је одбацио и демократију и Бизмаркову аутократију, 
коју је овај предао демократама и социјалистима. Нове аристократе ће 
бити загледане у будућност, тако да нико неће моћи „купити... трго-
вачким златом”. ови нови племићи ће бити владари. Њихов задатак 
је: „Ко може заповиједати, ко мора слушати...”, а онда додаје: „Људско 
друштво: то је потрага... тражи владара... а не уговор”.
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Хришћанска моралност отвара пут за успон либералног 
егалитаризма и друштвеног уговора, који ће Ниче претворити у 
морал „против намјере”. У једном фрагменту који датира из 1885, 
Ниче описује начин на који ће (његов) антиморал „дисциплиновати 
појединца у циљу достизања висина, а не у сврху удобности и медио-
критета”. ово ће бити „морал који ће узгојити водећу касту – будуће 
господаре земље”. Ниче дефинише своју аристократску визију, коју 
карактерише хијерархијски редослијед, класна подијељеност и 
етика владавине и покорности. У С оне стране добра и зла Ниче 
примјећује да је легендарна снага европског народа ослабљена 
„добро осмишљеним” планом од стране Енглеза. он примјећује да 
„европски вулгаризам” и „плебејство модерних идеја” јесу „дјело 
и изум” Енглеске. Традиционално, британски парламентарни 
модел је дозволио да аристократска владавина коегзистира са 
демократским институцијама. Тој „парламентарној имбецилности” 
Ниче супротставља свој радикални аристократски приједлог 
који је одређен његовим етичким кодексом поштовања. Његова 
аристократска владавина ће захтијевати „критичку дисциплину и 
сваку навику која је погодна за чистоту и тежину у стварима духа”. 
они ће представљати „аристократију вршњака који су навикли да 
владају заједно и разумију како ваља командовати”.

У Генеалогији морала, Ниче се враћа темама рађања државе, 
на сличан начин како је то прије учинио у Грчкој држави. Држава 
је рођена као „страшна тиранија”, као „сурова и немилосрдна 
машина”. Доминантна скупина, „група плавих звијери” хрли на но-
мадско, неуређено мноштво и утискује на њему државни облик који 
је више од голе експлоатације. Kако да овдје говоримо о државним 
органима? Нисмо ли свједоци произвољног наметања воље моћи, 
пљачкаша који упире свој пиштољ у мене и тражи мој новац? Једно 
треба да се узме у обзир, а то је да Ниче разматра рађање државе, а 
не њен даљи развој. Када почне да функционише на одговарајући 
начин, као што то он примјећује у Грчкој држави, мора да се при-
држава начела легитимитета. Ауторитет државе је легитиман када 
се односи на виши, нормативно аутономан и ауторитативан извор. 
То може бити религија или, као што то захтијева либерализам, 
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то може бити пристанак појединаца који могу да захтијевају 
аутономију. Ниче крајње одговорно одбацује сагласност као извор 
легитимитета. Даље, он мисли да је државна власт која је озакоњена 
уговором „романтичка илузија”, и даље додаје: „Ко год може да 
влада, ко је господар по природи, ко искорачи насилно, у дјелима и 
у природи – какве он има везе са уговорима!”. ово значи Ничеову 
одлучност да не треба дозволити легитимност државне власти на 
уговореној формалности. истовремено, он брани друге облике као 
што су легитимно-харизматични и традиционални ауторитет.

Доминантни положај англоамеричке (мисаоне) традиције, 
који је зачет радом волтера Кауфмана, види Ничеа као упорног 
анти-политичког мислиоца чија је (мисаона) оријентација у 
суштини културна. Као носилац једног аристократског гледишта, 
залажући се за ново племство (аристократију), он истиче културне, 
а не политичке приједлоге. Ниче, даље слиједи речени аргумент, 
није посвећен успостављању стварног аристократског режима, 
његови патриотски јунаци „нису ауторитарни, каријеристи и 
експлоататорски” политички агенти, с намјером „стављања маса 
у покрет”. супротно реченом, Камерон и Домбовски сматрају да 
„Ничеов екстремни поглед представља забринутост за културу, те 
није исто што и политички”.

Ниче није заинтересован за израду уставне схеме или за 
владине програме. Његов резервисан аристократски став повезан 
је са његовом тежњом да се створи изузетно високи људски 
узорак који ће имати харизматична овлашћења да буде у стању 
прекорачити тврдње формално правног ауторитета. рани есеј, који 
„слави Наполеона III као политичког генија, таквог који управља 
другачијим и вишим законима од обичног човјека, а чији гениј 
се може препознати по његовим успјесима”, илуструје речено. 
Подвлачећи (underscoring) харизматичну бит, Ниче проналази 
трагове легитимитета власти у вољи, инстинкту. Камерон и 
Домбовски с правом примјећују да Ниче призива Наполеона „као 
примјер... са намјером да створи слику политике будућности”. 
и Домбовски примјећује да је Наполеон „модел за ничеанског 
владара”. Ауторитети попут Цезара, Наполеона и Бизмарка нису 
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утемељени из апстрактног разлога. Ауторитет који Ниче има у виду 
јесте тај да створи владавину која не захтијева рационално или 
аргументативно оправдање. За разлику од измишљеног сократовог 
интелектуализма, он је ближи Лутеровом волунтаризму. Ниче 
разумије да „без обзира да ли је ауторитет још увијек дио доброг 
етичког обичаја (zur guten Sitten) и једног који „не даје разлоге” 
(begründet), али влада (befiehlt), дијалектичар је врста лакрдијаша: 
њему се смије, он се не узима озбиљно”. Ниче наставља контигент-
ност слободе стабилности институција. „Један живи за данас, један 
живи врло брзо – један живи врло неодговорно: то је управо тај на-
зван ‘слобода,. То што чини институције институцијама подсмијеха, 
гнушања и одбачености: када је речено ‘ауторитет’, то је речено 
шапатом из страха од новог ропства”.

Ничеова критика нормативне власти изазвана је 
либерализмом, односно ауторитет ‘нормативно’ утемељеним 
друштвеним уговором или претходним консензусом. Ни у ком 
случају он не жели да поткопа појам ауторитета per se или да да 
легитимност не-нормативним ауторитетима. Приоритет који 
либерализам даје слободи значи да сваки орган који не произилази 
из консензуса води у ропство. оно што је природно за класични 
либерализам јесте једнакост појединца, те је стога од историјског 
значаја борба против феудалне хијерархије. Ниче, насупрот томе, 
постулира природну неједнакост и извлачи овлашћења која су 
хијерархијски зависна, а која проналази у природним формацијама. 
Управо овдје он проналази плодно тло за узгој аристократских 
владара којима тежи.

Ниче можда мисли да „служити држави није паганизам, 
него глупост”; он може признати да „оно што је најважније јесте 
култура”, као и да су „култура и држава антагонисти”. Заратустра 
може прогласити: „Гдје држава завршава, почиње човјек који није 
сувишан”. Но, при тим тврдњама сви имају пред очима модерну 
државу. Када се Ниче загледа у прошлост, он препознаје да је 
најбогатија и најплодоноснија култура Атике, као и да хомерска 
држава није антагонист те културе, него је услов њене могућности. 
За разлику од модерне државе, класична држава није демократска, 
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али је руковођена властелом за властелу; то није крај сам по себи, 
али јесте инструмент за развој високе културе. „Древна држава 
је далеко од утилитаристичког погледа за препознавање културе 
само онога што је директно корисно за државу”. Насупрот томе, 
модерне демократске државе „представљају себе као мистагогију 
(тајноводитељице, прим. прев.) културе”, промовишу себе „као 
највиши циљ” и „подређују себи све културе”. Ниче очајава над 
актуелним политичким околностима и његов радикализам жуди 
за препородом владајућих органа који ће руководити аристократску 
државу.

с енглеског језика превео: Горан Гојковић
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Roberto Espozito

NACIZAM I MI

1.

Da li je opravdano ponovo postaviti pitanje nacizma sedamdeset 
godina nakon njegovog dolaska na vlast? Mislim da odgovor na ovo pi-
tanje može biti samo potvrdan: ne samo zato što bi odsustvo sećanja na 
nacizam predstavljalo nepodnošljivu uvredu za njegove žrtve već i zato što, 
uprkos sve brojnijoj literaturi, ostaje u senci nešto što nas se neposredno 
tiče. O čemu je reč? Šta nas to nevidljivo veže za ono što identifikujemo kao 
najtragičniju političku katastrofu svog vremena, a možda i svih vremena? 
Moj utisak je da je neeksplicirani pojam totalitarizma sakrio taj ujedno 
uznemirujući i neuhvatljiv element. Svi naravno znamo koliko je totalitari-
zam – naročito kako ga formuliše Hana Arent (Hannah Arendt) – doprineo 
spoznaji radikalnog preokreta do koga je došlo 20-tih godina XX veka kada 
je reč o institucionalnim, političkim, etičkim porecima prethodnog perio-
da. Pa ipak, upravo pojam totalitarizma na kraju poništava, ili u najmanju 
ruku ublažava, specifičnost nacističkog događaja (događaja „nacizam”) 
u odnosu na druga iskustva koja pripadaju istoj kategoriji – pre svega u 
odnosu na sovjetski komunizam. Očigledno to ne znači da ne postoji ništa 
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što transverzalno ne povezuje ova dva fenomena – tu su masovno društvo, 
konstruktivističko nasilje, opšti teror i još mnogo toga. Ali ova veza, isuviše 
očigledna, ne dotiče krajnje granice nacizma koji predstavlja nešto čemu 
ništa nije ravno u bližoj ili daljoj prošlosti.

Sa ove tačke gledanja i odnos sa onim što nazivamo modernost 
otkriva duboku razliku između ova dva „totalitarizma”: dok komunistički 
totalitarizam, na sebi svojstven način, nastaje iz sopstvene utrobe – iz 
svoje logike, iz svoje dinamike, iz svojih skretanja – nacistički totalitari-
zam karakteriše drastična promena smera. On ne nastaje iz ekstremiza-
cije, već iz dekompozicije modernosti. I to ne stoga što ne sadrži elemen-
te, fragmente, delove modernosti, već zato što ih povezuje, ili prevodi, 
u apsolutno novi konceptualni jezik koji se uopšte ne može objasniti 
političkim, socijalnim, antropološkim parametrima prethodnog jezika. 
Ako se za komunizam može tvrditi da na neki način „realizuje”, pa makar 
i ekstremno, filozofsku tradiciju moderne, to se nipošto ne može reći za 
nacizam. Iz tog razloga se – pre drugih uzgrednijih nespojivosti – susret 
sa Hejdegerovom filozofijom ubrzo pokazao kao strašan nesporazum 
za oba totalitarizma. Ali upravo zato što je potpuno izvan modernog 
jezika, zato što se nalazi nesumnjivo posle njega, nacizam sramežljivo 
dotiče jednu dimenziju koja čini deo našeg postmodernističkog iskustva. 
Suprotno onome što se proklamuje kao Biblija, mi nismo, mi više nismo, 
u nesreći komunizma, već nacizma. Nacizam je naše pitanje, čudovište 
koje nas proganja, ne samo s leđa već i iz naše budućnosti.  

2.

U kom smislu? Rekli smo da nacizam nije ostvarena filozofija, kao 
što je to komunizam. Ali ovo je samo delimično istina i treba još dodati 
da je on pre ostvarena biologija. Ako komunizam kao transcedental ima 
istoriju, kao subjekt klasu i kao jezik ekonomiju, nacizam kao transceden-
tal ima život, kao subjekt rasu i kao jezik biologiju. Naravno da su i komu-
nisti tvrdili da deluju na osnovu jedne precizne naučne vizije, ali samo su 
nacisti identifikovali tu nauku kao komparativnu biologiju ljudskih rasa 
(poistovetili tu nauku sa komparativnom biologijom ljudskih rasa). U tom 
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smislu, trebalo bi apsolutno prihvatiti tvrđenja Rudolfa Hesa (Rudolph 
Hess) prema kome „nacionalsocijalizam nije ništa drugo nego primenje-
na biologija”. Zapravo je ovaj izraz prvi put upotrebio genetičar Fric Lenc 
(Fritz Lenz) u svom veoma uspešnom priručniku Rassenhygiene koji je 
napisao sa Ervinom Bauerom i Eugenom Fišerom i u tom kontekstu 
nazvao Hitlera „velikim nemačkim lekarom” koji je u stanju da napravi 
„konačni korak u pobedi nad istoricizmom i priznavanju čisto bioloških 
vrednosti”. Uostalom i sam Hitler je u Mojoj borbi naveo da kada je-
dan narod nema više „snage da se bori za svoje zdravlje, gubi pravo da 
živi u ovom svetu borbe”. U jednom drugom uticajnom medicinskom 
priručniku Rudolf Ram (Rudolph Ramm) je, u međuvremenu, naveo da 
je nemački „lekar naroda (volk)” ujedno i „biološki vojnik” u službi „veli-
ke ideje o biološkoj strukturi nacionalsocijalističke Države”. Medicinska 
moć i vojna moć upućuju jedna na drugu – dodao je Kurt Blom (kasnije 
zamenik Leonarda Kontija (Leonardo Conti) na čelu nemačkog medi-
cinskog društva) u studiji iz 1942. čiji je programski naziv bio Artz im 
Kampf (Lekar u borbi) – zato što obe moći učestvuju u konačnoj borbi 
za Život Rajha.  

Moramo voditi računa o tome da nam ne izmakne specifičan 
kvalitet ove biološke semantike, a naročito medicinske, koju su koristili 
nacisti. Interpretirati politiku biomedicinskim terminima, i obrnuto, 
pripisivati biomedicini politička značenja, znači zauzeti stav koji je 
radikalno drugačiji od stava čitave moderne tradicije, zato što je, kako 
to kaže Ram, „nacionalsocijalizam, za razliku od bilo koje druge političke 
filozofije ili bilo kog drugog partijskog programa, u skladu sa prirodnom 
istorijom i biologijom čoveka“. Istina je da politički jezik oduvek sadrži i 
koristi biološke metafore – počev od stare metafore država-telo. I istina 
je, kako je to istakao Fuko (Foucault), da se od XVIII veka pitanje života 
sve više ukršta sa sferom političkog delovanja. Sama ideja o National-
-Biologie, ili o biologische Politik, počiva u vilhelminskoj i vajmarskoj 
kulturi. Ali sada je pred nama jedan prilično drugačiji fenomen po 
svojoj vrednosti i značenju. Metafora na neki način postaje stvarna: 
ne u smislu da se politička moć direktno prenela na lekare i biologe 
– iako se to dogodilo u više slučajeva – već da su, što je još važnije, 
političari usvojili medicinsko-biološki princip kao kriterijum kojim su 
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se rukovodili u svojim akcijama. U ovom smislu ne može se govoriti o 
jednostavnoj instrumentalizaciji: nacistička politika nije samo iskoristila 
u opravdavajuće svrhe tadašnja biomedicinska istraživanja. Nacistička 
politika tražila je da se direktno identifikuje sa tim istraživanjima. Kada 
je Hans Rajter (Hans Reiter), govoreći u ime Rajha u okupiranom Parizu, 
izjavio da „ovaj način razmišljanja u biološkom ključu mora postepeno 
postati način razmišljanja čitavog naroda“, zato što je u igri „suština“ 
samog „nacionalnog tela“, bio je veoma svestan da govori u ime nečega 
što nikada nije bilo deo konceptualnog modernog jezika i da nas upravo 
zato, na kraju moderne, direktno dotiče. 

3.

Samo se na ovaj način može objasniti čvrsti splet politike, prava 
i medicine do koga je došlo tokom tih dvanaest strašnih godina, a čiji je 
konačni ishod bio genocid. Svakako, učešće lekara u različitim oblicima 
tanatopolitike nije bilo svojstveno samo nacizmu. Poznata je uloga psihijatara 
u uspostavljanju dijagnoze mentalne bolesti disidentima u Gulagu u 
Sovjetskom Savezu, ili uloga japanskih lekara koji su na Pacifiku vivisecirali 
američke zatvorenike. Pa ipak, u Nemačkoj je u pitanju bilo nešto drugo. Još 
nešto drugo. Ne govorim samo o eksperimentima na „ljudskim zamorcima“ 
ili o kolekcijama jevrejskih lobanja koje su direktno iz logora dostavljane 
institutima za antropologiju. Poznati su izazovni anatomski pokloni koje je 
Mengele slao svom učitelju Otmaru fon Feršueru (Otmar von Verschuer), koji 
se i danas smatra jednim od osnivača savremene genetike. O ovom slučaju sud 
je već doneo presudu, a donet je i kodeks (nirnberški) po završetku suđenja 
lekarima koji su smatrani direktno krivim za ubistva. Ali neznatne osude u 
odnosu na neizmernost same stvari svedoče o tome da problem nije toliko 
predstavljalo utvrđivanje – mada neizbežno – individualne odgovornosti 
svakog lekara koliko utvrđivanje ukupne uloge koju je medicina odigrala u 
nacističkoj ideologiji i praksi. Zašto je baš medicinska profesija kudikamo 
više od drugih profesija bezuslovno podržala režim? I zašto je režim dao 
lekarima tako veliku moć nad životom i nad smrću? Zašto je izgledalo da 
je upravo lekaru dodelio vladarski skiptar i, još ranije, svešteničku knjigu?
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Kada je Gerhard Vagner (Gerhard Wagner), Fürer nemačkih lekara 
pre Leonarda Kontija, rekao da će lekar „ponovo biti ono što su bili lekari 
u prošlosti, da će ponovo postati sveštenik: da će biti lekar sveštenik“, samo 
je tvrdio da je naposletku u njegovoj nadležnosti, i samo u njegovoj, sud 
o tome koga treba ostaviti u životu, a koga gurnuti u smrt. Da on, i samo 
on, poseduje definiciju valjanog života, života koji ima vrednost, i da, dakle, 
može da uspostavi granice van kojih život može biti legitimno ugašen. Lekari 
– barem oni mnogobrojni koji su se prepoznali u režimu – nisu oklevali da 
prihvate datu punomoć i da je primenjuju sa revnosnom efikasnošću: od 
izdvajanja dece i odraslih za koje je određena „milosrdna smrt“ programa 
T4, preko onoga što se i dalje nazivalo „eutanazijom“ za ratne zarobljenike, 
pa sve do velike Therapia magna auschwitzciense: selekcija na ulaznoj rampi 
u logor, puštanje u rad gasnih komora, potvrda smrti, vađenje zlatnih zuba 
iz leševa, nadziranje kremiranja. Nijedna faza u serijskoj proizvodnji smrti 
nije mogla izmaći njihovoj kontroli. Prema preciznom propisu Viktora Braka 
(Viktor Brack), načelnika Odeljenja za eutanaziju Kancelarije Rajha, samo 
su lekari imali pravo da ubrizgavaju fenol u srce „degenerika“ ili da odvrnu 
ventil za gas za poslednje „tuširanje“. Ako je vrhovna moć nosila SS čizme, 
vlast (auctoritas) je nosila lekarski beli mantil. I na kolima koja su prevozila 
Zyklon-B u Birkenau nalazio se znak crvenog krsta, a natpis koji se isticao na 
ulazu u Mathauzen glasio je „Čistoća i zdravlje“. Na ničijoj zemlji ove nove 
teo-bio-politike lekari su zaista postali veliki sveštenici Baala, koji se nekoliko 
milenijuma kasnije našao pred svojim starim neprijateljima Jevrejima i 
mogao da ih proždire do mile volje. Tačno je rečeno da je Aušvic-Birkenau 
bio najveća genetska laboratorija na svetu. 

4.

Kao što je poznato, Rajh je znao da dobro nagradi svoje lekare. 
Ne samo dodeljujući im profesorska mesta i počasti već i nešto 
mnogo konkretnije. Ako je Konti postao direktno odgovoran Himleru 
(Himmler), hirurg Karl Brant (Karl Brandt), već zadužen za operaciju 
„Euthanasia“, postao je jedan od najmoćnijih ljudi režima i odgovarao je 
za svoje polje delovanja – neograničeno po pitanju života i smrti svakog 
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pojedinca – jedino vrhovnoj vlasti Firera. A da ne govorimo o Irmfridu 
Eberlu (Irmfried Eberl) koji je sa trideset dve godine „unapređen“ u 
komandanta logora Treblinka. Da li to znači da su svi nemački lekari, ili 
samo oni koji su podržavali nacizam, svesno prodali dušu đavolu? Da 
su bili kasapi u belom mantilu? Zapravo, iako bi bilo lako to pomisliti, 
stvari uopšte ne stoje tako. Ne samo da su medicinska istraživanja u 
Nemačkoj bila jedna od najnaprednijih, ako ne i najnaprednija, na 
svetu – do te mere da je Vilhelm Huper (Wilhelm Hueper), američki 
lekar i pionir na profesionalnom polju raka, zatražio od nacističkog 
ministra kulture Bernharda Rusta (Bernhard Rust) da se vrati da radi u 
„novoj Nemačkoj“, već su nacisti pokrenuli tada najmoćniju kampanju 
protiv raka ograničivši upotrebu azbesta, duvana, pesticida i boja, i 
zagovarajući veću zastupljenost integralne hrane i vegetarijanske kuhinje, 
kao i upozoravajući na moguće kancerogene efekte X zraka (kojima su 
u međuvremenu sterilizovali žene koje nisu bile vredne ni troškova 
salpingektomije). U Dahau, dok se dimnjak pušio, proizvodio se biološki 
med. Uostalom, sam Hitler prezirao je dim, bio je vegetarijanac i zalagao 
se za zaštitu životinja, a pored toga bio je i veoma obazriv po pitanju 
higijene.  

Šta sve to znači? Šta znači ta čak opsesivna briga o opštem zdravlju, 
koja je između ostalog značajno uticala na smrtnost od tumora u 
tadašnjoj Nemačkoj? Nameće se teza da između ovog terapeutskog stava 
i tanatološke slike u koju je on upisan ne postoji samo kontradikcija već i 
duboka povezanost: upravo zato što su bili opsesivno zabrinuti za zdravlje 
nemačkog tela, lekari su, u izričito hirurškom smislu te reči, smrtonosno 
zasecali njegovo meso. Ukratko, iako to izgleda tragično paradoksalno, 
da bi izvršili svoju terapeutsku misiju, kasapili su one koje su smatrali ili 
nebitnim ili štetnim za poboljšanje opšteg zdravlja. Sa ove tačke gledišta, 
ma koliko da nas to koštalo, moramo tvrditi da je genocid bio rezultat ne 
odsustva već prisustva medicinske etike izopačene u svoju suprotnost. 
Nije dovoljno reći da je u biomedicinskom viđenju nacizma nestala grani-
ca između lečenja i ubijanja. Treba ih shvatiti kao dve strane jednog istog 
projekta u kome je jedno predstavljalo neophodan uslov za drugo: samo 
ubijanjem što većeg broja ljudi mogli su se izlečiti oni koji su predstavljali 
pravu Nemačku. Iz ovog ugla čini se čak prihvatljivim okolnost da su 
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barem pojedini nacistički lekari zaista verovali da suštinski poštuju, ako 
već ne formalno, Hipokratovu zakletvu po kojoj ni na koji način neće 
nauditi bolesniku. Samo što su kao bolesnika videli ne pojedinca već čitav 
nemački narod: upravo briga o nemačkom narodu zahtevala je masovnu 
smrt svih onih koji su svojim postojanjem ugrožavali njegovo zdravlje. U 
ovom smislu smo primorani da branimo ranije pomenutu hipotezu da je 
transcedental nacizma život, pre nego smrt. Mada se smrt paradoksalno 
smatrala jedinim pravim lekom za očuvanje života: „Poruka nacista – 
žrtvama, mogućim posmatračima i naročito njima samima – glasila je: 
sva naša ubistva su medicinska ubistva koja su rukovođena medicinskim 
razlozima i koja su počinili lekari“. U telegramu 71, koji je Hitler poslao iz 
bunkera u Berlinu sa naredbom da se unište uslovi za opstanak nemačkog 
naroda koji je pokazao da je isuviše slab, iznenada je postala jasna krajnja 
tačka nacističke antinomije: život nekolicine i, naposletku, samo jednog 
pojedinca, moguć je samo po cenu smrti svih ostalih.  

5.

Poznato je da je Mišel Fuko tumačio ovu tanatološku dijalektiku u 
odnosu na biopolitiku: kada vlast prihvati sam život kao predmet svojih 
proračuna i sredstvo za svoje ciljeve, moguće je, barem uz postojanje 
određenih uslova, da odluči da žrtvuje jedan njegov deo u korist drugog. 
Ne umanjujući značenje ovog viđenja, mislim da ono nije dovoljno da 
sve objasni. Zašto je nacizam – za razliku od svih drugih nekadašnjih i 
sadašnjih oblika vlasti – najpotpunije ostvario mogućnost ubijanja? Zašto 
je nacizam, i jedino nacizam, obrnuo proporciju između života i smrti u 
korist smrti do te mere da je štitio sopstveno samouništenje? Teza koju 
bih u vezi sa ovim izneo jeste da kategoriju biopolitike treba upotpuniti 
kategorijom imunizacije, zato što samo imunizacija raskrinkava smrto-
nosnu vezu koja veže zaštitu života za njenu potencijalnu suprotnost. I ne 
samo to nego se autoimuna bolest vidi kao granica iza koje se odbrambe-
ni sistem okreće protiv samog tela koje bi trebalo da zaštiti dovodeći ga 
do eksplozije. S druge strane, da je ovo najprikladniji ključ interpretacije 
kako bi se shvatila svojstvenost nacizma, dokazuje specifično zlo od koga 
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je nacizam nameravao da zaštiti nemački narod. Nije reč o nekoj običnoj 
bolesti, već o infektivnoj bolesti. Po svaku cenu želelo se izbeći da infe-
riorna bića zaraze superiorna bića. Režimska propaganda je napravila i 
raširila borbu na smrt u kojoj su se izvorno čisto telo i izvorno čista krv 
nemačke nacije suprotstavljali zaraznim klicama koje su prodrle unutar 
nje sa namerom da ugroze njenu celovitost i sam njen život. Poznat je 
repertoar koji su ideolozi Rajha koristili da bi predstavili svoje navodne 
neprijatelje i to pre svega Jevreje: oni su, svaki put i istovremeno, „baci-
li“, „bakterije“, „virusi“, „paraziti”, „mikrobi“. Andžej Kaminski (Andrzej 
Kaminski) podseća da su i sovjetski internati ponekad opisivani istim 
rečima. Uostalom, karakterisanje Jevreja kao parazita deo je vekovnog 
nemačkog, i ne samo nemačkog, antijevrejstva. Pa ipak, u nacističkom je-
ziku ovo određenje poprima jedno drugačije značenje. Kao da se ono što 
je do pre izvesnog vremena predstavljalo grubu metaforu zaista konkreti-
zovalo. Ovo je posledica potpune biologizacije rečnika: Jevreji ne liče na 
parazite, ne ponašaju se kao bakterije – oni to jesu. I tako treba postupati 
sa njima. Iz ovog razloga ispravan termin za njihov masakr nije sakralni 
„holokaust“ već „istrebljenje“: upravo ono što se koristi protiv insekata, 
pacova ili vašiju. U ovom smislu trebalo bi pripisati apsolutno bukvalno 
značenje rečima kojima se Himler obratio SS trupama po njihovom do-
lasku u Harkov: „Antisemitizam je isto što i dezinsekcija. Odagnati vaške 
nije ideološko pitanje, to je pitanje čistoće”. I sam Hitler je koristio još pre-
cizniju imunološku terminologiju: „Otkriće jevrejskog virusa jedna je od 
najvećih revolucija na svetu. Borba u kojoj danas učestvujemo ista je kao 
i borba koju su u prethodnom veku vodili Paster i Koh. [...] Povratićemo 
naše zdravlje jedino ako eliminišemo Jevreje“.  

Ne treba zamagliti granicu između ovog specifično bakteriološkog 
pristupa i jednostavno rasističkog pristupa. Cela konačna borba protiv 
Jevreja ima ovaj biološko-imunološki karakter: čak je i gas u logorima 
prolazio kroz cevi tuševa koji su služili za dezinsekciju. Samo što se ta-
manjenje Jevreja ispostavilo nemogućim budući da su upravo oni bili 
bakterije kojih se želelo osloboditi. Poistovećivanje ljudi i patogenih klica 
otišlo je toliko daleko da je geto u Varšavi bio namerno izgrađen u već 
kontaminiranoj zoni. Na ovaj način Jevreji su postali žrtve one bolesti 
koja je poslužila kao opravdanje za izolaciju: na kraju su oni postali zaista 
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zarazni i stoga prenosioci infekcija (Ch. R. Browning, 1998, str. 153). Zato 
su lekari imali pravo da ih istrebe. Naravno da je ova predstava bila u 
očiglednoj suprotnosti sa Mendelovom teorijom o genetskim karakteristi-
kama, dakle ne infektivnim, za određivanje rasne pripadnosti. Ali upravo 
iz ovog razloga činilo se da je jedini način da se zaustavi nemoguća za-
raza eliminacija svih potencijalnih kliconoša. I ne samo njih već i svih 
Nemaca koji su možda već bili zaraženi. Čak i onih koji bi to mogli biti u 
budućnosti. A po izgubljenom ratu i sa Rusima na nekoliko kilometara od 
bunkera, jednostavno svih. Ovde imunološka paradigma nacističke biopo-
litike dostiže vrhunac svoje samoubilačke pomame. Kao kod najstrašnije 
autoimune bolesti, odbrambena moć imunog sistema raste do te mere da 
se okreće sama protiv sebe. Jedini mogući ishod jeste opšte uništenje. 

6.

A šta je sa nama? Šezdeset godina koje nas dele od završetka 
tog tragičnog događaja predstavljaju barijeru koju čini se teško ko 
može da razbije. Smatrati da se on može ponoviti, barem na prostoru 
širem od onoga koga i dalje nazivamo Zapadom, zaista je smelo. Ne 
bismo bili teoretičari kategorije imunizacije ako bismo pomislili da 
dvanaestogodišnje postojanje nacizma nije stvorilo dovoljno antitela 
koja bi nas zaštitila od njegovog povratka. Pa ipak, ova zdravorazumska 
zapažanja nisu dovoljna da se okonča ovo pitanje koje, sa druge tačke 
gledanja, kao što je već rečeno, ostaje i dalje naše. Štaviše, rekao bih još 
nešto. Ne samo da problem – užasni rascep – koji je nacizam stvorio nije 
do sada rešen već se čini da se, u izvesnom smislu, ponovo približava 
našem položaju što više prelazimo granice modernosti. Definitivan pad 
sovjetskog komunizma označava možda tačku od koje možemo bolje 
da izmerimo postojanost, svakako ne nacizma, već temelja iz kojeg je 
on potekao, kao i njegovog proboja. I to ne slučajno: definitivan kraj 
filozofije istorije u komunizmu – sa svim onim što je u sebi nosila od 
moderne tradicije – pospešio je povratak pitanja o životu koje je bilo u 
centru nacističke semantike. Nikada se pre kao danas bíos – osim zoé – 
nije javljao na raskršću svih puteva, na raskrsnici svih praksi: političkih, 
društvenih, ekonomskih, tehnoloških, kulturnih. Iz ovog razloga – pošto 
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se iscrpeo komunistički konceptualni rečnik (mada ne i potreba za 
komunizmom) – treba ponovo otvoriti pitanja nacističkog jezika, pre nego 
što iznenada vidimo da nam ona pišu na čelu. Ko se zavaravao, na kraju 
rata, ili čak i nakon posleratnih godina, da je moguće ponovo uspostaviti 
stare demokratske kategorije koje su formalno pobedile u ratu, grdno 
se prevario. Smatrati da se složenim i globalizovanim svetom – u kome 
postoje oštre nesrazmere u pitanjima novca, moći, gustine naseljenosti 
– može upravljati neefektivnim instrumentima međunarodnog prava, 
ili istrošenim instrumentima tradicionalnih suverenih vlasti, čista je 
utopija. To znači ne shvatati da se približavamo podjednako dramatičnoj 
prekretnici kakva je bila ona na vrhuncu dvadesetih – tridesetih godina 
XX veka. Kao i tada, mada na drugačiji način, susret, spoj politike i života, 
isključuje iz igre sva tradicionalna teorijska i institucionalna posredovanja, 
počev od reprezentovanja. Samo je dovoljno baciti pogled na sliku kojom 
počinje XXI vek pa da se dobije iznenađujuća podudarnost: od eksplozije 
biološkog terorizma – ljudske bombe – do preventivnog rata u nameri da 
mu se odgovori na istom terenu; od etničkih masakara, opet biološkog 
tipa, do masovnih migracija koje ruše brane postavljene da ih zadrže; od 
tehnologija koje su napale ne samo telo pojedinca već i osobine vrste do 
psihofarmakologije koja modifikuje naša vitalna ponašanja – od politike 
zaštite životne sredine do izbijanja novih epidemija; od ponovnog otvaranja 
koncentracionih logora u različitim krajevima sveta do zamagljivanja 
pravne razlike između pravila i izuzetka. Sve ovo je prisutno dok na 
sve strane ponovo nezadrživo izbija jedan nov, i potencijalno rušilački, 
imunološki sindrom. Već sam rekao: ništa od navedenog ne predstavlja 
reprizu onoga što se događalo od 1933. do 1945, ali ništa nije ni potpuno 
izvan pitanja – života i smrti – koja su tada postavljana. Reći da smo danas 
više nego ikada pre u nesreći nacizma znači da ga se ne možemo osloboditi 
samo tako što ćemo skrenuti pogled. Da bismo ga zaista oborili, da bismo 
ga bacili u pakao iz koga je izašao, treba da svesno ponovo prođemo kroz 
taj mrak, da odgovorimo, naravno drugačije nego što je tada učinjeno, na 
pitanja koja su u njemu nastala. 

Sa italijanskog jezika prevela: Jovana Radosavljević
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Mилка Рисовић

ЊЕГОШЕВА ПОЕМА „МИСАО“ И  
ПУТЕВИ КА ЛУЧИ МИКРОКОЗМА

Aх, мисли свештена, слатка пишто душе…

Нису сва пјесничка остварења Петра II Петровића Његоша 
на истој скали вриједносне љествице, али степен њихове поетске 
вриједности не снижава њихову поетичку вриједност. Тако 
се његова ранија пјесничка остварења могу посматрати као 
својеврстан експеримент, проба пера, али и претекст, јер су у њима 
сконцентрисана значења преко којих долазимо до спознаја о генези 
кључних идеја великих спјевова, превасходно Горског вијенца и Луче 
микрокозма (али и Лажног цара Шћепана Малог). смјештајући 
дјело у одређен контекст, преко њега почињу да се преливају нова 
значења и проширују се могућности интерпретације, и на основу 
тога, тек у дослуху са другим остварењима, контекстуализацијом, 
оно доказује пуну вриједност и открива се као показатељ генезе 
Његошевих највећих пјесничких остварења. У том смислу, посебно 
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је значајна Његошева поема „Мисао“ као сабирно мјесто и расадник 
свих значајнијих поетских идеја и мотива који су јој претходили 
(вукићевић-Јанковић 2006: 68), „потрес ума и руке који су писали 
поезију“ (секулић 1985: 192) и битан моменат  цјелокупног 
Његошевог стваралаштва. 

овом приликом указаћемо на одређене везе поеме „Мисао“, 
претходнице  христолошко-космолошког1 спјева, понајвише на 
поетске идеје присутне у поеми, а које су свој пуни израз пронашле у 
спјеву, те на низ других пјесама, које на неки начин стоје у дослуху са 
наведеним остварењима. Мотивска и тематска сродност појединих 
пјесама отвара могућност интертекстуалне анализе и, барем дијелом, 
исписује историју Луче микрозма, као чворне тачке цјелокупног 
Његошевог стваралаштва. Поред најтјешње повезаности са Лучом, 
значајне су и одређене тачке додира поеме „Мисао“ и Његошевог 
најпознатијег дјела – Горског вијенца. Тако се Његошеве пјесме, које 
су претходиле великим и најзначајним спјевовима, откривају као 
претекст будући да су показатељи генезе појединих поетских идеја 
и својеврсно свједочанство поетичког усавршавања. Довођење 
поеме „Мисао“ у везу са Његошевим најважнијим дјелима, Лучом 
микрокозма и Горским вијенцем, отвара извјесне поетске аналогије 
и указује на сагласје између одређених слојева на нивоу структуре 
цјелокупног Његошевог дјела, при чему се откривају чврсте везе 
са поетиком српске средњовјековне књижевности и библијска 
утемељеност његовог дјела.

У сфери књижевне критике, поема „Мисао“ изучавана је као 
идеографема, јер је читава ризница идеја; митема, јер приказује пут 
од Тартара до Бога и „садржи метафизичку пјесничку транспозицију 
кроз вријеме и простор“, и као филозофема, јер се бави нерјешивим 
крајњим питањима човјекове егзистенције на Земљи (вукићевић-
Јанковић 2006: 69). На самом почетку, већ првим стихом, пјесник 

1 У традицији тумачења Његошевог стваралаштва, Луча микрокозма 
одређивана је најчешће као религиозно-филозофски или поетско-алегоријски 
спјев. иако су наведена одређења у потпуности прихватљива, у овом раду, 
сукладно тематици, Лучу дефинишемо на трагу критичких увида ранка 
Поповића, у којима је означена као христолошко-космолошки спјев (Поповић 
2014: 49).
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наглашава божанско поријекло мисли човјечије, но непосредно затим, 
супротстављањем духовног и материјалног, мисленог и тјелесног 
принципа, двоструко је одређује. истиче немогућност човјекову 
да проникне јасно на какав су то начин сједињени мисао и тијело, 
закључујући строфу спознајом о потпуној непрозирности тајне:

Пламен божествени у ништавом храму,
Каква те је судба у њему зажегла?
Али си ти т’јелу вјечно мученије
Али т›јело теби времена тавница?
Таинствени закон какав вас сједини?
Какво ли вам право ово својство даде?
То је смртну скрито, а ко знаде рашта?
Он таину ову никад прозрет неће2 (165)

Божанско поријекло мисли човјечије Његош ће назначити и у 
пјесми „вјерни син ноћи пјева похвалу мислима“. У овој химнично 
интонираној пјесми, кроз коју се провлаче елементи класицистичке 
поетике, мисао је означена потпуно другачије – oна је свједок 
бесмртности, божанска посредница и извор најплеменитијих 
људских дјела, а никако бич и тирјанин љути. У суштини, поетски 
је аналогон пјесми „ода сунцу спјевата ноћу без мјесеца“, и у њима 
пјесник, славећи мисао и свјетлост, слави Творца:

Лакокрила божествена шћери,
Престижнице дјела свакојега,
Преставнице ума високога,
Огледало људске ваљатности,
Основнице великијех ђелах (119)

 идејно се читава пјесма даље развија у истом правцу, а један 
од најзначајнијих мотива јесте љествица – стуба као зрака, преко 

2   сви наводи Његошевих дјела дати су према издању: Сабрана дјела Петра 
II Петровића Његоша, Подгорица: октоих / Јумедиа монт, 2006. Поред навода 
стихова биће означене странице на којима су штампани.
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које се сноси и узноси оца крј`епког брига о синовма / а синовах к оцу 
благодарност, те мотив завјесе (граница, многостручно покривало 
– у другим Његошевим пјесмама) која се повлачи пред духовним 
оком и открива божествену силу и могућство. У овој пјесми, мисао 
се показује као свјетлост човјековог свијета и као синоним искре, 
путовође у космичком лету душе приказаном у Његошевој Лучи 
микрокозма. Међутим, поема „Мисао“, настала десет година касније, 
открива трагичну двострукост мисли човјечије, а самим тим и 
трагедију човјековог бића. она је истовремено свједок бесмртности, 
али и стално подсјећање на смрт:

Ако ми нијеси бесмртности свједок,
А ти бич си мени и тирјанин љути,
Којега би само судба наопака 
Морала човјеку рад мучења дати (165)

Уколико не свједочи бесмртност душе, открива се као 
мучитељка и претвара човјека у најгрђе створење. Мисао која 
не свједочи бесмртност и одваја од Бога доводи човјека на ра-
ван нижу од животињске с обзиром да је у таквим околностима 
човјек не само створење са мишљу о смрти него биће већ онто-
лошки мртво:

Да, смртни би био најгрђе створење
Ако му нијеси ти вјесница права
Бесмртију душе вјечнога блаженства. (165)

Мотив о непостојаности људске мисли присутан је и у 
библијском тексту,3 а тежину живота под мисленим бременом 
признаће и Његошев игуман Теодосије – мисли су ми веће јаде 
дале / двадест пута, но тешки послови. У том смислу, од ранијих 
остварења значајна је пјесма Црногорац к свемогућем Богу: 

3  „Помисли смртнима су несигурне.“ (Прем. сол. 9, 14)
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Мисли су ми бура јака;
са мном чине валовање,
нагоне ме напрјед пливат,
желе штогођ видијети.
Но како ћу водом одит
кад у руке весла нејмам (60)

Мишљу човјек превазилази границу самог бића, она је 
духовна свјетлост човјековог свијета, али она није искључиви 
свједок бесмртности, она обзнањује и човјекову антиномичност, 
открива палог човјека чија мисао смјело прелази границе ума, но 
има кратак полет који је не може отргнути од Земље докле рочно 
одслужи сужањство. У спјеву Луча микрокозма пјесник варира 
исту идеју – ако душа није бесмртна, живот је само привиђење. 
Читава поема „Мисао“ заснована je на свијести о човјеку као 
смртном бићу. Употреба ријечи смртник, као еквивалента ријечи 
човјек, превасходно означава његову тјелесну смрт. Међутим, 
супротстављање снажној свијести о смрти у Његошевој пјесми и 
није подручје мисли која свједочи бесмртност него „подручје у којем 
пребивају речи чије је значењско језгро везано за светлост“ (Ломпар 
2010: 55): 

И ти тако исто усиљаваш чојка
Да свјетило зажди у бездне чудесах,
Да открије јасно смртнијем очима
Сва чудеса Божја – таинствену књигу (166)

Мисао пара човјека електризма пламом и усиљава га да 
свјетило зажди у бездне чудесах. свјетлост треба да се врати свом ис-
ходишту, а мисао је водиља духа ван земног мрака. Мотив повратка 
свјетлости њеном извору један је од кључних мотива у већем броју 
Његошевих пјесама, а коријени су му библијски. симбол електризам 
провући ће се кроз неколико Његошевих пјесничких остварења, 
увијек заснован на смислу везе са божанским, представљајући 
манифестацију божанске енергије. Појам свјетлости у Његошевом 
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дјелу у чврстој је вези са библијском симболиком свјетлости. 
Метафизиком свјетлости посебно ће се бавити свети Дионисије 
Ареопагит, а послије њега, као онтолошко-гносеолошка категорија, 
свјетлост ће свој врхунац наћи у теологији исихазма. Према 
њиховом учењу, Божија енергија дејствује кроз свако биће у облику 
прилагођеном његовој природи и објављује позив на савршенство 
својствено природи одређеног бића.4 На основу тога, свјетлост је 
суштина човјековог бића, услов бивствовања и познања. Ево шта 
поводом тога каже исидора секулић: „Код владике, међутим, 
треба свјетлост тумачити дубље, онако како ју је он схватао када 
год је, врло много пута, спомињао искру, лучу, пламен: као чудесну 
чињеницу да човек појам вечног и апсолутног не може да схвати, 
али бићем својим има начина да се дотиче трансцедентне суштине“ 
(секулић 1985: 399). Његошеве слике свјетлосног карактера, као 
симболичне модификације сродних слика библијских текстова, 
посвједочиће и навод из његове Биљежнице: Човјек је умно зрно, 
бачен у прозрачну бразду времена, но бесмртност његову сазријевају 
другога сунца луче (Његош 2001: 251). У том смислу, „Мисао“ је увод 
у христолошко-космолошки спјев Луча микрокозма, који је од самог 
наслова па до величанственог финала-химне, проткан лексемама 
које се у својој семантичкој основи везују за свјетлост. 

Посебно је занимљива мјестимична аналогија описа пакла 
у поеми „Мисао“ и Лучи. У космолошко-христолошком спјеву 
опис је, очекивано, умногоме проширен и обогаћен античком 
представом Тартара увођењем митолошких бића – хидри, фурија, 
дракона, химера, Кербера, док се у поеми „Мисао“ помињу само 
мрачна чудовишта. визуелним ефектима пјесник осликава царство 
таме, дочарава преужасно настројење пакла подијељено ријеком 
стикс на два дијела, од којих је један обухваћен пламеном, а дру-
ги ледом. Но, постоје истовјетни или сродни склопови ријечи – 
кипеће ријеке („Мисао“) / кипеће волне (Луча); смрдљиви пламен 
(„Мисао“) / смрадни пламен (Луча); које с јеком страшном бљуваху 
облаке / дима и пламена, црна и смрдљива, / из жедне утробе... 
(„Мисао“); бљују с јеком крупном и ужасном / у облаке дима и 

4   „Јер је у тебе извор живота, твојом свјетлошћу видимо свјетлост.“ (Пс. 36, 9)
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пламена (Луча микрокозма). У подтексту поетских слика Тартара 
налазимо откривење светог Јована Богослова. слике које почивају 
на апокалиптичким садржајима, а посебно слике земног шара које 
откривају мисао у „искуству времена“ (Ломпар 2010: 65), на неки 
ће начин поему довести у везу и са Његошевом пјесмом „Полазак 
Помпеја“. Може ли човјек остати непоражен док све губи обрисе под 
оловним корацима времена када је и његово будуће под сјенком неу-
митне пролазности? Мисао је патинирана дахом времена и у томе 
је и њена трагедија и трагедија човјека. слично ће у Горском вијенцу 
упростити мудри игуман стефан: Вријеме земно и судбина људска 
/ два образа највише лудости, а међу Његошевим приватним запи-
сима остаће забиљежена мисао: Човјек је трунак којега ток времена 
једном кроз зраку непостижним намјеренијем пронесе (Његош 2001: 
251). Забиљешка носи, поред идеје о човјеку заробљеном у власти 
времена, идеју о тајни човјековог бивствовања и позвања – општем 
мјесту Његошеве поезије.

Мисао која свједочи бесмртност душе на одређеном степену 
представља дијалог са Творцем. Њоме човјек покушава да изнађе 
доказе своје бесмртности, прозре Божија тајанства – сва чудеса 
Божја – таинствену књигу: 

У коју би смртни мога видијети
Без конца планове по којим је рука
Свемогућег творца у бескрајни простор
Расула свјетове, ка сиједа зима
Кад насије воздух брилијантним прахом,
У коју би мога право видијети
Будућности своје каквост и судбину. (166)

обратимо пажњу на четврту строфу поеме. иако границу 
људске моћи прелази смјело, мисао ипак не доспијева до крајњег 
одредишта, до спознаје посљедњих тајни. Ум и мисао показатељи 
су човјековог божанског поријекла, но он њима не надилази 
сопствена ограничења. Пред великим тајнама језик се мрзне, а 
познање запире, зато ће усљедити констатација: Но од ове тајне 
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виђећемо нешто, / Ал’ за гробом само!... Занимљиво је што је овај 
стих остао незавршен изласком језика у мук (Н. Петковић). овакав 
композициони оквир условљен је нерјешивошћу самих питања 
– мисли која је дошла до тајности завјесе. Даље, између 36. и 37. 
стиха уметнути ред тачкица, као могући наставак претходног сти-
ха, понудио је рјешење – унутрашњи простор непознања добио 
је једини адекватан израз на нивоу форме. Метричка база пјесме 
састављене од 141 стиха јесте дванаестерац са цезуром послије ше-
стог слога. од једанаест строфа које чине поему три су, састављене 
од по двадесет стихова, на граници строфичног облика. Ако че-
тврту строфу посматрамо као цјелину, узевши у обзир ред тачки-
ца, видимо да је саграђена од 17 стихова (уп. ивановић 2002: 153). 
То није једина версолошка недоумица ове поеме, јер ред тачкица 
на неки начин издваја наредна три стиха који су поента строфе. 
Једна од карактеристика Његошевих пјесама јесте да поједине 
строфе започињу индикативним уводним стиховима, а завршавају 
поентом. издвојена терцина представља централни моменат читаве 
поеме и стоји у дослуху са многим другим Његошевим пјесничким 
остварењима. видна је тенденција осамостаљивања дијелова у 
односу на цјелину која ће оврхунити у гномичком стиху Горског 
вијенца, а који подразумијева мало простора, а много садржаја, 
и то је „увек једна констатација унутрашњег познања“ (секулић 
1996: 154). овакав стваралачки манир посебно ће доћи до изражаја 
у Његошевим потоњим дјелима. Довољно је да узмемо у обзир 
на који начин пјесник обликује један од глобалних симбола који 
карактерише његово стваралаштво – тајну, који је, у овом случају, 
садржан у терцини као поетском језгру поеме:

Будућност је наша велика таина,
која се садржи у оним њедрима
из којих је наше проистекло биће (166)
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„Не само да два по два или три стиха чине поетску целину, 
него су изоловали неки битан фактор. А синтетички елеменат, 
који ће, као у научном поступку, уједно везати делове из разних 
контекстова, то је код Његоша обично једна генијално поетска веза!“ 
(секулић 1996: 76). Та генијално поетска веза јесте тајна – глобални 
симбол Његошевог дјела. 

Поема „Мисао“ не описује оне висине и виђења до којих је 
пјесничка визија досегла у Лучи микрокозма. Човјеков пад тек је 
узгредно напоменут у виду погрешке грдне због које је изгубљено 
блаженство прелесних поља. Човјек је смртан и мора умријети, 
зато му мисао, божанска искра, мора посвједочити бесмртност 
душе, а доказе тога потражиће у свим њеним путањама. Међутим, 
ни плава пустиња по којој је тумарао тражећ престол сјајни оца 
превјечнога, ни рајска поља, ни свођење у бездне Тартара не могу 
посвједочити блаженство вјечито у свијетломе дому вјечности, ко-
лико то чини увјеравајућа мисао да имаде својство с оцем свијетах. 
Посљедње двије строфе потпуни су преокрет. Мисао човјечија 
која је сумња, промјенљивост, коначност, краткотрајност, постаје 
увјерење. иако немоћна да би човјек њоме спознао тајну, проникао 
у Божја тајанства, она му, као честица огња бесмртнога, помаже 
да се приближи тајни како би се обрео у просторима вјере и наде. 
Тајанствено обасјана оностраним, свештена мисао отвара непојамне 
сфере Есхатона. Примјетно је да се на ове дијелове поеме наслањају 
сљедећи стихови Луче:

О, свевишњи Творче непостижни!
У човјека искра беспредјелног
Ума твога огледа се св’јетла,
Ка свод један од твоје палате
Што с’ огледа у пучину нашу
--------------------------------------
Твар ти слаба дјела не постиже,
Само што се тобом восхићава. (9–10) 
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Евидентна је својеврсна сегментација на нивоу тематске 
структуре поеме „Мисао“. ријеч је о три тематске цјелине од 
којих прва говори, угрубо бисмо могли рећи, о дихотомији мисли 
човјечије, њеним стремљењима и немогућностима, друга цјелина 
је заснована на мисли као путовођи по плавој пустињи, рајским 
пољима и Тартару, а трећа цјелина открива мисао као свједока 
заједничког својства Бога и човјека – стварања. Посљедње двије 
строфе кидају тешке нити песимизма које су се сплеле кроз 
поему, откривају се као носиоци аутопоетичке самосвијести и 
представљају својеврсну химну поезији – магично нарјечје напојено 
божанском свјетлошћу, треперави сјај хармоније у дисхармонији, 
смисла у бесмислу. Кроз мистичка самооткривања и созерцатељна 
ослушкивања израња истинска умјетност из осјећаја дубоке 
захвалности створитељу. Ту се први пут уводи феномен мисли 
преображене свјетлошћу неприступном, мисли свештене – Ах, 
мисли свештена, слатка пишто душе. само таква, преображена, 
свештена мисао може да окрилати и да се подигне на созерцање, 
које је, према учењу светих отаца, знање. ограничење људског 
ума труди се да освоји суштински непојамно и недокучиво, које се 
стиче искључиво Божанским откровењем, јер знање овога свијета 
је разум, а само се созерцањем стиже до Непојамног. ово нипошто 
не значи коначну негацију и унижење разума и људске мисли, него 
њен преображај дејством Божије благодати, јер по ријечи апостола 
Павла: Што око не видје и ухо не чу, нити на срце човјеку не дође, 
уготови Бог онима који га љубе (I Кор. 2,9). Према учењу светих 
отаца свака се добра мисао претвара у богомисао, а истинско 
сазнање заправо је осјећање бесмртног живота (свети исак сирин). 
иако биће ограничено, човјек је позван да надилази своје границе, 
да се ослобађа ограничења овога свијета. Њему није довољна мисао 
о себи, он је у сталним покушајима надилажења самог себе да би се 
достигло до Мисли – једине постојане и једине апсолутне. Покушај 
незнања да објасни Знање могуће је једино надилажењем сопствене 
природе мисли кроз њен преображај стицањем благодати. иначе, опште 
мјесто хришћанске теологије јесте да примицање Богу све јаче у човјеку 
уприсутњује спознају даљине и недостојности – Свуд сам престол 
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његов у свим свјетовима / Уздигнут гледао, али ми се свијет, / Од ког су 
сви други истекли свјетови, / Што се више дизах, даље одмицаше (167). 
Феномен сазнања о несазнању почива на апофатичком богословљу 
заснованом на мишљу о несазнатљивости Бога и немогућности да се 
он одреди људским појмовима. Неизразиво богословље утемељено је на 
мисли да се несхватљиво и недокучиво не може затворити у појмове 
овога свијета.5 сходно библијском постулату – ко изгуби живот свој, 
наћи ће га (Мат. 16, 25), јавља се парадоксална спознаја – ко при-
хвати незнање, наћи ће знање, јер специјално знање отвара дух за 
непосредно персонално сједињење с Богом. Признање потпуног незнања 
доводи до тајанственог обасјања душе у стању мистичног безмолвија. 
свештена поезија саучествује у Божијем стварању и обзнањује смисао 
ономе који сагледава и спознаје снагом очигледности (иван иљин). 
Мисао човјечија дар је Превјечног, божествена шћер, попут слобо-
де, поезије, језика и добродјетељи, која у свом крајњем идеалу буди 
постојано осјећање бесмртног живота; свештена мисао оплемењена 
вјером и надом у будући вијек. Мисао, граница, прелазак, моћ, полет, 
ум, вјечност, стварање – идеје присутне у већем броју Његошевих 
пјесничких остварења, чине осовину идејне структуре поеме „Мисао“. 
У њој су развијене двије велике идеје Његошевог стваралаштва – идеја 
о бесмртности душе и идеја о стварању као својству које човјека на 
неки начин уподобљује Богу. 

Мило Ломпар сматра како је овдје заправо ријеч о некој врсти 
модерне мисли, у којој је садржана и свијест о Богу и свијест о по-
нору, и како се у томе ова пјесма и разликује од Луче микрокозма 
у којој је мисао, односно, ријеч, луча, искра, logos, пут ка Христу 
(Ломпар 2010: 69). Поставља се кључно питање: да ли је могуће и 
у претходници Луче, у мисли обремењеној смрти и временом, от-
крити обрисе наде, оне наде која ће на јединствен начин одјекнути 

5 „Као метода познања, апофатика означава доживљену стварност Његове 
егзистенције, пошто су кроз трансцендирање негиране створене егзистенције. 
Негативне пропозиције о Богу најадекватније су да би се исказала дубина 
Његове тајне. Пришавши Богу, човек постаје свестан да Бог надилази свако 
биће, искуствује, дакле, негацију сваког познања. У том смислу, свест да се Бог 
не може познати јесте знање, будући да отвара дух за непосредно сједињење 
с Њим“. (Брија 1999)
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на самом крају Луче микрокозма величанственом химном Христу. 
сјетимо ли се навода из Његошевог „Тестамента“ – Твоје је слово све 
из ништа створило. Твоме је закону све покорно (297), и Биљежнице 
– Слово је Божје зачало мирове у просторе (248), или Од како је 
могућим словом Створитеља отежала хаосом пространа ноћна 
утроба; од како су правилни вихорови развијали кристалну прашину 
около престола лучезрачнога; од када бисерни облук млијечнога пута 
украшава људску колијевку. (248–249), свакако ћемо, у извјесном 
смислу, оснажити наведену претпоставку, јер слово је неупитно сам 
син Божији. Може ли, на крају, свештена (а узмимо у обзир колико 
пута и на каквим мјестима Његош употребљава ову атрибуцију у 
Лучи), преображена, увјеравајућа мисао, открити сфере блаженства 
и лик јединог свеосмислитеља? 

У светоотачкој литератури проналазимо:

 „Бог Отац воли Сина Свога и све ствара кроз Њега. Ништа 
Отац не начини независно од Сина. „Све кроз њега поста-
де.“ Све је кроз Њега почело да постоји и без Њега ништа 
не дође у постојање, што постоји: „Све кроз Њега поста-
де, и без Њега ништа не постаде што је постало“ (Јн. 1, 3). 
(Као што је речено у 2. члану Символа Вере.) Када се у књизи 
Постања каже да приликом стварања света Бог „рече нека 
буде свјетлост, рече нека буде сухо /земља/“, онда то значи 
да је Бог пожелео да створи светлост, земљу и остало, и да 
је Реч, Син Његов, то извршила. [курзив М. Р.]“ (Свети Јован 
Шангајски 2006: 305–306) 

Ако нам се у посљедњој строфи Његошеве поеме указују 
одређене повезнице са „Књигом постања“ (Ти ме увјераваш, увјераваш 
јако / Да частица јеси огња бесмртнога, / Да имадеш својство са оцем 
свијетах. / Јер како он исто у бесконачностма / Што свештеном 
мишљу скроји план битности / И рече јој: „Буди!“ и роди се биће...), 
открива ли нам се и овдје, на својеврстан начин, Христов лик? 

У дјелу светог Јустина ћелијског, такође, проналазимо: 
„Уроњена у свемисао, човекова мисао се крштава и причешћује 
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вечним, Богочовечним, и онда је никакви урагани не могу сурвати 
у очајање, у страх, у пакао“ (Јустин ћелијски 1999: 271). Преображај 
мисли човјечије први је корак ка преображају бића и ступања у 
макрокосмичко свејединство. Луча микрокозма испјевана је, кроз 
трансцензус постојања, као путоказ буђења бића за Свебиће – То 
једно у мене надежду порађа/Да с бесмртним дусма хоћу уживати 
/Блаженство вјечито у св’јетломе дому/Вјечности, времена 
створитеља дивног (169). На крају тог пута биће се утапа у свељубав 
и причешћује свесмислом: „Причестити мисао божанским 
свесмислом, божанском Логосношћу значи: преобразити је у 
богомисао“ (исто: 271). Јединствена мисаона концепција Његошеве 
поеме стоји у потпуном сагласју са концепцијом Луче (али и Горског 
вијенца6). Надпојамно обасјање бића остварује се преображајем 
мисли, која проналази свој смисао и „једино као христомисао 
она постаје лако и мило бреме“ (исто: 341) – допринос свеопштој 
хармонији свијета, јер „једино у Богочовеку мисао човекова се 
постепено преображава у свемисао и у свесмисао” (исто: 290). 
Његошева теологија у стиховима изграђује аутентичан образац 
настојања поетског отјеловљења Тајне. У дубљој равни поетске 
стварности, опјеван је привид трајања без онога ко је пут, истина 
и живот, и отворен круг основних духовних дилема. исцртан је 
одуховљени образац на основу којег је изграђена Његошева поетика 
спасења – поезија је отворила пут ка истинском коначишту духа, 
јер „ми смо примили мисли да бисмо познали Христа будући да 
је он праобраз створених“ (Кардамакис 2005: 56). овако схваћен 
завршетак поеме „Мисао“ свој пуни смисао стиче тек у семантичкој 
равни ширег контекста.

6 Не би требало сметнути са ума како посљедњи велики догађаји Горског 
вијенца падају на Божић, дан рођења Христовог, и тако се у свјетлости 
Његовог Лика осмишљава и национална историја и свака појединачна 
судбина – посљедња тачка композиционе градације.
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Ранко Поповић

СТОГОДИШЊИ ПОМЕН ПЕТРУ КОЧИЋУ

КОЧИћЕВА КЊИЖЕВНА КАНОНИЗАцИЈА

Недуго по изласку прве Кочићеве приповједачке књиге 
под насловом С планине и испод планине (1902), Јован скерлић 
ће у Српском књижевном гласнику поздравити младог писца, 
објављујући свечано да је препознао лава по канџама (Ex ungue 
leonem!) и усхићено саопштавајући како је „задовољство писати 
о овим приповеткама пуним младости и свежине, и о писцу који 
сав одише здрављем и поезијом живота“1. са истим критичким 
еланом скерлић ће пропратити и наредне двије приповједачеве 
збирке истог наслова (1904, 1905), склапајући тако један прилично 
детаљан и прецизан књижевни портрет. Његова запажања у по-
гледу Кочићеве умјетничке самосвојности, мање-више варирана 
у свим каснијим бројним критичким освртима све до наших дана, 
своде се у основи на десетак назначених карактеристика. У првом 
реду скерлић код Кочића хвали као суза чист језик („течан, звучан 

1  Јован скерлић, Писци и књиге III, Београд, 1955, стр. 185. (Текст је први пут 
објављен у Српском књижевном гласнику 1903, књ. VIII, бр. 3). 
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народни језик српски, језик којим су писали Његош и Љубиша“)2, а 
у најдиректнијој вези с њим још и живописност израза и богатство 
речи. Затим је ту неусиљен, лак, течан, врло реалистички дијалог, 
па онда као посебне вриједности и импресионистички пејзаж за-
снован на јаком осећању природе, те сасвим особен ведри хумор. 
истакнуте су и три лако препознатљиве приповједачеве жице: 
лирска, родољубива и сатирична. У вези с првом скерлић исти-
че местимично чист поетски стил, другу по његовом мишљењу 
обиљежава меланхолична, ако не чак и песимистична нијанса, док 
Кочићеву сатиру означава као горку и осветничку. Наглашене су 
симпатија за потлаченог сељака, што ће рећи социјална „жица“, 
као и ванредно успјела слика једног дела наше честите Босне, која 
представља сасвим нов елеманат у регионалној панорами српске 
прозе и свједочи Кочићеву припадност писцима етнографског духа. 

све то уједно, скупа с нарочито интересантним типовима и 
карактерима, истиче скерлић, чини јак утисак искрености и жи-
вотности. „Ако би се као естетичко мерило узела количина живо-
та кондензованог у једном делу, С планине и испод планине одиста 
је дело од знатне уметничке вредности.“3 скерлић је Кочића унио 
већ у прво, школско издање Историје новије српске књижевности 
из 1912, а затим и у друго, знатно обимније, потпуно и илустро-
вано издање тог капиталног дјела из 1914. године. Тиме је Петар 
Кочић практично канонизован као писац, јер се десило тако да је 
чин његове књижевне иницијације обавио лично највећи наш кри-
тички ауторитет и најутицајнији канонизатор новије српске лите-
ратуре. До појаве скерлићеве Историје Кочић је објавио укупно 
тридесет и осам белетристичких наслова4 што је, мјерено по обиму, 

2  Исто, стр. 193.
3  Исто, стр. 188.
4  овдје није урачунато осам лирских пјесама које код Кочића заиста имају 
статус маргиналних узгредница. иначе, његов белетристички опус броји 
четрдесет наслова кад се у њега урачунају постхумно објављена драмска 
слика Низ друм (Сличица из живота Ђуре Јакшића) и дводјелни текст Слике 
из Старе Србије и Македоније, који Горан Максимовић с доста разлога, 
заједно са оним под насловом Змијање сврстава у пишчеву документарно-
умјетничку прозу. (У монографији Свијет и прича Петра Кочића /Бања 
Лука – Београд, 2005/ Максимовић издваја седам белетристичких врста и 
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сасвим скроман опус. Како је онда с таквим опусом и тако брзо по-
стао крупан, незаобилазан знак националне књижевности? осим 
скерлићеве непорециве ријечи пресудило је то на свој начин и 
вријеме, она необично бурна деценија од Мајског преврата до Првог 
свјетског рата у коју су стали још Анексија Босне и Херцеговине 
и Балкански ратови, када је и књижевна ријеч имала знатно већи 
значај од апартне умјетничке чињенице. Уз то, Кочићева бескомпро-
мисна антиаустријска акција у својству народног трибуна, праћена 
великом личном жртвом5, заодјенула је и његову литературу једним 
посебним, готово митским ореолом борбеног слободарства и муче-
ништва. А у народу коме је књижевност доносила обавезујуће исти-
не и била један од најважнијих чинилаца националног идентитета, 
та чињеница имала је почетком двадесетог вијека још увијек висо-
ку цијену. Поред свега тога, Кочићеве приповијетке представљале 
су битну допуну регионалном мозаику свеукупне српске про-
зе његовог времена, што је као посебну вриједност истакао међу 
првима Бранко Лазаревић6. сагледавајући десетогодишње ствара-
лаштво пишчево, Лазаревић је Кочића 1911. године у Новом време-
ну рангирао као трећег по вриједности савременог приповједача, 
иза станковића и ћипика, а испред ћоровића, сматрајући му 

подврста у Кочићевом опусу: лирске пјесме, лирско-медитативна проза, 
социјалне приче, натуралистичко-психолошке приче, хумористичке приче, 
хумористичко-сатиричне актовке и документарно-умјетничка проза. Томе 
додаје и небелетристичке врсте: критичко-полемичку прозу, посланичке 
говоре и писма.)
5  Још док није отпочео политичку борбу, Кочић је био свјестан да ће му та 
борба донијети и страдање. својој будућој жени Милки вукмановић пише 
из Беча почетком 1903. године: „опет ти кажем: буди спремна на свашта, јер 
ми ћемо се у свом животу много патити. Биће дана кад нећемо имати ништа 
ни јести“. (Сабрана дјела Петра Кочића I-IV. Књига IV /Кочић IV/; Бањалука 
– сарајево, 1986, стр. 38)
6  „има још нешто чиме се данашња приповетка одликује од пређашње, а 
што је врло важно: терен њеног експлоатисања скоро потпуно се поклапа са 
нашим националним тереном, и то јој даје разноликости, тона, и боје. Јужни 
део наш има свога хроничара у Борисаву станковићу, Далмација има ива 
ћипика, Босна Петра Кочића, Херцеговина светозара ћоровића. Два су места 
само остала незаступљена: Шумадија, која је раније била јако експлоатисана, 
и Црна Гора која је, раније, као и сада, била под рђавим пером.“ (Бранко 
Лазаревић, огледи, сКЗ, Београд, 1937, стр. 90)
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дјело неједнако по вредности, а врло различито по импресијама. 
Као посебне вриједности он код Кочића издваја јак лиризам, сна-
жно пантеистичко осећање природе, тип страсне и пожудне жене, 
те читаву породицу упечатљивих мушких типова. с друге стране, 
Кочићеве умјетничке слабости Лазаревић је видио у кретању од 
књижевности ка књижевном патриотизму и од оптимизма ка 
све црњем песимизму. Павле Поповић је још раније, 1905. године, 
пишући на тему Стање данашње српске књижевности Кочићу при-
знао извјесне добре стране, али је нашао и доста слабијих, од којих 
посебно истиче нагле прелазе, нејединство ефекта и вулгарност. 
(Поповић ће и знатно након тога задржати неке резерве у погле-
ду вредновања Кочићевих књижевних заслуга, сматрајући да се о 
његовом дјелу више пише него што то оно литерарно заслужује: 
„очевидно, књижевне заслуге Кочићеве не оправдавају оволики ен-
тузиазам; он се може објаснити пре политичком акцијом Кочићевом 
и страдањем његовим. У нас – додајмо и то – кад се говори о јавним 
политичким радницима, воле се нарочито они који су пропатили, 
лежали по тамницама; државничка мудрост и такт у вођењу јавних 
послова нису на великој цени у нашег света“.7)

Част првине у погледу подршке младом писцу припада 
Марку Цару, који је непосредно по изласку прве Кочићеве збир-
ке написао афирмативан приказ објављен у задарском Српском 
гласу, ласкаво оцјењујући аутора као књижевног мајстора. Кочић 
му је у писму из Беча од 9. фебруара 1903. изразио захвалност на 
једрој и симпатичној рецензији којом је нашој читалачкој публици  
представљен у неколико маркантних црта, исповиједајући при-
том и озлојеђеност због претежно негативне оцјене која се појавила 
у Колу из пера уредника Данила Живаљевића (под псеудонимом 
Ellie)8. У том писму посебно је убједљиво страховање младог аутора 

7   Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1937, књ. 17, 
бр. 1, стр. 143. (Поповић је ове редове исписао под насловом из литературе 
о Петру Кочићу, коментаришући издање Кочићевих сабраних дјела, двије 
споменице и једну монографску студију о њему, све у размаку од осам година, 
1928-1936.)
8  Кочић изричито тврди да је ријеч о Живаљевићу, али то и не мора бити 
тачно. Његов библиограф Драгољуб влатковић сматра да је ријеч о војиславу 
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за своје првенче образложено једним текстуалним фрагментом о 
благотворности позитивне критике (на њемачком језику9) који у 
преводу гласи: „Уметникова душа је налик на биљку. Што је за ову 
сунце, то је за њега разумевање, признавање. Потпуно потцењивање 
утиче као мрак; у њему биљка бледи, вене, мора да угине, сви њени 
трзаји и напори не помажу без светлости и топлоте“. Критичким 
текстовима објављеним за пишчева живота, или до краја Првог 
свјетског рата, Кочићевом књижевном гласу допринијели су, поред 
поменутих, још и Милан савић, Павле Лагарић, Милан Богдановић, 
владимир ћоровић, владимир Черина, Димитрије Митриновић, 
владимир Гаћиновић и Перо слијепчевић. Посебно су занимљиви 
текстови посљедње тројице као својеврсно свједочанство снажног 
Кочићевог утицаја на генерацију младобосанске револуционарне 
омладине10. ипак, најзначајнији текст о Кочићу из тог периода при-
пада пјеснику Јовану Дучићу. У том типично дучићевском културо-
лошко-проблемском есеју, објављеном 1912. у Летопису Матице 
српске, тек мањи дио припада Кочићу, док се већи односи на низ 
питања у вези са српском сеоском приповијетком реалистичког пе-
риода. Дучић ће ту устврдити да је заправо тек с прозом ћипика и 
Кочића почела наша права новела о нашем правом сеоском човеку, 

илићу Млађем (Кочић између Сциле и сцене. Чланци и расправе; Задужбина 
Петар Кочић, Бања Лука-Београд, 1997, стр. 9). Док је аутору приказа у 
београдском Колу засметала бестијалност у Мргуди, на мети критичара 
сарајевске Наде К./узме/ Н./овића/, заправо Адалберта Кузмановића, нашао 
се првенствено Кочићев антиаустријски став, што и не чуди ако се зна да је 
Нада била режимско гласило, орган Земаљске владе.
9     Највјероватније се ради о цитату, али сам Кочић то није назначио. одломак 
је иначе превео Марко Цар.
10 „Приповедач Петар Кочић је снажно утицао на своје савременике. 
Познато је колико су младобосанци, то јест генерација писаца која се ускоро 
појавила, прихватили не само његове теме и ставове него су се и инспирисали 
извесним његовим приповедачким резултатима. Пре свега, њих је одушевио 
лирско-трибунашки и сатирички Петар Кочић, који је наставио традицију 
плаховите, необуздане Јакшићеве речи. Кочић суптилни реалист – који 
хуморно-виловито и сетно приповеда, који грко реалистички приказује 
људске судбине – наћи ће своје праве сроднике и поштоваоце у време када 
Андрић започне свој циклус приповедака о Босни и у време појаве првих 
ћопићевих збирки приповедака, инспирисаних тужном и љутом Крајином.“ 
(славко Леовац, Есеји о српским писцима; Београд, 1999, стр. 98)
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а да је Кочићев Давид Штрбац једини до данас крупни и сугестивни 
портрет сељака у нашој књижевности11. Дучићево је увјерење да је 
Кочић био предодређен, као Богом послан, да напише први велики 
српски роман о селу и да буде аутентични тумач шта је то у сељаку 
опште а шта изузетно племенско. „Нажалост, Кочић је умро млад 
и сатрвен једном страшном болешћу. стога је за наше књижевно 
поколење овај изванредни губитак био један наш преломљен мач 
и један замукли глас победе, и једна наша изгубљена битка. А за 
људе из Кочићеве земље његова смрт је била једна велика жалост и 
зато што је Кочић до онога времена био најбољи онамошњи прозни 
писац који је постојао.“12 Дучићево је, коначно, и оно јединствено 
виђење Кочића као борца, мегданџије и устаника с пером у руци, 
као и она јединствена епитафска реченица која каже: „Његово само 
звонко име изгледа прва реч неке јуначке заклетве и неког побожног 
завета“.13

исидора секулић је 1935. године својим есејом, који је штам-
пан као брошура у Библиотеци Коларчевог народног универзите-
та, поставила питање Кочићеве савремености и потврдила је с три 
трајне вриједности приповједачеве виђене у свјетлу косовског заве-
та: чежњом за слободом и правдом, патриотизмом српским и бо-
санским, и жртвом људи без личног живота. (оно што је и. секулић 
означила као духовност на трагу косовског завјета, Милан Будимир 
је схватао и тумачио као Кочићев месијанизам и писао о томе 1936. 
године у Развитку.) „Кочић је био национални песник и национал-
ни политички борац. он је трибун и врста гуслара. Био је бунтов-
ник и робијаш. Био је лукав и наиван. од свега тога има трагова у 
његовом стварању. он је волео народно предање и своју земљу и с 
политичком памећу и с романтичним срцем. Али и са познатом, 
нерационалном љутином крајишника. од тога укрштања има много 
трагова у његову делу.“14 У знаку таквог укрштања секулићева је 

11  Јован Дучић, Петар Кочић, Моји сапутници. Књижевна обличја. сабрана 
дела у седам књига (приредио Новица Петковић); Београд, 2008, стр. 171
12  Исто, стр, 169.
13  Исто, стр. 153
14  исидора секулић, Петар Кочић, огледи; Нови сад−Београд, 1959, стр. 55.
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видјела и неке слабости Кочићеве прозе, међу које спада и мијешање 
поетског и памфлетског стила. Као човјека једне реалности, биљежи 
списатељица, Кочића и као ствараоца нарочито привлаче крупне, 
епске, мушке фигуре којима је апсорбовао у своје дело душу и на-
рав Босне. она превасходно види Кочића као писца кратке приче, 
а одриче му сатиричку и драмску предиспонираност, бранећи то 
занимљивим тврдњама: човек са култом бола и етиком и естети-
ком бола, није заправо сатиричар; а патриотска узбуђеност, која је 
добра за епска кретања, није добра за позориште. (о Кочићу као са-
тиричару од нерва писали су многи, између осталих и Јован Кршић 
који му, противећи се ставовима и. секулић, хвали социјалну са-
тиру као знатно дубљу од политичке, а о његовом драмском дару, 
рецимо, Боривоје Јевтић, Предраг Лазаревић и Никола Кољевић.) 
„Језици се мењају али у стиловима значајних писаца има нешто од 
трајности египатског балсамовања“, закључује исидора секулић 
свој есеј, поентирајући потврдом Кочићеве свевремености: „избор 
Кочићевих страница чини књигу староставну, а то је трајност 
трајнија од савремености“.15

између два свјетска рата о Кочићу су писали још Милан 
ћурчин, Алојз Шмаус, вељко Петровић, веселин Маслеша, 
Зора вуловић, Милан Богдановић, а с нарочитом зналачком 
посвећеношћу у више наврата Јован Кршић. он је Кочићев реали-
зам сматрао убедљивим и сугестивним у својој епској пластичности, 
налазећи му замјерке у сфери социјалне тематике: „Кочић је орган-
ски осећао мржњу против политичке и социјалне тираније, али није 
знао, као велики реалистички писац, да постави социјални проблем 
као књижевну тему. За тај задатак није имао никада довољно душев-
ног мира и објективности, али ни дубље књижевне културе. Његова 
социјално-политичка критика, у приповедачкој форми, није студија 
и доказ него или јаук или инвектива“.16 Кршић је Кочића сматрао 
великим умјетником без дисциплине „који је своје дело, више него 

15  Исто, стр. 72.
16  Јован Кршић, Уметност Петра Кочића; О српској књижевности у Босни и 
Херцеговини (приредио Дејан Ђуричковић); Бања Лука, 2012, стр. 145. (Текст 
је првобитно објављен у Календару Просвета за годину 1932.)
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и један наш књижевник, писао мржњом и љубави, мржњом без 
компромиса и љубави без граница“.17 По приступачности дела, 
богатству језичког израза и непосредности казивања сматрао га 
је најнационалнијим и најнародскијим међу нашим модернистима, 
сврставајући га на основу свега неколико приповедака од књижевне 
вредности и неколико смелих и напредних идеја међу класичне 
вриједности свеукупне српске културе: „Никло из народа, честито, 
искрено и истинито, његово дело се, уметнички формирано, опет 
враћало у народ и у њему вршило утицај, као народна песма“.18

Централно мјесто у кочићологији након Другог свјетског рата 
заузима есеј ива Андрића Земља, људи и језик код Петра Кочића, 
саопштен најприје у облику предавања, школске 1954/55. на ново-
садском Филозофском факултету, а први пут штампан као предго-
вор Изабраним страницама Петра Кочића 1961, у едицији српска 
књижевност у сто књига. Класична вриједност тог текста није ствар 
неке посебности и новине Андрићевог увида у Кочићево дјело већ у 
снази израза и ширини синтезе, као и чињеници да је наш нобело-
вац непатворени кочићевац, те да је овај текст несумњиво писао с 
живим осјећањем духовног дуга великом претходнику. смјештајући 
крајишког барда у један специфични контекст тла и менталитета 
Андрић је исписао историјат његовог традицијског утемељења, 
језгровито сажимајући све што је до тада о њему написано, истовре-
мено неизбјежно сјенчећи и све што ће о Кочићу бити писано након 
тога. „исто оно што чини муку и величину Кочићевог живота“ – суми-
ра Андрић – „чини и снагу и слабост његовог књижевног дела. Петар 
Кочић је био од оних писаца који у себи носе готову и унапред форми-
рану слику света који они хоће и морају да изразе, од оних писаца који 
саберу онолико интелектуалних средстава и изражајних могућности 
колико је најнужније да би могли своје дело да остваре, од оних писаца 
чија егзистенција није посвећена књижевности, него су књижевност 
и цела егзистенција стављене у службу живота и одређених животних 

17  Исто, стр. 145.
18  Јован Кршић, Смисао књижевног дела Кочићева; О српској књижевности у 
Босни и Херцеговини; Бања Лука, 2012, стр. 147. (Текст се првобитно појавио у 
сарајевском Прегледу, који је Кршић и уређивао, 1936, књ. XII, бр. 153.)
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потреба.“19 За разлику од већине дотадашњих Кочићевих критичара 
који су му у мане уписивали жанровску недосљедност, Андрић увиђа 
да је  Кочићу знатно мање био важан изражајни облик од онога што је 
морао да изрази, те да је стога неријетко и без жаљења напуштао те-
рен уметности и прелазио на подручје политике, публицистике, науке 
(етнографије, социологије, историје). Тиме је снажно сугерисао оправ-
дану потребу интегралног критичког приступа стилски слојевитом 
Кочићевом дјелу. Највећу слабост Кочићеву Андрић је видио у концен-
трисаности целог интереса и целе пажње на уски регионални простор 
од чега се у његовом дјелу осећа извесна гусларска монокордност у тону 
и сиромаштво тема и варијација.

У оваквој прилици било би веома тешко успоставити преглед 
свих аутора који су у послијератном периоду писали о Кочићу, а по-
готово направити неку хијерархију појединачних критичких допри-
носа.20 ипак треба поменути бар велибора Глигорића, Димитрија 
вученова, Јована вуковића, Мидхата Бегића, риста Трифковића, 
Мешу селимовића, витомира вулетића, Миодрага вулина, радмила 
Димитријевића, Бранка Милановића, светозара Кољевића, 
Зденка Лешића, Љубомира Зуковића, станишу Тутњевића, Горана 
Максимовића, Давора Миличевића. Посебно важан прилог 
тумачењу модерности дела Петра Кочића дао је радован вучковић 
у истоименој обимној студији, указујући на садржај Кочићеве би-
блиотеке као драгоцјен траг и анализирајући књижевну ситуацију 
у аустријској пријестоници из времена Кочићевих бечких студија. 
вучковић закључује да су Кочићеве приповијетке „репрезентативна 
прозна дела симболизма почетком XX века, а исто тако образац како 
народна традиција постаје важан састојак модерне приповедачке 

19  Ivo Andrić, Zemlja, ljudi i jezik kod Petra Kočića; Sabrana djela I. Andrića. Knjiga 
trinaesta: Umetnik i njegovo delo. Eseji II; Sarajevo, 1986, str. 156.
20 свакако треба истаћи допринос који су Кочићевој канонизацији дали 
историчари књижевности Павле Поповић, Милош савковић, Антун Барац, 
Јован скерлић, Јован Деретић и Предраг Палавестра; затим његови биографи 
и библиографи Милан Карановић, Бранко Чубриловић, Тодор Крушевац, 
васо Глушац, Гојко Бановић, Драгољуб влатковић и Јован и. ивановић; 
приређивачи сабраних и изабраних дјела: Зора вуловић, Ника Милићевић, 
Ђуро Гавела, Тодор Крушевац, Бранко Милановић, Горан Максимовић. 
од посебне важности су споменице, часописни темати и зборници радова 
посвећени Петру Кочићу у периоду од 1928. до 2009. године.
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структуре критичко-сатиричког и лирско-евокативног карактера“, 
напомињући да је „Кочић пре Андрића успео да оствари синтезу 
модерног духа и домаћег културног и књижевног наслеђа“.21 сличан 
закључак формулише и Предраг Палавестра у својој Историји мо-
дерне српске књижевности, поготово кад је ријеч о симболистичком 
карактеру најбољих страница Кочићевог опуса. Палавестра тврди 
да је Кочић једном дубљом стваралачком интуицијом „наслутио 
естетско деловање уметничких симбола и вођен чистим нагоном 
човека који осећа језик свог времена напипао главна чворишта 
симболистичке поетике. Многи његови ликови чисти су симболи 
и иконе; многе теме и сижеи изразито су симболични. иза оног 
што се споља види постоји скривен духовни простор, разгорева се 
други и друкчији свет, друкчија стварност. То је стварност људске 
душе и њене набрекле трагичне снаге, која тек што није прокључала 
и у времену или створила ново или се расула у ништавило. Такво 
определење је у великој мери определење бунтовног писца модер-
нистичке епохе, позиција авангарде која се буди и у вертикали 
тражи излаз за ослобођену енергију незадовољства. Зато се Кочић 
у српској књижевности јавља као претеча ангажоване критичке 
књижевности и бунтовног реализма – стила који је весник авангарде 
и изразит производ модернистичке епохе у књижевности“.22 већина 
вриједних прилога тумачењу Кочићевог стваралаштва новијег да-
тума ишла су по правилу за откривањем модернистичких елемена-
та у њему и разарањем једне стереотипне представе о Кочићевом 
књижевном опусу као природном изданку тла са кога је тематски и 
језички изникло. о „друкчијој стварности“ Кочићевих ликова, ма-
хом чудака и лудака, још прије Палавестре веома инспиративно пи-
сао је светозар Кољевић, с увјерењем да „страст и слобода лудила, 
избезумљености и тоталне неприлагођености властитом животном 
амбијенту, остају један од најзанимљивијих `излаза` из стварности 
и историје, па и један од значајних кључева за разумевање природе 

21  радован вучковић, Од Ћоровића до Ћопића; сарајево, 1989, стр. 131.
22  Предраг Палавестра, историја модерне српске књижевности. Златно доба 
1892-1918; Београд, 1986, стр. 260.
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живота и света“.23 Кољевић је Кочића као умјетника сасвим особеног 
стилско-изражајног регистра чак сагледао на самом прагу тзв. магичног 
реализма.24

 

КОЧИћЕВА КЊИГА СТАРОСТАВНА

У невеликом приповједачком опусу Петра Кочића, гдје је 
знатно више даровитих скица неголи довршених цјелина, својом 
недовршеношћу али и посебношћу умјетничке намјере издваја се 
цртица под насловом Из староставне књиге Симеуна Ђака. Та мисте-
риозна књига коју је ауторова умјетничка уобразиља најавила читао-
цу као штиво у коме је „списана и запечаћена судбина свију земаља 
и народа“25 и која ће добити одговарајуће мјесто тек у пародијском 
контексту приповијетке Ракијо, мајко26 открива нарочиту Кочићеву 
склоност према језику и тону пророчких оштровидих казивања, 
односно наших древних средњовјековних рукописа. Па иако у том 
стилу није успио да створи заокружену приповијетку, старосло-
венским идиомом сјенчене бесједе појединих његових јунака јасно 
свједоче с колико је стваралачког жара Кочић тражио ријечи старо-
ставне „љубављу задануте, свјетлошћу божањском озарене, крвљу 

23  Svetozar Koljević, Pomerena realnost u delu Petra Kočića; u: Zbornik radova o 
Petru Kočiću, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, 1979, str. 172.
24   светозар Кољевић, Петар Кочић на прагу „магичног реализма“; Предговор 
у: Петар Кочић. Антологијска едиција Десет векова српске књижевности. 
Књига 50; издавачки центар Матице српске, Нови сад, 2011, стр. 10-23.
25   Кочић II, стр. 151.
26  Ту симеун о књизи говори као једној од три такве које су на земљи (а 
њему је прије тридесет година поклонио један Светогорац, кад је писао 
парусије, за пет, шест дуката): „једна је у јерусалимског патријара, друга у 
светој Москви, а трећа ево сад у твојим шакама. она је, каже, била у патријара 
константинопољског, па кад мрски и проклети Агарјани заузеше Цариград и 
претворише цркву софију у џамију, стани се ова света књига, послије дугог 
лутања и басања на Атонској гори, у нашем манастиру. Њу су, као и ове друге 
двије, списали својом крвљу и љубављу свети пророци и богоносни оци, на 
ползу и упражненије роду человјеческом. У њој је, каже, списана и запечаћена 
судбина свега што живи и оди по `вој грешној и плачевној јудоли, белћим 
земљи“. (Кочић I, стр. 184)
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списане и запечаћене, а тамјаном и измирном окађене“27. с друге 
стране, највећи дио његовог опуса, поготово оног што је у том опусу 
понајбоље, исписано је језиком његовог змијањског завичаја којим 
нико више не говори нити пише, а који је слика и прилика крупног 
и врлетног говора његових планинаца увијек узбуђене маште и голе-
ме слободе у еглену, оних завозитих бунтовника жестоке крви што 
се ни Богу не умију тихо и полако молити. Кочић је, уопште, чак 
и кад се понавља, чак и кад не нуди неки нарочит садржај, писац 
силног језичког полета, као и његов велики руски узор Максим Горки. 
Кад га читалачки осјетимо усред тог стваралачког замаха чини нам 
се као да је „пао у онај непојмљиви, ватрени занос кад сви живци 
дркћу и трепере у огњевитом одушевљењу, кад ријечи живо прште 
као варнице, а слике се нижу с неизмјерном лакоћом“,28 баш како 
у причалачком жару дјелује његов насловни јунак у приповијеци 
Мејдан Симеуна Ђака. и кад се узнесе у молитвене духовне висове, 
Кочић вапи пред Богом великим и силним и недостижним опет 
језик, опет ријечи „крупне и замашне ко брда хималајска, силне и 
моћне ко небески громови, оштре и језиве као свјетлице божје“.29 
Неодољив је утисак да је сва стваралачка снага овог писца у језику, и 
то понајвише језику крепке дијалекатске подлоге једног и географски, 
етнографски и антрополошки живописног краја у коме је рођен, гдје је 
одрастао и коме се стално враћао као животној окрепи и умјетничкој 
инспирацији. Препознао је то већ Јован скерлић, као један од првих 
оцјењивача Кочићеве прозе, истичући поводом друге пишчеве 
збирке (а позивајући се још и на Примјере чојства и јунаштва Марка 
Миљанова) „да извор ове живе воде није пресушио, и да покрајински 
говори наши садрже неисцрпно благо снажних и сликовитих речи, 
живописних израза, ванредно лепу конструкцију реченица, кристалну 
чистоту, једну праву горску лепоту“.30

27  Кочић II, стр. 151.
28  Кочић I, стр. 176.
29  Кочић II (Молитва), стр. 158.
30  Јован скерлић, Писци и књиге III, Београд, 1955, стр. 190. (скерлић овоме 
још додаје: „и са тим језиком упоредите онај тупи и простачки говор наше 
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Кочићев нараштај српских приповједача из Босне и 
Херцеговине није имао за своје стварање у регионалном контек-
сту непосредне умјетничке претходнике. Уз неколицину старијих 
сакупљача, од невоље писаца и љетописаца, какви су Прокопије 
Чокорило, Јоаникије Памучина и Гавро вучковић Крајишник, они су 
имали само родни језик и на њему створено богато усмено насљеђе, 
које су познавали аутентично, из прве руке. То „само“ је, очито, било 
и довољно и пресудно. Колико је, рецимо, станковићев Митке лир-
ски сав успостављен на карактеристичном дијалекатском говорном 
исповиједању, толико Кочићев симеун Пејић рудар, ђак од нама-
стира Гомјенице, умјетнички постоји искључиво као чиста епска па-
радигма приче и причања. Потврђујући се као ванредан познавалац 
и памтитељ родног језика, Кочић је у циклусу приповједака о овом 
свом гласовитом јунаку „супротно епској традицији, интерес слу-
шалаца, и нас читалаца“ помјерио „са садржине на форму“, са догађаја на 
медиј31 и тако језик учинио истинским јунаком својих приповиједака. 
Невелик обимом, овај Кочићев циклус је истински мајдан језичког 
блага, јер његов симеун не говори раскошно само свој завичајни 
српски него „крпати грчки, наноси мало на арапски, забркљачи 
коју каурску, а понека му се и каравлашка омакне“32. само у погле-
ду замјенских ријечи за говор и говорење ту ћемо наћи читав један 
рјечник, којим би се ваљало посебно позабавити. У симеуновим 
причањима сваки час неко, а најчешће баш он: бешједи, дивани, 
казује, збори, разговара, прича, крпати, бркљачи, брслачи, грокће, 
толкује, ршуми, сиктерише, бронда, надовезује, гигија (гигија и 
попјева Асан-бег), подвикује (грлом јуначкијем), дречи, прикричује, 
моли, преклиње, наздравља, виче, приповиједа (Ви `оћете да вам 
то приповједим?), командијера, забрзава, отеже, подврискује, 
јауче, цвили, запјевава и отпјевава, надодаје, грми (загрми` ја с 

варошке цинцарске ћивтарије, или претенциозни и смешни језик новосадске 
`ноблесе`, или, најзад, језик оних неписмених створења која у нас ̀ пишу новине`, 
и за којима нису заостале многе и многе наше величине књижевне!“)
31  Zdenko Lešić, Pripovjedačka Bosna II: pripovjedači do 1918, Sarajevo, 1991, str. 78.
32  Кочић I (Зулум Симеуна Ђака), стр. 155.
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ата), уздише и предише, (х)укће и од(х)укује, надгорњава, пре-
гони, удара у страну, цикће, шапће, заплеће, јекће (јекну покојни 
Партенија к`о убоден), рида и јадикује. Али и мимо овог циклуса, 
у осталим Кочићевим жалобитним приповијестима и збитијима 
непрестано се алаче, туркеса, штекти и пишти, сикће, набрецује, 
тепа, соколи, жагори, шапори, тороче, егленише, џандрља, глагоља, 
узвикује, грми, шапће, мрмља, вијећа, надовезује, бронда, кити и 
везе, штудијера, раколи, попује... 

ово лексичко богатство, нагомилавано с увјерењем да је 
мајдан сродних ријечи које се односе на  људски говор практично 
неисцрпан, посебан је стилски елеменат који знатно утиче на чи-
талачки доживљај, првенствено у погледу провоцирања читаочеве 
језичке имагинације. Кочић је истински мајстор и кад је у питању 
функционално упошљавање старих, добро познатих говорних об-
разаца усмене књижевности; његово језичко памћење и ту се у пот-
пуности саображава с антропогеографским контекстом изабраног 
покрајинског говора, доводећи најпречим путем у присну везу 
земљу, људе и језик33. У сликовитости његових поређења често се 
најнепосредније одсликава народни живот и култура: заклијештио 
очима ко коза пред мрак; дигао главу ко неслан ован; таба по соби 
ко каравлашки међед; сам ко окресана грана; пропадамо ко позни 
ушјеви од студени. Колико само уобичајене узречице у говору 
његових јунака какве су жито ти родило, Бог ти помого, брате 
си мој слатки, моја слатка душо, душо си моја драга, `рано моја, 

33 „За Петра Кочића је језик потпуно једно са људима и земљом, свет и 
неповредљив као и они. Понекад човеку изгледа као да је и само Кочићево 
дело, цело целцато, лежало негде у дубинама тога језика, а он га је ископао као 
кип, и изнео на светлост дана и пред поглед света.“ (Ivo Andrić, Zemlja, ljudi i 
jezik kod Petra Kočića, str. 161-162.) и Андрић, дакле, овим поредбеним исказом 
говори првенствено о природности, органској снази Кочићевог језика. 
славко Леовац запажа свеобухватну функционалност језика у креирању 
појединих карактеристичних ликова, и то као носилаца једне упечатљиве 
визије егзистенције: „Језик пружа многа изненађења, у лексици, морфологији 
и у синтакси, и то у обиму богатих искустава народне предаје и неких 
видова савременог живота. Управо у том језику потпуно живи заковрнути 
симеунов темперамент и његове чудесно-смешне визије, односно остварује 
се хуморно-агонална игра која сугерише сложеније видове и суштине људске 
егзистенције“ (Есеји о српским писцима; Београд, 1999, стр. 92).
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очи моје, роде мој, рођено моје, драгости моја мијењају устаљену 
представу о крајишком типу човјека! Нека то додатно илуструје и 
ова здравица коју у приповијеци Ракијо, мајко изговара прибрани 
и рјечити Шошљага (чија је основна улога да смирује пријеког и 
малорјеког Белемеза): „силни, ћесарокраљни генерале и војводо! 
(То сам му ја пришапн`о). `вала ти од неба до црне земље на твоме 
дочеку и чествовању! Да Бог да се ти, добри чојече и медено љето 
моје, дичио и поносио својом силом и моћи к`о Локвари крађом, 
Дујаковци свађом, к`о Павићи десетарима, а Татићи кантарима; к`о 
Гомјеница делијама и калуђерима, а Лусићи поповима; к`о стричићи 
пиром, а Добрња провом; к`о Перван удовицама, а Мелина цурама; 
к`о Кочића главица висином, а Тимар низином; к`о Кола плоска-
ма, а Шљивно шљивама; к`о рекавица касаплуком, а Бања Лука га-
здинским лоповлуком и невјерлуком! Живио! и наздравље!“34. осим 
изузетног примјера наздравичарске етикеције (медено љето моје), 
толико кочићевски присног и топлог управо зарад локалне језичке 
нијансе, овдје треба истаћи и локалну топографију, карактеролошки 
сјенчену на комичан начин, што исказу не одузима ништа у сми-
слу истинитости суда, изграђеног на искуственој подлози. (и овдје 
се неизбјежно удјенула Кочићева горштачка пизма на бањолучку 
трговачку чаршију склону свакој врсти нагодбењаштва и политич-
ког компромисерства.)35  Типски антрополошки варијетет љутог и 
врлетног Крајишника, у науци прилично грубо и једнострано ет-
нопсихолошки представљен, Кочић на овај начин нијансира и чини 

34   Кочић I, стр. 209.
35 Политички опортунизам и подршка покрету за црквено-школску 
аутономију били су разлози да је и владику (митрополита) бањолучко-
бихаћког Евгенија (Летицу) учинио предметом оштре сатире у приповијеци 
Мејдан Симеуна Ђака, гдје је за њега „задужен“ мајстор Глишо који га не 
испушта из уста без обзира шта је у датом тренутку предмет приче. Кад се, на 
примјер, поведе расправа око разлога симеуновог немонашења, он то овако 
толкује: „Е да вамо речеш да није учеван, јест брте богме, дупло, кабасто 
учеван! Ено у намастиру има макар два товара књига, па коју гођ отвори, 
зна у њој, на моју душу, ко и сарајевски владика, а да и не мећемо у рачун 
овог бањалучког трбушатог Ликоту, што носи шкрљак ко и сваки швапски 
шикутор, срам га и стид било Кристова лишца!“. (Кочић I, стр. 167) Летица је 
иначе у црквеној историји упамћен као вриједан архијереј и веома успјешан 
администратор. Кочићева виолентност, очито, није била добра препорука за 
његову политичку акцију, али је у књижевности давала плода.
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живљим, књижевно увјерљивијим и животно вјеродостојнијим. (ово 
потоње је нарочито важно кад се зна колико је Кочић придавао ва-
жности управо животној увјерљивости и истинитости литературе.) 

осим у обичај узетих ријечи, причалачких поштапалица, че-
стих здравица и још чешћих пословица, Кочић радо посеже и за 
клетвом, епском и лирском пјесмом усменог постања, а многи би 
се његов исказ могао очас и у загонетку преметнути; на примјер 
овај типично симеуновски: „брез шећера зашећерено, а брез меда 
замедљено“. (Шта ми ти је шта? ракија, разумије се, шта би друго могло 
бити код писца који је свог буфонског јунака симендаша, тог слав-
ног испичутуру, хвалисавца и наклапала, весељака и утешитеља, 
створио између осталог и зато да би могао накитити величанствену 
похвалу шљивином роду и породу „родио он нами и по дрвету и по 
камену на страк врагом, а на ползу светом православију“.36) Да иза 
наизглед ситне карактеристике говора често стаје изразит психо-
лошки однос и морални став, показује Кочић говором својих јунака 
који по правилу показују јак отпор туђицама (једнако као и туђину 
поробљивачу), деформишући их и прилагођавајући себи, што успут 
бива и додатни градивни елеменат особитог кочићевског смијеха37. 
Тако одвјетништво постаје објесништво, окупација укопација, па-
раграф палиграп, финанси виланција, нумера лумера, бајонет багане-
та, жандарм ђендар, официр овинцир, маневар манарва, егзекутор 
шикутор, публика пулика, политика палитика, протокол прото-
кур, и тако редом. Па још кад се има на уму Кочићево беспоштед-
но исмијавање језичког галиматијаса аустријске администрације 
у Босни и Херцеговини38, на чему је у цјелости заснована његова 

36  „Не ударај ми, Мићане, на ракију, тако ти очњег вида и часног крста! Ти 
мореш говорити шта гођ оћеш, али ракија је ракија! Брез ње не мореш никуд, 
ни намастиру ни цркви, ни калуђеру ни попу, ни кнезу ни десетару, ни куму 
ни пријатељу, а у род женин не би шјетово ни најгрђем свом душманину да 
иде брез плоске. (...) ракија свађе и увијек треба: и на дому и на збору, и у 
весељу и у жалости. Брез ње не мереш ни крстити ни саранити.“ (Кочић I, 
стр. 182)
37  Горан Максимовић, Смијех Кочићевог Симеуна Ђака; поговор у: Петар 
Кочић, Причања Симеуна Ђака; Београд, 2003, стр. 100.
38 „То је једна одурна наказа, тешка и усиљена, често пута потпуно 
неразумљива, без гипкости, еластичности и звучности, тих битних особина 
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Суданија, бива јасно да је ријеч о писцу који језички дјелује у разним 
правцима и на различитим нивоима, и који првенствено умјетнички 
плијени снагом језичког израза39. Управо зато и први наук његове 
књиге староставне каже да је језик основни чинилац идентитетске 
самобитности.

Кочић је писац склон сентециозном типу исказа, а његова 
књижевна мудрост готово се без остатка ослања на народно 
паметовање и искуство. 

Антејски срастао с родном земљом, чак и с физичким обличјем 
подобним њеним врлетима40, он као да је и животни наук учио од 
те земље. Зато се у његовој књизи староставној може прочитати 
много шта од трајних истина о земљи и људима, цијени слободе, 
свијету, животу и наравима, при чему се локална условљеност тих 

нашег дивног језика. То је језик као наш, а није наш, наше су ријечи, али 
језик није наш. из тога језика не провијава дух нашег језика, то није језик 
који смо слушали и научили са мајчиних усана, који је краснији од пјесме, 
језик вуков и Даничићев и наших нових писаца. ову одурну наказу народног 
језика створили су странци и наши људи, срби и Хрвати из Хрватске. Први 
су га, странци, научили само лексикално, а други, срби и Хрвати, дошли су са 
прилично накарадним језиком, који се опет развио у Хрватској под утицајем 
њемачког канцеларијског језика или граничарске команде.“ (Кочић III /Језик у 
законским текстовима/, стр. 245)
39   У есеју о Кочићу Јован Дучић свједочи о „магији његове вреле и живе речи, 
која је била сва као окрвављена“. (Моји сапутници; Београд, 2008, стр. 152)
40  Дучић је Кочића видио управо као „човека одваљеног од родне стене“: 
„Цела мушка појава Кочићева одавала је борца и кавгаџију. Његов високи 
стас био је пун невештих покрета, као у човека који добро седи у седлу, али не 
уме да корача по тротоару. Његове су руке биле дугачке као у звонара, а очи 
широке и унезверене, као у ловца на лавове, а не на зечеве или јаребице. имао 
је глас који је више трубио него изговарао људске речи.“ (Исто, стр. 152) 
веома лијеп Кочићев портрет даје и Перо слијепчевић у есеју Кочић и 
радуловић: „крупан и јак, велика ока, отпуштена брка; хајдучина јуче изашла 
из босанских шума, па му европско одело стоји затегнуто и ненамештено; а на 
равном високом челу, као на какву жалу, још се бели ваздушна плима белих 
пропланака. Кад проговори, као да за њим планина одговара.“ (Према: Јован 
Н. ивановић, Петар Кочић у паралелама; Бања Лука, 2002, стр. 162) 
У лику свог вукарног реље Кнежевића (Кроз мећаву), тј. у његовом физичком 
портрету, Кочић је једним дијелом дао и сопствени аутопортрет који потпуно 
одговара Дучићевом и слијепчевићевом виђењу: „коштат и крупан као 
одваљен комад оних грђених и непрекидно мрачних и туробних планина, 
што се мукло уздижу поврх његова села“. (Кочић I, стр. 73)
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истина веома лако универзализује. Кад је ријеч о Босни, узроку 
многе Кочићеве сузе и вапаја, том срцу и снази сербског отечества 
и нашој добросретној постојбини, то је земља чудновате судбине. У 
њој је одвајкада, казују стари људи, било сигурније свачије него цар-
ско, а она се научила мијењати господаре ко Циганин коње. Свима 
се њеним другама са истока сунце рађа, а ево њој се оће са запада да 
роди. вавијек усред некаквог превртанија, чекајући да сјаше Ићинђи 
а узјаше Биринђи, у тој дичној и благословеној земљи није лако ни 
тежаку ни лежаку. стално неко страданије од силе или од палити-
ке, од бијесног или од сувог зулума; стално у власти ћораве Земљане 
владе и судова у којима се ни Бог не прима. све се у њој изродило и 
некако асли преокренуло, у свачем убијени снага и берићет, мутно 
вријеме никако да се избистри, а обладао дебели, црни мрак и мртва, 
ледена слобода. Не престаје петљага и роспилук нити сјахује ћорави 
Осман с ћоравог ђогата. Свијет се лијепо умртвио од некаква добра 
и милине, па једва дише. Ми смо ти, што но веле, незаробљено робље 
једно: код куће а без куће, код земље а без земље, код постојбине, а 
без постојбине. А понад свега још и ово, као пријетња и опомена: 
курвали је Босна!41 Мјере јој нема, па то ти је! Дубока је, предубока... 
Млога је мајка ш ње закукала.

Шта нам још казује Кочићева књига староставна? Да је онај 
ко искрено и страсно љуби Истину, Слободу и Отаџбину слободан 
и неустрашив као Бог, а презрен и гладан као пас. Да као што год у 
густој помрчини не можеш наћи свјетлости, исто ћеш тако узалуд 
у земљи без Слободе тражити Правду, јер је Слобода света и узви-
шена мајка Правде. Да се не продаје своја вјера ни за какав ајлук ни 
царску бурунтију, ни за каква одликовања и шточију милост. Да 
је наша права на Косову закопана и да наши цареви, штоно веле, 
бише и преминуше. Да се више не суди по правди божјој и људској, 
већ по палиграпима, па зато не престаје да бије мраз и лед и на суду 
и на путу. Да брез разније маривета, прискочица и доскочица не 

41  Да се и сам писац заиста осјећао непатвореним изданком родне земље 
може посвједочити и ово самовиђење, са индикативном ријечју курвали,  
исказано ријечима његових планинаца у цртици Тавновање: „Курвали је наш 
Петрић, ама ето га мучки уапсише, па боже да жив изиђе из оније зидина“. 
(Кочић II, 162)
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мереш данас никуд макнути. Да претварању људском мјере нема и 
да ти је све на свијету лаж, петљање и претварање. Да туђа земља 
калауза нема и да је тешко дати џевап кавзи у туђој земљи. Да 
је скупа просјачка слобода, али да прошјаку нема међе ни границе: 
пукло испод неба, па куд ти душа твоја жели. Да се треба чувати 
млогога говора и узалудније бешједа, те да су лака памет и брз језик 
род рођени. Да иза велике сласти и милошће често долазе горчина и 
думан. Да и ми знамо шта је вруће, ако баш не знамо шта је масно 
и слано. Да се мора гавељати, ако се већ загазило. Да се клин клином 
избија, а бешједа бешједом. Да не треба за свашто одма летити 
суду; суд је суд, боље се насулит у селу, пред својим људима. Да плач 
и јаук не помажу ништа на суду, већ ако те притјерало уза зид не 
признај ништа, него се одупри на све четири ноге па одбијај, не дај 
на се! Да није нешто брез нешта – што свијет говори ил је било, ил 
ће бити. 

Кочић је као и станковић имао неки свој жал за пустим тур-
ским кад се још могло некако живкарити и прометати, кад је и 
Бог боље давао па берићета било у свачем, а свијет био асли пунијег 
и ситијег срца. Замишљен над тим старинским временом које на-
шим слабим и ојађеним душама мирише на увели босиљак и свето 
миро, он је у своју књигу староставну унио и ово: Бијаху некад и 
љубав и оно лијепо поштење старинско, па их потоњи нараштаји 
забацише као да нису ни постојали. Било чедо, убили га Турци; било 
теле, изјели га вуци! Па још: Ђе је среће, ту је и несреће; Задрт и за-
возит бити и поносит се што си свој, па не плаћат ни цару арача 
ни попу колача, то се грдним страдањем откупљује; Тешко је и нами, 
али се отимамо и бранимо шалом и егленом, јер Србови ти се у сва-
чем разумију и свачем они знају верак. (Додуше, има Кочић и ону о 
србима с турске стране речену: кад Вла/х/ увати фурсат – мјере му 
нема!);  Дрво на дрво, а чојек на чојека; тако је увијек било; Не може 
се у исто вријеме бити и судибаша и четобаша; Често свијет бива 
леден и немилостан према људској патњи, а бива да каткад с тешке 
неправде и само небо плаче! Давно је речено да док једном не смркне, 
не море другом сванути. Додуше, оно не би требало да тако буде, 
умује Кочићев блентави Крстан (који, канда, и није тако блесав), 
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али људи тако оће, па нек им тако и буде; Бити чојек добра срца, 
знати за Бога и божју правду, бочити се са својом муком и потребом 
и гледати не бил се какогођ до гроба докотуро свијетла образа и по-
штена гласа, то је највише што се може у овом животу који је иона-
ко дуга тужбалица јада и чемера, патње сиње и невоље љуте. и то 
би био онај крајњи, категорички морални императив Кочићев, који 
неумитно подразумијева жртву и жртвену самосвијест. Добро је то 
знао творац Јаука са Змијања коме је често бивало да срце пишти, 
нико га не чује; сузе теку, нико их не види, као и његовим тужним 
и замишљеним јеликама и оморикама. ријечи његовог Мрачајског 
Проте које кажу Што сам препатио, не казујем свијету! ријечи су и 
његовог живота, јер он је из властитог искуства знао да су планин-
ска срца тврда и да боле своје, јаде своје, жеље своје не казују ником, 
већ их у гроб носе. Знао је он добро какве се велике и силне ријечи 
туге и чемера крију у грком и леденом ћутању; његов је заправо 
онај болни и дубоки уздах Ђурашина Папакала: Тешко оном, по сто 
пута тешко, кога стежу невидљиви окови! Њега су, уистину, сте-
зали и видљиви и невидљиви окови; ове прве је раскидао дјелујући 
као народни трибун и слободар, о другима је понешто натукнуо 
преко својих књижевних ликова и у писмима ближњима, али оно 
што га је коначно помело и сломило није могао да искаже. Кочић 
није био мудрац на начин Његошев и није му била блиска истина 
пустињака цетињског која каже да су све људске посластице са от–
ровом приправљене, а све печали имају неко своје удовољствије. он 
такве смирености није имао; био је сав од једног комада, једноумни 
идеалиста, сангвинична буктиња која је силно пламтјела и пребрзо 
сагорјела.
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Душко Певуља

ПЛАМЕНИ ЈЕЗИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА1

БРАНКО ЧУБРИЛОВИћ – АУТОР ПРВЕ МОНОГРАФИЈЕ О 
ПЕТРУ КОЧИћУ

1.

Бранко Чубриловић је данас готово заборављена личност. 
Човјек несвакидашње радне енергије и посвећености различитој 
врсти послова стизао је да буде: припадник, афирматор и идеолог 
српског соколског покрета; младобосанац, српски националиста 
и убијеђени Југословен; политичар и политички идеолог; народ-
ни посланик, опозиционар и високи државни функционер; члан 
избјегличке југословенске владе и присталица Титове комунистичке 
власти; некомуниста и републиканац; цијењени доктор, аутор на-
учних и стручних чланака из уже специјалистичке области; идејни 

1   Текст представља поговор фототипском издању књиге Бранка Чубриловића 
Петар Кочић и његово доба, Задужбина Петар Кочић Бањалукa – Београд, 
2016. године. Књига је штампана поводом стогодишњице смрти Петра 
Кочића (1877–1916).



П
О

ВО
ДИ

   
   

 Д
уш

ко
 П

ев
уљ

а:
  П

ла
ме

ни
 је

зи
ци

 П
ет

ра
 К

оч
ић

а

192

творац и уредник многих листова и часописа; разноврстан и плодан 
стваралац, мемоариста и културни посленик; аутор више текстова 
о васи Пелагићу и прве монографије о Петру Кочићу.

Као угледни јавни радник, Чубриловић је обављао више 
значајних дужности, између којих посебно издвајамо: секретар омла-
динског клуба „рад“ у Бечу; оснивач и предсједник револуционарне 
студентске организације „скерлић“, која је дјеловала у Прагу; шеф 
љекара окружног уреда за осигурање радника у Бањалуци (1923–1940); 
предсједник Љекарске коморе врбаске бановине (1938); члан Главног 
одбора друштва „Змијање“, основаног ради подизања споменика Петру 
Кочићу у Бањалуци; народни посланик у више сазива народних скуп-
штина Босне и Херцеговине и Југославије (између два свјетска рата и 
послије 1945. године); министар пољопривреде у влади Цветковић – 
Мачек (1939–1941) и у влади Душана симовића (од 27. 3. 1941. године); 
члан југословенске делегације на Мировној конференцији у Паризу; 
предсједник савјета за народно здравље Босне и Херцеговине (1950); 
предсједник савеза удружења природних лечилишта Југославије 
(1958/59); шеф љекара у Бањи врућици код Теслића.

Бранко Чубриловић рођен је у Босанској Градишци 1894. године. 
Његов отац Јово поријеклом је из Крупе на врбасу (село Леденице). 
Дошао је у Босанску Градишку код ујака васе видовића, гдје је изучио 
трговачки занат. васо видовић имао је једну од запаженијих улога у 
Босанско-херцеговачком устанку из 1875. године. и Јово Чубриловић 
узео је учешће у овом устанку, затим и у српско-бугарском рату (1885), 
у којем је стекао медаљу за храброст. Мајка Бранка Чубриловића 
савка била је из угледне градишћанске породице Лазаревића. Бранко 
Чубриловић је завршио српску основну конфесионалну школу у 
родном граду (1900–1905), и велику гимназију у Тузли (1905–1913), 
гдје је био под старатељством брата вељка. За вријеме гимназијског 
школовања Чубриловић испољава видне знакове српске национал-
не свијести. Један је од оснивача ђачке организације „Књижица“. 
важно је споменути да као припадник српске соколске организације 
учествује на свесловенском соколском слету у Прагу (1912). о патрио-
тском расположењу и снази Чубриловићевог родољубивог заноса у 
овом периоду упечатљиво свједочанство представља сљедећи догађај: 
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након завршетка гимназијског школовања, инспирисан српским 
побједама у балканским ратовима, одлази у србију, ријешен да посјети 
новоослобођене крајеве. од те намјере ће га одвратити сестра стака, 
која је, у то вријеме, радила у болници у Крагујевцу. На Медицински фа-
култет у Бечу Бранко Чубриловић се уписао 1913. године. стипендије је 
добио од друштва „Просвјета“ и општине Босанска Градишка. одмах 
се укључио у рад свесрпске омладинске организације „Зора“, у оквиру 
које су срби из Босне и Херцеговине основали свој клуб под називом 
„рад“. студиј је на почетку другог семестра наставио у Грацу.

 Чубриловићи су били једна од најзначајнијих српских поро-
дица из Босне и Херцеговине у првој половини двадесетог вијека. 
Учешће њених чланова у сарајевском атентату, крупном и прелом-
ном историјском догађају, довољно убједљиво  потврђује речено. 
Непосредно послије сарајевског атентата Бранко Чубриловић је 
ухапшен приликом преласка из Хрватске у Босну и Херцеговину (у 
Босанској Дубици). спроведен је у сарајево и, након што је утврђено 
да нема непосредне везе са атентатом, упућен је у Тузлу. Чубриловићев 
старији брат вељко осуђен је на смрт због помагања атентаторима. 
Млађи брат васо, као непосредни учесник у сарајевском атентату, 
будући малољетан, осуђен је на шеснаест година робије. 

радећи свестрано и оштро на „сламању српског националног 
покрета“ у Босни и Херцеговини, Аустроугарска је организовала 
„велеиздајничке“ судске процесе. У историјској науци најпознатији 
је онај под називом „Бањалучки велеиздајнички процес“. вођен је 
од 3. новембра 1915. до 22. априла 1916. године против 156 угледних 
срба са различитих подручја читаве Босне и Херцеговине (прво-
оптужени је био васиљ Грђић). оптуженик под редним бројем 62, 
Бранко Чубриловић, осуђен је на четрнаест година затвора. Казну, 
потврђену у сарајеву, издржавао је у Зеници и Травнику.2

2  Писмо Бранка Чубриловића снахи Јованки Чубриловић, супрузи брата вељка, 
датирано 25. 4. 1916. године у Бањалуци, изузетно је свједочанство о његовој 
моралној чврстини и снази животних и националних увјерења: „Ја сам ти и пре 
писао – да ћу фасовати од 10–20 година. осим соколског револуционарног рада, 
како то суд назива, ја сам кажњен и као члан Народне одбране. Ми се сви нисмо 
изменили. Знамо сви да је судбина наша свезана са судбином нашег народа. он 
ће живети вечито – јер је способан да живи. Ми верујемо у његову будућност и 
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Након окончања Првог свјетског рата Чубриловић наставља 
студиј у Прагу на чувеном Карловом универзитету. У љекарско звање 
промовисан је 15. јула 1921. године.3 Љекарски стаж Чубриловић је 
завршио у сарајеву 1923. године, након чега је, наредних шеснаест 
година, радио у Уреду за социјално осигурање радника у Бањалуци. 
Напоредо са тим, ангажовао се и у приватној љекарској ординацији 
(заједно са доктором Јаковом Левијем).

У назначеном периоду, Бранко Чубриловић је један од челних 
људи Земљорадничког савеза и први човјек ове странке у Босанској 
Крајини, у којој и најинтензивније политички дјелује. У влади 
Цветковић – Мачек, од 1939. до 1941. године, обавља дужност мини-
стра пољопривреде. Упркос активном политичком дјеловању у годи-
нама непосредно послије Другог свјетског рата и Чубриловићевим 
покушајима да се приближи и наметне новим властима, он је све више 
и све израженије политички и идеолошки маргинализован. Убрзо је 
то и сам схватио па се, након пензионисања, посветио љекарском по-
зиву. Посљедње године живота Чубриловић проводи у Бањи врућици 
код Теслића, као љекар, значајно доприносећи развоју и угледу ове 
бањске и здравствене установе на читавом југословенском простору. 
Бранко Чубриловић је умро у Београду 1962. године.

сложан живот. То ће и нас спасити. У противном случају – ако би нестало нашег 
народа – нека нестане и нас! Зар не?  Али све ће бити друкчије. Народ са извесном 
историјом, народ са онаком жилавом снагом – увек је био: народ победе. Тако ће и 
наш. Његов будући живот – будућност је наша – његова победа: наш је спас; његова 
смрт – нека је и наша смрт. За две године најдаље видећемо. Ја верујем много у 
победу – ако је Бог горе – ја верујем много у снагу племена нашег, те и нашег спаса 
[...] Ја волим што је овај процес овако испао. ово ће бити макар мала тачка једне 
странице историје наше, ово ће бити историја Младе Босне, која је желела, радила, 
волела – и зато баш осуђена. овако се стварају поколења силна и вечита, а државе 
анационалне губе ослонац који их држи: народ“ ( Антонић 1999: 318). 
3 о том личном успјеху, одгођеном због четворогодишњег свјетског рата, 
породичног и личног страдања, Бранко Чубриловић исписује сљедеће редове 
у својој необјављеној аутобиографији „Записи и моја сећања“: „стећи докторат 
свеукупне медицине – и то још на чешком славном Карловом универзитету, 
давало нам је посебну снагу – уверење о личној вредности. Деца Првог светског 
рата, прогањана, измучена, оптерећена сиротињом, тешким животом, и 
три године после тог крвавог светског пустошења човечанства, ипак, успели 
докрајчити тешке медицинске студије, и обезбедити, не само животне идеале, 
него и цео лични живот, значило је победити време, и самог себе у том времену“ 
(васић 2007: 22).
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У вишедеценијском радном вијеку, Бранко Чубриловић је 
својим стваралачким потенцијалом са успјехом паралелно оства-
ривао двије каријере: докторску и политичку. и једном и другом 
позиву предавао се несебично, доживљавајући их и  обављајући 
прилично неконвенционално. Као доктор, тежио је непрестаном 
напредовању, о чему свједоче бројни боравци у иностранству на 
стручним усавршавањима. из Чубриловићеве библиографије види 
се да је пред крај живота, боравећи и радећи у Бањи врућици, био 
посвећен научноистраживачком раду из области балнеологије, из 
које је објавио више радова. 

Бранко Чубриловић није био класични политичар, странач-
ки првак чији је профил добрим дијелом шаблонизиран у српској 
политичкој историји. он је политички идеолог, социјални исто-
ричар, културни посленик, заговорник политичке доктрине која 
неизоставно мора, кроз разноврсне облике непосредне праксе, да 
продре до бића народа. схвативши важност таквог рада, он неумор-
но осмишљава и оснива часописе и листове, те бива њихов активни 
сарадник. Покренуо је и уређивао сљедеће новине и часописе: Раден, 
Тежачко право, Развитак, Лекар и Село. радове је објављивао и у 
сљедећим серијским публикацијама: Препород, Тежачки покрет, 
Нова Европа, Књижевни север, Преглед и у другима (Крушевац 
1969: 513). Треба посебно издвојити књижевно-културни часо-
пис Развитак, који је од 1935. до 1941. године издавало  Културно 
друштво „Змијање“. Чубриловић је био уредник овог часописа, а у 
првим бројевима Јово Зубовић и он потписивани су као издавачи и 
власници (стојнић 2006: 154). У новој серији Развитак је слиједио 
линију Кочићевог истоименог гласила, које је у првој половини 1910. 
године изашло у свега шест бројева. Насловом уводног (програм-
ског) текста обновљеног Развитка, који је гласио „Да наставимо“, 
Чубриловић и Зубовић су експлицитно потенцирали ту спону.
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2.

У обимној литератури о животу и раду Петра Кочића књига 
Бранка Чубриловића Петар Кочић и његово доба (Бањалука – 
Загреб, 1934. године) заузима посебно мјесто. од публикација 
посвећених овоме писцу, претходи јој само Споменица Петра 
Кочића (1928), коју је приредио владимир ћоровић. важно је 
подсјетити да су 1932. године штампана прва Целокупна дела (у 
двије књиге) Петра Кочића, настала приређивачким трудом Зоре 
вуловић. Послије Чубриловићеве књиге, 1936. године, бањалучки 
Развитак и сарајевски Преглед посветили су по један број Петру 
Кочићу, обиљежавајући на тај начин двадесетогодишњицу пишчеве 
смрти. Чубриловићева књига о Кочићу дочекана је са више афир-
мативних критичких текстова, у којима, међутим, нису прећутане 
ни њене евидентне слабости.

У прегледу литературе о Петру Кочићу која је објављивана у 
четвртој деценији двадесетог вијека, Павле Поповић се само украт-
ко осврће на Чубриловићеву књигу због тога што она „спада вели-
ким делом у област политике“. историчар старијих периода српске 
књижевности, Поповић није био нарочито наклоњен Петру Кочићу. 
интензивирање интересовања за аутора Јазавца пред судом он није 
објашњавао умјетничким разлозима: „очевидно, књижевне заслуге 
Кочићеве не оправдавају оволики ентузиазам; он се може објаснити 
пре политичком акцијом Кочићевом и страдањем његовим. У нас – 
додајмо и то – кад се говори о јавним политичким радницима, воле се 
нарочито они који су пропатили, лежали по тамницама; државничка 
мудрост и такт у вођењу јавних послова нису на великој цени у на-
шег света“ (Поповић 1937: 143). вриједност Чубриловићеве књиге 
Тодор Крушевац види у успјелом оцртавању Кочићевог идејног 
лика и сјенчењу утицаја средине на његово формирање. Највећим 
дијелом посвећена Кочићевом политичком раду, књига Петар 
Кочић и његово доба, према овом аутору, указује на јединствену 
идејну основу свеколике дјелатности великог писца. Крушевац не-
гативно оцјењује Чубриловићев стил, који је „подигнут, на местима 
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патетичан и неразумљив“ (Крушевац 1934: 444). истовјетне замјерке 
поводом стила којим је писана Чубриловићева монографија изно-
си и Перо слијепчевић: „Кога занима Кочић, а он мора занимати и 
књижевне и социјалне и политичке раднике, наћи ће у овој књизи 
новог материјала. Штета што тај материјал није изложен са науч-
ном методом, него га ваља тражити кроз један и одвише вербалан 
стил, кроз реченице барокне и патетично засукане, до нејасноће и 
нелогичности“ слијепчевић 2013: 176–177). „Топлину и понесеност“ 
Чубриловићеве књиге Јован М. Јовановић објашњава идејном и 
политичком блискошћу Бранка Чубриловића са Петром Кочићем 
(Јовановић 1934: 11). Драгољуб Јовановић изразито позитиван при-
каз ове књиге започиње интересантним поређењем: „оно што је 
скерлићева књига за светозара Марковића, то је Чубриловићева 
за Петра Кочића: одужење дуга, одавање поштовања, егзалтација 
учитеља, песма о песми. Позив исто тако да се  Кочићево дело загледа 
и са друге стране, не само са књижевне, и не само са националистич-
ке“ (Јовановић 1934: 64). из пера истог аутора потиче и најобимнији 
текст о књизи Бранка Чубриловића о Кочићу. истина, треба констато-
вати да је ријеч о чланку који је настао поводом овога дјела. Јовановић 
интерпретира један аспект Кочићеве и Чубриловићеве политичке 
идеологије и на крају закључује: „ Др Бранко Чубриловић, главни на-
следник Кочићеве баштине, тражио је у томе покрету и нешто више. 
Хтео је да нађе један готов социални аграризам, земљорадништво. 
Тога нема. Али Кочић је сигурно наслутио и наговестио покрет који 
је дошао после рата, полазећи из србије, која је у својој социјалној 
еволуцији отишла даље, политички искуснија, са добром подлогом за 
економском организацијом у облику задругарства“ (Јовановић 1934: 
362–373). 

У другој половини двадесетог вијека Чубриловићеве књиге 
о Кочићу (прво и друго, измијењено издање) потиснуте су у ско-
ро потпуни заборав. У књижевној науци нагласак је стављан на 
литерарне вриједности Кочићевог дјела, док је његова трибун-
ска и политичка активност падала у други план. Анализирајући 
главне токове рецепције Кочићевог дјела, Миодраг вулин, ау-
тор више књига о овом писцу, посветио је знатну пажњу књизи 
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Бранка Чубриловића. он је практично поновио ставове – истина 
са више експликација – који су већ изречени када је објављено 
прво издање Чубриловићеве студије. ријеч је о дјелу које, пре-
ма вулину, „заслужује пуну пажњу као први покушај заснивања 
једног општег погледа на Кочића и његово доба“. На недостатке 
књиге и слабости приступа на којем је она израђена, утицао је по-
литички тренутак у који пада ауторов рад на обликовању књиге. 
„сасвим је извесно да Чубриловић доста слободно Кочићевим 
идејама даје боју личних определења и уверења која је вешто 
усклађивао са општом политичком климом у земљи тридесетих 
и четрдесетих година нашег века“, закључује Миодраг вулин 
(вулин 1990: 103–104).

3.

Бранко Чубриловић је у својој књизи углавном усредсређен 
на освјетљавање политичког лика Петра Кочића. Цјелина под на-
словом „сарајево: трибун – вођ – синтетичар народњаштва“ главни 
је дио ове монографије, писан са заносом идеолошког и политич-
ког сљедбеника. Аналитичка способност сагледавања политичких 
и друштвених процеса у Босни и Херцеговини, од краја деветнае-
стог вијека до почетка Првог свјетског рата, важна је њена позитивна 
одлика.  истина, убједљивости те слике коју Чубриловић успоставља, 
недостаје истраживачка утемељеност и већа чињеничка аргументо-
ваност. Када се приказивачки план исувише рашири, главни јунак 
књиге (идеолог и политичар Петар Кочић) постаје блиједа и според-
на фигура. То се, једним дијелом, може оправдати Чубриловићевим 
опредјељењем, наглашеним и у наслову књиге, да прикаже ближи 
историјски и непосредни друштвени контекст трибунске и политич-
ке дјелатности великог писца. У тој функцији су и непретенциозно 
обликовани портрети Кочићевих блиских сарадника и сљедбеника 
(васе Кондића, Јове Г. Поповића, светозара Зрнића, Тоде Поповића, 
Драгољуба Кесића, Ђорђа Лазаревића, Тодора срдића и Максима 
Ђурковића), затим прештампавање најбољег Кочићевог саборског 
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говора4, нацрта Кочићевог страначког програма, уводника за прве 
бројеве Отаџбине и Развитка, текста „Мирише барут“, те више 
одломака из Кочићевог књижевног дјела, који, по Чубриловићу, 
представљају  израз пишчевих политичких схватања.

идејна основа на којој се заснива Кочићева политичка 
дјелатност, према Чубриловићевим увидима, представља синтезу 
слободарске традиције, социјалних и националних стремљења срба у 
Босни и Херцеговини, којима непосредне коријене овај аутор налази 
у раду васе Пелагића, те у Покрету за црквено-школску аутономију. 
Етичку подлогу Кочићевих политичких схватања Бранко Чубриловић 
освјетљава кроз анализу његовог дјеловања у Босанском сабору, као 
и напоредном анализом рада Кочићеве и друге двије групе које су 
настале цијепањем јединственог српског клуба.

Као и бројни истраживачи прије и послије њега, и Бранко 
Чубриловић наглашава јединство Кочићеве стваралачке лично-
сти. Зато он у оскудном приказивању Кочићевог школовања (у 
Бањалуци, сарајеву, Београду и Бечу), назначава само оне момен-
те који су евидентно утицали на његово формирање. Посебно су 
издвојени најранији утисци из дјетињства и двогодишњи боравак 
у Гомионици. искуства стечена у овом манастиру, у коме је као мо-
нах служио његов отац Герасим, потоњи писац и народни трибун 
„разврстава, сабија у дна душе и неизбрисива носи кроз живот“.

Једно поглавље књиге Петар Кочић и његово доба, под на-
словом „Пламени језици“, посвећено је Кочићу као књижевном 
ствараоцу. По професији доктор, Чубриловић скрупулозно нагла-
шава: „Није наш задатак да дамо једну литерарну оцену о његовом 
[Кочећевом] раду“. Кочићеве књижевне заслуге види у томе што 
„он уводи Босанску Крајину, а с њом и целу Босну, по први пут 
у модерну уметничку приповетку“. Чубриловић се не позива на 
скерлића, који је први изнио ово запажање, а интересантно је да у 
књизи Петар Кочић и његово доба не идентификујемо ни трагове 

4  ријеч је о говору „Аграрно питање“ који започиње ефектним Кабеовим 
ријечима: „рат и мржња рђавим установама, благост и благонаклоност 
људима“. Најобимнији Кочићев иступ у Босанском сабору легитимише 
писца као одговорног народног представника који се озбиљно припремао за 
различите политичке расправе.
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анализа и оцјена Кочићевог књижевног дјела које су изрекли ау-
тори захваљујући којима је он већ за живота био канонизован као 
значајно име српске књижевности. Текстови Јована скерлића, 
Марка Цара, Бранка Лазаревића, Јована Дучића, да само њих спо-
менемо, морали су бити познати Бранку Чубриловићу. Још више 
изненађује што се он, приказујући Кочићеве ђачке и студентске 
дане, не ослања на сјећања и успомене пишчевих школских другова, 
тада већ објављене и често цитиране.

Књижевну умјешност Петра Кочића Чубриловић прије свега 
види у реалистичкој заснованости његових главних јунака. „Кочић 
књижевник је углавном портретиста; његови типови одраз су 
стварног и личног живота. они су већином из Кочићеве Планине, 
или Подпланине, околине манастира Гомионице. ваља се добро 
удубити, и познавати и пределе и људе, како би се дала исцрпна 
карактерологија људи и јунака Кочићевог краја“, пише Чубриловић. 
Кочићеву политичку дјелатност Чубриловић је високо цијенио зато 
што је у њој видио синтезу социјалних и националних стремљења 
људи његовог завичаја и читаве Босне и Херцеговине. У Кочићевом 
књижевном дјелу он је, према истовјетној оптици, препознавао 
вјерну слику оновремене стварности.

Кочићеве најуспјелије ликове – „главне типове“ – аутор 
дијели на оне који су носиоци колективистичких обиљежја (Давид 
Штрбац и симеун Ђак) и оне које доминантно одређују нека инди-
видуалнопсихолошка својства. У овој поједностављеној типологији, 
занемарена су како очигледна индивидуална својства првих, тако 
и општа својства других Кочићевих ликова. разлика је евидентна у 
начину њиховог умјетничког обликовања, које није било предмет 
Чубриловићевог интересовања.

Књигу Бранка Чубриловића Петар Кочић и његово доба карак-
терише (учестала) нетачност навођених података, стилска замрше-
ност која неријетко резултира затамњивањем смисла реченог, као и 
екстензивност која често одводи у понављање већ реченог. То су мане 
које знатно утичу на вриједност овог дјела, али не умањују његов 
значај. Деветнаест година послије првог, појавило се – измијењено 
и под сажетијим насловом – друго издање Чубриловићеве књиге. 
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Знатно преобликована, садржајно прекомпонована, допуњена, 
стилски дотјеранија, са исправљеним материјалним грешкама, 
монографија Петар Кочић (сарајево, 1953. године) остала је у 
сјенци своје – иако знатно лошије – првобитне верзије. По обиму 
информација о животу Петра Кочића и анализи његовог књижевног 
дјела, Чубриловићева књига није могла да се упореди са студијом 
Тодора Крушевца (која је објављена 1951. године), са којом, осим на-
слова, није имала много других заједничких особина. Монографија 
Тодора Крушевца Петар Кочић, у многим значајним сегментима, ни 
до данас није изгубила научну релевантност. 

с друге стране, политичка и трибунска дјелатност Петра Кочића 
у другој Југославији је пресемантизована, прилагођена потребама но-
вог времена. Чубриловићева интерпретација Кочићевих политичких и 
идеолошких стремљења није се уклапала у нову слику која је почетком 
шесте деценије двадесетог вијека заснивана о овом писцу.

4.

Фототипско издање књиге Бранка Чубриловића Петар Кочић 
и његово доба објављује се данас поводом стогодишњице смрти 
Петра Кочића. иако је у историји читања књижевног дјела аутора 
Јазавца пред судом одавно превазиђена, она никад неће изгубити 
привилеговани статус првине. Поновно штампање прве монографије 
о великом писцу, која је данас права ријеткост у српским библиоте-
кама, довољно је снажан импулс за проучавање и систематизовање 
рецепције дјела Петра Кочића. Литература о Кочићу ријетко је била 
предмет засебних испитивања, као да се сметало са ума да једно 
књижевно дјело у читалачкој свијести живи и посредством оцјена 
које су с временом изрицане о њему. 

Најзад, књигом Петар Кочић и његово доба скреће се пажња 
и на њеног незаслужено заборављеног аутора Бранка Чубриловића. 
Њему је једним мањим дијелом посвећена књига Здравка Антонића 
Чубриловићи 1914. и касније. Узорна књига Драгише Д. васића 
Дјелатност Бранка Чубриловића у избјеглиштву 1941 – 1945. на лијеп 
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начин скида прекривач заборава са живота и рада овога, у првој по-
ловини двадесетог вијека, истакнутог јавног радника. садржавајући 
много више него што је насловом истакнуто, васићева књига је 
драгоцјена и због тога што доноси попис објављених и необјављених 
радова Бранка Чубриловића. Међу његовим непубликованим спи-
сима, посебну пажњу привлаче мемоари под насловом Записи и моја 
сјећања, као занимљиво свједочанство о Чубриловићу, његовој епо-
си и бурним догађајима у којима је судјеловао. Проучавању обимног 
дјела Бранка Чубриловића мора претходити штампање онога што 
највише вриједи у његовој рукописној заоставштини. Подстицај и 
за један и за други назначени посао може да буде ово фототипско 
издање књиге Петар Кочић и његово доба.
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Татјана Богојевић

ДОПРИНОС АДАМА ДРАГОСАВљЕВИћА 
У СКУПљАЊУ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИХ 
СТАРИНА И БОГАћЕЊУ ФОНДА НАцИОНАЛНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

УВОД

 рад на нормирању и усавршавању језика, проучавање 
обичаја и трагање за народним умотворинама, био је битан за кул-
турни развој, а сваки просвећени народ морао је бити свестан ко-
лико је то значајно за његов опстанак. У периоду у којем је живео 
и стварао Адам Драгосављевић, учитељ, филолог, било је изузет-
но важно. рођен је у Бремену (Барањска жупанија) 1800, а умро 
у опатовцу, код илока, 1862. године. Као сарадник и поштовалац 
вука стефановића Караџића, борац за културну реформу српског 
народа, залагао се за стварање српског књижевног језика на осно-
вици народног. 

Борба за језик и што једноставнију азбуку трајала је дуго, 
а људи су се борили на различите начине. Адам Драгосављевић 
борио се кроз свој књижевни и просветни рад. Тај рад oбухвата 
више области: (1) рад на српском књижевном језику, (2) рад на 
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правопису српског језика, (3) педагошки рад, (4) рад на прикупљању 
народних умотворина, (5) лексикографски рад. У циљу нормирања 
српског језика, покушавао је и у свом учитељском раду да уведе нова 
правила и начин рада. Аутор је бројних школских уџбеника у духу 
вукових идеја. Написао је и буквар пре буквара вука Караџића, где 
је применио гласовну методу у обради слова. Будући да је његов рад 
био усмерен ка томе да српски народни језик постане књижевни, 
вредно је скупљао српске књижевне старине (приче, песме, србуље 
и документа српске културне историје). Богата библиотека коју је 
поседовао, као и његови рукописи, предати су Матици српској и 
данас припадају фонду Библиотеке Матице српске и рукописном 
одељењу Матице српске. Његов рад био је веома цењен, а 1842. иза-
бран је и за члана Друшва српске словесности.
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РАД НА СКУПљАЊУ СРБУљА – САРАДЊА СА ВУКОМ И 
ШАФАРИКOМ

Почетком 19. века, вук је написао Јернеју Копитару да имамо 
најстарије печатане и писане књиге, које по селима и данас зову 
србуље.1 У његовом Српском рјечнику из 1818. тај термин први пут 
је и штампан.2 На основу тих старих књига, долазило се до важних 
закључака о развоју језика, народа, односно његове историје. 

о важности србуља  писао је Ђорђе Магарашевић, сматрајући 
да су њихову вредност опазили још пре Павла Шафарика учени 
људи, „чиме се почела будити словенска наука, а с њом и испитивање 
судбине словенских народа у пређашњим вековима. Хтедоше проу-
чити културну прошлост словенских племена, а то се могло постићи 
испитивањем њихових књижевних споменика. Кад се у тај посао 
ушло, није се могло мимоићи ни изучавање језика у тим књижевним 
старинама. Две су се дакле користи извлачиле из словенских 
књижевних споменика: за историју и језик. и код нас се срба на-
шло људи, који су се бавили тим послом. отац српске историје 
Јован рајић иде у вилиндар, задужбину стевана Немање и сина му 
св. саве, да проучи српске књижевне старине као грађу за писање 
српске историје, а Павле соларић почиње с тим испитивањем фило-
логисати, да како и колико је знао и могао. Први је вук у нас, који се 
озбиљније латио тога посла, јер је у том имао у Бечу доброга учитеља 

1 Писмо писано 1/13. августа 1816. види: Вукова преписка: књига прва. 
Приредио: Љуб. стојановић (Београд: Штампано у Државној штампарији 
Краљевине србије, 1907): 164. 
2 србуља – општи назив за рукописну и штампану књигу писану 
црквенословенским језиком српске рецензије (српскословенским језиком). 
По садржини углавном богослужбене књиге (октоиси, триоди, минеји, 
јевнђеља и др.) с. су писане на пергаменту углавном до краја 14. в., а на 
хартији почев од последњих деценија 13. в. па све до 18. в., када их смењују 
руско-црквенословенске рукописне и штампане књиге. У периоду од 1494. 
год. (Цетињски окотих) до краја 17. в. штампане су у више од 40 издања 
наших штампарија на Цетињу, у венецији, Горажду, скадру, рујну, Грачаници, 
Милешеви, Мркшиној Цркви и Београду. Понекад се србуљама називају 
штампане књиге на српскословенском језику. Д. Б. „србуље”, Лексикон 
књижевних термина (Београд: Нолит, 1985): 755–756. 
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словенских наука. У том се јавио и Павле Ј. Шафарик”.3 Наводећи 
ко је све писао текстове о рукописним и штампаним србуљама у 
Летопису Матице српске, иванка веселинов – уз Павла Шафарика, 
Димитрија Давидовића, Георгија Магарашевића, помиње и Адама 
Драгосављевића.4 Димитрије Кириловић, велики познавалац ове 
области, наводи још неколико личности које су се истакле по 
познавању питања о србуљама, сврстајући ту и Драгосављевића. 
„Њихов број није велик, што значи да овом питању ни наши исто-
ричари књижевности ни библиотекари не посвећују пажњу коју 
оно заслужује. Поред већ споменутих вука Караџића, илариона 
руварца и ватрослава Јагића, тим питањем су се успешно бавили, 
односно баве се, Адам Драгосављевић, П. Ј. Шафарик, и. Каратајев, 
стојан Новаковић и Љуба стојановић од покојника, а од живих д-р 
радослав Грујић, Ђорђе сп. радојичић, д-р Георгије Михаиловић и 
Дејан Медаковић”.5 

свестан важности за очување културне историје српског на-
рода и српског језика, Адам Драгосављевић је трагао за књигама 
које су потекле из наших старих штампарија. вук и Шафарик су се 
трудили да их добију у што већем броју, па макар их само видели на- 
кратко и проучили. схватали су да је проналажење и чување српских 
књижевних споменика битно зa очување прошлости, јер се у њима 
види развој језика, развој народа, односно његова историја.6 Павле 
Ј. Шафарик био је први човек који је проучавао српске књижевне 
споменике, а већ доста учених људи, у то време, проучавали су 
словенске књижевне споменике. сачинио је и библиографију 
српских инкунабула и српских и румунских књига штампаних у 

3  Ђорђе Магарашевић. „Адам Драгосављевић: српски књижевник”. Летопис 
Матице српске, књ. 190 (1897): 75–76.
4 иванка веселинов. Трагом српске прошлости (Нови сад: Библиотека 
Матице српске, 1991): 53.
5 Димитрије Кириловић. „о штампаним србуљама”. Књижничар: билтен 
Библиотечког центра НРС и Покрајинског одбора Друштва библиотекара 
НРС за Војводину. Нови сад, бр. 12 (1954): 252.
6 На основу тих споменика Јован рајић је писао историју, а књижевне 
старине нашао је у Хиландару. из њих је Павле соларић покушао да проучава 
развој језика, а вук Караџић je једноставно желео да их сачува од заборава 
сматрајући их националним благом.
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16. и 17. веку. Писао је да старина тих књига, њихова реткост, врста 
штампе и израде као и значај текста представљају непроцењиво 
благо и вредност за књижевност једног народа и да завређују много 
више  пажње. Преписка између њега и Драгосављевића отпочела је 
1830. године, а главна тема била је проналажење србуља. У време 
преписке Драгосављевић је био учитељ у Мохачу, касније и у 
вуковару. Дописивали су се до марта 1833. након чега нема никаквог 
трага. Павле  J. Шафарик користио је србуље које је Драгосављевић 
пронашао, као и податке које је изнео о тим књигама. изузетно 
је ценио његов рад и често га је хвалио: „Oваковa човека, овакова 
сакупљача и испитиваоца српских књижевних старина морао 
је Шафарик потражити, да му се нађе поред многих на помоћи 
у великом делу, којим је изнео србима њихову дичну прошлост. 
Није дакле чудо, да се са оваковим човеком дописивао и велики 
словениста Павле Јосиф Шафарик”.7

 Говорећи о вуку и србуљама, Голуб Добрашиновић пише 
да се вук двојако односио према србуљама, зависно од потреба: 
„а) Као према књижевној баштини једног минулог доба, понајпре, 
ако према језичкој и правописној грађи оновремених списа; уз то 
и с одређеним археографским занимањем. б) Доцнијих деценија 
пак открио је у њима извор додатних, неретко и уносних прихода. 
У почетку, дакле, онда кад је повео битку за устоличење говорног 
језика, вук је у нашим књижевним старинама, штампаним и писа-
ним, тражио одговор на своја књижевно-научна питања. Није им, 
дакле, приступао из пуке носталгичности за прохујалим, нити као 
занимљивим књижевно-уметничким, или историјским умотвори-
нама. Језик је у првом и основном његовом виђењу тих драгоце-
ности. Да би га потпуније и дубље сагледао, морао је да прониче у 
нашу негдашњу писану реч, у њену бит, да у развојном јединству 
сагледа двојство писаног и говорног, да у том двојству, с друге стра-
не, прозре одређено јединство, да насталим историјским разлазом 
слова и гласа поткрепи, најзад, право народно-говорног језика на 

7 Ђорђе Магарашевић. „Писма Павла Јосифа Шафарика и Адама 
Драгосављевића”. Летопис Матице српске, књ. 186 (1896): 57.
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књижевни престо”.8 Драгосављевићево подручје прикупљања србуља 
била је Барања. вук му се и обратио већ 1826, молећи га да му пронађе 
такве књиге у црквама уз претпоставку да их има доста, а углавном 
леже неупотребљене, јер су људи већином били несвесни њихове 
вредности. објашњавао му је да он србуљама сматра црквене књиге 
штампане у 16. веку у јужним крајевима, тј. Млецима, венецији, Црној 
Гори, у манастиру Милешеви и у Барањи, дајући му упутства: где да 
их тражи (по барањским црквама и од приватних власника), уз пре-
поруку да нарочито узима оне које су на пергаменту штампане. 

 „Сад ћу нешто особито да вас молим. Без сумње ви знате 
добро, да се Србуље зову оне наше црквене књиге, које су 
штампане (у XVI вијеку) у јужним крајевима (н. п. у Млецима 
– Венецији – „вь бнецiexь” – у Црној Гори, у манастиру 
Миљешеви, у Скадру и т. д.). Ви бисте мени особиту љубав 
и радост учинили, кад бисте ми какову од таки Србуља (има 
Псалтира, Служебника, Октоиха и Требника) могли добити; 
а знам, да ји у црквама по Барањи има доста, које у прау 
леже без икака употребљавања; а може бити, да се ђекоја и у 
приватни људи може наћи. За сваку Србуљу читаву (т. ј. која 
има и свршетак и почетак) платите на мој рачун до 10 f. W. 
W. за лијепу, чисту и читаву ја би цркви дао онаку Московску 
књигу, т. ј. Псалтир за Псалтир, Јеванђелије за Јеванђелије 
и т. д. (али би волио дати 10 f. W. W.). Ако и више нађете 
једнаки, ништа зато; јер ји има од различни изданија и у 
години једанки тако, да је тешко познати. У Србуља обично 
стоји на крају или у Сриједи, ђе су и кад штампане. Ако ли 
би ми ђе нашли каку писану Србуљу (особито на пергаменту), 
то би ми још милије било”...9

Дргосављевић је редовно обилазио српска села и цркве, пронашао 

8 Голуб Добрашиновић. „вук и србуље”. Свеске Матице српске: грађа и 
прилози за културну и друштвену историју, серија књижевности и језика, 
св. 9 (1999): 6.
9     Писмо писано из Беча 16/28. новембра 1826. Oригинал се налази у роМс-у. 
види и: Вукова преписка: књига пета. Приредио: Љуб. стојановић (Београд: 
Штампано у Државној штампарији Краљевине србије, 1910): 238‒239.
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много псалтира, минеја, зборника и службеника. Заинтересовао се за 
садржину тих књига, начин израде и језик којим су писане, па пише вуку, 
који је намеравао да их прегледа и оно што је важно из њих забележи. 

  
      „За Србуље што ми пишете, мило ми је (само ако ми буде 

могуће тако као што желим услуге вам моје указати). Ја 
сам већ одавна намјеравао, таки Србуља, ђегод би ми се зго-
да подала, писе и потписе прегледати, и што је важно из 
њи вадити и биљежити; и ево већ две године (има томе) 
како сам којешта из њи и ове године сложио, и ћио сам мало 
позније, док би ми у продуривању Писмености Српске згода 
дошла, да дам у Љетопис штампати. – У свакој цркви, ђе 
сам гођ ји гледао, вјерујте, има по једна по двије Србуље; него 
су понајвише без потписа мјеста и године (подеране и спријед 
и састраг), и врло се ријетко ђе читава налази. Све што сам 
ја видио (без потписа), гледајући на писмена, рекао би да су 
из Божидарове штампарије; само један Минеј празнични, 
што сам видио у Печвару (истина подеран, но са страг може 
се мало из потписа дознати ђе је штампан), знам, да није 
из његови Типара. Папирић, што сам у њему којешта о тој 
књизи биљежио, некако путујући изгуби се; но опет запам-
тио сам, да је штампана у великом Граду Саза-Себешу, при 
великом Батор Хриштофору, војеводи Ердељскоме. Овај је 
минеј сасвим другојачији од минеја Божидарова, ког он ђешто 
и Зборником назива [...] Ја сам до данас налазио Минеја, 
Зборника, Молебника, Псалтира, Служебника, а нисам још 
ниђе видио Октоиха, Требника и Јеванђелија. У Шиклушкој 
цркви има 3 Србуље [...] Ја сам већ ође искао, но чини ми се као 
гријота књиге из цркве продавати. – Да ме скупо не стане, 
од села до села Србуље гледати и прибављати, препоручићу 
се Г. Проти Киш (Фалубском) сад ове зиме кад пође по рачу-
ну да мене поведе [са] собом (као што сам већ шњиме ишао 
1819): ако ли ја не будем могао, то молићу га, да ме о свима, 
ђе гођ се налазе Србуље, извијести, пак ћу ји ја онда како при-
бавити, или нека ји сам покупује. – Ви ми само за читаве 
препоручујете, а од подерани ништа нејављате, би ли се 
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могло и из њи (особито ако су од други изданија) каква асна 
извадити? А писану каку Србуљу („особито на пергаменту” 
– ) ко би радији био него ја видити?”10

обавештавао је вука где је пронашао какву србуљу, 
наглашавајући да већ две године и тражи такве књиге уз жељу да 
их објави. Шаље му да их види, а вук опет – уколико први сазна не-
што о месту где се налазе, упућује га да узме колико год успе, како 
би могао да их препише. из Мохача 22. маја 1828. Драгосављевић 
му пише о новим србуљама које је пронашао: 

           „Шаљем вам сад три Србуље. Тај „Псалтир”, Јеролима Загуровића, 
за ког ми обећавате дукат у злату, ја вама поклањам; а ту ве-
лику књигу „Пентихостар” тешко сам као испод руке добавио 
за 20 fl., aко вам је скупа, а ви пошљите натраг да дам. За ту 
пак мању „Летурђије” колико мислите да је право обећајте, пак 
ћу је ја исплатити. У Титошкој цркви има 7 које писани које 
штампани, ако ћете све вам могу добавити”11 

из преписке се види и колико је вуку било важно што њих 
двојица раде у истом смеру и за исти циљ, јер како је говорио „после 
њих неће ни бити битно ко је казао него шта је казао” о некој теми. Биће 
значајно само оно што су постигли за свој народ и његову будућност. 

Неке од старих књига, које је Драгосављевић пронашао и 
сматрао да су можда србуље, штампане су у Летопису Матице 
српске. Анализирајући их на свој начин, повремено их називајући 
србуљама, чак иако то заиста нису, закључује да би се из овако 
различитих рукописних србуља, кад би се све прегледале, могла 

10  Писмо је од 29. новембра 1826, а Драгосављевић је много пре 1826. знао 
колико србуље вреде, као и за старе српске штампарије. Питао се у једном свом 
протоколу где су нестале српске штампарије јер их је било 5 пре 200 година, а 
сада нема ниједне. Oригинал се налази у роМс-у. види и: Вукова преписка: 
књига пета. Приредио: Љуб. стојановић (Београд: Штампано у Државној 
штампарији Краљевине србије, 1910): 240‒241. 
11    оригинал у архиви с. К. Академије бр. 3706. Oригинал се налази у роМс-у. 
види и: Вукова преписка: књига пета. Приредио: Љуб. стојановић (Београд: 
Штампано у Државној штампарији Краљевине србије, 1910): 254‒255.
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направити споменица старе српске литературе и најављује да ће се 
тиме бавити. већ 1827. године објављен je чланак „стара црквена 
књижевность”, у којем он најављује свој рад на прикупљању ста-
рих српских књижевних споменика.12 У овом чланку наводи да је 
у доста великој библиотеци, с рачyнима и другим изадањима, као 
и са изабраним књигама саве Косића, проте из Мохача, пронашао 
кесу од пергамента, исписану црквеним (жутим и црвеним) сло-
вима споља и изнутра, која показује изглед старе црквене књиге. 
систематично износи кратак преглед историје српских штампарија, 
примећује да су слова на пергаменту тако мајсторски исписана као 
да су штампана, с напоменом да је такав начин штампе компликован 
за читање. У овом чланку каже да су србуље наше црквене књиге, 
штампане у 16. веку у јужним крајевима, као што је вук наводио. 
Пишући о томе како је трагао за њима, констатује да су углавном 
подеране, да је ретко коју нашао читаву, али најављује да ће их и 
даље скупљати, прегледати, бележити све важно у вези с њима, јер 
у свакој цркви у којој је био нашла се по једна-две србуље. Чланак 
је интересантан јер се помиње и прва свесловенска штампарија у 
Кракову из 1490. али и она на Цетињу, у којој су штампани „октоих” 
1493. и „Псалтир” 1495, затим срби који су у 15. и 16. веку боравили 
у тим штампаријама, али и у штампаријама у венецији, манастиру 
Милешеви, скадру, Београду, Ердељу. Драгосављевић се овде пита 
зашто су срби пре две стотине година имали осам типографа, а 
данас ни једне једине штампарије. 

У Летопису из 1831. описао је неколико старих тексто-
ва. Наводећи да је „Пасош неког Архимандрита из русије”13 и 
„Заклетву”,14 преписао из једне рукописне књиге остоје Казимира, 
потписаног као Драгелевић, пише и да овај потпис не може бити 
старији од 17. века (а књига је, како пише, много старија и на-
лази се у Мохачу код господина Јована Деметровића, на лепом 

12 Aдам Драгосављевић. „стара црквена књижевност”. Летопис Матица 
српске, књ. 10 (1827): 48–56
13 Адам Драгосављевић. „Пасош неког Архимандрита из русиє”. Летопис 
Матице српске, књ. 25 (1831): 8−11. 
14   Адам Драгосављевић. „Заклетва”. Летопис Матице српске, књ. 25 (1831):  
       12−19.
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папиру, веома разговетно исписана). У тексту „Заклетва” говори 
се о Палку Драгољевићу и његовом заклињању господу Богу, матери 
његовој и свим свецима. Према мишљењу Ђорђа Магарашевића, 
„Заклетва је значајна за развитак српског књижевног језика, јер из 
ње дознајемо, како се српски писало пре својих 200 година. српски 
књижевник стојан Новаковић није пропустио изнети у својим 
Примерима старословенског и српскословенског језика беседу 
Гаврила стефановића”.15 Помињући да је беседа написана 1741. го-
дине, закључује да је тако хтео показати како би се према старом 
српскословенском језику развијао српски народни књижевни језик, 
јер ова „Заклетва” настала је 17. децембра 1703, дакле, четрдесет 
година је старија од беседе Гаврила стефановића. Драгосављевић 
је пронашао у Печварској цркви и текст владике српског Јефрема 
Јанковића и сматра да је то писана србуља (иако је настала почет-
ком 18. века, што је необично), мада не нарочито стара (писана је 
23. априла 1701) о чему говори у тексту „владика српски у Печую” 
1701. године.16 

исте године у Летопису су објавили његове текстове „стари 
српски Летопис”,17 „войска турска под Бечом”18 (за који сматра да је 
рукописна србуља у којој је описан поход хиљаде и хиљаде Турака 
на Беч). Помиње и текст из манастира Грабовца19 „сия кнiга глємая 

15  Ђорђе Магарашевић, „Адам Драгосављевић: српски књижевник”, Летопис 
Матице српске,  књ. 190 (1897): 79.
16 Адам Драгосављевић, „владика српски у Печую 1701. године”, Летопис 
Матице српске, књ. 25 (1831): 17−19.
17  Адам Драгосављевић. „стари српски Летопис”. Летопис Матице српске, 
књ. 25 (1831): 20–21.
18   Адам Драгосављевић. „войска турска под Бечом”. Летопис Матице српске, 
књ. 25 (1831): 22–23.
19  У грабовачкој збирци рукописа највише је оних из 18. века, преписаних у самом 
манастиру. Међу њима најмање има богослужбних књига јер се „преписују србљачки 
састави, словенске граматике, пишу поменици и парусије, воде рачунске књиге 
– тефтери, пишу летописи и бележе важнији догађаји. Ту су се стекли теолошки 
уџбеници и полемички трактати истакнутих црквених писаца, у којима се доказује 
исправност православних догми. они су били потребни пресељеним србима, јер су 
они у православљу налазили опстанак за национални опстанак...” синдик, Надежда 
р., Мирослава Гроздановић-Пајић, Катарина Мано-Зиси: Опис рукописа и старих 
штампаних књига Библиотеке српске православне епархије будимске у Сентандреји 
(Београд: Народна библиотека србије; Нови сад: Матица српска): стр. 8.
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Дамаскинь; раба Божія Монаxа Ioва Баглає Поповићя”. Пише затим да 
у Грабовцу постоји и једно „Јеванђеље” у рукопису, а највероватније се 
ради о четворојеванђељу и један рукописни „Миней (празнични)”.20 
Говорећи о Титошкој цркви, Драгосављевић наводи да ту постоје 3−4 
србуље21 (штампане и рукописне), без потписа места и године. 

У једној свесци Летописа из 1833. године текст је насловљен као 
„сербуље и у поднаслову старе Церквене Кньиге”, а Драгосављевић 
и овом приликом помиње како жели свом народу да представи што 
више србуља, зато још увек није испунио обећање које је дао још у 
10. свесци Летописа − да ће о делу и језику „стары церквены кньига 
– сербуля – згодномъ приликомъ простраю говорим и любимомъ 
роду сербскомъ што е важно и потребно явити”.22  Будући да му је 
циљ да открије податке у вези са језиком и ортографијом, напомиње 
да наставља рад на скупљању старих црквених (писаних и штампа-
них) књига. У 32, 33, и 34. књизи Летописа из 1833. године описује 
текстове које је сам прикупио: „служебникъ одъ године 1519”; 
„октоихъ одъ године 1537; „Миней праздничный одъ године 1538”, 
„Молитвеникъ отъ године 1538”, „Молитвеникъ у Муачкой церквы”.  

20   Адам Драгосављевић. „войска турска под Бечом”. Летопис Матице српске, 
књ. 25 (1831): 24.
21   Адам Драгосављевић. „войска турска под Бечом”. Летопис Матице српске, 
књ. 25 (1831): 25.
22   Адам Драгосављевић. „сербулѣ”. Летопис Матице српске, књ. 32 (1833): 
18.
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СРБУљЕ И ДРУГЕ ДРАГОСАВљЕВИћЕ КЊИГЕ У ФОНДУ БМС

свакако је важна чињеница да је већина књига из власништва 
Адама Драгосављевић, 1896. године припала Матици српској, чиме 
је увећано њено богатство и богатство фонда Библиотеке Матице 
српске веома вредним публикацијама, писмима и рукописима 
из књижевности, филологије и педагогије. Адамов син Никола 
Драгосављевић је Милану савићу, односно Матици српској, те 
године понудио да откупи библиотеку његовог оца. Гoдине 1906. зет 
Адама Драгосављевића стефан савић, поклонио је Матици српској 
већи број старих књига које потичу из Драгосављевићеве збирке, 
а тај поклон је такође примио Милан савић. Књиге и часописи 
трајно се чувају у Библиотеци, а његови рукописи и писма чувају се 
у рукописном одељењу Матице српске. Богата и вредна библиотека 
састоји од капиталних издања и веома ретких књига. Нису се ту 
налазиле само књиге из филологије, већ и из историје, етнографије, 
етнологије, а тичу се српског народа, као и словена. Љубица 
Бошковић, пишући о Драгосављевићевој библиотеци сматра да су 
све откупљене књиге сигурно биле изузетно вредне, јер  је фонд 
Библиотеке увек веома пажљиво попуњаван (Пентикостар из 1566, 
Историја Срба Павла Јулинца из 1765, која је штампана у венецији, 
прва свеска Славеносербског магазина орфелина, из 1768, Педагогија 
Јована Берића из 1816, прва издања вукових дела). 

         „Приликом те куповине, Милан Савић саставио је Списак који 
садржи три целине: А) Попис књига и часописа (51 јединица); 
Б) Попис имена српских  књижевника и културних радни-
ка (18 имена) и уз свако име наведен је и број писама које је 
Драгосављевић примио и сачувао. Пописао је књиге и текстове 
у рукопису које је такође тада купио, али их није нумерисао; 
В) Приложио је признаницу Николе Драгосављевића којом је 
овај потврдио да је од Матице српске примио суму од 50 фо-
ринти. Износ је исплаћен из Матичиног фонда намењеног за 
потребе Библиотеке. Тај Списак потврђује са колико пажње је 
попуњаван фонд Библиотеке, а њиме се потпуније сагледавају 
и личност Адама Драгосављевића као и његова интересовања. 
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Поред тога што је куповао књиге за стручне и практичне 
потребе, углавном из филологије, уочава се и његово велико 
интересовање за историју, етнологију и етнографију српског 
народа и Словена”.23

Говорећи о збирци ћириличких књига 15–17. века Библиотеке 
Матице српске, ауторка истиче да се за неколико књига зна да су ве-
ома дуго у библиотеци, а да је „међу првима дошао и Триод цветни 
штампан у Мркшиној цркви 1566. године.24 он је у стару инвентарну 
књигу уписан под бројем 4989, без икаквих података о начину набав-
ке, а са напоменом да је рукопис. На књизи се налази потпис Адама 
Драгосављевића, српског књижевника, од 20 јуна 1844. године”.25 
Према опису из каталога, примерак је непотпун, неки листови су 
крпљени. осим тога, стари инвентарни број 4989 показује да је књига 
набављена у првим деценијама постојања Библиотеке, да потпис све-
дочи чије је власништво књига, мада је уписана много пре у инвен-
тарну књигу него остале књиге купљене из његове заоставштине. 
Касније је поново унесена у стару инвентарну књигу, 31. јула 1927. 
када јој је додељен инвентарни број 19816 да би 1. марта 1933. била 
уписана у важећу књигу инвентара.26 У књизи се налазе и белешке 
Адама Драгосављевића, из којих се види да је књигу ишчитавао и 
анализирао веома прецизно. На једном месту својим рукописом, са 
стране, бележи име радулa. На крају је и његов запис у којем пише 
да  је читање завршио у Шиду 20. јуна 1844. а да овај „Пентикостар” 
потиче из Мркшине цркве и то из 1566. после рођења Христова.

23 Љубица Бошковић. „Књиге, писма и рукописи из заоставштине Адама 
Драгосављевића”. Годишњак Библиотеке Матице српске (Нови сад: Библиотека 
Матице српске, 2010): 77.
24 описан је у књизи: Ћирилицом штапане књиге 15–17. века Библиотеке 
Матице српске (Нови сад: Библиотека Матице српске, 1994): 117‒122. радио 
га је јеромонах Макарије, поп Живко и дијак радул, штапан у Мркшиној цркви 
а завршен 1. септембра 1566. има илустрације и иницијале. Претходно су га 
описали: Шафарик (1829, 1865); Каратајев (1861, 1878, 1883), Кириловић (1950), 
Медаковић (1958), Бадалић.
25   Душица Грбић; Ксенија Минчић-обрадовић; Катица Шкорић. Ћирилицом 
штапане књиге 15–17. века Библиотеке Матице српске (Нови сад : 
Библиотека Матице српске, 1994): 12.
26  Исто, стр. 121.
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У Грађи за историју Библиотеке Матице српске, постоји и 
читав списак старих књига и рукописа које је купио секретар Милан 
савић, а из заоставштине Адама Драгосављевића 25. априла 1896. 
Међу њима се налази управо „Пентикостар” из 1566. Нема прецизних 
података о томе да ли је реч о истој књизи „јер је међу књигама инвен-
тарисаним у Главном каталогу нема, а инвентарни број показује да је 
уписана много пре осталих књига из његове библиотеке”.27 Наведен 
је и податак да је „Пентикостар” књига Адама Драгосављевића и 
да је у једном моменту ишла на позајмицу у Народну библиотеку 
србије. „Народна библиотека у Београду има част замолити Матицу 
српску да јој уступи на употребу од месец дана „Пентикостар” старе 
српске штампе, који је нађен међу књигама Адама Драгосављевића 
(в. Летопис Мс, књ. 190, 1897, стр. 78).28 интересантно је и да се у 
групи књига које припадају Адаму Драгосављевићу, а заведено је 
под бројем 11189, налази и књига Јеванђеље из 1569. које нема на 
савићевом списку, али је 1972. „преинвентарисано са напоменом 
да је из књига Адама Драгосављевића”.29 Тaкође у једном извештају 
Књижевног одбора стоји да је 10. oктобра 1896. Књижевни одбор из-
вестио о набављеним књигама и да је том одбору „пошло је за руком 
да из оставштине давно преминулог књижевника српског Адама 
Драгосављевића набави многе старе српске књиге и рукописе који су 
од вредности...”30  Како наводи Ђорђе Магарашевић, Драгосављевић 
је осим „Јеванђеља” и „Пентикостара” имао „Псалтир” Јеронима 
Загуровића и „Милешевски требник” из 1545.31

све нам то говори о Драгосављевићу као веома начитаном чове-
ку који је био заинтересован за књижевност и језик. Богатство књига 
које је оставио српском народу на коришћење и данас, непроцењиво је.  

27  исто, стр. 12.
28   Грађа за историју Библиотеке Матице српске, IV/2. Припремиле: видосава 
Зеремски и сава Паланчанин (Нови сад: Библиотека Матице српске, 1969): 
835. 
29  исто, стр. 12.
30 Грађа за историју Библиотеке Матице српске, II/2. Припремиле: Јелена 
Николић и ирина Троицки (Нови сад: Библиотека Матице српске, 1965): 395
31   Ђорђе Магарашевић. „Адам Драгосављевић: српски књижевник”. Летопис 
Матице српске, књ. 190 (1897): 78.
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РАД НА САКУПљАЊУ НАРОДНИХ ПЕСАМА

Први човек који је схватио важност и вредност српских на-
родних песама био је Јернеј Копитар, док је читао Српске новине32 у 
Бечу. Убедио је вука да песме штампа народним српским језиком, 
односно онако како се у народу певају. По његовим саветима, вук 
је одштампао прву збирку народних песама − Малу простонарод–
ну славеносербску пјеснарицу, у којој је било 100 песама. Колики је 
значај народних песама схватали су и народи ван српске земље, па 
су их преводили: Французи, Немци, Енглези и италијани. Тим пе-
смама дивио се и Гете, као и Грим који их је детаљно проучавао. 

У Летопису Матице српске било је пуно похвала на рачун 
народних песама, посебно због популарности у другим земљама. 
Адам Драгосављевић био је један од заљубљеника у народну поезију, 
а својим чланком о народним песмама показао је да схвата њихов 
значај за српску књижевност. У време када је писао о народној 
поезији готово да није било чланака на ту тему. вук му се често 
јављао из Беча а у једном писму га моли да почне да скупља речи и 
народне песме, а да оне које је већ сакупио пошаље у Пешту Јосифу 
Миловуку. У писму из јануара 1832. Драгосављевић пише вуку33 
да откако му је 44 песме послао, скупио је још неколико, али нису 
толико вредне па их не преписује још увек. Чак и да је пронашао 
само толико (44), не би био мали допринос у скупљању народних 
песама, а било их је много више. 

Међу Протоколима (који су остали у рукопису) налази се и 
његов чланак: „Глас и вредноћа народних српских пјесама”.34 У њему 
је сасвим смело и слободно изнео своје мишљење (које је Јован Хаџић 

32 Уредници ових новина били су Димитрије Давидовић и Димитрије 
Фрушић. Копитаровим настојањем аустријске власти одобриле су да се, и 
поред привилегија коју је имала будимска штампарија, Новине сербске могу 
штампати у Бечу код Јоана Шнирера. Први број изашао је 1. августа 1813, 
а излазиле су до децембра 1822. по старом календару. Током 1817. и 1819. у 
одсуству Давидовића уређивао их је вук стефановић Караџић. Забрањене су 
16. марта 1822.
33 Вукова преписка: књига пета. Приредио: Љуб. стојановић (Београд: 
Штампано у Државној штампарији Краљевине србије, 1910): 262.
34  роМс, М 1492.
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касније критиковао у Предговору Хорацијеве Поетике) о великој 
вредности наше народне поезије која, како он сматра, више вреди 
и поетичнија је од свих песама наших учених поета. Позивајући 
тадашње учене стихотворце да се угледају на народну поезију, на-
води да те песме утичу на ум и свест људи, преображавају душу и 
поучавају га, певају се из срца – имају и естетички и етички значај. 
У уводу пише да човека, ма како просто и разговетно говорио, ма 
како весело или жалосно у прози писао, ништа не може на смех и 
сузе да натера као што може поезија. 

       „Истина и добра и лијепа ријеч отвора гвоздена врата (што 
но ријеч), а сична и чувствителна пробада и најкаменитије 
срце; но опет проза ма како разговетна била, ни је и не може 
бити тако чувствителна, као што је једна и слично и разго-
ветно састављена пјесма. Јербо, гди је тај краснорјечац, који 
би био кадар красноријечјем својим онако прсто и разумно, 
онако силно а уредно, онако тачно и разговетно, онако вид–
но и чувствително ствар какву претставити и изјаснити, 
као што су народне српске пјесме чисто као из видика при-
доде своје у размерни говор изведене и свјетло изјаснене и 
спјеване? Прости какав Србљин, он ће у радости или у жа-
лости, у збиљности или у шали, прије, а доста пута и леп–
ше и по простоти предмета и по својству говора – сличније 
и разговетније што год спјевати неголи најискуснији какав 
писмени Спјеваџија. То свједоче и саме народне пјесме, и млоги 
усмени догађаји. У једном селу ја сам слушао једну младу (но 
већ средовјечну), гди над јединцем јад јадикује, исто тако, 
да је цијело њезино јадиковање, које је могло лако два сата 
трајати, све у самима стиховима – слични о разговетно 
тужећи – изговарала. Не верујем, дакле, да би умео какав 
млади Одаџија тако слично, тако разговетно, уредно и чув-
ствително оду своју ни за годину дана спјевати, као што 
је она насумице јаучући, и никада за то време једно и исто 
непосторавајући”.35

35  роМс, М 1492.
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Говорећи о песмама, Драгосављевић их хвали, поредећи го-
вор народног певача са добрим говором било ког србина из наро-
да, који чисто и правилно говори а таквим говором може се душа 
потрести. сматра да само једна народна песма више утиче на људе 
него силна поезија тадашњих поета, која није тако упечатљива 
ни емотивна, а све поете када се саставе не могу утицати на на-
род толико колико један слепац на сабору или један гуслар својом 
песмом. У наставку овог текста помиње слепца који је на гробу 
с. стефана Штиљановића певао и гуслао, а није било живе душе 
која се није расплакала и ражалостила на његову песму. У том ме-
сту један свештеник је обећао слепцу 10 форинти за песму, јер је 
боља од свих моралних књижица икад написаних, али слепац им 
није хтео дати текст ни за стотине форинти. размишљајући о томе, 
Драгосављевић каже: „истина, имам неколико народни (прости 
јуначки) пјесама већ скупљени, који је јоште нема у књигама; али 
ни ове моје, а ни саме млогофаљене Г. вука пјесме нису тако дичне 
ни за њено чувствовање тако оправне, и једва би се с овом о којој 
говорим сравнати могле. Шта њи има и више, само да ји је саслу-
шати и списати!”36 Пише затим да у сваком селу у србији, и ту у 
Мађарској где он живи, има по један или два човека или по неко-
лико жена које знају и певају народне песме, тиме се диче и поносе. 
Запажа да се у тим песмама ретко говори о женском јунаштву, као 
да је то само мушка заслуга. Без обзира на то, песме су састављене 
савршеним језиком, оне су пример како треба говорити. За неке од 
њих каже да су побожне, неке нежне, али да све чувају старинске 
обичаје којима се можемо дичити, а највећа вредност је у томе што 
нам богате језик.

         „Оне су дакле простом и некњижевном народу подпора закони-
ка човечества. Јербо чрез пјесме припјевајући и приповиједајући 
прошавше, истините и измишљене догађаје старинства  
подбуњује се (а доста поправља) се прост човек, да добро чини, 
да се бога боји, да у њега вјерују и у њега се самог највише узда; а 
то је све тако да лако и као весело попримати и запамтити 

36  роМс, М 1492.
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може. Из сваке се немало пјесме може наравна наука извести. 
Неке су побожне, које човека за светињу неку привезују; неке су 
њежне и чувствителне, које срце човечије умекшавају; а неке 
су као смешне и весели, које човека ведре и разгаљују; неке пак 
тужне и жалостне тако да из каменог срца и укоченог ока сузу 
чувствовање  изгоне, ич све скупа (теже) тамо су управљене, 
да се правда и љубав у свијету придржава, да се млоге свирјепе 
накострешене љутине ублажавају и умирују, да се неправде 
плачем и уздисањем умаљују, и да се за правдом и добротом 
тежи и нагиба. Осим све те споменуте важности, пјесме на-
родне богате нам и језик народни с ријечима, дају нам гди које 
што старинства обичаје познати, и диче нас с оним благом, 
с којим се слабо који народ други пофалити може. Тај глас и 
вредноћу пјесама наши прије су други народи познали, него ми 
сами; и за то се Г. Веселију неправо види, да  ми не само то благо 
наше народно тако презиремо и слабо цијенимо!!!”37

Године 1826. послао је Летопису свој чланак о песмама.38 
Чланак је штампан „исправљеним” језиком, односно тадашњим 
правописом којег се Летопис придржавао, што Драгосављевићу 
није одговарало. одмах иза текста о песмама следе и епска песма 
коју је пронашао: „Тавновала два Јакшића млада” и песма „Бијели 
платно скадарка ђевојка”.

Mилош светић, уз превод орацијеве књиге О 
стихотворству,39  у једној фусноти помиње Адама Драгосављевића, 
критикујући његов чланак „Глас и вредноћа народних сербских пе-
сама”. Замера му то што народно стихотворство меша са ученим, 
без сваког разлога, пресуђује по мери суза. светић се пита зашто би 
неко над одама уопште проливао сузе, јер то није мерило вредности 
песама. Подсмева се што Драгосављевић пише о слепцу који је певао 

37  роМс, М 1492. 
38 Чланак је штампан у Летопису: Драгосављевић, А. „Глас и вредноћа 
народних српских пјесама”. Летопис Матице српске, Књ. 4 (1826): 98‒112..
39  Квинт Хорације Флак. О стихотворству кнъига. (Беч: Печатано код Г. 
Мартина Христијана Адолфа, 1827).
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на гробу, а сви око њега су плакали и што каже да су народне песме 
највеће благо ума и памети, јер нас уче право мислити и памтити 
човечански, судити и расуђивати, бистре нам ум, терају на добро и 
сл. Наводећи Драгосављевићеве речи да ми не познајемо вредност 
тих песама а други народи схватају њихов значај, светић се пита ко 
су то „Ми”, да ли народ или учене особе?40  Тако се светић чуди што 
Драгосављевић верује господину веселију који је сматрао да су наше 
речи вредне, па се пита да ли господин веселиј зна да је митрополит 
стефан стратимировић, архиепископ српски, почео скупљати на-
родне песме, да је написао Љубосаву и Радована на начин народних 
песма, а да је две песме он лично вуку дао.  

Без обзира на критику, чланак о народним песмама имао је 
велики одјек и непосредно је помагао вуков рад. вук му се и лично 
захваљује у писму (1826) што је објавио тако леп текст о његовим 
народним песмама, а песме које му је несебично слао нашле су своје 
место у објављеним збиркама.

40 Једном приликом, говорећи о народним песмама, Драгосављевић је 
помињао свог професора веселија, који га је подучавао у винковцима а он 
му преводио наше народне песме на немачки. Писао је да их је професор јако 
ценио, а да смо ми понекад немарни као народ, не разумемо значај песама и 
слабо их ценимо.
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РАД НА САБИРАЊУ СРПСКИХ НАРОДНИХ РЕЧИ – 
ЛЕКСИКОГРАФСКИ РАД

Драгосављевић је од ђачких дана био заинтересован за 
ортографију, а 1818. године, прелиставајући вуков Рjечник, 
био је одушевљен и фасциниран том врстом рада. Kaда је реч о 
лексикографском раду, показао је изузетну преданост, вредноћу и 
истрајност. веома савесно је трагао за речима које су користили 
људи из његовог краја, а скупљао је речи за које је сматрао да су 
чисто српске. 

Године 1825. помиње вука у својим писмима, пишући да има 
скупљених око 2000 речи којих нема у његовом првом речнику 
(1818). Касније, када је већ познавао вука и редовно се дописивао 
са њим, послао је те речи које је скупио за други речник, а наставио 
је да их скупља по Барањи и по срему. Поново је послао вуку још 
2000 речи 1832. године. из Драгосављевићевих бележака на крају 
вуковог „рјечника” (који је купио још као ученик Препарандије)41 
стоји да има 2705 речи које се овде не налазе, а он је додао 371 своју 
реч коју тумачи на сличан начин као вук. За неке своје речи дао 
је кратко објашњење, негде је тумачење дуже, негде илустровано 
примерима, има речи на српском, латинском и немачком језику. За 
неке речи не постоји никакво објашњење, као да је оставио празно 
па да то накнадно дода. У речима или описима речи које је вук 
преузео од Драгосављевића негде су извршене ситне измене. Јован 
Кашић, поредећи неке од речи које је записао Драгосављевић а по-
сле преузео вук, каже да је вук веома мало интервенисао и да је 
углавном преузимао и објашњења која даје Драгосављевић. У не-
ким случајевим, речи које му је послао послужиле су му само као 
основа, односно подсетник да их боље протумачи и објасни. рецимо 
ако је ставио уз реч „бити пример из топа и топом”, вук је додао 
„бије из пушке или пушком, из топа и топом”. Неке речи које је он 
додао, вук и није уврстио у тумачење, рецимо „бити се с памећу”. 
Наводи низ речи и израза које се подударају или мало разликују. 

41 и овај његов Рјечник се налази у Библиотеци Матице српске, а руком је 
исписивао речи на крају.
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рецимо да обојица имају стихове: „На ливади три коња витеза” (под 
витез), „Поткова му врана дебелога” (под вран), „Лице јој је врсно 
Цариграда” (под врстан) итд. сматра да је то довољно  да се закључи 
колико се вук служио Драгосављевићевим материјалом „чак и када 
се радило о „опћим” ријечима, а не само оним које би се могле схва-
тити као особитости једног подручја:

     „О Вуковом односу према грађи из Драгосављевићеве збирке 
може се судити и на основу ових података: од 100 узастопних 
ријечи са Драгосављевићевог списка у другом издању Рјечника 
као посебне одреднице налазе се чак 54 ријечи (настојећи да 
одаберемо ријечи које не почињу префиксом, опредијелили 
смо се за оне на слово к-). Поређење истог списка ријечи из 
Драгосављевићеве збирке са ријечима забиљеженим у Рјечнику 
хрватског или српскога језика Југославенске академије знано-
сти и умјетности показало је да се од преосталих 46 ријечи 
које није Вук унио у свој Рјечник чак 23 није нашло ни у овом, 
знатно обимнијем лаксикографском дјелу, а 16 ријечи није 
забиљежено ни у Речнику српскогхрватског књижевног и на-
родног језика што га издаје Српска академија наука и уметно-
сти. Истина, неке се ријечи у овим рјечницима јављају у нешто 
друкчијем лику од оног у коме их је записао  Драгосављевић”.42

и након излажења Рјечника 1852. његов рад се наставља. 
Када се друго издање већ увелико штампало, Драгосављевић је у 
новембру 1851. послао вуку збирку од 117 ријечи, од којих је, пре-
ма Љуби стојановићу, већ било унијето у Рјечник 49 ријечи. „Чак 
и 1858, дакле цијелих шест година након изласка вуковог дјела, 
Драгосављевић је послао вуку збирчицу од 103 ријечи, од којих је 
већ осам било забиљежено у Рјечнику, а само двије је вук записао на 
маргини свог ручног примјерка (ријечи обрезач и пињата). Молећи 
Драгосављевића да му уступи сакупљене ријечи, вук је обећавао да 
ће му „за њи све, као што се пристоји јавно благодарити”, а то је као 

42 Јован Кашић. „Адам Драгосављевић као лексикограф и лексиколог”. 
Хрватски дијалектолошки зборник, бр. 8 (1990): 59.



ЛИ
К 

П
РО

Ш
ЛО

С
ТИ

   
   

Та
тј

ан
а 

Бо
го

је
ви

ћ:
 Д

О
П

РИ
Н

О
С

 А
ДА

М
А

 Д
РА

ГО
С

А
ВЉ

ЕВ
И

Ћ
А

 У
  С

КУ
П

Љ
А

Њ
У

 С
РП

С
КИ

Х
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
КЊ

И
Ж

ЕВ
Н

И
Х

 С
ТА

РИ
Н

А
  И

 Б
О

ГА
Ћ

ЕЉ
Њ

У
 Ф

О
Н

ДА
 Н

А
Ц

И
О

Н
А

ЛН
Е 

БИ
БЛ

И
О

ТЕ
КЕ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

228

што се види из Предговора „рјечнику” и учинио.43 У предговору 
Рјечника из 1852. године вук му не даје много места. Набрајајући 
ко му је све помагао, наводи Аврама Панића, пароха шидског, вука 
Поповића, вука врчевића, као и оне који су му пронашли само не-
колицину речи, попут Милице стојадиновић српкиње или илије 
Гарашанина, ивана Петровића Липрандија, помиње и г. Адама 
Драгосављевића. Пише да је од њега добио речи које се говоре у 
Барањи и у срему. 

    „Код којијех ријечи стоји да се говоре у Барањи, оне ми је 
дао Г. Адам Драгосављевић; код којијех стоји у Сријему, од 
онијех сам гдјекоје ја купио а гдјекоје ми је дао исти Г. Адам 
Драгосављевић и покојни Аврам Панић парох Шидски; код 
којијех пак стоји у Боци или у Рисну ли у Грбљу, и од онијех 
сам гдјекоје ја купио, а гдјекоје ми је дао Г. Поп Вук Поповић и 
Вук Врчевић, обадва Ришњани”.44

Међутим, Кашић примећује да је и самим помињањем 
Драгосављевића у предговору заједно са Ђуром Даничићем, коме 
се вук захваљује за преводе на латински и немачки језик, већ одато 
признање и његовом раду. Могуће је чак и да их помиње, како би 
сугерисао да су речнику многе угледне личности допринеле да се 
појави у јавности.45

свакако није чудно што је вук можда много бољи стилиста 
од Драгосављевића, јер он је речник ипак припремао за штампу, 
вероватно више пута прегледао, саветовали су га многи учени људи, 
а Драгосављевић је сирово записивао све речи на које „налети”. У 
рукописном одељењу Матице српске сачувано je 3207 речи које је 
скупио Драгосављевић. Тај посао је завршио 1857. године. сложене 
су по азбучном реду на правоугаоним картончићима (једна реч је на 
једном картончићу). Ђорђе Магарашевић који је анализирао речи 
које су већ ушле у вуков Рјечник, а радио их је Драгосављевић, каже 

43  Јован Кашић. „Адам Драгосављњевић као лексикограф и лексиколог”, 56.
44  стефановић, К. в. Српски рјечник, том 1 (Београд: Просвета, 1987).
45  Јован Кашић. „Адам Драгосављевић као лексикограф и лексиколог”, 55.
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да је бар 1000 речи завредило пажњу и вредне су да се помињу. одаје 
признање и велича његов рад на српском језику и књижевности, 
наводећи да је и живом речи и пером у руци показао да је један од 
првих вукових присталица. 

ЗАКљУЧАК

Драгосављевић није имао широко образовање попут 
Шафарика и Даничића, али је у свој рад на скупљању српских 
књижевних старина уносио много енергије. овај рад на прикупљању 
старих српских текстова, без обзира на то да ли су србуље или не, 
веома је важан за историју нашег народа и за проучавање развоја 
језика. Мада није имао довољно знања да на научној основи пред-
стави и опише текстове које је пронашао, својим сакупљачким 
и истраживачким радом допринео је да други научници дођу до 
њих и опишу их. осим тога, захваљујући њему, неке од вредних 
србуља сачуване су и данас попут „Цветног триода” који се налази 
у Библиотеци Матице српске. 

Народне песме чувају историјско памћење народа а српски на-
род у Европи приказују на један потпуно нови начин. Драгосављевић  
је помагао да се вукова збирка песама шири по српском народу и 
домовима, да и наши људи схвате њихову вредност и лепоту – у 
време када се тек будила свест о важности народног језика и на-
родне поезије. Његов допринос у скупљању српских народних речи 
и лексикографски рад уопште вредан је пажње. ретко можемо наћи 
особу несебичну, попут Драгосављевића, који је свој труд и рад тако 
лако препустио неком другом. опште добро народа и заједнички 
циљ подстакли су га на то. Може се сврстати у знамените и вредне 
културне посленике, чији рад је положен у саме основе наше новије 
културне књижевности. 



ПРЕГЛЕД
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ЧОВЈЕКОВО РАЗМИцАЊЕ КА ДРУГОМ

Разговор са руским филозофом Сергејом Хоружијем

сергеј Хоружиј рођен је 1941. године у скопину код рјазања, 
у русији. Завршио је Физички факултет МГУ (1964). Докторат фи-
зичко-математичких наука стекао је 1976. године, са тезом под на-
словом: „Алгебарски прилаз квантној теорији поља са правилима 
суперодабирања“. Поред теоријске физике и математике, стална 
подручја истраживачког интересовања сергеја Хоружија су фило-
зофска антропологија, религиозна филозофија те православно 
подвижништво. интересантно је нагласити да је Хоружиј изузетан 
познавалац књижевног стваралаштва Џемса Џојса, чијег је Уликса 
превео на руски језик и пропратио садржајним коментарима. 
Главна дјела овог разноврсног и плодног ствараоца су: Увод у алге-
барску квантну теорију поља (1990), Диптих о тиховању (1991), 
Живот и учење Лава Карсавина (1992), После прекида: путеви руске 
филозофије (1994), О феноменологији аскезе (1998), Поглед на свет 
Флоренског (1999), О старом и новом (2000), Диогенов фењер: кри-
тичка ретроспектива европске антропологије (2010). 

разговор са сергејом Хоружијем урађен је у Требињу (јун 
2012. године). Хоружиј је учествовао на међународном научном 
скупу Саборност и демократија на којем је поднио уводни реферат 
под насловом „идеја саборности“.
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У  самом језгру Ваших учења садржан је став да човек није 
суштина већ енергија?

 Наравно. То језгро мора бити конструктивније. Није довољно 
рећи да је он енергија. Морамо описати како се човек конституи-
ше, затим какав је начин његовог конституисања. Ја описујем на-
чин конституисања тог човека-енергије као нешто што називам 
размицањем, размицањем себе. То је Хајдегерово Sein und Zeit, 
Eheschließung. 

Да ли то себеразмицање постоји код Грка, код Платона?
Покушавам да представим размицање човека као универзал-

ну парадигму конституисања. 

Мислите на размакнутост према другоме?!
Да. ствар је у томе на који се начин оно остваривало. 

Конституисање човека као таквог може се описати као процес који 
се одвија у размицању. и треба само умети видети како се одвија то 
размицање, јер постоји више начина и они се радикално разликују. 

Платон говори о измахивању себе из малог времена у ве-
лико вријеме богова. У нашој православној традицији Ви се 
ослањате на паламитско богословље. 

Наравно. За мене је православно богословље представљало 
полазну концептуалну основу. Главни појмови и основне идеје 
узети су одатле. сада говорим о размицању, то је уобичајен фи-
лозофски термин. То је управо оно чему у богословском контек-
сту одговара синергија. интересовање за то постоји и у западној 
филозофији. У Берлину је одржан велики конгрес пре пар година 
управо на тему синергије. Замолили су ме да напишем уводни ре-
ферат. организатори су разумели да реч синергија употребљавају 
различити људи приписујући јој различит смисао, не схватајући 
укупност њеног садржаја, и мене су замолили да опишем све обла-
сти у којима се говори о синергији и објасним целину коју чине. 
Ја сам за поменути берлински конгрес написао прилично обиман 
реферат, који је недавно објављен. У њему говорим и о синергији у 
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богословљу и објашњавам како управо од православнобогословског 
схватања синергије, постепено, путем уопштавања, градим општу 
антрополошку парадигму.  

Није ли ово о чему говорите једино што филозофији у 
будућности даје смисао? 

Надам се. 

Међутим, рецепције ове филозофске оријентације неми-
новно ће се сударати са официјелним концептом филозофије. 

Да, свакако. овде се враћамо ономе од чега смо крену-
ли, питању центра и периферије. До новог поимања самог цен-
тра филозофије као филозофије долази се кроз промишљање 
периферије. У наше време нећемо доћи до нових сазнања ако бу-
демо поново покушавали да директно поставимо иста фундамен-
тална филозофска питања. Та директна питања била су подвргнута 
озбиљној деконструктивној критици која је одмах показала да су 
таква директна питања у наше време већ јалова. Данас је потреб-
но маневрисати. схватити нешто ново о центру могуће је само 
промишљајући периферију. 

Не чини ли Вам се да у официјелној филозофији доминира 
становиште да је превођење другог облика искуства у филозофију 
неизводљиво? 

Да, постоји такав став.

Филозофија по својој темељној идеји никад није била за-
творена за друга искуства. 

То је управо једна од основних области поменутог промишљања 
периферије. То је промишљање проблема комуникације, саопшти-
вости... Због тога веома воле Левинаса. Њега је препознао дух 
данашњице, будући да се критички односио према директном 
испитивању у центру, и, као што знамо, имао је негативан однос 
према концепцији бића/бивства, али није био потпуно скепти-
чан и песимистичан према могућности комуникације и узајамне 
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саопштивости. Тај спој се критички односи према могућности 
испитивања центра, али без критике, већ, насупрот, са надом у 
могућност људске комуникације, контакта не само на нивоу когни-
тивног процеса сазнања већ и на нивоу свеукупне, егзистенцијалне 
комуникације. овде је Левинас био велики оптимиста. 

Данас сте на почетку свог реферата цитирали оца Сергеја 
Булгакова.

Да, цитирао сам његове ријечи: „Душа православља је 
саборност.“

Рекло би се да Вам је Сергеј Булгаков веома битан.
Дакако, па то су претходници. Међутим, и према њима је нео-

пходно заузети критички став. Написао сам прилично опширан 
текст о оцу сергеју Булгакову, у коме сам писао да је он, пре свега, 
очаравајући писац, и по свом стилу и по оној, како кажу теорети-
чари књижевности, личности писца која се крије иза текста. он је 
изузетно очаравајућа фигура, али што се тиче његових филозоф-
ских поставки ја се прилично критички односим према оцу сергеју. 

Ко Вам је још близак од руских филозофа?
Ја сам се веома много бавио Карсавином. Управо је Карсавин 

разрадио најтемељнију филозофију личности. У области филозофије 
личности, а она је данас на првом месту по актуелности, Карсавин је 
најдаље отишао. Кад сам почео да изучавам филозофију, Карсавин 
је на мене извршио утицај. имена Карсавина и Хајдегера за мене су 
била веома важна. и Григорије Палама, наравно. Њих тројица су 
за мене били темељ.

Какав став имате према словенофилским идејама?
о словенофилима сам писао много и с љубављу.

С љубављу, али критички!
веома критично. 
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То се видело и из Вашег реферата, на пример, када сте го-
ворили о Константину Аксакову.

са њим је исти случај. очаравајући човек!

На крају саопштења на данашњем скупу оптимистички сте 
говорили о могућности помиривања демократије и богословског 
поимања свијета.

о саборности и Хомјакову написао сам опширан текст, обима 
невелике књиге. Пре извесног времена изашла је моја књига која се 
зове Огледи о руској духовној традицији,  чији већи део чини рад о 
Хомјакову. 

На скупу је много дискусије изазвала Ваша теза о могућности 
да се идеје саборности и демократије помире.

сматрам да је један од најважнијих задатака мога реферата био 
да јасно кажем да постоји једна област у којој је заиста добро разрађено 
учење о саборности. А то је богословље. Када се говори о саборности у 
односу на друштво, као принципу друштвеног уређења, онда нема тако 
чврсте концептуалне основе. овде почиње фантазирање. 

Очигледан је, чини се присутан скоро на свим научним ску-
повима, један дух површности у приступу таквим темама.

То је неминовно. Да би се продрло дубље, потребни су 
другачији догађаји, организовани на другачији начин.

На крају, да се вратимо Вашем тексту „Театар ситуација“ и на неи-
збежну тему политике. Критички говорите о националним елитама.  

У суштини, то су политички концепти. То је област коју по-
кушавам да заобиђем. 

Ако смо добро схватили, у поменутом тексту кажете да ели-
те данас не настају „одоздо“, изнутра, већ да бивају обликоване 
као дио глобалног концепта. 

Мора се, ипак, говорити конкретније. ситуација је различита 
у различитим националним заједницама. рецимо, у русији, када је 
реч о Путину, тешко је рећи било шта оптимистично.
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То је и наша ситуација. Имамо распрострањену рецепцију 
да је велики народни вођа, а он је глобални играч. 

реткост је за русију то што је у њему персонализована не-
каква политичка воља, некаква политичка техника, захваљујући 
којима је он до сада успевао да оствари своје планове и интересе. 
Антрополошко сиромаштво данас је толико да нема људи таквих 
способности, таквог нивоа. Због тога, није без значаја када постоји 
макар један који може постати играч, на фону тог сиромаштва 
осталих, када он нема алтернативу. За мене је то веома важан не-
гативан показатељ опште ситуације у русији, и антрополошке и 
шире, историјске. Другу опцију руска сцена није понудила. Ако 
размотримо само какве су особине тог јединог постојећег лидера, 
то ће бити просто-напросто ужасна слика. То је човек који и не 
скрива да је из тајне полиције и са идеологијом припадника тајној 
полицији. велика земља има само тог и ниједног другог лидера. 
После деценија стаљиновог терора, после милиона убијених, на-
род који је то преживео кандидује представника те организације за 
свог вођу и позива да га убијају и даље. Ако се нешто може назвати 
очигледним доказом одсуства саборног разума, онда је то управо 
ово, онда је то Путин. На тај начин се он може повезати и са темом 
нашег данашњег скупа. 
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