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Мило Ломпар

КЛАСИЧНИ ПЕСНИК

У настојању1 да оцрта исходишну песничку подлогу Илијаде, 
као подлогу која омогућава природу и устројство Хомеровог спе-
ва, Лаза Костић посеже за органицистичком метафориком каква 
је развијана у романтичарској поетици. он препознаје тектонске 
покрете и геоморфологију јонског басена као упечатљиве зна-
ке силовитог сукоба у којем се расцветава божански свет мита и 
енантиодромија силâ у природи и човеку: све нам то упризорује 
Хомеров свет. То је сукоб „између азијске песнице и јелинске шаке“.2 
очитује их сами изглед тла на којем се одвија Тројански рат. Шта 
оличава „незграпна пестетина живог препотопског чудовишта 
азијског копна“? „То је Мала Азија“. одмах надомак ње – по гео-
графском изгледу тла – „заплива у талас грдна расклопљена шака 
са грчевито потргнутим стеновитим прстима“. Таква је позорни-
ца светскоисторијског сукоба. Јер, „та шака као да ће се сваки час 

1  овим радом редакција Српског прегледа обиљежава 170 година од штампања 
Горског вијенца (1847) Петра Петровића Његоша.
2  Лаза Костић, О књижевности и језику, приредила Хатиџа Крњевић, сабрана 
дела, Матица српска, Нови сад, 1990, 59.
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подићи из омиља уплашени морски вала па ће полетети тамо на ону 
досадну пестетину“.3 Није реч о рату који воде људи него о прао-
сновном судару силâ и стихијâ.

 оне, међутим, подлежу многобројним симболизацијама. Јер, 
оне не подразумевају само учеснике Тројанског рата о којима пева 
Илијада, већ – по схватању Лазе Костића – много далекосежније 
укрштаје симбола који проистичу из усковитланог призора. Хомер 
је, наиме, „гледао у својој песми онај вечити Тројански рат, што још 
ни дан-данас није извојеван, онај титански сукоб између азијске 
песнице и јелинске шаке, неизбориву борбу између азијатства и 
јевропства, између слободе и ропства.“4 У подлози Илијаде пронала-
зимо, дакле, симболе који не припадају само прошлости Тројанског 
рата нити само садашњости Хомеровог певања него задиру у неку 
будућност у којој добијају нове облике и обухватнија значења. 
самој праосновној подлози Илијаде припадају, штавише, различи-
та подручја човековог света, јер „све је у њој упевано“.5

 свакако да се у њој – као нешто најопштије – налази „сва 
васионска борба ропства и слободе“. Али, сама борба није тек пука 
подела на два табора него она пролази кроз сваки од њих: „у суко-
бу бесни четовођа и јунака јелински међу собом и тројански међу 
собом.“6 Њено непрестано ширење, као унутрашње разлиставање 
егзистенцијалних избора у сваком од сукобљених табора, протеже 
се и на појединца: „у судару страсти са разумом у грудима сваког 
од ти јунака“.7 Тако се осведочавамо у карактеристичну повезаност 
великог и малог, мноштва и једног, у наглашену обухватност си-
мболичког света који очитује Илијада.

 саме силе налазе се у равнотежи која делује као чудно 
решење Лазе Костића. Јер, стихије прожимају човека, оне испуњавају 
плес страсти и разума у њему, као што испуњавају и пир у којем се 
сударају море и копно, комете и планете. ова разнородност стихија, 

3  Лаза Костић, О књижевности и језику, 57. 
4  Лаза Костић, О књижевности и језику, 60.
5  Лаза Костић, О књижевности и језику, 61. 
6  Лаза Костић, О књижевности и језику, 61. 
7  Лаза Костић, О књижевности и језику, 61.
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њихова међусобна устремљеност – као облик судара природе и духа, 
нужности и слободе – делује снагом непрестаног комешања. Човек 
је тек део ове космичко-земаљске вечитости у којој „мржњи нема 
краја, нема искала“.8 отуд је он „пола... образован прегршак блата, 
а пола трпљено подсвојче олимпијско“.9 То је сасвим у складу са 
општим стањем ствари, јер је човеков дуализам – као облик његове 
бестемељности – саобразив и вечит: „као што та два начела, и као 
што њијови симболи, азијска песница и јевропска шака, стоје вечи-
то устремљене једна на другу.“10

 одлучујући моменат се појављује када ово комешање 
супротстављених начела одједном – и без видљивог разлога – 
почне да се поима као облик хармоније. То сазнање нам сугерише 
„једна иста мисао: то је један акорд, један удешај свију стихија или 
поједини оличника им, да је човек оличник, представник армоније 
свију стихија“.11 Нестало је сукоба начелâ. Човек као подручје 
стихија претвара се у човека као подручје хармоније свију стихија: 
моменат комешања није моменат вечног сукоба него моменат из-
ненадног сазвучја. То би значило да се – по Лази Костићу – она ве-
чита међусобна устремљеност Азије и Европе, слободе и нужности, 
разрешила негде у новом својству – хармонији стихија. отуд свет 
Илијаде није – и кад се чини да јесте – свет непрестаног сукоба него 
свет изненадног разрешења, као мира у коме вреба немир, јер „у 
томе непокрету вреба вечити покрет“:12  то као да је свет покретнога 
мира.

 

8  Лаза Костић, О књижевности и језику, 58.
9  Лаза Костић, О књижевности и језику, 59.
10  Лаза Костић, О књижевности и језику, 60.
11  Лаза Костић, О књижевности и језику, 77.
12  Лаза Костић, О књижевности и језику, 78.
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1.

Његошу није било страно романтичарско сагледавање сукоба 
као одмеравања стихијских сила, као сударања самих космичких 
начела, континената, цивилизација, народа, појединаца: оно је – и 
за њега – било нешто што се одиграва и унутар самог човека. Но, 
који симболи обележавају сукоб стихија у Његошевом песништву? 
Који су симболи утиснути у средишњу осу која пролази кроз све 
слојеве Његошевог песничког искуства? Какви се односи образују 
у дотицајима основних симбола: антагонистички, неутрални, на-
поредни, хармонични? Каква је представа о Богу коју омогућавају 
разнородна песничка дејства? Какав је човеков лик на позадини 
дотицаја самих стихија? 

Какво је песничко искуство које је одредило лик класич-
ног песника српске културе? У завојитим путањама песникових 
преображења, додира, условљавања, издвајају се метафизички, 
херојски и модерни стадијум. Њиховом издвајању одговара антич-
ко, хришћанско и модерно осећање света: њихови садржаји постоје 
као лектирни траг и духовно искуство у Његошевом песништву. 
Песникова константа обухвата пак елементе промене метафизич-
ког искуства, које извире „из унутрашње бити основног песничког 
појма искра“, јер тај појам представља „заједничку мотивску основу, 
поетско језгро, нуклеус целокупне Његошеве поезије“.13

само се, дакле, метафизичко искуство мења на тако 
далекосежан начин да пребива у сваком од три стадијума 
Његошевог песничког доживљаја.14 Тако Луча микрокозма – у својој 
средишњој замисли – превасходно припада једном неортодоксном 
хришћанском доживљају света. Но,  Горски вијенац – у свом 
доминантном домашају – остварује неортодоксно класично-
хеленско осећање фатума. Али, Лажни цар Шћепан Мали – у 
актуелности и потенцијалности сугестија – одговара неортодоксном 

13    Јован Деретић, Композиција „Горског вијенца“, Завод за уџбенике, Београд, 1969, 11. 
14 Премда одговарају херојском стадијуму, епска дикција и структура 
песничког доживљаја пресудно не изражавају ни метафизички ни модерни 
моменат Његошева песништва.
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осећању модерног света. Његошеве песме, пак, остављају запретане 
трагове у сваком од ових осећања света.

Шта значи сазнање о Његошу који није превасходно епски 
него метафизички песник? оно нам сугерише да разликотворни 
песнички чинилац није одлучујуће везан за песникову епску кул-
туру као традицију у којој је васпитаван српски песник. Јер, „кроз 
све ствари које се, по спољашњем обележју тога што су људи на-
правили, називају уметничким делима постоји један рез: једне су 
језик шифре неке трансценденције, друге су без основе и дубине. 
Тек у метафизичком мишљењу човек опажа тај рез у рефлектованој 
свести и верује да се озбиљно приближио уметности.“15 отуд песни-
кова особеност припада његовом метафизичком духу који извире 
из природе унутрашње песничке рефлексије. Његоша можемо, да-
кле, схватити као песника лирске рефлексије и епске културе: и као 
песника драмског интензитета који се образује између њих. 

То би значило да је представа о Његошу коју је српска култура 
усвојила, преносила и готово окаменила у јавној свести, ужа од пе-
сниковог искуства. У односу између културе и песника, песник – да 
би постао класик – увек мора жртвовати нешто песничко, у часу када 
се представа о њему саображава налозима и устројству културе. Но, 
упркос преовлађујућој и јавној представи, у Његошевом песништву 
су дотакнуте све магистралне димензије српске књижевности. 

Тако је обновљена и са неупоредивом снагом изведена на чи-
стину видика мистичка спиритуалност која је – истанчаним обли-
цима, унутрашњим искуством, вишедимензионалношћу песничке 
позорнице, неоплатоничарским залеђем – дотицала мистичку спи-
ритуалност српске средњовековне књижевности, као спиритуално-
сти културе у којој је – 1371. године – преведен Псеудо-Дионисије 
Ареопагита. У песниковој романтичарској упућености на народну 
поезију, као преовлађујућем поетичком својству његовог времена, 
долази до изузетне индивидуалне артикулације епског патоса и даха 
народног гуслара. Јер, српска народна поезија у њеном највишем тре-
нутку, одређена оном осећајношћу „која је нашу народну трагедију 
у XIV веку учинила предоминантном душевном садржином народа 

15  Hana Arent, Život duha, 293.
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кроз векове“,16 која је обликовала косовску традицију као испуњену 
„специфично српским осећајем сопствене трагичности“,17 почиње 
у различитим јачинама и многообличностима да одјекује кроз дух 
индивидуалног песничког талента. 

ове две саставне силе српске књижевне прошлости – однекуд 
дотакнуте барокном религиозном уздрхталошћу дубровачко-сло-
венских тонова у нашем песнику – утиру пут ка трећој песниковој 
димензији којој припадају наличје и образина не само херојског 
него и религиозног осећања света. она настаје кроз пулсирање 
постхеројске и пострелигијске, циничке и ироничке свести у 
најодсуднијим ситуацијама бивствовања, неочекивано отварајући 
српску књижевност за моменте и подручја модерног искуства. 
Његош се појављује као репрезентативни песник српске културе 
зато што оличава интегралност њених доминантних традиција: као 
песник у чијем се духу – на репрезентативан начин – додирују њене 
вишевековне књижевне силе.

Унутрашњи спрег који омогућава непрестано вртложење пе-
сниковог духа подразумева односе између хеленске и хришћанске 
традиције у Његошевом песништву. Јер, Његош је песник драма-
тичног и аутентичног парадокса који оличава спој између Атине 
и Јерусалима. Као спој, он је парадокс; као мисао, он је противреч-
ност; као искуство, он је апел. Тај апел одјекује у модерни. Управо 
овим парадоксом песничког искуства, Његош одјекује у модерном 
искуству. Јер, модерна осећајност још увек живи од оба симбола: од 
крста и од круга. она, штавише, као да настоји измирити античку 
и хришћанску осећајност, као да тежи да доведе у склад противреч-
ност између Атине и њеног хеленског утемељења ума и Јерусалима 
и његовог утемељења откровења. Како би се уопште могла неутра-
лисати свака напетост између њихових искустава? 

Како би се могли ускладити античко схватање о вечности 
света и јудео-хришћанска вера у стварање? Како бисмо помирили 
кружно кретање са идејом eshatona? Како бисмо усагласили античко 

16 Аница савић ребац, Дух хеленства, приредили Мило Ломпар и ирина 
Деретић, службени гласник, Београд, 2015, 629.
17 Аница савић ребац, Дух хеленства, 639.
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признање фатума и хришћанску обавезу надања, која је – посебно 
ако су ствари безнадежне – религиозна дужност, сродна мистичкој 
врлини милости, док су античке врлине превасходно врлине ра-
зума? Како уједначити антички поглед на свет као поглед управљен 
на видљиво са хришћанским погледом на свет, који је ствар наде и 
вере у невидљиво?18 Како уравнити античко осећање вечности све-
та, који нема почетка ни краја, који постоји „пре свега у простору, а 
не у времену“, па је лишен „филозофије историје“, са хришћанским 
осећањем света, чија „филозофија историје започиње у древном 
израелу, у откровењу Бога у историји, у свести пророка, у књизи 
Даниловој“, јер је „филозофија историје... коначно могућа тек у 
хришћанству“?19 Како измирити Јерусалим, кад „субјективни лик 
који он образује јесте лик пророка“, са Атином, чији „субјективни 
лик... је лик мудраца“?20 Зар није још Тертулијан гневно узвикнуо: 
шта има заједничко Атина са Јерусалимом?

Како, дакле, изгледа њихов онтолошки парадокс по-
сле дуготрајног путовања различитим песниковим меандрима? 
Зашто у Његошевом песничком искуству Бог говори различи-
тим егзистенцијалним језицима? Да ли њихов однос, као однос 
средишњих симбола цивилизације, у извесном смислу предодређује 
различитост Божијег егзистенцијалног језика у делу највећег 
српског песника? Да ли је човеково приклањање сазнању, као део 
његове одлуке да узме плод са дрвета сазнања, део хеленског увида 
у нужност и неминовност? Да ли је пак приклањање дрвету живо-
та, проистекло из откровењског симбола Јерусалима, откривање 
не само друге димензије егзистенције него и парадоксалног увида 
у њену божанствену природу? Шта значе две различите представе 
унутар песничког схватања о личном, понорном и мистичком Богу?

18  Karl Löwith, Svjetska povijest i događanje spasa, August Cesarec – 
Zagreb, „Svjetlost“ – Sarajevo, 1990, 207.
19 Николај Берђајев, Егзистенцијална дијалектика божанског и људског, 
превео Мирослав ивановић, Логос – ортодос, Београд, 1995, 145.
20  Alen Badiju, Sveti Pavle, preveo Radoman Kordić, Albatros Plus, Beograd, 2010, 
73.
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ваља разликовати инструменталистичку логику коју до-
носи просветитељска критика религије – као логику која је језгро 
кристализације модерног и рефлексивног цинизма21 – од мистич-
ког схватања Бога који се не може именовати. Јер, ово мистичко 
схватање представља коректну религиознофилозофску консеквенцу 
и добар заклон од просветитељског питања о људским фантазијама 
о Богу које се показују у атрибутима.22

Премда су многи песникови мотиви понављани у различитим 
делима, премда је њихов садржај често веома сродан, ипак је могуће 
разликовати две доминантне замисли унутар песникове представе 
о личном, понорном и мистичком Богу. Постоји, наиме, индивидуа-
лни (секуларно-провиденцијални, од света ка небу) вид питања 
о Богу: какво тематизују Луча микрокозма и Ноћ скупља вијека. 
Постоји, такође, светскоисторијски (провиденцијално-секуларни, 
од неба ка свету) вид питања о Богу који се налази у језгру сваке 
представе о историјској вери: он је уплетен у саму епохалност вре-
мена, па се са трагичком снагом појављује у Горском вијенцу, да би 
нихилистички одјекивао у Лажном цару Шћепану Малом. Та разли-
ка између Бога самства и Бога историје појављује се – са разуђеном 
палетом песничких раслојавања, међуодноса, степенова – као темељ 
сазнања о Богу који у Његошевом песништву говори различитим 
егзистенцијалним језицима.

Код Бога самства карактеристична је песничка позорница на 
којој се човек успиње, јер се креће вертикално, од земље ка небу, од 
иманенције ка трансценденцији, увек ка Богу, по путањи (лестви-
ци) спиритуалног приближавања, у правцу мистичког јединства. 
Код Бога историје пак суочавамо се са песничком позорницом на 
коју се Бог спушта, јер се креће кроз ниже духовне сфере на путу 
ка историји, све до проласка кроз свет, да би у чудној, драматичној 
и обавезујућој испреплетености са људским пословима назначио 
провиденцијални траг у човеку и у збивању. 

21 Peter Sloterdijk, Kritika ciničnoga uma, preveo Boris Hudoletnjak, CID – 
Podgorica, 2008, 40–42.
22  Peter Sloterdijk, Kritika ciničnoga uma, 39.
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Каква је разлика између ових песничких представа о Богу? 
Да ли је то разлика „између теодраме (Бог нешто ради са светом) и 
романсе (Бог нешто има са душом)“?23 Да ли она одговара разлици 
између историје, јер историја припада свету, и самства, пошто душа 
тежи Богу мимо историје и света, а не кроз њих? Није оправдано 
тврдити како ствари стоје обрнуто, пошто је „однос душе према Богу 
временски, то јест историчан, утолико што је историја, хришћански 
схваћена, романса коначног са бесконачним“.24 Јер, оно што важи за 
историју не мора нужно важити за душу, будући да она није ствар 
коначности него бесконачности: било да заобилази време у кретању 
ка Богу, било да се креће унутар времена (историје и света), душа 
вазда отвара другу димензију егзистенције којом излази из светског 
времена у кретању ка Богу.

У првом певању Луче микрокозма суочавамо се са Богом који 
није само циљ усхођења душе, чије кретање у простору обележава 
унутрашњу спиритуализацију самства, нити је пуки објекат њеног 
самосазнања, које подразумева одређене стадијуме или степене ду-
ховног искуства, него је у исто време и Бог који се сам покреће ка 
тој души. То је – на путањи којом се душа отима из тамнице тела и 
упућује ка свом духовном исходишту – драматично и парадоксал-
но у егзистенцијалном смислу. То показује да Бог није непокретна 
апстракција него да – унутар покрета душе – и сам Бог бива по-
кренут. То би био мистички Бог у  унутрашњем искуству самства. 

откриће Бога самства одиграва се у једном аскетско-спири-
туалном моменту, док он постоји и у еротичко-спиритуалном виду 
Ноћи скупље вијека. Тај Бог подразумева у Његошевом песништву 
два модела мистичког јединства: код спекулативне мистике је реч 
о јединству човека са Богом, какво је привилеговано у Лучи микро-
козма а присутно и у Ноћи скупљој вијека, док је код натуралистич-
ке мистике реч о јединству човека и космоса, какво се примарно 
појављује у Ноћи скупљој вијека, а посредно и у Лучи микрокозма. 

23  Peter Sloterdijk, Sfere, I, prevela Aleksandra Kostić, Fedon, Beograd, 2010, 557.
24  Peter Sloterdijk, Sfere, I, 557.
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Бог историје настаје на друкчијој позорници Горског вијенца 
и Лажног цара Шћепана Малог. он се не открива у унутрашњем 
доживљају једног човека, нити је везан за његову постепену 
спиритуализацију, него пролази кроз крајње сложени свет који је 
испуњен мноштвом догађаја и јунака. оно што је провиденцијално, 
што је предмет само унутрашњег искуства, преноси се на оно што 
се догађа у историјској стварности, па је на делу прелаз из мистич-
ког у историјски облик егзистенције. свет историјске вере – као 
пресудни свет Горског вијенца – подразумева највиши интензитет 
сукобљених сила. То су нехомогене силе провиденцијалног (мета-
физичког): нужност као хеленски моменат и одговорност-за-другог 
као хришћански моменат. Али, то су и нехомогене силе секуларног 
(историјског): нужност као политички моменат у којем се криста-
лише однос пријатељ – непријатељ. 

Премда ни код владике Данила, ни код игумана стефана 
односи између Бога самства и Бога историје нису постављени на 
хармоничан начин, јер они као носиоци метафизичког импулса 
различито обликују представу о Богу историје, ипак је одлука о ис-
трази потурица донета у духу историјске вере и Бога историје. Као 
што је човек у Лучи микрокозма одређен искуством које обележава 
metanoia, тако је човек у Горском вијенцу одређен средишњим хелен-
ским појмом агона. и у епском и у лирском регистру, и у регистру 
Атине и у регистру Јерусалима, суочавамо се са неутемељеношћу 
човека, његовом потребом да буде утемељен нечим што га прева-
зилази, па је хеленски моменат – самонадмашивање – епски везан 
за бесмртност, док је хришћански моменат – преобраћење – везан 
за лирско откриће Бога самства. 

Није тако у Лажном цару Шћепану Малом. Јер, није више у 
дејству класични интензитет сукобљених сила, пошто су у опадању 
силе провиденцијалног, које оличавају метафизички напор да се 
човек утемељи у нечему што га надилази, док су силе секуларног 
или историјског у надирању. Лажни цар је гласник света који дола-
зи и, у исти мах, он је гласник света који одлази. он је на међи тих 
светова. отуд Бог историје губи метафизичку снагу у Његошевој 
тестаментарној визији: он је чува као посувраћену, као преокренуту, 
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али не више као делатну, каква је била у Горском вијенцу. она је само 
одблесак једног метафизичког сунца које трне и напушта позорни-
цу, испуњену фигурама које је тек двадесети век учинио очиглед-
ним, сувише очигледним. 

Премда припада лирској рефлексији песниковог искуства, 
Бог историје – какав се открива у Горском вијенцу и у Лажном цару 
Шћепану Малом – има превасходно трагично-епски одјек. Његова 
преображења настају на путањи од епско-агоналног Бога – у којем 
се очитује и слобода Бога и слобода човека – до епско-пародијског 
Бога: у чијем ишчезавању тријумфује свет као трпија. То је 
унутрашња путања Његошеве лирске рефлексије: од Бога самства 
– у његовом аскетско-спиритуалном (Луча микрокозма) и еротско-
спиритуалном виду (Ноћ скупља вијека) – преко Горског вијенца који 
открива Бога историје у херојском, агоналном и класичном виду, до 
Бога историје – у Лажном цару Шћепану Малом – који нема више 
само агонални и класични него има и модерни и нихилистички 
вид. Бог историје навешћује искуство нихилизма као последњу 
станицу на путањи Његошева метафизичког искуства. Тако, дакле, 
Бог у Његошевом песништву говори различитим егзистенцијалним 
језицима. 
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2.

Превасходно именован као смртник, у најдоследнијој хеленској 
традицији,25 човек није само означен стравом смрти, какву сигнализи-
ра песма Мисао, него и – у хришћанској традицији – вишесмисленошћу 
коју смрт добија у песничком искуству. отуд бива – у Лучи микрокозма 
– одређен као загонетка, као нејасноћа, као отвореност: „Тајна чојку 
човјек је највиша“. Највећа нејасноћа, тајанственост и неисказивост, за 
себе самога, човек је, у исти мах, постављен и као изабраност, позва-
ност и одређеност: „Твар је Творца човјек изабрана“. У некој вези са 
Богом, изабран и обавезан овим избором, отворен као тајанственост, 
човек је ограничен сопственом изабраношћу. 

У самој двострукости постоје одсјаји платонистичке и 
хришћанске мистике. Јер, Мајстер Екхарт одређује човека као 
отвореност која чезне за испуњењем – или чека на испуњење. То би 
значило да човек, чији основни положај обележава неутемељеност, 
егзистенцијално (непрестано) тежи за утемељењем. Његова 
загонетност, као његова преегзистенцијална двострукост – недоумица 
око „оба зачатија“ у Лучи микрокозма – представља препознатљиву 
форму његове неутемељености. У Лучи микрокозма човек се утемељује 
кроз мистичко јединство, док је у Ноћи скупљој вијека преображен 
кроз hieros gamos. Човек је, дакле, циљано дат у егзистенцијалној 
двострукости, која – како год да је схватимо – поставља његов живот 
у високим регистрима: патос је природан пратилац трагичне или 
узвишене димензије човекове предодређености.

У Горском вијенцу постоје елементи који доводе до крајњих 
егзистенцијалних напетости саму свест о човековој предодређености: 
„Шта је човјек, а мора бит човјек?“ Та мисао одређује Горски вијенац: 
тајанственост човека бива доводена у везу са оном димензијом иску-
ства која није више везана за унутрашње искуство самства него је 
укотвљена у осећање историје и у вишеструке везе са другим. Човек 
настоји да пронађе утемељење у митском заснивању заједнице као 
утемељујућем тренутку историје.

25 Hana Arent, Život duha, prevele Adriana Zaharijević i Aleksandra Bajazetov, 
Službeni glasnik – Alexandria Press, Beograd, 2009, 374.
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свакако постоји напетост у двострукости Његоша стиха: 
једно кретање мисли добија – у истом стиху – своје противкретање. 
То је језгро трагичког ритма. У првом делу стиха –  „шта је човјек“ 
– појављује се човек као малено, слабо, немоћно, пало биће: као 
биће ништавности. Ако би то била нужност, онда нема ничега 
што би га подигло на другу могућност бића. Али, други део стиха 
– „а мора бит човјек“ – обележава једно императивно кретање, 
као кретање слободе, ниоткуда зајамчено, као искорак који не иде 
мимо запетљаности у земаљске и историјске послове него кроз 
њих. 

Ништа не обезбеђује успешност самог човековог хтења. То 
би значило да је човек – у Горском вијенцу – предодређен на сáмо 
хтење, које је лишено сигурности у исходу. отуд је човек изручен 
својој отворености са страшном неизвесношћу, јер је суочен са дру-
гим у чијим очима сија Бог, као што сија и зло. Није само човек у 
Горском вијенцу предодређен на неизвесност хтења него је он суо-
чен и са проблематичношћу другог. Такви распони неизвесности 
и проблематичности доводе до трагичког интензитета саму пе-
сничку позорницу, па је патос природни израз оваквих драмских 
противречности.

Док је човека у Лучи микрокозма одређивала његова изабра-
ност и откриће у Богу, дотле је у Горском вијенцу замисао о човековој 
изабраности доведена у дотицај са проблематичношћу другог, која 
се – у даљем драмском кретању – протеже и на Бога. Јер, одсудно 
питање које се појављује на трагичкој позорници Горског вијенца 
гласи: ако тамо где се налазе двоје увек, неминовно и истовреме-
но, премда невидљиво, пребива и трећи, ако се човек и други – 
дакле – увек сусрећу у присуству Бога (Другог), где се налази Бог 
(Други) у часу када су човек и други (човек) у сукобу, као пријатељ 
и непријатељ? Куда води овај пут изненада откривене проблема-
тичности која се увећава?  Да ли је могуће утврдити човекову иза-
браност у изнова утемељеној непроблематичности Бога: као у Лучи 
микрокозма? или нас спирала песничког кретања – стазом коју је 
назначио Горски вијенац – одводи у правцу ширења проблематич-
ности на саму човекову изабраност? 
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Промена тоналитета песничког искуства обележава сам умет-
нички избор. она није безначајна, јер је тоналитет „начин на који дух 
утиче на душу и производи њена расположења, без обзира на спољне 
догађаје, и тако ствара неку врсту живота духа“.26 То се збива у Лажном 
цару Шћепану Малом. Јер, ово тестаментарно дело уноси нове тонове у 
Његошево песничко искуство: хуморни, иронијски, гротескни и апсур-
дни тон постоје – то је важно – напоредо са трагичним тоном. суочени 
смо са променом Његошевог песничког одређења човека. 

Јер, није то више – као у Лучи микрокозма – оно дубоко ин-
троспективно и лирско питање: „ко сам ја?“ Није то више – као у 
Горском вијенцу – ни оно историјско, митски виђено, трагичко и 
судбинско питање:  „ко смо ми?“ То је сада питање у којем скривено 
одјекује патос велике дистанце: „ко су они?“ ова промена обележава 
да проблематичност другог – од изузетног значаја у Горском вијенцу – 
постаје основна чињеница у Лажном цару Шћепану Малом. Тај про-
цес се одвија на најдубљем слоју песничке замисли о самозванцу: у 
њеној библијској основи. Јер, доводи се у питање темељна представа 
о странцу као ономе ко објављује присуство васкрслог Христа.27 

Двојица снуждених ученика, дубоко потресених распећем и 
чудноватим вестима о гробу онога који им је побудио наду „да је 
он онај који ће избавити израиља“, сусрећу странца коме се чуде: 
„Зар си ти једини странац у Јерусалиму, и зар ниси сазнао шта се у 
њему збило ових дана?“28 Тек поверењем које му указују као стран-
цу, јер њихове „очи бјеху задржане да га не познају“,29 тек позивом 
странцу да уђе у њихов дом и седне за трпезу, тек у часу када стра-
нац – а не домаћин – преломи хлеб, „њима се отворише очи и по-
знаше га“:30 васкрслог Христа. Тако је „незнанац... имао суштинску 
улогу. Поверавајући се некоме кога никад раније нису срели, уче-
ници су чинили дело поверења (pistis). У Лукиној еклесији, Јевреји 

26  Hana Arent, Život duha, 293.
27  Leon Morris, Evanđelje po Luki, preveo Radovan Gajer, Dobra vest, Novi Sad, 
1983, 351–355.
28  Свето јеванђеље од Луке, XXIV, 18.
29  Свето јеванђеље од Луке, XXIV, 16.
30  Свето јеванђеље од Луке, XXIV, 31.
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и незнабошци су открили да поверавањем ,неком другом, постижу 
шекину, коју су све више идентификовали са Христом.“31 То је, да-
кле, био „тајанствени сапутник“ који им је „усадио пламену веру, 
која не подлеже више никаквим сумњама и искушењима“.32

У Лажном цару Шћепану Малом одиграва се епохална и демон-
ска инверзија библијске истине о странцу. Јер, одједном у странцу 
пребива саблазан. ова тамна сенка прекрива схватање о човековој 
изабраности: човек постаје будала. У срцу аутентичног херојског 
окружења појављује се самозванац као саблазан: спој херојске и мо-
дерне свести ствара нову димензију песничког искуства. самозванца, 
као странца, као преваранта, прихватају масе, унапред му верују и 
следе га, притом покрећући величанствену и херојску реторику у ра-
зним смеровима, док изазване смрти остају бројне и непроменљиве: 
лажов – као странац –  у срцу је нечега што би требало да буде свето. 
отуд долази нова и модерна дефиниција човека: „Будале су људи од 
старина,/ будале ће остат довијека“. Дефиниција човека – не губећи 
трагичан лик – поприма апсурдни и гротескни вид.

То је сасвим шекспировско искуство. Јер, основно будалашење у 
Лажном цару Шћепану Малом, које обухвата све учеснике на херојској 
позорници, будући да се сви – у неком моменту дела, у обавезујућем 
просеву драмске свести – препознају у својствима будале, сродно 
је са сценским препознавањем какво је остварено у Шекспировом 
Троилу и Кресиди: „Круг будала постаје затворен, чак и Нестор и 
Улис за тренутак бивају уваљени у то опште будаљење.“33 У Лажном 
цару Шћепану Малом, трагични и фарсични покушај утемељења у 
месији, као да сведочи како је човеково утемељење постало немогуће: 
не услед трансцендентних (метафизичких) разлога него услед нихи-
листичке (историјске) судбине човека у свету. То не поништава при-
суство патетичног у делу, јер управо херојска патетика ствара онај 
неупоредиви квалитет Лажног цара Шћепана Малог. Како?

31  Karen Armstrong, BIBLIJA – biografija, 81
32 Архиепископ Аверкије (Таушев), Православно тумачење Новог Завета, 
превели Младен станковић и Мирослав Голубовић, Православна мисионарска 
школа при храму светог Александра Невског, Београд, 2006, 325.
33  Jan Kot, Šekspir naš savremenik, preveo Petar Vujičić, Svjetlost, Sarajevo, 1990, 
84.
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околност да је присуство pathosa у Лажном цару Шћепану 
Малом аутентично, премда је прожето нихилистичком отвореношћу 
за иронично, комично, гротескно, преиначава и перспективизује 
сáмо патетично: „Није одлучујући непатетичан тон ироније, него 
његов индиректан начин поступања који указује да се оно што је 
казано и схваћено о ономе што се догодило, не поклапа са оним што 
се догодило. Pathos који се не исцрпљује у патетичном изразу и није 
чак ни упућен на њега ступа наспрам нас попут вишка који се никада 
у потпуности не може искористити, попут нечега што се може ока-
рактерисати као бесмислено и бесциљно, утолико што кида мреже 
смисла, прекида правилно дело и на тај начин деконтекстуализује 
догађај.“34 Тако pathos разграђује значења која призива.

Његошево песништво даје, дакле, три различита одговора на 
питање о човеку. Будући међузависни, они су у нечему слични а у нечему 
се разликују: човек – у Лучи микрокозма – пребива у егзистенцијалним 
модусима тајанствености и изабраности; човек постоји – у Горском 
вијенцу – као ништавност и као императив делања; човек поприма – у 
Лажном цару Шћепану Малом – својства универзалне будаластости. 
Тајанственост, изабраност, ништавност, императивност, будаластост 
као да представљају егзистенцијалне облике човекове бестемељности 
и истовремене и непрестане потраге за утемељењем. 

воља да се постигне утемељење није само основни човеков на-
пор – као индивидуални, као дуални, као историјски, као немогући 
– него испуњава његов најунутрашњији покрет који је трагички. 
овај непрестани покрет против самозагонетности, ка разрешењу, 
против бестемељности, открива двострукост у свету и неједнакост 
са светом, да би потражио свој корелат ван света: корак ван света 
(дух) који се одвија унутар света аутентично је трагички корак. 
На таквој трагичкој позадини као да настаје многообличност 
Његошевог песништва у којој се издвајају – са потпуно посебним 
својствима и значењима – трагични, комични, иронијски, гротеск-
ни одговор на питање о човеку. 

34 Bernhard Valdenfels, Osnovni motivi fenomenologije stranog, preveo Dragan 
Prole, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 
2010, 56‒57.
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3.

Парадоксални спој Атине и Јерусалима, као „однос између 
хеленизма и хришћанства, који је, бар формално, најважнији за 
европско човечанство“,35 има своје стилске, родовско-жанровске, 
поетичке, цивилизацијске и духовне резонанце у Његошевом пе-
сничком искуству. 

То препознајемо у часу када нагласимо како је „тешко... зами-
слити већу супротност стила него што је овде, између ова два, једнако 
античка и епска текста“: Илијаде и Библије.36 Премда припадају 
истом времену, јер припадају античком свету, као што припадају 
и сродном књижевном роду, јер очитују епско упризорење света, 
хеленски и библијски текст упадљиво се стилски разликују. сáмо  
стилско разликовање, међутим, неминовно повлачи за собом увид 
у једно далекосежно разликовање које у наше искуство уводе Атина 
и Јерусалим. 

околност да се у Хомера догађају „многе ужасне ствари, али 
се никада не догађају немо“, па „ниједан говор није толико испуњен 
страхом или срџбом да би му недостајали инструменти језичко-
логичког распореда или да би ти инструменти били несређени“,37 
делује као уверљив опис многог Његошевог монолога: распоред 
разлога, њихово степеновање, претходне околности драматич-
не ситуације – попут сукоба вука Мићуновића и Хамзе капетана 
у Горском вијенцу – припадају стилским својствима Његошеве 
дикције. 

Али, у њој су истовремено – као у библијском тексту – многе 
„речи и гестови упућени... ка унутрашњости слике или у висину, 
према једном неодређеном, тамном месту, које се никако не налази 
у првом плану“.38 Тако су речи владике Данила праћене напоменом 
да их он износи „међу свима као да је сам“, што значи да је његов 
духовни поглед сасвим усмерен ка унутрашњости слике која му 

35  Аница савић ребац, Дух хеленства, 73. 
36  Erih Auerbah, Mimesis, preveo Milan Tabaković, Nolit, Beograd, 1978, 17.
37  Erih Auerbah, Mimesis, 14.
38  Erih Auerbah, Mimesis, 15.
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је пред очима. Његове речи упућене у висину дочарава молит-
ва – и она исказана међу свима – усмерена према неодређеном 
и невидљивом предмету: „Боже драги који све управљаш,/ који 
сједиш на престол небесни/ те могућим зажижеш погледом/ сва 
свијетла кола у простору“. сва пажња је усмерена негде далеко 
изнад трагичког јунака.

Шта значи овај паралелизам Атине и Јерусалима у стилској 
особености песничког текста? Да је Његошево песништво устројено 
на оним стиловима који су конститутивно утицали „на евро-
пску презентацију стварности“.39 свакако да је таква стилска мре-
жа, коју не одликује хармонично него напето и антагонистичко 
прожимање стилских својстава, плод песниковог индивидуалног 
укрштаја лирске рефлексије и епске културе. То се појављује и на 
нивоу појединачних мотива. Тако у Лучи микрокозма проналазимо 
да Божији poiesis представља моменат јудео-хришћанске представе 
о космосу који настаје, док околност да његово настајање није ex 
nihilo открива хеленски моменат у том poiesisu.40 Унутар еротичког 
мотива, пак, препознајемо како је мистички и спиритуални тона-
литет Ноћи скупље вијека, у слојевима хришћанског искуства, по-
дударан са осамостаљеним значењима хеленске калокагатије из сна 
вука Мандушића. 

оно што се у стилском регистру образује кроз укрштање 
лирске рефлексије и епске културе, у родовско-жанровском регистру 
појављује се као трагичка структура. она свакако представља 
драмски интензитет чији је основни израз напетост.41 Али, она 
истовремено обележава и фундаменталну могућност човековог 
постојања.42 Могло би се помислити да – у оквиру родовско-жанровског 
момента Његошевог песништва – судар са нужношћу, упечатљив у 
Горском вијенцу, заснива трагички доживљај света: у знаку Атине. 

39  Erih Auerbah, Mimesis, 29.
40  Hans Jonas, Philosophical Essays, Atropos Press, New York – Dresden, 2010, 26.
41  Emil Štajger, Umeće tumačenja i drugi ogledi, prevela Drinka Gojković, Prosveta, 
Beograd, 1978, 142.
42 Emil Štajger, Umeće tumačenja i drugi ogledi, 188.
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Јер, трагичко осећање живота несумњиво припада Атини, 
будући да трагичка драма потиче од „тврдње: нужност је слијепа те 
ће сусрет с њом човјека лишити очију, било то у Теби или у Гази. Та је 
тврдња грчка, а на њој саздан трагички осјећај живота најзнатнији је 
допринос грчког генија нашој баштини“.43 Томе иде у сусрет сазнање 
о томе да „јудаистичка визија види у пропасти специфичну мора-
лну погрешку или неуспјех разумијевања“, што свакако постоји на 
ивицама преговарачких свести у Горском вијенцу, али је доминантно 
разрешење сасвим у духу сазнања грчких трагичких песника који 
„тврде да силе које обликују или уништавају наше животе леже из-
ван власти разума или правде.“44 

и сазнање о томе да „за Жидова постоји чудесан континуи-
тет између знања и чина“ има својих рефлекса у Његоша, али је 
претежније сазнање како између знања и чина лежи „за Грка, бе-
здан ироније.“45 Неподударност између трагичког знања и човековог 
чина јесте основ трагичке ироније: није ли смех игумана стефана 
– као и надмоћан став у односу на владику Данила – настао као 
облик надмоћи коју има мудрац над трагичким јунаком? Премда 
би све то наговештавало како су симболи и традиција хеленства 
основна трагичка подлога у Његошевом песништву, ипак 
разноврсност садржаја слободе у распореду и сукобу вредности дуж 
песникових дела показују да се понор слободе – у карактеристичној 
многообличности традиција Јерусалима – појављује као хришћански 
моменат трагичког осећања живота. 

Но, сви ти стилски и родовско-жанровски преслојени мо-
менти, који показују да је Његошево песничко искуство образо-
вано на унутрашњој противречности цивилизацијског темеља 
на ком настаје српска књижевност, свакако да подлежу промена-
ма које у осећање света уносе модерна времена. Јер, „у најмању је 
руку вјеројатно да се скуп хеленских и кршћанских вриједности, 
који се зрцали у трагичкој драми и који је минулих два тисућљећа 

43 George Steiner, Smrt tragedije, prevod Giga Gračan, Centar za kulturnu djelatnost 
SSO Zagreba, Zagreb, 1979, 14. 
44 George Steiner, Smrt tragedije, 15. 
45 George Steiner, Smrt tragedije, 16.
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давао тон духу Запада, данас налази у оштру опадању“.46 У часу када 
цивилизацијски сусрет хеленских и хришћанских традиција обе-
лежава њихову романтичарску кристализацију настаје Његошево 
песништво. У њој као да је последњи пут обележен потпуни интен-
зитет хеленских и хришћанских својстава. 

Но, романтичарска кристализација је код Његоша и најважнија 
посредна и поетичка путања између хеленско-хришћанских 
традиција и модерног искуства. Јер, у поетичким распонима ро-
мантизма наглашен значај има како окрет ка гностицизму47 тако и 
настојање да се хармонизује грчки мит са антитетичким захтевима 
хришћанства.48 околност да „романтичари настоје да одразе и хете-
родоксне и традиционалне елементе одједанпут“,49 омогућава нам да 
Његоша доведемо у паралелу са Блејком. Јер, „модерно доба је виде-
ло вртоглав пад аутора који су представљали апостолску гнозу, било 
космолошку, било метафизичку. Песник као Блејк – упркос његовом 
примицању традиционалним изворима – такође представља хете-
родоксну силу – и тај ’помешани’ квалитет је карактеристика ен-
глеског и, у извесној мери, француског и немачког романтизма.“50 

Управо „помешани квалитет“ представља битно својство 
Његошевог песништва, будући да обележава гностичке моменте 
који – путањама песниковог метафизичког искуства – бивају актуе-
лизовани у модерном искуству. Јер, „пад у грех није се могао догоди-
ти у природном свету зато што је сам природни свет резултат пада. 
Пад у грех је догађај у духовном свету. У том смислу он (пад) је пред-
светски, он се догодио пре времена и произвео наше рђаво време“.51 
основна ситуација Луче микрокозма открива нам битан дослух са 
модерним филозофским искуством. отуд препознајемо њене бројне 

46  George Steiner, Smrt tragedije, 211.
47 Marija Janjion, Romantizam, revolucija, marksizam, preveo Stojan Subotin, 
Nolit, Beograd, 1976, 222.
48 M. H. Abrams, Natural Supernaturalism (Tradition and Revolution in Romantic 
Literature), W. W. Norton & Company, New York – London, 1971, 67.
49 Arthur Versluis, Gnosis and Literature, Grail, Saint Paul, Minnesota, 1996, 23.
50 Arthur Versluis, Gnosis and Literature, 172.
51 Nikolaj Berđajev, Filozofija slobodnog duha, preveo Miroslav Ivanović, Dereta, 
Beograd, 2007, 54. 
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кореспонденције са филозофским схватањима Лоског, Берђајева, 
соловјова, Франка, Шестова, као кореспонденције које се образују 
у кретању слика и идеја од неоплатонизма до протестантског ми-
стицизма и православног начина мишљења. Тако се у синтагми „сам 
по себи“ – из трећег певања Луче микрокозма – појављује као „знак 
Његошеве оригиналности околност да у овим српским речима он 
комбинује грчко схватање ’autarkeia’ код Аристотела са схватањем 
’philautia’ какво постоји у мистичкој и аскетској традицији право-
славних цркава.“52 

У Његошевом песништву се препознаје, дакле, цивилизацијска 
резонанца какву поседује културноисторијски и духовни парадокс 
између Атине и Јерусалима. Јер, није остварен тек неки спој, попут 
многих спојева које образују разнородни песнички светови, већ је 
остварен – као утемељујући – онај спој који оличава диференцијал 
цивилизације. „Јединствена црта цивилизације која се развила у 
Европи у посткласичним временима јесте она која је обухватала у 
свом истинском заснивању дуално наслеђе медитеранске антике. 
Не постоји – по мом сазнању – аналогија у односу на ову чињеницу 
у било којој од важнијих цивилизација човечанства, пошто је ова 
чињеница темељно обликовала нашу цивилизацију. Тако створена 
унутрашња тензија, огромни лук супротности која је морала бити 
премошћена и приказана у дугој гигантомахији надмећућих чини-
лаца, може добро објаснити нешто од јединствености која данас 
разликује ’западног човека’, као наследника овог тешког историјског 
рада, од свега што се било где појављивало на овом свету.“53 Управо 
овај диференцијал европске цивилизације54 обележава да је Његош 
репрезентативни песник српске културе превасходно по томе што је 
песник цивилизације на којој је српска култура настала, којој је она 
припадала у различитим временима и која је њен неотклоњиви део. 

52  J. H. Dubbink, „The ideas of good and evil in the ‘Lučа mikrokozma’“, Tijdschrift 
voor Philosophie, 23е Jaargang, Nummer 4, December 1961, 639. 
53  Hans Jonas, Philosophical Essays, 21
54  Hans Jonas, Philosophical Essays, 45. 
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У његовом индивидуалном таленту постоје различита 
својства: својства лирске рефлексије исказује однос између песничког 
ја и Бога, чији је израз Бог самства; својства епске културе исказује 
однос човека и света, чији је израз Бог историје; својства драмског 
интензитета рачвају се у правцу индивидуалног доживљаја, какав 
доносе песме и Луча микрокозма, и у правцу колективних односа, 
какве упризорују Горски вијенац и Лажни цар Шћепан Мали. 

Песников индивидуални таленат, који почива на осећању 
мистичког, личног и понорног Бога, разгранава се у дотицају са 
српском традицијом: са њеном народном и епском артикулацијом, 
прожетом претхришћанском и хришћанском слојевитошћу; са 
њеном средњовековном спиритуалношћу, у којој се сустичу хелен-
ска и хришћанска мистичност; са њеном модерном артикулацијом, у 
чијем садржају пребива однос између метафизике и нихилизма. Но, 
песников индивидуални таленат – у својим разуђеним односима 
са српском традицијом – допире до европских основа, које очитује 
колоплет веза између хеленске традиције, обележене симболима 
logos-а и Атине, и хришћанске традиције, обележене симболима 
откровења и Јерусалима. То је културолошка подлога Његошевог 
песничког искуства.

Није, дакле, Његош репрезентативна фигура српске културе 
само зато што је највећи српски песник. Није он то ни само зато 
што српској култури и традицији припада својим избором: како 
својом одлуком тако и својим делом. он је репрезентативан зато 
што у српској култури – у аутентичном дослуху са њеним пресу-
дним духовним и поетичким ритмовима – остварује најопштији 
и утемељујући  цивилизацијски моменат који омогућава сáмо 
постојање српске културе: унутрашњу закономерност европског 
удеса. Управо зато што је еминентно европски песник, Његош је у 
исто време репрезентативни и класични српски песник. 

Но, мимо културолошких утемељења, Његошево песничко 
искуство, као искуство у којем долази до стапања хоризоната наше 
цивилизације, као искуство разнородне духовне и симболичке 
осећајности, као искуство кризе и прелаза, ствара парадоксално 
трагичко сазнање: само осећање Бога – или свест о Богу – обезбеђују 
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трагичко расветљење егзистенције. Без тог осећања – или те свести 
– трагички положај човека као да је немогућ. Зашто? Човек постаје 
трагички моменат тек у часу када се – у његовом осећању или све-
сти – расветли да је његов положај такав упркос томе што постоји 
Бог. У језгру Његошевог песништва очуван је онтолошки парадокс 
по којем је човеков удес трагички услед неразрешивости у Богу: не 
зато што негира Бога, нити зато што настаје мимо Бога, него управо 
зато што постоји Бог.

У часу када неумитно бива упућен ка телеолошком 
разрешењу своје судбине у Богу, нестаје човек као трагички мо-
менат. Ту се очитује немогућност хришћанске трагедије. Када 
би био упућен само на осећање бестемељности, као осећање које 
уклања свест о Богу, човек би могао само бити трагичан. Јер, ако 
нема свести о Богу, ако се постоји у осведоченој бестемељности, 
остаје могућ само трагични доживљај као један од могућих начина 
саморазумевања. У Његошевом песништву је дотакнуто – у пре-
дстави о човеку као машини или у осећању трпије као света – ово 
искуство.

оно може бити трагично, али није трагичко, јер је искуство 
бестемељности недовољно за трагичку вишедимензионалност по-
зорнице. оно се појављује као рубно искуство трагичког песнич-
ког искуства, које има парадоксалну природу. Јер, тек напоредно 
постојање и осећања бестемељности и осећања Бога обезбеђује 
трагички моменат егзистенције. Тек када се – из понора слободе – 
супротстави бестемељности у име Бога који ничим није гарантован, 
човек се утемељује у егзистенцијалној противречности. Тада настаје 
трагичко осећање живота.

 и када помислимо како свет нема темеља, како је сáма 
бестемељност, човек остаје неједнак са светом, јер није у истове-
тном егзистенцијалном ритму са њим. Човек остаје – по Ничеу 
– неутемељена животиња. отуд је човек у свету као изворна нее-
квивалентност са бестемељношћу. Где он проналази темељ осећању 
сопствене изворне различитости у односу на бестемељност? У 
осећању Бога мистикâ. Тек са тим осећањем, човекова егзистенција 
добија трагичку вишедимензионалност. 
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Јер, Бог мистикâ остаје потпуно непротивречан у одно-
су на човеков егзистенцијални ритам као трагички ритам. Како? 
Пулс човекове егзистенције је у еквиваленцији са Богом мистикâ: 
то је оно „најближе својство“ које они деле, премда не и осећање 
консупстанцијалности човека и Бога, можда само наговештај 
драме божанствености у човеку. Но, човек је – истовремено – у 
нееквиваленцији са бестемељношћу света. отуд је егзистенцијални 
пулс трагички, јер тако одјекује у бестемељности света: управо зато 
што одјекује у складу са Богом мистикâ – који је свету непознат. 
Човек је несклад два такта – Бога мистикâ и бестемељности света – у 
једном егзистенцијалном покрету који припада трагичком ритму. 
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Рајко Петров Ного

ПЕСМЕ О ЉУБИЦИ

ПОЉУБАЦ

У клупко безазленства у радост постојања

Пахуљу оданости и мотајуће среће

Грунуо је марсовац ништитељ одстојања

и наша умиљатост више устати неће

Кроз очи застакљене пламичак неверице

и тихо скамутање њушкицом веверице

и три капљице крви Носи Ме вапе Кући

Што си ме оставио Двоношче свемогући

Последњим драмом снаге подигла је главу

Како ћеш без Кербера Мргуда Кротке Звери

Ко ће ти држат стражу од Нежељене крити

сад је небрањен пролаз у одшкринуте двери

и сув брисани простор у греоту и страву

и за длан ме угризла љупким пољупцем смрти



П
О

ЕЗ
И

ЈА
   

  Р
ај

ко
 П

ет
ро

в 
Н

ог
о 

–
 П

ЕС
М

Е 
О

 Љ
У

БИ
Ц

И
   

   
   

 

36

 
ТУ САМ ЗА ПОЛА САТА

Глува недеља вече На амбуланти пише

Ту сам за пола сата Преведох: никад Дрхтав

Ти лежиш на бетону Чини се бетон дише

Зрнцем свести знам да си мртва Ја скоро мртав

сад кад смо тако близу а тако удаљени

овом и оном свету Док сијалица титра

Бесмислом Јесмо ли и глувилом удављени

сад кад не знам да ли сам мртав или си мртва

На трен наћутасмо се за бесконачност целу

Тако причају они које смрт још не дели

Тело је пропадљиво Душа је скоро смртна

За пола сата стиже Попипа је по челу

Подигао сам руке онда смо опет сели

Премда је топла рече Мртва је скоро мртва
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БАЛАДА О ГРОБУ

Прилично мртве возили су нас кући

Као да спаваш легла си ми на крило

са нарамка ћеш у своју логу ући

и скружати се Ништа није ни било

и прожећеш се присношћу укућана

и удахнућеш оно с чиме си срасла

Замладиће се на простирци од лана

Та на псу рана Па на псу и зарасла

стреси са себе рђу убоја чивит

Плавим језиком стопи пилулу зрака

и Петар ће те кенгурски на се привит

А потом чујем Долази служба мрака

смешкали су се све као да и неће

и однели те на неко гробље псеће
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НА УЗИЦИ

Још неутешно лајеш да ћу те оставити

А када се појавим сва скакућеш од среће

Завезујеш се у чвор скривена у павити

Преко пољане јездиш у небеса узлећеш

Узицом замишљеном враћаш се постиђена

и шениш умиљато и диригујеш репом

Псећу ми цвилу цвилиш радоснога виђења

и литром позвекујеш већ оглувелим епом

Ко дете потрбушке с лицем у морској води

сад чамиш у тишини моје потиштености

Шта су сви људски греси спрам Божије греоте

с толико јарких сени твој присен са мном ходи

Када тихо корачам тај бол да тише носим

Нисам те оставио Не знам ко ми те оте
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СЛИКАЛИ СМО СЕ

Једва сам нахватао шарпејку Љубичицу

Да седне и да гледа у око апарату

У сваком фотографу видела би убицу

Прво те усликају па стрељају у рату

са атавизмом женке ко је у смрти био

Украли су му сенку и заледили очи

Је ли нас усликао или нас усмртио

Једнооки Полифем кад блицну и укочи

руке на вишку коже дрхтаве Мргудице

Тај фини тремор тела док дамар мукло туче

У срцу јежа језе тиху цвилу грудвице

А онда све је стало Ко да је било јуче

Марсовац са кацигом кад нас је за трен збрисо

Прво је усмртио онда фотографисо
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ГЛУВЕ СЛИКЕ

изнад слика поред књига попуњен је зид

све њушкицом до њушкице окићен је сто

са прозора на вратима изоштрава вид

одсвуда нас немо гледа Намрешкани створ

Надзире нас штити брани биран редак звер

На свет спољни уперила рефлектора сто

само што не проговори човеколик кер

ово су ми укућани Не дотичи то

Ако нема Мргудице ко нам чува сан

са присенком несмиренком лелујам кроз ноћ

Тамо амо светлуцало замакло у дан

А дан свиће само зато да дочекам ноћ

снимцима ми да ублаже затрпали сто

Глуве слике мртве књиге Жив је само бол
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БАЛАДА О ЉУБИЦИ

Да узмем друго псето говорили ми зналци

Првога сећаћеш се а играћеш се с другим

У моме се случају показаше незналци

Не могох да је издам у тиштањима дугим

све гледајући друге радоснотужним оком

Како су разнолики мили у Божјој башти

Туђи а мени присни док окрећу се боком

све укруг бесконачни у некој псећој машти

А онда стреловито у далеку даљину

Колико ближе циљу толико циљ се даљи

и трчали су тако смрче се онда сину

За хоризонт замичу све ближи што су даљи

Не могу да их стигну ни мисао ни птица

А тамо камо журе сусреће их Љубица
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Радисав Милић

ПРАГ

 речи најдуже остају у нама. Живе и враћају слике, које би 
без њих биле љуске ораха, суве и празне. речи су душа сећања.

 осман ме посматра својим воденим очима и у погледу 
видим да његово ћутање значи да моје речи и не разуме. оне су за 
њега лепи звук без смисла, без значења. Дуго му говорим између 
два потеза, а он ме стрпљиво посматра. На њега моје речи слећу 
као птице на брозаниспоменик.са згужваног папира његовог лица 
немогуће је нешто прочитати. Тек обрише знојаве руке о белу кецељу 
и покрене неку шаховску фигуру, погледа ме као да ништа нисам ни 
рекао и изговори промукло:

 –  То ти је све живот. судбина. 
 онда погледа према својој сладолеџијској и посластичарској 

радњи, почађавелој металној бараци на којој је неки иронични 
фирмописац написао назив „Будућност“. Дуго гледа своју металну 
судбину и као да ми даје могућност да га за то време покрадем, променим 
неки потез, створим неку предност и коначно једном победим. страхује 
да ћу једном одустати, прекинути тај низ вишегодишњих пораза, и 
срушити свет дрвених фигура омеђен са шездесет и четири поља.
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 Над нама стари орах просуо своју хладовину као сумрак 
времена, а крај нас жубори танак млаз хладне воде из камене чесме, 
озидане пре памћења и најстаријег становника варошице. сунце 
просуло дан као врелу жуту сламу између два брда и преко пу-
сте железничке станице. седимо загледани у црно-бела поља као 
генерали у опустошено бојно поље. само краљеви и краљице, уз 
мало верне свите, стоје на бојишту чекајући наше старачке шаке да 
прекину тај дрвени живот. Поред нас црни пас у неверици гледа у 
непромењену слику од јуче и прекјуче, од прошле године: један же-
лезничар и један сладолеџија играју шах погрбљени као грабљивице 
над неком лешином.

 – Пруге су једина ствар која увек иде однекуд и некуд води. 
Зато се и воз увек креће од једног циља ка другом – говорио је мој 
стриц Адам гладећи жуте бркове, као да та животна филозофија 
има директну везу са његовим брковима.

из уста железничара-филозофа никада нису излазиле обич-
не, свакодневне речи. или су излазили издисаји, дубоки и тешки, 
или мудрости. остало је било ћутање којим се оградио од свега, а 
највишеoд људи. возове је волео, али не и људе који су излазили из 
њих, смејали се без разлога, гурали у метежу на станици, тискали се 
око османове сладолеџијске радње, просипали бозу и лимунаду из 
чаша, остављали за собом неред и речи без смисла. он је говорио 
само када има нешто важно да каже. Једино обично што би изго-
ворио било је везано за отпремање воза и детаље око распореда 
полазака и долазака. Гледајући неког обешењака како покушава да 
на шини иде што дуже, такмичећи се са осталима, уздахнуо би и 
промуцао:

 – Наш ти је живот само, ето, једно путовање између две 
станице.

 На брзину купимо фигуре, јер је воз ускоро требало да 
стигне. ваљало је све припремити, али се осман, као и увек, љути, 
одмахује руком. Каже да је то моје „ускоро“ далеко од стварне жур-
бе, да ми се живот претворио у „сад ће воз“, „оде воз“, „брине ме 
ово кашњење“. Нервира га што сам у стању због воза и партију да 
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прекинем, што сам у стању и пола сата раније да станем поред пруге, 
утегнуте униформе, беспрекорно испеглане и чисте. Не разуме он 
моју железничарску душу и да моје време другачије тече, да ја возове 
и путнике не видим као он. Њему су то муштерије и прилика да се 
нешто заради, а мени... Ја осећам душу воза. Кад ми паром испуни 
плућа, осетим тај мирис душе локомотиве у станици. Дуго ми запо-
седне груди и излази из мене још дуже. Живи у мени као моја душа, 
све до следећег воза.

 Не разуме он мој посао. Морају се скретницама повезати ко-
лосеци да возови могу прелазити с једног на други без заустављања. 
На мојој станици то све мора ручно и није то лако, иако нема мно-
го маневара. Кад откључам скретницу и дохватим полугу, замахом 
пребацим скретнички утег у положај за намеравану вожњу, смер и 
скретање, затим закључам скретницу, обавестим надлежне, податке 
запишем. У грудима тада осећам неку испуњеност, неку важност и 
битност. Знам да је спашено стотине живота. и она мајка са двоје 
деце што иде свом мужу у посету, и она бака са корпом што путује 
на градску пијацу и они момци с гитаром што су јутрос ушли у воз 
носећи огромне ранчеве. сви они, можда, и нису свесни вредности 
мога посла, некада ме и не примете у пролазу, али ја не марим. Жури 
тај свет некуд, има свој циљ и правац. 

Не марим што ни осман посластичар то не разуме. На овој 
станици све је моја одговорност, моја дужност. Нема скретничара, 
ни скретничарске кућице, нема руковаоца маневрима, ни прегледача 
кола, нема отправника. сам о свему бринем и водим рачуна. Чистим 
сигналне и скретничке светиљке, чистим и подмазујем скретнице 
скоро сваког дана. и карте издајем, иако не морам. Могу то 
кондуктери у возу, али волим да је код мене све исправно и како 
треба. Није ми то ни много тешко. Два-три путника који са станице 
крену током дана нису ми неко оптерећење. А и воле људи од свога 
карту да купе, да је понесу са своје станице.

 осман углавном негодује чекајући ме са припремљеном та-
блом да кренемо у шаховску битку, али ја више волим да поуздано 
све урадим, обезбедим, да све и двапут проверим. То одузима време, 
али је важно да је све безбедно, чисто и исправно. Код мене је све 
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беспрекорно и кад погледам тај ред и склад, буде ми жао што мој 
стриц Адам није жив, што није дочекао пензију, па да седне испод 
ораха и посматра како све уређујем и боље од њега. Некад ми се 
учини да му чујем глас, док посматрам како са паром одлази воз 
из моје станице нестајући као црна тачка у даљини, без кашњења. 
Чујем како ми говори неким шапатом са непознатог неког места:

 – Наш ти је живот само, ето, једно путовање између две 
станице.

Док стојим у униформи, усправан и поносит, са црвеном капом 
на глави, држећи у руци сигнални лопарић, осећам како ме многи са 
дивљењем гледају. осећам се као неко ко та путовања усмерава и даје 
им правац, као неко ко одлучује куда ће овај свет и када кренути. Људи 
као да то и осећају, па ми уз оштар звук моје пиштаљке машу. они млађи 
некада се и сликају са мном, понекад пожеле и моју црвену капу да ставе 
на главу, али им то не допуштам. ред и правила се морају поштовати.

– Железничар је увек у униформи. одело не чини човека, али 
униформа чини од обичног човека човека закона. свеједно да ли су 
државни или природни. Закон је закон и мора се поштовати. ред је 
ред и мора се спроводити. Наравски и под обавезно – декламовао 
је мој стриц Адам гладећи жуте бркове.

осман ни то не може да разуме. Каже да се сваки ред одавно 
изгубио, да људима више ни униформа није света, да баш ти што 
желе да се сликају са мном најмање цене мој железничарски труд и 
осећај дужности. осећам да би ми рекао и да ни ова станица никоме 
више није потребна и да би је требало укинути, али то прећути. од 
мојих возова и ове станице зависи и његова метална посластичар-
ница. Без станице нема возова који стану, нити путника који из-
лазе да се освеже његовом бозом и лимунадом. Коме би продавао 
своје кугле сладоледа. Нама двојици шећераша сладолед је био као 
жедноме слана пршута. Тек понекад поделили бисмо једну куглу да 
преваримо жељу.

–Мој османе, човек ти је пут, живот ти је пруга једна дуга, а 
они њени прагови, то ти је степеник по степеник, жалост по жалост, 
радост по радост.
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– Живот није ништа – одговара он. – Уђеш у ову нашу стани-
цу, изађеш из ње. То је његово трајање и смисао. више ова партија 
шаха има смисла од њега. У овом шаху победим понекад, а у животу 
никад. све сами порази и мука, дуга, упорна.

 Жао ми га је што тако говори. Мука је кад човек на живот 
гледа као на казну. То је зато што не разуме ни шта је живот. У ства-
ри и нема живота него путовања. Циљ је тамо куда смо кренули, а 
увек се крећемо некуд и то нам даје осећај да смо живи. Зато је моја 
дужност важна за сваког човека и зато је мој живот на станици 
важан. Због свих који путују, ја сам остао да стојим овде и бринем 
да ти други путују и стигну до свог циља. Полуга моје скретнице, 
није обична полуга. Ја возовима дајем смер, звиждук моје пиштаљка 
означава почетак пута.  

Буде и тешких дана, када се неко и повреди, пијан испадне из 
воза, када дан на станици буде обележен неком страшном несрећом. 
и то је живот, јер је и то део неког путовања. Неком је суђено да дође 
до станице и да га сачекају они које воли, а неком да, ето, испадне 
из воза. Неком је воз почетак путовања, а некоме крај.

Moja исидора је волела, ево овде, испод овог старог ораха, да 
седи и машта о путовањима. седела би у белој хаљини, као грудва 
снега на мрачној слици дана. Јутарњи зраци сунца који би стигли 
пре хладовине, ту белину осијавали су до слепила. Њена бела при-
лика, била је фатаморгана моје станице, бели сан који живи на јави 
једне железничке станице. 

станицу није волела. Моју униформу пеглала је квасећи је 
сузама. Плакала је у почетку јетко, као остављено дете, а онда је с го-
динама само дубоко удисала гледајући како возови долазе и одлазе.

Ето, шта ти је живот. Многе сам испратио на пут и дочекао с 
пута, многима сам пожелео срећан пут и пазио да безбедно отпутују и 
допутују до неке своје жеље, а исидорина жеља је остала као залеђена 
у оном њеном погледу. Некада би гледала како људи одлазе срећни 
на пут, како пролазе кроз нашу станицу и кад би се воз изгубио у 
даљини и пара слегла, погледала би ме оним својим погледом дуго, 
болно дуго, уздахнула, и окренула се, без речи ушла у кућу. Ја сам 
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неколико секунди био као ошамућен, као осрамоћен, не знам. онда 
бих се тргнуо као из сна и отрчао да јавим да је воз кренуо даље.  срце 
би ми се тада испунило неком срећом и онај њен поглед нестао би.

осман не воли кад причам о исидори, чак ни када поменем да 
је његов сладолед од ваниле волела више од... Не, путовања је ипак 
највише волела. Наша дневна соба била је испуњена сликама далеких 
престоница, паркова, обала и импозантних грађевина. На витрини 
стајала је у јефтином раму једина фотографија њеног путовања у 
Дубровник. она стоји у хаљини боје мора, наслоњена на онофријеву 
чесму, насмејана као детињство, држећи у рукама Петраркину књигу 
песама. Ту фотографију показивала је свима и говорила надахнуто да 
је чесму подигао онофрио де ла Кава 1438. године, када је саграђен и 
водовод у Дубровнику, да је оно са леве стране мала црквица светог 
спаса грађена након потреса 1520. године... исту причу, истим 
људима, поновила је стотинама пута. ипак, сви су је слушали са 
таквом пажњом као да им прича први пут, одајући тако пошту том 
њеном сећању и вредности коју има за њу. Кад би на крају сви оти-
шли, држала је ту фотографију и ћутала, углавном ћутала.

Ја сам тада излазио напоље, обилазио колосеке, проверавао 
отпремнице. Ходао сам праговима, а временом као да сам научио 
њихов редослед напамет. Знао сам где се налази скоро сваки чвор на 
њима, свака напуклина. Другом су можда сви ти прагови били исти, 
али не и мени, управнику баш ове железничке станице. ишао бих 
најдаље до последње скретнице и враћао се назад према станици да 
све припремим за долазак воза. То је био мој свет, свет прагова, ко-
леосека и камења. Познавао сам га, разумео његове потребе, осећао 
његову душу. Мирисао је другачије од свега, мирисао је на возове, 
пару локомотива, на возове који долазе и одлазе. Моја станица ода-
тле личила ми је на неку цркву без звоника, на неку усамљену цркву 
са само једним верником.

осману сам ово само једном рекао, а он је направио ону своју 
гримасу коју прави и кад одиграм неки погрешан потез. онда ми 
је говорио и да нисам баш нормалан и да то што причам не треба 
ником више да поновим да ме не би у лудницу одвели. Додао је како 
сам од своје железничке работе направио божански посао. 
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– ишли би возови и да нема тебе, путовао би свет тамо-овамо 
и без твоје станице.

Заболеле су ме тада те његове речи и годинама сам их као 
трнове вадио из душе. Никада му више нисам говорио о томе, јер 
је, као и сви, био слеп за важност мог посла и глув за мелодију која 
се чује када шине вибрирају испред надолазећих возова. Зато сам 
највише волео јутарњи воз, воз који долази у зору, у освит новога 
дана. обично никога није било и могао сам да легнем крај колосе-
ка, на широки најлон који сам ради тога купио да не би испрљао 
униформу, и ослушкујем мелодију долазећег воза. Уз мој образ ви-
брирали су далеки точкови локомотиве и стидљиви звуци путовали 
су шинама до мојих ушију. Нова радост испунила би ми груди и 
осећао сам снагу која ме је могла уздићи до неба, заједно са паром 
локомотиве. верујте ми, да могу да бирам начин на који ћу умрети 
и да знам у ком ће часу то бити, последњи пут бих главу на пружни 
праг ставио и тако душу испустио. све почиње и завршава се ди-
мом, паром као из локомотиве.

исидора је понекад изгледала као неко ко би ме могао разу-
мети, неко ко би ипак могао схватити моју љубав према возовима, 
мојој станици. У униформи сам ја био једино оно што стварно јесам. 
Униформа је била моја жеља и сан, а ја њено тело. Наг испред огле-
дала, без униформе, личио сам на птицу без крила, без перја. У уни-
форми, опет сам био и онај дечак који трчи за возовима, дочекујући 
их и испраћајући, али и овај човек, овај поносни управник станице, 
без којег ни та путовања не би имала свој ред и свој правац. Па 
живот је, лепо је говорио стриц, само тек једно путовање. Како би 
то могло без ове станице и мене у униформи, са лопарићем у руци?

одлазила би у своје шетње ходајући поред тамних шина у 
дугачкој белој хаљини, као привиђење, као фатаморгана лебдеће бе-
лине изнад пруге која води ка југу. Код последње скретнице, на крају 
нашег света, који смо делили годинама, личила је на маслачак који је 
ветар оставио да лебди на хоризонту. онда би та бела тачка почела 
да се увећава њеним повратком, у почетку личећи на несталну пару 
локомотиве. Негде код прве скретнице лагано се појављивала лепа и 
тужна жена у дугачкој белој хаљини. расла је као што и локомотива 
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расте од ситне црне тачке до моћне машине која уз метални топот 
стотине коња улази у станицу. Прошла би поред мене, као да не 
постојим у својој беспрекорно испегланој железничарској унифор-
ми, и отишла у своју собу. Горе је скинула своју хаљину оскрнављену 
честицама чађи и обукла нову белу хаљину, једну од десетак истих 
које је држала у плакару.

време је разливало слике прошлости. све је бледело попут 
дечијег цртежа заборављеног на киши. Боје су се мешале и све је 
постајало расточено сећање, нејасно у свом пореклу и трајању.осман 
стоји поред пруге у средини те слике јаснији од свега и гледа ме 
воденим очима. Његов поглед залеђен је у врелом дану. руке брише 
у своју посластичарску кецељу као да са њих скида кривицу за оно 
што ће ми рећи. воз иза њега, у магловитој и треперавој маглини 
летњег поднева, постаје нејасна одлазећа тачка. Најлепша слика 
мога живота: воз одвози срећне путнике. Путовање се наставља. 
Кренуо је  на време, без кашњења. свој посао урадио сам поново 
беспрекорно.

На црном колосеку лежи покидана белина, расути снег у јулу.  
Део те хладноће, нестварне и неочекиване у овом врелом дану, улива 
се у мене између два дугмета моје униформе. све постаје лед: мој 
поглед укочен на оној белини чији крајеви покушавају да полете, 
попут паре локомотиве, и моја рука која стиска сигнални лопарић 
до грча, до бола. само моје ноге беже од мене и трче према оном 
крвавом снегу што почиње да нестаје. османова уста изговарају 
неке нечујне речи, неке речи које не допиру до мог слуха.

Чућу их тек после много дана, једне вечери док будем миловао 
исидорине беле хаљине, док будем држао један празан офингер на 
којем недостаје хаљина. Чућу их када будем видео да у њеној соби 
и у мом животу недостаје једна жена.

– Ти си је убио. Ти и твоја дужност, твоји возови.

испред нас шаховска поља, дрвене фигуре постројене у рату 
који ћу изгубити. осман ловцем узима моју краљицу. Крај партије 
се назире и отпор више и нема неког смисла. Ђутање испод ораха 
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шири се по станичним колосецима који блистају на сунцу и воз неће 
скоро. Није му време, видим на свом увек тачном сату добијеном 
за тридесет година беспрекорне службе. османово лице мења се у 
лице поруге. Мат. Поразио ме је.

Тишину кидају кораци неког човека, неког путника који стаје 
иза мене. Пре његовог лика до мене стижу његове речи:

– сами играте шах?
– сам.
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* Зоран Костић је рођен 8.10–1948. године (Цетиње, Црна Гора).основну 
школу и гимназију је похађао у Никшићу и Крушевцу, а Филолошки факултет 
у Београду. Пише поезију, драме, приповијетке, есеје, а преводи поезију и прозу 
са руског на српски језик. објавио је 20 књига стихова (неке и у више издања), 
3 књиге драма и 12 књига превода прозе и поезије (Пушкина, Љермонтова, 
Буњина, Хајрјузова, Латињина, слипенчука између других), а у припреми је 
Костићева Антологија руске поезије XI – XXI вијек у преводу  на српски језик. 
Неке од драма Зорана Костића постављене су и играју се на сценама републике 
српске, србије, русије и Бјелорусије. 

За своја књижевна остварења овај аутор је добитник више престижних 
домаћих и међународних признања. Поетска и драмска дјела Зорана Костића  
превођена су на двадесетак свјетских језика, а већи број његових пјесама и по-
ема (130) налази се у најрелевантнијим антологијама српског и југословенског  
пјесништва. 

Зоран Костић живи у Бањалуци.
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Зоран Костић*

ОТИСАК ЧЕЛОВЈЕКОВАЊА

ЦРНА КУТИЈА

Пошто одлежи под слојем вјекова,
откопаће се и кутија ова                       

црног титана, у чије коморе
отиснуто је све што не сагорје          

за зла вијека, и што не иструли
за зла времена (с казаљком на нули

на коју нам се постојање свело):
у грозничавој трци са пепелом,

заобиђено од ватрине силе   
наћи ће као читљиве фосиле –      

траг грамотности хомосапијенса,        
али отисак овог самописа

читаће онај – не који је учен –
већ је са душом, јединственим кључем

за одгонетку предачке Писмене.
(оте се: стога, несразмјерно, мене

много више је овдје словом стало        
него што ме је человјековало). 
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ГОВОРНИ ОБВЕЗНИК  
     

одавно говор сводећи на суво
спарушио се језик и расуо           

на све и свашта прах трошећи при том –          
једнако и на небитно и битно,                                    

несвето, свето, јефтино и скупо,
на недостојно и на недоступно,                 

ради чега је без својства остао                        
и не зна што је од ресице знао –

да замисао ума уобличи
дајући слову смисао у причи,

већ, шта год хтјеле, испадају мале
ријечи прахом језика настале:  

и није више то човјекојезик ,         
он је сад само говорни обвезник.   
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РИЈЕЧ

Пјевај из више небеске сфере, 
у горњем небу друге су мјере,

казују уму и диктирају
ријечи које нетрошне трају,

као тачније, гануће дубље,
освијетлиће себе-зубље,       

и ону сферу небеса, нижу,
са које, онда, ка вишој дижу

дух сваког ума сад свјесног тога:
том пјесмом срце куца за Бога.
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ОБЕЗЈЕЗИЧЕНА ГЛАВА

Глава из које преузеше језик
сем што наказна изазива презир

тих који злочин починише гнусни –
нестати мора као доказ крунски

и непочина и бесловесности
у којој бјеху они у прошлости

многовјековне неисторичности
одтаворене у безјезичности              

кроз постојање сред словесе туђе
као послуга и као оруђе –

топовска храна за радње прљаве:
тако стигоше и до наше главе,

развалише је, језик пресадише –
на њему сада говори и пише

ко никад није, а ми, који јесмо,
из дупље главе постјезичком пјесмом –       

кркљамо, док у стиху издишемо
и ропцем Богу молитву пишемо.                
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ПОЈ НЕМОЋИ

Тек за пјевање језика остало;
за говор ништа или сасвим мало,

за друге језик он више и није -
нити га чује нити схвата свијет,   

потрошио се кроз залудне приче,
тон нарушио – и кад шапће – виче,                      

кад би да буде јасан и увјерљив
изгуби мјеру осоран, увредљив,

а окружењу највише је сумњив
кад се упорно труди да, разумљив,

саопшти нешто од општег значаја:
тад се доведе језик до очаја –

тумара непцем, онијеми, муца,                           
грч његов прате грчеви желуца,

тешко дисање, аритмија срца,
што би да каже, хаотично грца

и, у паници, мозак закључује –
тек када пјева, ток пјесмине струје     

озвучи језик складно,попут струне:
само пјесмине ријечи су пуне.
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МОЛИТВЕНО СЛОВО

Друге ријечи не стижу до Њега,
мрзну код првих облака снијега,

буду ли зими упућене горе;
љети на истој висини прогоре

крилца ријечи недостојних вишњег
које иначе растварају кише,

с прољећа – топле обасјане дугом,
с јесени – ледне, бремените тугом,     

пошто ријечи – откуцаје душа,
Бог само кад су литургијске слуша      

а како стићи у царство Његово
и зна једино изњедрено  слово.
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ОТИМАЊЕ  

разбаштињени – нисмо који јесмо,            
све нам отеше, и тебе ће, пјесмо:

нађу ли у твом стиху шта вриједно              
и по њих важно – словцета ниједног            

отимачи ти оставити неће.
Једини спас је моје неумјеће                    

и, ево, ја те гдје не треба кратим –
(пред јањичарском најездом сакатим),           

чак ти ни срце не дам – на тај начин
обићи ће нас, сматрам, отимачи:                     

због мене може да им се учини –                       
срца са пјесмом нема у руини.



П
РО

Ф
И

Л 
   

 З
ор

ан
 К

ос
ти

ћ

62

ОРФЕЈСКИ СЛУХ    
           

Тон неподатни човјечјим чулима     
(а оно Нешто у себи кад има),

не звучи залуд – то Нешто услиши     
надслух, од људског слуха знатно виши –

орфејска струна у чулу пјесника
којом обдари Бог свога гласника

и оспособи да тај саглас њихов                
остварује се што складнијим стихом       

Богу угодним, људима – зависно
од тога да ли својим римописом           

пјесник толико човјеков дух прожме   
да створ осјети: ’’са тобом се, Боже,

овим сазвучјем стиха сједињујем,
док слушам оно што први пут чујем’’.
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СЕОБА   
                                 

са небеса је у та зимска доба
сјало, колико што траја сеоба                          

себарска, чудна, неочекивана                    
(до данас не знам чиме изазвана),

јер, даноноћно, наочиглед свима,
и Бог је био међу облацима

сврх нашег краја – непомичан, свечан,           
бар таквог сам га видио ја, дјечак                                   

и више нико, а питах свакога –
свог оца, мајку (‘’видите ли Бога’’),

браћу, сусједе, старије и млађе                   
но, осим мене, нико не пронађе

да горе, међу зимским облацима
осим облака шта друго још има

камоли ишта саваоту слично!
А он сјеђаше тамо, непомично,

из златног трона гледајући на нас
и, увјерен сам – тамо је и данас,

међутим, оне земље нема више           
на коју вишњи зраци се излише,         
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ни куће, нити мојих укућана,
нит иког живог има из тих дана

као могућих ондашњих свједока
Богојављења, или варке ока,

па да, искусни, сад осмотре боље –          
небеса горе, или мене, доље.                     
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ИЗРОД

од сваке, знане, подлост је највиша      
кад се изроди безазленост бивша         

од свих безнађа – најбезнадежније
оно је што је нада било прије           

од свих пустиња – равна по пустоши
ниједна није невјерничкој души 

од сваке патње она је најжешћа
која бијаше донедавно срећа       

од свих разора из иних разлога         
најдубљи рађа нарушена слога            

од сваког, црње, оно је црнило
што је бијело донедавно било

од свих мучнина несносну, напросто,
ствара у нама бивше задовољство

од сваке мржње најдубља се јави
на угашеном огњишту љубави.          
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РЕЦЕПЦИЈА

АУТЕНТИЧНИ ПЕСНИК

Као аутентичан песник који је овладао тајнама песничке вештине 
Зоран Костић је успео да нам прикрије све оне напоре неопходне да  се 
те језиве приче артистички обликују и да се читаоцу учини како све то 
некако тече само од себе. Та аутентичност и једноставност песничког 
казивања Зорана Костића догађа се само изврсним песницима. он 
је до те мере савладао организацију песме, да се читалац, већ након 
неколико стихова везује за причу, све уверенији да се она могла само 
на тај, и ни на један други начин, казивати.

Предраг Протић 

ПЕСНИКОВО СЛУЖЕЊЕ НАРОДУ

Постоји српски народ коме сви много дугујемо и који нам ни-
шта није дужан. оно највише што можемо постићи, то је да будемо 
његове слуге и да нам се чини да, ма колико му верно служили, нисмо 
дали све што смо могли. У овим временима, писање овакве поезије 
јесте не само песнички императив него испуњење једног моралног 
и националног дуга. Зоран Костић је своју књигу Казан судбински 
схватио не само као песничко дело, него као националну службу. 
Наравно, Костићева песничка књига не нуди само овакве мотивације: 
она отвара питање морала и позиције песника у једном оваквом добу. 
Зоран Костић део свог дуга српском народу двоструко враћа: прво 
сведочи о трагичним збивањима из његове ближе и даље историје и, 
друго, дарује му једну ваљану песничку књигу с којом неће престати 
дружење ни у часу када се растанемо с њеним последњим стиховима.

Брана Петровић
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ПЕСМА КАО МОРАЛНО ПРОЧИШЋЕЊЕ

Као и већина најбољих песника друге половине двадесетог 
века Зоран Костић пева о кући, породици, једном окушаној 
топлини коју опет ваља, у хладном свету, пронаћи и освојити. 
Кућа и породица ће, и у Костића бити двоструко схваћена: као ужи 
простор једне лепоте, и као шири дом – отаџбина којој такође прети  
опустошење и коју свим силама ваља бранити. Једини песнички пут 
који води ка успелој песми на националну тему, јесте пут моралног 
прочишћења кроз свест о припадности једном језику и народу, на 
чије се муке песник има сажалити – чак и потпуно свестан да би га 
тај исти народ радо на крст распео. Пјесникова заклетва је заклетва 
у Христа који је за Костића највећа мера етичности и он има потребу 
са себе стрти сваку сен сумње да ће бити пристрасан. 

владимир Јагличић

ПОЕТИЗАЦИЈА ПРИПОВЈЕДАЧКОГ ДАРА

Зоран Костић се бави евокацијом прошлости, оцртавањем 
помало митског хоризонта завичајне симболике, али сада су његове 
амбиције концентрисаније, хомогеније и његов глас јаснији и 
узвишенији. ››Делта оца›› сачињена је од четири циклуса, четири 
фазе једног истог – нерадосног – пута у свијет. рођењем обиљежен, 
пјесник се суочава са стварношћу, и тај загрљај није присан. 
Подстакнута невјероватним, али реалним историјским кошмаром, 
стварност показује своје грубо, трагикомично лице. Лице још 
одбојније, још бесмисленије, јер је виђено дјетињим очима. Такву 
садржину предочити  на пјеснички релевантан начин – задатак  је 
крајње компликован. Пјесник мора превладати бројне унутрашње 
законитости пјесме, подређујући се дисциплини сасвим независној 
од истине, Правде и Љепоте. Зоран Костић у томе успијева, углавном 
захваљујући приповједачком дару и пјесничком мајсторству, које на 
импозантан начин поетизује.

Желидраг Никчевић
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ИСТОРИЈА КАО ОПСЕСИЈА

Пјесничка збирка Делта оца је драгоцјено дјело српске 
књижевности; својеврсни породични роман чији је равноправни 
јунак кума историја. она нас увјерава у блискост Костића 
пушкинској традицији – роману у стиховима. У Делти оца испричана 
је и испјевана наша прича, застрашујућа и истинољубива, са 
непредвидивим увидима у сложене односе отац – син, а поготово у 
позицију и ситуацију некадашњег моћног човјека, који је био угледни 
руководилац, отац, па робијаш, а онда повратник са робије који хоће 
да окује свијет да би га спасао од идеолошког гријеха. ово је изузетна, 
и изузетно обликована, лична и породична драма коју је режирала 
кума историја. Човјек не зна ни ко му је дао име, ни у чијем имену 
ће се обрести; односно ко ће попунити његово бјелином поништено 
име, датум, мјесто рођења, идентитет. Човјек је фантом: Јосиф – 
Зоран – Нијаз Јакупи. Зато нас не чуди што ће кума историја остати 
Костићева опсесија – почасни члан фамилије. Кума црногорских 
апсурда; и не само црногорских.    

Јован Делић

ПОЈ СУВОГ ЈАВОРА

Поезија Зорана Костића и није ништа друго до прекодирани, 
у модерне версе упевани „пој сувог јавора“ наше тужне повести. 
Тај у римоване дистихе, катрене и сонете упаковани пој и преко-
диран је зато да би Костићев глас допро до заборавних данашњих; 
да би се наша косовска даворија некако, како-тако, чула „у овом 
глувом добу, непјевљивом“. и да би двоструко одјекнула у претку 
и потомку.

има Зоран Костић низ необичних песама где се ванредно 
користи каквим конвенционалним, тривијалним клишеима које 
пуни супротним смислом од уобичајеног, а у том комешају облика и 
смисла постиже такву зачудну језичку енергију од које нам понекад 
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застаје дах. Узоран међу таквим песмама је давнашњи „Новински 
оглас“. Знам да се у давно време када је написана ова песма читала 
као велико претеривање. А данас се може читати као цинично нада-
хнут и скоро операционализован шиптарски програм изгона срба 
са Косова и Метохије. Песник пише да би горком речју опоменуо, 
упозорио савременике, а онда му се догоди да буде злогуки и тужни 
пророк историје као инверзне ироније.

рајко Петров Ного

НЕШТО

Чим се пјесник Зоран Костић огласио првим стиховима 
одмах се видело се да у њима има нешто: јер код даровитих песника 
“надахнуће зна шта чини не само да има законит ток него је и 
свесно своје законитости и неминовности.“ То нешто је постајало 
разговетније и извесније по песниковом одласку у русију, али се није 
знало да ли се тамо запутио концем језика и трагом свог дара или 
трагом својих предака Требјешана. Бројне одлике његових стиходела 
сведоче да се лако сродио и природно уклопио и са руском поезијом 
и са тамошњом песничком братијом. То нешто у његовој поетици 
и метрици дотиче се оних питања која је покренуо непрежаљени 
светозар стијовић у студији Славенизми у Његошевим песничким 
делима, која се не тичу само историје српског књижевног језика него 
и дубљег разумевања Његошевог песмотвора. Његош готово није 
разликовао српски и српскословенски од руског и рускословенског, 
користећи појмове с апстрактним значењима, која, на срећу поезије, 
једно значе на руском, а друго на српском.   

Матија Бећковић
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БРАЗДА ПО ВИСОВИМА СРПСКЕ ДУХОВНОСТИ

вриједи ослушнути како Костић бразда по висовима српске 
духовности, никад у намјери да их освоји, јер зна они који пробаше 
ниско падоше, већ да се тамо насели. Пење се горе из велике даљине 
данашњице, али пењање није пука ријеч, већ опитно искуство. Завјет 
се слуша и усваја само живом раном властитог потписа. Ко усвоји 
зна: узалуд је висове објашњавати ако на њима не уздрхтиш. они 
ништа не предлажу, већ задужују оквиром. Не лажном садржином 
него окосницом. На њима човјек се среће са властитом густином. 
освјештава. Постати свјестан није примати гомилу идеја које ће 
одмах запасти у учмалост. свјестан је онај отежали од ризница.  
Можда је Костићева једина поука, више као јецај и крик: спасавајмо 
се од историографије! разумимо, као некад грчки морнари, да ћемо 
умаћи заносној и смртоносној пјесми сирена само ако је узмогнемо 
отпјевати уназад. У том мислећем пјевању видјели бисмо да осим 
историјске механике постоји и динамика историје – животопис душе 
народне, душа њене душе, биографија духа.   

Зоран Арсовић

КЛАСИЧНА ЈЕДНОСТАВНОСТ ПЈЕСМЕ

Зоран Костић осјећа поезију сензибилитетом старих мајстора 
– њој је мало тога страно и готово да нема теме која се не би дала 
упјесмити. То је истовремено позвање и занат, и начин изражавања 
и осмишљавања. У том основном приступу Костић је ближи 
класичном поимању пјесничког позвања неголи модерној лирици. 
има ту и аутентично нашег, типично епског порива за опјевавањем 
ради памтитељског отпора забораву. Аед, то је један од његових 
поетских идеала. Класична једноставност његове пјесме у најбољим 
остварењима осовљена је на три стуба носача: констатацију (као 
саопштавање), слику (као опис) и мисао (као пјесничку идеју). У 
складу с таквом поставком је и одабир пјесничких фигура: оно што 
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се као битно својство предмета не успије покрити епитетом, биће 
надомјештено што тачнијим поређењем. Преко тога се ријетко 
иде, јер би се дошло до метафоричног израза, а томе се Костић као 
поборник јасноће одупире свим својим пјесничким бићем. само у 
изузетним приликама, кад му се учини особито замамним, пристаје 
на метафорични урес, често сведен до перифразе. иначе, пјесник је 
готово неосјетљив на лирску бижутерију и увијек ће радије остати 
опор у изразу него пристати на пуки ефекат.    

ранко Поповић

ПЈЕСНИКОВА СРБИСТИЧКА СВИЈЕСТ

судбина језика изједначена је са судбином народа. историја 
народа најогољеније се огледа у његовом језику. Негирање српског 
„битија“ код једног дијела савремених Црногораца за пјесника је 
„отказивање од искона“, у најекстремнијем облику и „мрзословље 
језикрвних“. То је оно што Зорана Костића, с обзиром на црногорско 
поријекло и осјећај за српско национално јединство, највише боли. 
Настајање „нових“ језика преименовањем српског језика, пјесник 
назива језичком крађом; оне који су креатори тог филолошко- 
-политичког инжињеринга – „ језикокрадице“. Крађа и „одименовање“ 
туђег језика води у „нејезичност“. Преименовање језика, његово 
називање према земљи или покрајини, саображавање историје 
језика потребама савременог тренутка, према пјесниковом мишљењу, 
узалудан је посао. Језик непогрјешиво потказује и обесмишљава 
такве накане и поступке. 

испољавајући високу србистичку свијест у пјесмама које су 
настале у посљедње двије по српски народ драматичне деценије, 
Зоран Костић је видно обогатио свој стваралачки опус и потврдио 
статус значајног савременог српског пјесника који о проблемима 
свога народа казује храбро и директно, језички умјешно и пјеснички 
упечатљиво.    

Душко Певуља
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ИЗГУБИНЕ

већ својом морфологијом, пјесма изгубине се одмах издвојила и 
заузела посебан, повлаштен положај у односу на цјелокупан Костићев 
пјевања ова пјесма, заправо, изгледа као пронађени манускрипт 
каквог древног учитеља мудрости. Као коначни дериват, исцједак 
једног големог искуства. Лишавајући је иконичности и наративности 
(њему тако својствених), ускраћујући јој право на опсервабилије, 
Костић пјесму доводи до нивоа сентенционалности (изуђује је до 
костију). стихови тако попримају карактер опште апликабилности, 
жаоче се у прецизне (оштре!) констатације и постају коначне и 
аксиоматске дефиниције – шифре: изгубило се важно у неважном/
изгубило се искрено у лажном;изгубио се један у ниједном/изгубило 
се главно у споредном; изгубила се јединка у мноштву/ изгубио 
се Бог у незнабоштву; изгубио се пламсај у пламену/ изгубила се 
искра у камену; изгубило се сунце у свитању/ изгубило се знање 
у незнању; изгубило се трајно у пролазном/ изгубило се пуно у 
испразном...Ако бисмо се изложили големом напору и довели се 
до исцрпљивања, овако бисмо, дио по дио, могли реконструисати 
комплетан Костићев пјеснички космос и понудити на увид његову 
прецизну и детаљну мапу.//...Костићеве изгубине су наше изгубине... 
или: наше изгубине су његове изгубине – више ни сам не знам која је 
формулација прецизнија; коју да употријебим. Пјевајући о судбини 
српској током двадесетог и у освит двадест првог стољећа („кроз овај 
вијек, последњи од срамних“ – како на једном мјесту каже), он је, 
заправо, ту судбину интензивно живио. Непатворено и „приљежно“.     

Мирко вуковић

НАБРАЈАЛИЦА КАО ТУЖБАЛИЦА

Зоран Костић је један од пјесника косовског завјета и 
опредјељења,од оних који српску историју доживљавају кроз 
вишеструке, истина све слабије одјеке косовског пораза и узнесења, о 



73

чему је испјевао низ узбудљивих и памтљивих стихова. из Костићеве 
пјесме  Новински оглас  јавља се анонимни и осиони купац ријешен 
да купи и одмах исплати све по списку – што је Бог дао и човјек 
саградио –шуме,поља, винограде, воде и небо, куће, гробља, цркве и 
манастире, без остатка све што чини биолошку, историјску и духовну 
основу нашег постојања. Не треба бити превише проницљив да би 
се закључило како се ова мрачна трансакција одвија, а бојим се и 
завршава на Косову, у једном тренутку који траје вијековима. Пјеснику 
је пошло за руком да баналну форму новинског огласа до врха напуни 
садржином у којој је кондензована наша историја, култура и традиција, 
мит, вјера и сујевјерје, дух и језик,наша судбина, патетично речено. 
овај баснословни инвентар драгоцјености звучи готово као дјечија 
набрајалица, а одзвања као тужбалица или нека злокобна бајалица.   

Ђорђо сладоје

АНГАЖОВАНИ ПЕСНИК

Костић је ангажовани  у оном смислу како је говорио нобеловац 
Андрић, тј. да песник мора увек, па и у рату, бити са својим народом, јер је 
национални ангажман – како је, баш поводом Костићеве поезије, говорио 
песник Јагличић – једини у коме може, и сме, песник да се искаже. А 
колико се у томе Костић исказао најбоље сведоче речи руских научника и 
књижевника на књижевној вечери у Москви приликом његовог пријема 
у савез писаца русије. Тада је академик игор Шафарјевич рекао да и руси 
треба да уче српски језик како би у самом језику открили сву дубину 
судбине српског народа у републици српској о којој Костић пева, 
хероику и узвишеност српског страдања: „сваки прави рус данас би 
требало да зна српски. сада су срби из републике српске за свеколико 
православље његових 300 спартанаца који бране Термопиле. и физички, 
и духовно. Нама срби данас дају духовну лекцију, показујући како се 
политички порази не морају претворити у моралну погибију: управо 
то је вечерас била и суштинска порука стихова овог изузетног песника 
који је од данас, и формално, и наш, руски.“ 

Бранко Летић
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Станиша Тутњевић

КОЧИЋЕВА ПОЕТИКА „ЦРВЉИВЕ ЈАБУКЕ“

1.

Кочић је у дословном смислу савремен писац. рођен само го-
дину дана прије аустријске окупације (1877), чак и у случају да су 
његове интелектуалне способности и перцептивне могућности биле 
далеко изнад просјека, о чему нема ваљаних доказа, при чему треба 
имати на уму и његово импровизовано основношколско образовање 
у манастиру Гомионица, он није имао веће могућности да потпуније 
сагледа и искуси свакодневна животна збивања до којих је дошло 
успоставом нове и другачије власти у Босни. временски распон 
од само двадесетак година у оквиру кога се одвијао „савремени 
живот“, који је Кочић описивао у својим дјелима, није остављао 
могућност довољне дистанце између савремених збивања и њиховог 
транспоновања у његовим књижевним дјелима. ипак, непостојање 
те дистанце у Кочићевом дјелу готово уопште се не примјећује. Како 
је писац успио то да постигне?

Један од начина како је Кочић успијевао да судбоносна збивања 
и догађања из савременог живота којима се бавио у својим дјелима 
са обале сировог животног податка превезе на обалу умјетничког 
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текста налази се у карактеру његовог приповиједања. Кочић је из-
разити, аутентични, „рођени“ приповједач у ком год жанру се из-
ражавао. стога прича код њега практично има антрополошки и 
архетипски карактер. То није само причање него и чињење, понекад, 
као на примјер у приповијеци „истинити зулум сименуна Ђака“, и 
дословно. У таквој перцепцији причати значи истовремено и актив-
но учествовати у ономе о чему се прича, мијене и промјене у причи 
подразумијевају и промјене стварности на коју се прича односи. 

Кочићева прича одвија се попут причања примитивних на-
рода које је имало култни и магијски карактер – причом поред ва-
тре они су покушавали да умилостиве и придобију силе природе 
пред којима су се осјећали немоћним, или су се релаксирали послије 
напорног и неизвјесног лова покушавајући да причом зауставе у 
времену неповезане најупечатљивије призоре своје дневне активно-
сти, спонтано им дајући неку форму. Та ће форма, будући да у себи 
садржи испричано пречишћено искуство претходног дана, потом 
можда користити за успјешнији лов у предстојећим данима, али и 
као искуство у новим причама којим ће ти дани бити испраћени 
у дубину времена иза њих. Касније, у патријархалној култури, то 
је причање још увијек задржало неке елементе антрополошког и 
магијског карактера и одвијало се уз кућно огњиште. стога није 
нимало случајно што се најаутентичнији облик приповиједања код 
Кочића одвија поред ракијског казана, гдје пишчев „овлаштени“ на-
ратор симеун Ђак савремане догађаје и збивања магијски оживљава 
средствима и призорима славне епске прошлости и тако их ослобађа 
њихове дневне прозаичности. Функција приче код Кочића практич-
но се уопште не мијења у односу на карактер приче у примитивним 
и патријархалним културама, јер се одвија на лицу мјеста и има 
колективни карактер – истим чином обухваћени су и наратор и 
публика која повремено и сама активно учествује у причи. 

све је то у најужој вези са игром као другим битним аспектом 
Кочићеве наративне стратегије тако да се може рећи како су ан-
трополошки и лудистички карактер његовог причања два основна 
стуба Кочићеве поетике. о причи заснованој  на игри, на којој по-
чива готово читаво Кочићево дјело, детаљније сам се бавио у свом 



79

првом обимном раду о Кочићу још далеке 1969. године, а овој теми 
враћао сам се и у тексту „Два врха српске приповијетке – Борисав 
станковић и Петар Кочић“, па стога овдје то не би било оправдано 
понављати. 

 Као такво његово дјело показало се веома погодним за 
анализу и помоћу новијих књижевних теорија. На добар начин то 
потврђује посљедњих педесетак година веома популарна и често 
кориштена теорија интертекстуалности Јулије Кристеве по којој 
ниједан текст није настао сам од себе, већ из дијалога са другим 
текстовима, што их води писац текста бирајући из „корпуса про-
читаних текстова“ нешто што ће кроз дијалог унијети у свој текст. 
По тој теорији сваки текст је, дакле, „мозаик цитата“, а оно мјесто у 
њему, тј. онај „цитат“ који писац уноси у свој текст именује се као 
индикат1. Да поједноставимо и редуцирамо на два битна примјера: 
Кочићев текст прије свега у „Јазавцу пред судом“ и у „суданији“, али 
и у другим приповијеткама, настаје у дијалогу са формалистичким 
поступцима и језиком аустроугарске администрације и судства, а 
његове приче из циклуса о симеуну Ђаку у дијалогу са српском 
епском поезијом у чијем епицентру се налази косовско насљеђе. 
Детаљније ћемо то покушати објаснити на овом другом случају: 
у причама о симеуну Ђаку, али, као што смо видјели и у другим 
његовим дјелима, честа су мјеста, односно индикати који, неријетко 
и сасвим дословно, упућују на епску поезију, тј. на  све оно што је она 
садржавала и што је значила за српски национални идентитет и кул-
туру, преносећи се са генерације на генерацију током више вијекова. 
резултат тога дијалога у Кочићевом случају, међутим, није дослован, 
него креативан, многозначан и слојевит. У широкој палети „цитата“ 
како их третира ова теорија, који се овдје имају на уму, на првом 
мјесту је неки основни догађај или подухват какве срећемо у епској 
поезији, као што су: јуначки подвиг, двобој, мејдан, освета, зулум, 
и сл. сви ти „топоними“ епске поезије у Кочићевом случају углав-
ном су измишљени, а у ствари су обични, савремени и свакоднев-
ни, чак и банални догађаји у којима симеун Ђак има главну улогу. 

1 Ту теорију Јулија Кристева изложила је у чувеној књизи Sémeiotique 
Recherches pour semanalysé, 1968. 
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То је први, почетни резултат дијалога који писац води са српским 
епским насљеђем. Тај, из епске поезије „цитиран“ догађај даље се 
попуњава новим, епизодичним ситуацијама, детаљима, сликама, 
симболима и метафорама изграђеним у плодотворном дијалогу са 
епском поезијом. Кратко речено, свакодневним прозаичним до-
годовштинама у којима учествује симеун Ђак на овај начин даје се 
епски облик, што се постиже описом његових подвига поступком, 
манирима, језиком и сликама епске поезије. 

опредјељујући се за такав приповједачки поступак Кочић је 
очито био свјестан  да би све то читалац могао да схвати као неку 
врсту каламбура и шегачења, чија би увјерљивост и трајност могла 
бити ограничена временом отрежњења актера приче окупљених 
око ракијског казана. стога је, видјели смо, улогу наратора пренио 
на симеуна Ђака, а у причу, као што је већ речено, истовремено ак-
тивно увео његове слушаоце и опоненте из мрака и иза каце, чиме је 
њену увјерљивост условио равнотежом између причаоца и његових 
слушалаца, јер активно учешће слушалаца у причи и опонената тој 
причи функционише као њен равноправан структурни слој. већ на 
нивоу унутрашње организације текста постиже се, дакле, онај нео-
пходни и нужни склад између свих његових структурних састојака 
и то причу чини умјетнички увјерљивом. То готово рјешење се по-
том само просљеђује читаоцу који га као таквог прима без резерви 
и примједаба.

2.

иако се књижевном критиком бавио само успутно и при-
ручно, Кочић је у својим књижевно-критичким и публицистичким 
текстовима из области културе и књижевности оставио довољно 
уочљиве и сасвим експлицитне трагове своје поетике. Његова кри-
тика одговара скерлићевим књижевнима схватањима и у основи 
прати и подржава скерлићев виталистички концепт умјетности, 
подразумијевајући умјетнички квалитет књижевног дјела као при-
марни критеријум при његовој оцјени. Као примјер навешћемо 
Кочићеву рецензију позоришног комада Слатка сиротиња  М. 
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Милановића, упућену великом просвјетном савјету у сарајеву 
1911. године у којој без увијања каже да то дјело нема књижевне 
вриједности. „изгледа да писац и није тежио да створи једно 
умјетничко дјело, него је покушавао да у књижевној форми даде 
поуку народу, да га одврати од једне опште мане, тј. од слављења 
крсног имена по неколико дана и трошења силног пића, нарочито 
ракије, на крсном имену“, каже Кочић и овако образлаже тај свој суд. 
„Морална и васпитна поука, ако хоће да буде од утицаја, мора да изла-
зи из дјела спонтано, непосредно, од себе, без наметања“2. Питање 
је, међутим, колико се он сам у својој скромној импресионистичкој 
критичарској активности скерлићевог типа држао овог начела, 
а још је веће питање колико га је примјењивао у својим дјелима. 
На педагошко-поучне поуке и моралистичке садржаје и поруке 
Кочићево дјело је у довољној мјери имуно, али је рањиво и неот-
порно на идејну и политичку тенденцију. 

Кочићева страствена критичка ријеч о свијету у коме је живио 
некоме се могла чинити и превише пристрасном. То би донекле било 
и прихватљиво ако не бисмо имали на уму да су осим аустроугар-
ских власти предмет његове критике били и неки носиоци српских 
политичких групација у Босни тога доба које су садржај и циљеве 
борбе за национално ослобођење и социјалну правду сагледавали 
на другачији начин од њега.  

Трагови тих различитих политичких увјерења међу српским 
политичким противницима уочљиви су и у Кочићевом дјелу, а изра-
вно их срећемо и у његовој кореспонденцији. „Мени је један човјек 
из Мостара причао да су се неки ‘политичари’ веселили кад сам 
ја ухапшен“3, писао је Кочић Алекси Шантићу из Бање Луке у 
Мостар. „Ти си пјесник нас свију, не треба да те буни што смо се 
ми ‘политичари’ мало поцијепали“4, поручује он Шантићу у једном 

2 „слатка сиротиња Михајла Милановића“, сабрана дјела, Задужбина Петар 
Кочић, Београд – Завичајно друштво Змијање, Бања Лука, 2015, стр. 426.
3 Писмо Петра Кочића Алекси Шантићу у Мостар, Бања Лука, 26.XII. 1909, 
Сабрана дјела, стр. 677.
4 Писмо Петра Кочића Алекси Шантићу у Мостар, Сарајево, 14.XII 1911, 
Сабрана дјела, стр. 688.
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другом писму, двије године касније. Кочићева оштра критика и пре-
зир према вишим грађанским слојевима српског друштва у Босни и 
Херцеговини (у својим дјелима их именује као „газде“) који су према 
аустријским властима водили прагматичну политику компромиса и 
незамјерања, дајући предност борби за црквено-школску аутономију, 
а запостављајући социјална питања, посебно оно најважније, кме-
товско питање, уочљива је од самог почетка. Наишла је, на примјер, 
на отпор и једног дијела чланова академског друштва „Зора“ у Бечу 
пред којима је 1903. године први пут читао свога „Јазавца пред судом“ 
који је тада још имао форму приповијетке5. Посебно критичан и груб 
био је Кочић према тадашњем бањалучком митрополиту Евгенију 
Летици кога је називао „бањалучки трбушасти Ликота“. Ту линију 
Кочићевог политичког радикализма у односу на умјереније поли-
тичке струје међу србима у Босни, посебно долазе до изражаја у раду 
Босанског сабора. Чак ни тада, а посебно касније то практично ипак 
није била борба против Кочића него борба за Кочића. она се на изо-
штрен начин посебно уочава у периоду између два рата када се за 
наклоност значењâ Кочићевог дјела боре десничарски оријентисани 
националисти који у први план истичу његову борбу за национално 
ослобођење и љевичарски опредијељени комунисти који примарним 
сматрају Кочићев социјални ангажман6. резултат те борбе за Кочића 
је и чињеница да је почетком Другог свјетског рата у Босанској 
Крајини био основан и посебан четнички одред са његовим именом 
под командом Уроша Дреновића, која би била сасвим непотпуна ако 
се не би имало на уму да су у његовим национално–ослободилачким 
и социјалним идејама велики подстицај налазили и партизани, што 
се потврђује и изразито повољним статусом који је имао у вријеме 
комунистичке власти послије Другог свјетског рата. 

Кочићева непоткупљива критичка оштрица, посматрана у 
контексту борбе против аустријске власти, али и у односу на друге, 
грађанске  политичке групације срба у Босни тога доба, временом је 

5  више о томе у: владимир ћоровић, „Јазавац пред судом у ‘Зори’“, Портрети 
и дела, Београд, 1920, стр. 131-138. 
6 више о томе у моме тексту „Припадници покрета социјалне литературе 
према Петру Кочићу“, Под истим углом. Студије о босанскохерцеговачкој 
књижевној прошлости, ослобођењe, сарајево 1984, стр. 107−134.
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изблиједила, али су идеје којима је био преокупиран трајно остале 
присутне у његовом дјелу. Колико год оне повремено имале спољни, 
паразитски карактер у односу на унутрашње структурно устројство 
његових  књижевних дјела, без њих се то дјело тешко може схватити 
и објаснити. Може изгледати помало парадоксално, али Кочићева 
поетика неодвојива је од његових политичких идеја које је из свога 
бурног и узбудљивог живота непосредно преносио у књижевна дјела. 

Још од скерлића који му је у више наврата савјетовао да се 
остави политике којом може да се бави свако и посвети књижевности 
„у којој сте ви у вашој земљи један“7, прича о Кочићевом политич-
ком ангажману у животу и у књижевности траје до данашњег дана. 

Тај аспект, упадљиво присутан у Кочићевом дјелу, указује нам 
се као кобни ћустек8 који га изнутра спутава и онемогућава му да 
се до краја отвори и функционише у складу са захтјевима и зако-
нима аутономног и самоодрживог умјетничког чина. „Политичко 
обрачунавање и инат понекад су сметали творачкој машти“, каже 
исидора секулић9. Када би било могуће да се тај слој као суви-
шно страно тијело некако одстрани, Кочићево дјело би, чини се, 
неслућено, вишеструко добило, јер би онај његов аутентични, са-
моузрочни „здрави“ дио тек тада могао да дође до пуног изражаја. 
Али то не само да није могуће него то више уопште и не би било то 
дјело. Тенденциозност Кочићевог дјела је сасвим специфична, и она 
се, могло би се рећи, тешко може свести само на идејне и политичке 
категорије.

Јер, по искреном патриотизму, несаломљивом карактеру, 
непоткупљивости, преданости и бескомпромисности у одбрани 
српских националних права и вриједности Кочић је временом 

7 „Допустите да вам поновим, оно што сам вам већ неколико пута казао: 
’оставите политику, коју може да ради свако, и радите књижевност, у којој сте 
ви у вашој земљи један’“ (Писмо Јована скерлића Петру Кочићу из Београда, 
од 16. VIII 1909, сабрана дјела, стр. 702).
8  ћустек (тур.) свеза спона којом се сапињу предње ноге у коња да не може 
трчати и бјежати (А. Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику, сарајево, 
1973, стр. 201). 
9  исидора секулић, Сабрана дела Исидоре Секулић, књига пета: Из домаћих 
књижевности II, издавачко предузеће вук Караџић, 1977, стр. 15. 
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стекао статус уважене и поштоване, готово митске националне 
фигуре, уочљиве из сваке тачке српског националног простора. Тај 
статус националне иконе који је временом Петар Кочић стекао, по-
некад је прелазио и у сопствену супротност. Уосталом, и широка 
рецепција Кочића, којом је стереотипно представљан једино као 
„борац за национална и социјална права свога народа“ знала је бити 
и доста једнолична, а често је имала и популистички  карактер. Tо 
је и разумљиво, јер популистичких елемената повремено има и у 
његовим политичким, социјалним и националним активностима, 
укључујући и оне у сабору међу српским посланицима, па чак и у 
његовим дјелима, гдје срећемо извјесна понављања, претјеривања 
и друге ефекте којима се на неки начин „подилази“ читалачкој 
публици. 

То се у односу према Кочићу некако занемарује и оставља 
по страни, а на хоризонту српске историјске свијести он се указује 
као узоран и репрезентативан тип преданог, поносног, пожртво-
ваног и енергичног националног радника на почетку двадесетог 
вијека који у сваком погледу може бити мјера понашања у свим 
трагичним догађајима у којима се његов народ током двадесетог 
вијека налазио, укључујући и посљедњи грађански рат почетком 
деведестих година тога стољећа. Као такав, Кочић је постао српска 
национална парадигма, а по томе је и његово дјело јединствено у 
српској књижевности: у њега је, без остатка, уграђена и не може се 
разлагати и издвајати, метеорски усијана и незаустављива енергија 
једне стихијне личности, из далека препознатљиве по аутентич-
ном таленту, узаврелом темпераменту, чврстом карактеру и висо-
ком, непоткупљивом ставу у свему чиме се за кратка вијека бавио, 
укључујући и идеологију и политику. 

слиједећи ту непатворену, често у превеликим дозама при-
сутну супстанцу у његовом дјелу, Кочићеву поетику могли бисмо, 
колоквијално речено, назвати поетиком „црвљиве“ јабуке. идући 
за том идејом још даље, казали бисмо да је Кочић органик писац, и 
да његово дјело данас дјелује као органик литерарна храна. Читаво 
његово дјело, као непрскана јабука, нема онај идеални округли        
облик, сјај, форму и пропорције које одговарају калупу према коме 
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су „дужне“ да расту воћке у Европској унији, и у земљама које јој 
теже, наравно. Када говорим о значају и привлачности Кочићевог 
дјела данас, ја неуљудно, имам на уму госпође које под хаубом у 
фризерају на велико, са страшћу и убједљивошћу глагољају како 
нас на све стране трују, јер сами Бог зна чиме прскају и залијевају 
воће и поврће које једемо и да зато треба куповати само непрскано, 
а онда на Зеленом венцу или на Бајлонију бирају само оне велике, 
савршено обле, глатке и сјајне јабуке или чврсте меркантилне пло-
дове парадајза који могу издржати транспорт до сјеверног пола, али 
чији укус више уопште не личи укусу који памтимо из дјетињства. 
онако како у непрсканој јабуци наилазимо на трагове црва, пјеге, 
мрље, удубљења или израслине које треба ножем обрезати и укло-
нити да би остало само оно чисто ткиво плода, настало искључиво у 
размјени материје и енергије, какву може обезбиједити само нетак-
нута природа, тако и у Кочићевом дјелу постоје они чисти, свјежи, 
аутентични књижевно самоодрживи слојеви, отпорни на накнадну 
вјештачку идејну и политичку дохрану. У том дијелу свога ства-
ралаштва Кочић је не само „један у својој земљи“, како је говорио 
скерлић, него на читавом српском културном и књижевном про-
стору, све до данашњег дана.   





87

Милан РАДУЛОВИЋ

ВЕЧНИ ПЕТАР КОЧИЋ

од студентских дана1 до данас, пуних педесет година, акаде-
мик станиша Тутњевић дружи се са делом и духом Петра Кочића. 
„Кочић је данас актуелан на драматичан начин. Тај вид његове ак-
туелности мами тешке ријечи и поразне, депримирајуће спознаје и 
закључке“ – тако почиње Тутњевићев оглед „свијест о себи и свијест 
о другом у дјелу Петра Кочића“ из 2009. године. У свих десет огледа 
о Кочићу, од првог објављеног 1969. године, до последњег, напи-
саног за ову књигу и досад необјављиваном, станиша Тутњевић, 
међутим, пажљиво избегава тешке речи за рачун речи одмере-
них и истинитих, и заобилази депримирајуће спознаје и закључке 
у корист сазнања подстицајних и отрежњујућих. По томе би се 
могло помислити да су Кочић и Тутњевић различни, међусобно 
противстављени људи и духови. ипак, није тако. Не привлачи 
Тутњевића Кочић као антипод, него као његова потенцијална 
а суспрегнута и неостварена животна, духовна и интелекуална 

1  Текст представља рецензију књиге станише Тутњевића Претварање 
Петра Кочића, Завод за уџбенике и наставна средства, источно сарајево 
2017. године.
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оријентација. Друкчије речено, Тутњевић упорно заступа и 
срчано брани Петра Кочића – и од површних разумевања, и од 
кривотворења и злоупотреба његових порука и, на крају, и од самог 
Кочића који даје повода да његово дело буде и погрешно схваћено и 
на разне начине површно идеолошки инструментализовано.     

У доживљају и виђењу станише Тутњевића, Петар Кочић је 
пре свега и изнад свега рођени, органски уметник – даровит као 
крајишка земља; али он је такође и политичар – плаховит, непре-
двидив и екстремно испољен, као летње време у планини. Према 
Кочићу политичару Тутњевић је благо резервисан, осим онда кад је 
пишчева политичка мисао и акција у сазвучју са његовом стаменом, 
интелектуално разуђеном и етички флексибилном посветитељско 
–левичарском идеологијом. Кочић уметник пак одзвања у дубинама 
критичаревог духа и душе; то није једино, и није превасходно, срод-
ност тумача са писцем по естетским идеалима него је то једно дубље 
психолошко, културолошко и завичајно-антрополошко дозивање и 
одјекивање Кочићевог уметничког духа у интелектуалном хабиту-
су књижевног критичара станише Тутњевића, односно у његовој 
културној, књижевној, историјској и идеолошкој (само)свести и 
припадности.

Први оглед (по којем је насловљена књига) „Претварање Петра 
Кочића“ изузетно је сложен и по настанку и по вишесмисленим 
значењима утканим у синтетичке критичке интерпретације. Како 
нас аутор обавештава у Напомени на крају књиге, оглед је једним 
делом његов прерађен дипломски рад, објављен у часопису Израз 
1969. године, а њему је прикључен и у њега уцелињен текст из исте 
године објављен у Летопису Матице српске. већ у том првом раду 
о Кочићу, станиша Тутњевић је настојао и успео да изгради своје 
оригинално гледање на Кочићево дело, да открије основе и изворе 
његове књижевне уметности, да опише њене битне и препознатљиве 
карактеристике и да назначи издвојено место Кочићевог дела у си-
стему српске књижевности.      

У језгру Кочићеве књижевне уметности Тутњевић открива сло-
жен, динамичан и вишесмеран процес претварања-преображавања.  
Претварање је суштина сваке игре, а игра је састојак и наративна 
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енергија многих Кочићевих прича. Претварање је, такође, намерно 
прикривање идентитета, а циљ таквог прикривања може бити да се 
противник завара и надмудри или пак да се избегне каква опасност 
и невоља. 

Претварање садржи у себи не само елементе ведре или тужне 
игре него је у претварању садржана трагичност Кочићевих јунака. 
„иначе трагична нота Кочићевог човјека има овдје један свој 
устаљени облик: послије борбе са свим силама изван себе и у себи, 
човјек остаје сам пред собом и пред својим губитком, ослобођен од 
свих мјера и веза толико да добија једну неискориштену и бесмисле-
ну слободу, која не омогућује нове везе...“ Кочић је, дакле, интуитив-
но спознао да се и слобода може да претвори у ропство, и то не под 
спољним утицајем и присилом него по неким својим унутрашњим 
ирационалним стремљењима.  

ослонивши се на тада популарне философске представе о 
отуђењу и постварењу људске природе, станиша Тутњевић открива 
у Кочићевом делу драматично и трагично сударање првородне чо-
вечности са општим и актуалним цивилизацијским стремљењима 
да се непосредни живот институционализује, односно да се пре-
твори у нешто друго. 

„Процес надградње слободног и природног облика 
Кочић је врло често драматизовао чинећи видљивим трагове 
разарања првобитног облика који се претвара у нови одвојени 
и осамостаљени облик. Човјек удаљен од својих својстава која су 
га везивала за једно тле и тиме га чинила особеним бићем, стиче 
нове релације у своме поднебљу које не припадају ни њему ни 
томе поднебљу и које га само привидно вежу за нешто, а у ствари 
лишавају га свега.“

Кочић је осећао, разумевао, ценио и бранио првобитни облик 
човечности,  односно првородну и вечну човечну духовност, као 
највишу егзистенцијалну и етичку вредност, а видео је да ту вред-
ност у питање доводи и, штавише, разара модерна цивилизација са-
мим својим унутрашњим стремљењима ка институционализацији 
односа и преображавању природних животних стања и облика у 
апстрактне и беживотне друштвене форме.   
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„Кочић је свим бићем био за институционализовање које прои-
злази из човјека и којим човјек може да влада. Њему је неприхватљиво 
претварање човјека у закон до те мјере да се у њему губи сваки људски 
траг. Апстрактно људско понашање, озакоњено неким нормама, то-
лико се одвојило и осамосталило од човјека да више не само да му не 
служи, него се и окреће против њега. Над законом је изгубљена кон-
трола и он сада дјелује самостално...“ „Апстрактни и мртви људски 
постуци владају конкретним и живим људима...“ 

Кочићев човек је слободољубиво и слободоумно створење 
заробљено цивилизацијом и друштвом. То је прототип Кочићевог 
човека, и то је човекова основна егзистенцијална ситуација у 
овоземаљским просторима. „отуђеност и тиранска аутономија 
људског понашања има и своје сталне знакове и средства, у којима се 
акумулира и помоћу којих неумољиво дјелује, као што су вјештина 
читања и писања и производи ових вјештина.“ Човек је ухваћен у 
мрежу друштвених институција и заробљен у сопствени језик, у 
моћ владајућег дискурса и у дискурс моћи – тако некако казали 
би философи постмодернизма, који у време кад је Тутњевић от-
кривао у Кочићевом делу интуитивно наслућене њихове спознаје 
нису још били артикулисали своје теорије. Ако би се читало у 
светлу тих данас актуалних и помодних сазнања, могло би се осно-
вано закључити да је Кочић интуитивно антиципирао, наслутио 
и проoсећао егзистенцијалну тескобу данашњег човека, распетог 
жудњом за индивидуалном слободом а суоченог са тоталитари-
стичким глобализмом, растрзаног између зова аутентичне човечне 
природе и универзалистичке цивилизације окренуте против свега 
природног, човека који се батрга у мрежи институционалних одно-
са у којима се нашао и у којима мора да се снађе и да живи иако 
осећа да је то сналажење и живљење у ропству, прокламованом и 
наметнутом у име перверзне слободе, а тиме и тако ропство је не 
само прикривено него и учињено пожељним. 

све своје оригиналне књижевно-философске анализе 
Кочићевог дела и увиде у антиципаторске енергије и димензије 
Кочићеве уметности Тутњевић илуструје тако што призива ликове 
и ситуације из његових прича. Ти ликови и ситуације су потпуно 
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конкретни, чврсто урасли у одређено тле и једно време, реалистични, 
типични за једну, босанску средину;  али једнако и мистични, чудесни, 
посве оригинални и егзотични, отворени будућим егзистенцијалним 
ситуацијама и ваздашњим човечним искушењима.   

већ у свом првом, пионирском огледу о Петру Кочићу открио 
је станиша Тутњевић у чему је главна тешкоћа у свим критичким 
тумачењима Кочићевог дела. А тешкоћа је у овоме. Петар Кочић 
се претвара да је архаичан дух у модерној цивилизацији, чврсто 
укорењен у српску патријархалну културу, а у ствари је и сензиби-
литетом и интуицијом модеран, надвремен, свевремен мислилац. 
Кочић је стварно и једно и друго, и архаичан и надвремен-вечан. 
ове привидно неспојиве оријентације органски су срасле у његовом 
делу; то дело и јесте органски спој далеких и неспојивих тежњи и 
смислова. У свим каснијим огледима станиша Тутњевић настоји 
да детектује, опише и разреши овај привидан парадокс, у којем је 
садржана тајна Кочићеве књижевне уметности. 

Поступци ликова у Кочићевим причама рационално су 
несхватљиви и необјашњиви; зато се приказују и показују као 
претварање. „Посебно претварање јесте онда када се неки удаљени 
или прошли узроци, касније оглашавају у поступцима људи на неки 
чудан, наказан и настран начин. Неке мање или више видљиве 
појединости из прошлости неких Кочићевих ликова разрастају се 
касније у њиховим животима до те мјере да стварају посебан тамни 
космос у коме је заувијек заробљен читав њихов људски хоризонт.“ 
Упоредо са божанском светлошћу душе у човековом бићу и жи-
воту постоји, дакле, неки „посебан тамни космос“ у којем човек 
сам себе заробљава, у којем је једнако и једновремено и сопствени 
џелат и жртва. овакве дубоке онтичке и егзистенцијалне слутње 
и доживљаје наговештене и сугерисане у причама Петра Кочића, 
станиша Тутњевић доводи у везу са оним током модернизма који 
је био инспирисан Фројдовим психоаналитичким конструкцијама.         

„свим овим ликовима и људским проблемима, које они са 
собом доносе, отвара се посебан пролаз из књижевног дјела Петра 
Кочића у модернији прилаз човјеку, карактеристичан за савреме-
ну умјетност, а који подразумијева почивање људског поступка на 
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најудаљенијим, најдубљим и подсвјесним узорцима, разоткривање 
човјека до најдубљих, густих и тамних слојева његовог бића, као и 
утемељеност човјека на злу и негативним особинама.“ 

оваква виђења човека, која станиша Тутњевић убедљиво от-
крива у Кочићевим причама, уистину јесу била карактеристична 
за модерну уметност Кочићевог времена, али не и за сву модерну 
уметност касније, па ни за целокупно Кочићево дело, како је, уо-
сталом, видећемо, показао и сам Тутњевић у каснијим огледима о 
Петру Кочићу, у којима је настојао да покаже да Кочић има не само 
истакнуто него превасходно издвојено, донекле усамљеничко место 
у историји српске културе и књижевности.  

У раном раду о Петру Кочићу станиша Тутњевић је овако 
ситуирао његово дело у систем и историју српске књижевности: 
„Због својих опредјељења за човјека слободног од друштвених нор-
ми, изражене љубави према народу и његовој чистоти, саосјећања 
са сиромашнима и немоћнима, изражености морала, култа, патње, 
трагике и судбине, као и због тога што своја опредјељења понекада 
издиже до патоса, театралности, трагике и страсти, Кочић је ро-
мантичар по вокацији, мада је претежно реалиста по књижевном 
поступку, а модеран писац по продору у најдубље слојеве људског 
бића.“ и по продору у дубинске антиномије модерне цивилизације, 
могли бисмо додати. 

Дакле, пре педесет година, као млад и амбициозан истраживач 
који је тек тражио свој самосталан пут у интелектуалном деловању, 
станиша Тутњевић је срећно – али не случајно већ по дубљем при-
зиву – наишао на дело Петра Кочића. У том делу он је открио велику 
естетску мистерију и изазов, снажан књижевнотеоријски подстицај 
и добар књижевноисторијски путоказ. Касније је написао још девет 
огледа о Кочићу, од којих је један претежно књижевноисторијског 
карактера, а остали су естетске, поетолошке, књижевнотеоријске и 
књижевно-философске анализе целокупног Кочићевог дела, живо-
та и културно-политичког активизма у једном времену.         

Други оглед у књизи, „Припадници покрета социјалне ли-
тературе према Петру Кочићу“ (објављен 1979. године), претежно 
је књижевноисторијског карактера, са полемичким идеолошким 
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и културолошким тоновима и са јасним естетичким ставовима и 
критеријумима. основна тенденција ове студије јесте да докаже 
да су критичари који су припадали покрету социјалне литературе 
између два светска рата водили борбу за аутентичног Кочића „са 
носиоцима националистичког митологизирања његовог имена“. 
Тутњевић је уочио да су Кочићев национализам и његова про-
гресивна, револуционарна и ослободилачка идеологија чврсто 
преплетени и стога је успоставио критичку дистанцу према 
тумачењима која пренаглашавају једну на рачун друге његове ду-
ховне оријентације, с тим што ипак више разумевања показује 
за она тумачења која Кочића покушавају да уклопе у савремену 
социјалну књижевност и у комунистичку идеологију, а мање за 
она тумачења која у Кочићевом делу виде манифестацију здравог 
и поузданог национализма. („Експлоатисање његовог патриоти-
зма из једног времена у сасвим другом времену, чије су посљедице 
кориштење његове личности и дјела за оправдање српског хеге-
монистичког национализма, нема стварних подстицаја у његовом 
дјелу и дјеловању. На исти начин како се његов ослободилачки па-
триотизам не може доводити у везу са великосрпским угњетачким 
национализмом између два рата, неупутно би га било доводити у 
подстицајну везу са борбом за националну равноправност у старој 
Југославији.“) У радовима које је написао 2016. године Тутњевић 
ће, како ћемо видети, настојати да на нов начин, ослобођен пре-
драсуда према национализму, иначе карактеристичних за леви-
чарску идеологију, открије дубинске садржаје, свевремену актуа-
лност и књижевну делотворност Кочићевог српског културног 
национализма.                     

иако су писани у дугом временском раздобљу, током 
којег је изграђивао и развијао своју критичарску идеологију и 
стратегију, сви огледи станише Тутњевића о Петру Кочићу садрже 
заједничко и јединствено проблемско језгро. Како је у Кочићевом 
делу успостављен дијалошки стваралачки однос између изворне 
српске патријархалне културе и модерних духовних, књижевних и 
цивилизацијских токова и стремљења – то је основно културолошко 
и естетичко питање које одгонета станиша Тутњевић. 



С
ТУ

ДИ
ЈЕ

  И
 О

ГЛ
ЕД

И
   

  М
ил

ан
 Р

ад
ул

ов
ић

: В
ЕЧ

Н
И

 П
ЕТ

А
Р 

КО
Ч

И
Ћ

  

94

У огледу „Поријекло приповједачког поступка Петра Кочића“, 
објављеном 1995. године у зборнику Научни састанак слависта у 
Вукове дане 23, читамо да је у критичкој литератури изграђена „кон-
тинуирана уздржаност према овом писцу као према заробљенику 
фолклорне и епске свијести коју затичемо у опозиционом односу пре-
ма модерном и авангардном схватању књижевног посла“. ослањајући 
се на модерне десосировске теорије о природи језика Тутњевић 
уверљиво доказује да Петар Кочић у својим причама активира ду-
бинско памћење и искуство народа похрањено у језику и на тај начин 
ствара у уметности оригиналну и индивидуалну слику света, а не 
преузима је из културе као довршену духовну стварност. Дубинско и 
у много чему архаично језичко памћење Кочић креативно трансфери-
ше у модерне приповедне структуре у којима добијају нова значења и 
другачији смисао. Укратко, „Кочић се испољава као активни субјект 
и стваралац који није заробљен и подређен фолклорном наративном 
моделу, као што на први поглед изгледа, него је остао отворен и за 
накнадно актуелизирање у оквиру богате наратолошке културе све 
до данашњих дана.“ Као активан стваралац а не само креативан след-
беник изворне српске патријархалне слике света Петар Кочић „још 
увијек није довољно прочитан писац“, закључује станиша Тутњевић. 

Два рада објављена у зборнику Научних састанака слависта у 
вукове дане, „Драмска тензија у причи Мргуда Петра Кочића“ (1996) 
и „Жанровска флексибилност Кочићевог дјела“ (2004) развијају се 
у оквиру Тутњевићевих ширих и теоријски добро утемељених пое-
толошких изучавања српске књижевности, која је објавио у књизи 
Поетичка и поетолошка истраживања (2007). и овим радовима 
Тутњевић показује да је Петар Кочић у основи изразито модеран пи-
сац; његова модерност овде се открива на плану форме више него на 
плану пишчеве слике света. Кочић је, доказује његов тумач, модеран 
зато што проширује и нарушава устаљене границе жанрова, одно-
сно зато што се у његовом делу преплићу и стапају жанрови припо-
ветке и драме, као и по томе што је написао неколике антологијске 
песме у прози, а тај жанр је у његовом времену био нов и популаран 
јер је био израз модерног сензибилитета који се, између осталога,  
испољавао кроз ослобођени и наглашени идивидуализам.            
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У огледу „Два врха српске приповијетке – Борисав станковић 
и Петар Кочић“, публикованом 2003. године у 31. зборнику Научни 
састанак слависта у Вукове дане, Тутњевић продубљује и разрађује 
раније постављено питање: каква је улога и положај сељачког го-
вора и језика у Кочићевим приповеткама. специфичан говор-
ни идиом јесте прва уочљива карактеристика Кочићевих прича. 
„Прва особеност Кочићевог дјела подразумијева да се наративни 
поступак зачиње на самом дну језика, у подручју гдје се догађа 
прво именовање и знаковно кодирање свијета које у случају овог 
приповједача представља исходиште нарације од кога све полази и 
коме се све враћа.“                         

У овом огледу Тутњевић актуализује модеран „лудистички 
концепт умјетности о коме поводом Кочића до данас није било 
довољно говора или је примјећиван и третиран парцијално, уско 
и функционално“, а управо се такав концепт уметности нала-
зи у језгру Кочићевог приповедачког опуса, како показује његов 
тумач. На једној страни, више узгредно и ради показивања соп-
ствене теоријске обавештености, Тутњевић лудистички концепт 
доводи у везу са модерним теоријама игре (изложеним у књигама 
Јохана Хојзинга и роже Кајоа), а на другој страни он тај концепт 
налази оделотворен у изворној патријархалној култури. У српској 
књижевности постоји „континуитет аутентичног изворног на-
родног приповиједања“, који се успоставља од вука, преко Кочића 
до Андрића – то је Тутњевићева основна књижевноисторијска 
и књижевнотеоријска хипотеза коју он доказује у овом огледу. 
Кочићев допринос у развоју те линије у српској књижевности је и 
оригиналан и незаобилазан.     

„оно што у ту линију уноси Кочић јесте, прије свега, 
схватање приче и причања у контексту лудистичког концеп-
та умјетности. Прича је у његовом случају једна непрекидна и 
неизвјесна игра којом су истовремено активно обухваћени и писац 
као приповједач и читаоци којима се он обраћа, и ликови његових 
приповједака чији је однос такође заснован на принципу приче 
као игре. Причање као игра у Кочићевом случају појављује се за-
право као антрополошка чињеница и као такво реализује се у свом 
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првобитном облику култне радње (...) Нико до Кочића, а могло 
би се рећи ни послије њега, у српској прози није тако деликат-
но, с таквом лакоћом и тако изнијансирано демонстрирао моћ и 
учинак приповиједања и слојевитост игре у оквиру које се одвија 
наративна активност.“ 

Независно од „лудистичког концепта умјетности“ (и од било ког 
другог модерног коцепта), станиша Тутњевић из животног искуства, 
из сопственог детињства, зна и памти да је причање прича и казивање 
епских песама уз гусле у српској изворној патријархалној култури 
један посебан обред; у том обреду активно и саборно учествују онај 
ко казује причу или песму, они о којима се казује, и они што слушају; 
ту и тада преплићу се и стапају конкретно и реално време и место 
казивања и слушања, са далеким, славним временима и јунацима-
ликовима и са чудесним имагинативним догађајима и просторима о 
којима се казује. оно до чега је станиши Тутњевићу стало јесте да уз 
помоћ Кочића и посредством његове уметности покаже да схватање 
уметости као обреда није заробљено у патријархалној архаичној 
цивилизацији и са њом потиснуто и заборављено, него да може 
да буде модерно, стваралачки делотворно, отворено новим време-
нима и новим цивилизацијским тежњама. У тумачењу станише 
Тутњевића, то несумњиво сведочи приповедна уметност Петра 
Кочића. Зато је он једновремено и подједнако и најстаринскији, 
најархаичнији српски приповедач у 20. веку, и најмодернији, 
најотворенији новим духовним и културним хоризонтима. ово 
уверење Тутњевић развија и доказује тако што се у тумачењима 
Кочићевог дела ослања на модерне књижевне теорије и модерне 
социолошке и философске концепте, али не са циљем и амбицијом 
да Кочића ухвати у теоријску мрежу; него он, напротив, срчано 
тежи да покаже да све те актуалне и модерне теорије и концепти 
могу да нађу своју антиципацију и потврду у делу једног привидно 
фолклорног приповедача какав је Кочић, али то дело је, доказује 
станиша Тутњевић, својим потенцијалним духовним зрачењима 
изнад и изван сваке теорије и философије, односно оно је производ 
изворне уметничке духовности и израз једног великог и оригинал-
ног књижевног талента. 
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Показујући и доказујући да је оно што је најстаринскије и 
најизворније у Кочићу истовремено и оно што је најмодерније и 
најотвореније за нова тумачења, станиша Тутњевић брани Кочића 
од површних тумачења и од погрешних ситуирања његовог дела у 
систем српске књижевности, али он такође срчано брани дух српске 
изворне патријархалне културе и, на крају, брани сопствена схватања 
интегралне српске културе и сопствена естетичка мерила о томе шта 
је аутентична књижевна уметност а шта њен привид и сурогат.  

У огледу „свијест о себи и свијест о другом у дјелу Петра Кочића“, 
објављеном у зборнику радова о Кочићу у издању Академије наука и 
умјетности републике српске 2009. године, Тутњевић свој претежно 
поетолошки и књижевно-историјски приступ Кочићу проширује но-
вим културолошким приступом књижевности. он уверљиво показује 
да је „Кочић актуелан са становишта неких данас веома популарних 
теорија које у основи имају имаголошко тумачење књижевног дјела, и 
поводом којих се помињу појмови идентитета, алтеритета, другости, 
страности, сопства, затим појмови менталитета, стереотипа, слика 
другог, свој-туђи, постколонијалистичке поетике, итд.“ Културолошке 
интерпретације Кочићевог дела – а културолошки приступ подразу-
мева померање тежишта са поетике на идеологију књижевног текста 
– Тутњевић је у пуној мери и изузетно оригинално развио у својим 
најновијим радовима, писаним у стогодишњици Кочићевог упокојења.           

Три последња текста у овој књизи, написана 2016. године и 
досад необјављена у интегралној верзији, отварају у Кочићевом делу 
и поводом тог дела општа, актуална национална и културолошка 
питања којима се академик станиша Тутњевић опсесивно бави и у 
другим својим књигама објављеним у 21. веку.                        

оглед „Петар Кочић као добри Бошњанин“ садржи анализу 
Кочићеве политичке делатности и његове културне идеологије. Као 
и обично, Тутњевић ту анализу изводи на основу познатих и мање 
познатих докумената. основна интенција текста није, међутим, 
само да објективно и документовано представи Кочића полити-
чара и културног идеолога у минулом времену него да актуализује 
његову културну идеологију и да је доведе у плодоносан и поучан 
дијалог са културном идеологијом наших савременика. 
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Босански патриотизам и српски културни национализам 
Петар Кочић није доводио у међусобно искључујући однос него их 
је објединио у јединствену културну и историјску самосвест – то је 
носећи и темељни став Кочићеве културне идеологије. Да ли је и да-
нас тако, односно зашто више није тако, зашто су босански патрио-
тизам и српски културни национализам данас у Босни доведени у 
антагонистичан однос – то је основно питање које мучи станишу 
Тутњевића. ово је, слободно можемо казати, за њега једно интелек-
туално и егзистенцијално трауматично питање. Њиме се, на различ-
не начине, бавио у књигама Динамика српског књижевног простора 
(2000), Национална свијест и књижевност Муслимана (2004), а по-
себно и свеобухватно у великој синтези Размеђа књижевних токова 
на Словенском Југу ((2011). 

У делу Петра Кочића Тутњевић је нашао ослонац и потврду 
за сопствене представе и сазнања о односу српства и Боснаства у 
прошлости и данас. („Тако је антагонизам државног босанског и на-
ционалног српског идентитета међу србима у Босни и Херцеговини 
трајно остао као отворено питање на које је Кочић дао прави одго-
вор који се и данас може сматрати сасвим задовољавајућим.“) Тај 
задовољавајући одговор садржан је у Кочићевом српском култур-
ном национализму, колико и у његовом политичком демократизму 
који признаје права и равноправност свих народа са којима срби 
живе у Босни.    

станиша Тутњевић је представник и заступник интеграл-
не српске културне идеологије. Та идеологија заснована је на 
историјским увидима да су срби у Босни баштиници и носиоци 
кирило-методијевског наслеђа. То наслеђе они деле са другим ет-
ницитетима у Босни. истовремено, то наслеђе је матица из које су 
се развиле и упосебиле посебне националне заједнице и њихове 
специфичне културе. Тутњевић у први план ставља оно што је 
заједничко српској, муслиманској и католичкој култури у Босни, 
иако не превиђа њихове узајамне антагонизме, трвења и сатирања. 
Најкраће и најтачније речено, свим тим културама и књижевностима 
заједничка је основа, односно кирило-методијевско наслеђе. Удео 
српске културе у том наслеђу је најјачи и највидљивији, али то не 
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значи да је и једини. На тој основи стварана је државна и културна 
традиција у Босни, од средњег све до краја 20. века. Та традиција је 
саставни део српске интегралне историје и културе, као и историје 
и културе других нација у Босни, те стога није ни оправдано ни 
трезвено одрицати се те традиције. А ње се данас на посебне на-
чине одричу не само Муслимани и Хрвати него и срби у Босни. 
Муслимани покушавају да присвоје целину државне и култур-
не традиције у Босни и да је подведу под свој нови национални 
идентитет. „Узимајући име Бошњак, Муслимани су практично на 
себе пренијели све босанске државне и културолошке атрибуте и 
обезбиједили неку врсту државног покровитељства над тим иден-
титетом, а тиме истовремено, на неки начин, истакли и своје при-
марно мјесто у тој држави.“) имају ли срби разлога да се неопрезно 
и непотребно одричу босанске државне и културне традиције како 
би сами себи и другима показали да босански патриотизам није 
саставни део њиховог духовног хоризонта, да је, штавише, стран и 
непожељан састојак нове српске културне идеологије? Може ли се 
ту нешто променити? („Колико год све то, гледано са становишта 
просјечне критичке свијести, било неутемељено, те ствари се сада 
тешко могу вратити назад, тим прије што су и срби и Хрвати до-
ста беневолентно прешли преко муслиманског самопрокламованог 
имена Бошњак, с којим су онда дошле и друге парадоксалне, че-
сто и апсурдне чињенице на којима је даље дограђиван идентитет 
Муслимана у подручју културе, језика, књижевности, националне 
историје и сл.“)   

Но, иако се „те ствари сада тешко могу вратити назад“, станиша 
Тутњевић не одустаје од напора да темељно осветли и разјасни ира-
ционалне токове и парадоксе босанске културне историје и да покаже 
да није увек било овако како је данас, и да овако није ни морало бити. 
Штавише, срби у Босни и данас не само да могу него и треба, упркос 
привидно довршеним историјским процесима, да изграде своју нову 
и специфичну културну идеологију. 

српски културни национализам који заступа академик 
станиша Тутњевић – а  тај национализам је заснован на интегралном 
схватању историје и на трезвеном увиду да су у градњи заједничке 
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културне основе, односно у кирило-методијевском, словенском кул-
турном наслеђу партиципирали не само срби него и други народи у 
Босни – данас је у напетом односу са владајућим политичким нацио-
нализмом. Зато је Тутњевић са нескривеним задовољством хтео да 
покаже да је Петар Кочић зачетник и заступник интегралног српског 
културног национализма. Ево, не сматрам само ја него је и Петар 
Кочић сматрао да су босански патриотизам и српски национализам 
у Босни органски срасли у јединствену културну идеологију; а ни 
најжешћи заступници данашњег површног и ригидног српског по-
литичког национализма неће рећи да је Кочић слаб и мали србин, па 
нисам ни ја – то је крајња смисаона интенција и лична порука садр-
жана у Тутњевићевом огледу „Петар Кочић као добри Бошњанин“. 

Кочићев српски културни национализам – који по 
Тутњевићевим уверењима и данас представља поуздан путоказ 
србима у модерној цивилизацији – утемељен је у Косовском завету. 
о томе аутор расправља у огледу „Преображаји косовског мита у 
дјелу Петра Кочића“. већ у уводном пасусу расправе Тутњевић јасно 
одређује улогу Косовског завета у делу Петра Кочића и у данашњој 
српској историји. („Могло би се слободно рећи да је Кочић праву 
мјеру своје људске и књижевне мисије достизао и провјеравао упра-
во на порукама косовске легенде, као вјечног историјског налога 
којим се његов народ руководио пред свим препрекама и у свим 
искушењима на које је вијековима наилазио. Једно од тих искушења 
свакако је била аустроугарска окупација Босне. Као трајна верти-
кала српског националног идентитета која се с времена на вријеме 
обнавља и ојачава у кључним, кризним периодима српске историје 
који захтијевају појачану националну мобилизацију и обнову, ко-
совско насљеђе у Кочићевом дјелу природно је наилазило на аде-
кватан одзив читалаца и у његово доба, али и у наше вријеме у коме 
се много шта из оног периода данас понавља.“) Тутњевића мање за-
нима Косовски завет као национални и историјски путоказ а више 
као садржај модерне српске књижевности. 

„Косовска идеја није у Босни била домицилна, али је време-
ном у себе интегрисала и тај дио српског националног простора 
ширећи се и одржавајући народним предањем и епском поезијом, 
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гдје је у свијести обичних људи добијала снагу историјске исти-
не.“ Међутим, у Кочићево време епска слика света је у модерној 
књижевности радикално разграђена и напуштана, а на њено ме-
сто су дошле субјективизоване и индивидуализоване визије и 
доживљаји. са тим тежњама модерне књижевне уметности Петар 
Кочић се упознао у Бечу и Београду; он је те модерне тенденције 
у потпуности и прихватио. Међутим, Петар Кочић је до краја био 
и заточник Косовског завета и човек старинског кова. схватио је 
да српска епска поезија и Косовски завет који се налази у њеном 
језгру нису у сагласју и сазвучју са модерним сензибилитетом и но-
вим стваралачким тежњама. он их се ипак никако и нипошто није 
хтео одрећи. Покушао је и успео да старо епско наслеђе трансфе-
рише у модерну књижевну форму, да га стваралачки преобрази и 
надгради и тако га сачува живим и дејственим у новом духовном 
хоризонту. више но и један српски писац до данас, Петар Кочић 
је успео да лиризује, субјективизује и индивидаулизује Косовски 
завет и да га трансферише у модерну уметничку прозу, а да при 
томе, што је најважније, то духовно наслеђе којим је живео и према 
којем је све самеравао остане потпуно аутентично. Највећи допри-
нос Петра Кочића српској култури садржан је управо у стваралачкој 
модернизацији и новој артикулацији српског епског наслеђа и 
Косовског завета. он је премостио и стопио два привидно неспојива 
духовна хоризонта, свевремено архаични и актуално модерни. Пред 
тим задатком нашли су се и други српски писци почетком 20. века. 
Ево како станиша Тутњевић елаборира стваралачка искушења 
српских писаца у Босни у том времену. 

„За потврду сопственог прелаза са традиционалне, епско-
патријархалне литерарне парадигме у модерну књижевну сферу у 
Босни довољно је поменути само Кочића и мостарски књижевни 
круг око часописа Зора (Дучић, Шантић, св. ћоровић), а потом 
и књижевну активност Младобосанаца окупљених око часописа 
Босанска вила пред Први свјетски рат. свој допринос томе про-
цесу на оригиналан и неочекиван начин дао је и Кочић једном 
врстом стваралачке разградње раније, анахроне, статичне епске 
слике свијета и косовског насљеђа које у њој заузима значајно 
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мјето, и њене рекреације на сасвим другачијим, динамичнијим и 
виталнијим основама, прихватљивим и у новим књижевним прили-
кама. смисао те ре-креације је у томе што се та епска слика свијета 
Кочићевом приповједачком вјештином са пиједестала узвишеног 
колективног епског начела премјешта на лични план, гдје се кон-
зумира и густира са већим уживањем него у аутентичном грубом 
и некомфорном епском руху. То више није објективна општа епска 
књижевна ситуација и њој примјерена једносмјерна комуникација, 
него је она разграђена и на њој је створена једна сасвим нова, са-
моузрочна приповједачка формула путем које се епска косовска 
свијест сада појављује у једном релаксираном, личном, готово лир-
ском доживљају.“ 

станиша Тутњевић је уверљиво показао да се стваралач-
ки преображај косовског наслеђа – модернизација, лиризација и 
субјективизација Косовског завета – налази у језгру Кочићеве умет-
ничке прозе, али и у основи његовог интегралног српског културног 
национализма. интегрални културни национализам не редукује и 
не одбацује реална историјска искуства народа, него сва искуства 
и искушења синтетизује и хармонизује у нове, делотворне и пер-
спективне духовне и животне оријентације. Такав национализам је 
аутентично Кочићев, али такође и Тутњевићев. станиша Тутњевић 
је сопствени трезвен, интегралан српски културни национализам, 
изложио и образложио рафинирано, мисаоно разуђено, културно 
–историјски продубљено у књизи Српски културни наратив (2016). 
Додатак тој књизи је и оглед „Преображаји косовске легенде у дјелу 
Петра Кочића“.

Последњи, најкраћи текст у овој књизи, досад необјављиван, 
ефектно заокружује Тутњевићево бављење делом Петра Кочић. Тај 
оглед носи интригантан наслов „Кочићева поетика црвљиве јабуке“.         

Кочић је органик писац; његово дело је једро, сочно и 
хранљиво као непрскана јабука – тако Тутњевић сликовито описује 
Кочићеву поетику. Кочићеве приповетке сачувале су и реафирми-
сале „елементе антрополошког и магијског карактера“, каракте-
ристичне за изворно причање у патријархалној култури, уз кућно 
огњиште. („стога није нимало случајно што се најаутентичнији 
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облик приповиједања код Кочића одвија поред ракијског казана, 
гдје пишчев овлаштени наратор симеун Ђак савремене догађаје и 
збивања магијски оживљава средствима и призорима славне про-
шлости и тако их ослобађа њихове дневне прозаичности.“) иако 
је у бити изворно и старинско, Кочићево приповедање садржи, 
међутим, у себи трагове пишчева модерног времена и његовог лич-
ног живота у том времену. Ти трагови су видљиви у социјалном и 
националном активизму и у морализму, који су иначе били попу-
ларни и пожељни у пишчевом времену. („На педагошко–поучне поуке 
и моралистичке садржаје и поруке Кочићево дјело је у довољној 
мјери имуно, али је рањиво и неотпорно на идејну и политичку 
тенденцију.“) Ту тенденцију Тутњевић сликовито дочарава као 
црва у органској јабуци, кога нема у оној вештачки узгајаној, али 
у њој нема ни сока, ни енергије, ни мириса ни укуса праве јабуке. 
Кочићева поетика „неодвојива је од његових политичких идеја 
које је из свога бурног и узбудљивог живота непосредно преносио 
у књижевна дјела“. Ако би се из тог дјела одстранила пишчева по-
литичка и патриотска тенденција, онда би се у пуном смислу пока-
зала старинска аутентичност и оригинална модерност Кочићевог 
приповедања. („Али то не само да није могуће, него то више уопште 
не би ни било то дјело. Тенденциозност Кочићевог дјела је сасвим 
специфична, и она се, могло би се рећи, тешко може свести само на 
идејне и политичке категорије.“) Управо је непатворен национал-
ни карактер и искрена патриотска тенденциозност омогућила да 
Кочићево дело постане „уочљиво из сваке тачке српског национал-
ног простора“. („Кочић је постао српска национална парадигма, а по 
томе је и његово дјело јединствено у српској књижевности: у њега је, 
без остатка, уграђена и не може се разлагати и издвајати, метеорски 
усијана и незаустављива енергија једне стихијне личности, из далека 
препознатљиве по аутентичном таленту, узаврелом темпераменту, 
чврстом карактеру и високом, непоткупљивом ставу у свему чиме 
се за кратка вијека бавио, укључујући и идеологију и политику.“) 

Босански патриотизам и дубински, интегралан српски кул-
турни национализам представљају специфичне и препознатљиве 
садржаје Кочићеве књижевне уметности. А у његовој изузетно 
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модерној уметности има обредних, магијских антрополошких 
садржаја који у његово дело дотичу из архаичне патријархалне 
цивилизације. Кочић је, како сугерише станиша Тутњевић, иако 
избегава да то отворено каже, најбољи српски писац – управо  зато 
што је његово дело органско, као непрскана јабука. („У Кочићевом 
дјелу постоје они чисти, свјежи, аутентични књижевно самоодржи-
ви слојеви, отпорни на накнадну вјештачку идејну и политичку до-
храну. У том дијелу свога стваралаштва Кочић је не само један у 
својој земљи /Босни/, како је говорио скерлић, него на читавом 
српском културном и књижевном простору, све до данашњег дана.“) 

Петар Кочић је органски уметник. Духовно-органска умет-
ност је надкултурна и надисторијска реалност. и зато је Петар 
Кочић – вечан. То је основна теза овог Тутњевићевог књижевно 
писаног есеја.  

Завршни оглед у књизи станише Тутњевића о Кочићу 
представља сажету естетичку расправу у којој аутор посредно изла-
же сопствене естетске идеале, који су најпуније оделотворени у делу 
Петра Кочића.             

     
***

     Међу двадесет књига које је досад објавио акдемик станиша 
Тутњевић Претварање Петра Кочића је засад једина цела посвећена 
само једном писцу. То, наравно, није нимало случајно. Међу мношт-
вом писаца свих епоха, о којима је приљежно и одговорно писао, 
станиша Тутњевић је, очигледно, најдубљу духовну сродност осе-
тио са Петром Кочићем. ова духовна сродност се огледа и испољава 
у више планова. 

На естетичком плану Тутњевић верује у исте оне естетске идеа-
ле који су оделотворени у Кочићевом делу. А то значи да он цени 
она модерна дела у којима је сачувана жива свест да је књижевност 
специфична обредна делатност, као у патријархалној култури, дела 
у којима се призивају првородни антрополошки и мистични изво-
ри из којих настаје свака аутентична уметност у свим времени-
ма, у модерној као и у архаичној цивилизацији, укратко, дела која 
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сугеришу да је књижевност духовно-органска и егзистенцијално 
насушна виша реалност, чак и ако није формално савршена, каква 
је и Кочићева приповедачка уметност.   

На културолошком плану Тутњевић исто као Кочић осећа 
сопствену животну срођеност и сраслост са српском патријархално 
–хришћанском културом; не остају, међутим, само у њеном крилу 
него се из ње радознало, бистро и опрезно суочавају са модерним 
цивилизацијским стрмљењима и сучељавају са новим колективним 
и индивидуалним животним искушењима.         

На идеолошком плану Кочић и Тутњевић су заступници 
и представници српског интегралног културног национализма, 
утемељеног у светосављу и Косовском завету. 

На политичком плану Кочић и Тутњевић настоје да измире 
и хармонизују босански патриотизам и српски културни национа-
лизам, односно теже да своје савременике убеде да је, историјски 
гледано, Босна (и) српска држава, да култура стварана на тој 
територији представља интегралан део свеукупне српске културе, 
и да у српској култури у Босни свој удео имају и људи других вер-
ских и етничких припадности, и поред тога што су се временом 
на основу вере поједине народносне заједнице у Босни конституи-
сале у засебне нације, па чак и поред тога што се потомци тих људи 
који су стварали српску културу у Босни одричу сопственог кирило 
–методијевског наслеђа. станиша Тутњевић дискретно, али довољно 
јасно, сугерише да Кочић данашњим србима у Босни поручује да 
треба да оснаже, продубе и чувају свој српски културни национа-
лизам а да се растерете политичког национализма који их раздваја 
од других народа у Босни, са којима су вековима градили јединствен 
и заједнички културни образац. Политички национализам је при-
родан и као такав прихватљив и пожељан једино ако је утемељен у 
културном национализму. Чињеница да су данашњи Бошњаци свој 
политички национализам развили занемарујући или кривотворећи 
своју реалну културну историју не би требало да наведе србе у 
Босни да и они ту историју одбаце или да је олако препусте „до-
брим Бошњанима“. Напротив, следећи Петра Кочића, ваља да теже 
изградњи интегралистичке културне идеологије у својој држави, 
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мирној Босни. Таква, на реалној културној историји Босне засно-
вана, у много чему специцифична културна идеологија, сигурно 
би обогатила општу српску културну историју и представљала ва-
жан варијетет основног српског културног обрасца. овакве идеје, 
имплициране у Тутњевићеву књигу, представљају њену крајњу и 
највишу смисаону интенцију.             

Најкраће казано, ова књига сведочи о срећном сусрету пи-
сца Петра Кочића и књижевног критичара станише Тутњевића и 
о њиховом живахном и актуалном духовном разговору који воде 
стотину година након Кочићевог упокојења.        
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Горан М. Максимовић

ГРАДОВИ МИЛОВАНА Ђ. ГЛИШИЋА1

1.0. Мада је о Миловану Ђ. Глишићу (1847–1908) углавном пи-
сано као о писцу сеоског живота и творцу сеоске реалистичке 
приповијетке у срба, тематизација варошког и градског живота 
заузима у његовом књижевном дјелу запажено мјесто. Умјетничка 
интерпретација варошког и градског живота појављује се као не-
гативна страна свијета и извор невоља које сналазе село и допри-
носе разарању мирног и патријархалног сеоског живота. “отуда је 
његова слика градске средине обојена изразито мрачним бојама“. 
(Зорић 1991: 69) Глишић у приватном животу није много путо-
вао, нити је упознао бројне градске средине, али његова искуства 
из живота у ваљеву и Шапцу, а поготово касније у Београду, била су 
довољно сугестивна за обликовање приповиједне и комедиографске 
слике вароши и града.
1.1. Послије окончања основне школе, Глишић је радио као прак-
тикант и указни чиновник у ваљеву и Шапцу (1862–64), а затим је 

1 рад је настао као резултат истраживања на научном пројекту Поетика 
српског реализма (178025), који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја републике србије од 1. јануара 2011. године.
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отишао у Београд на даље најприје гимназијско школовање (1864–
1870), а затим и студирање на великој школи (1870–1875). Било 
је то раздобље у којем је написао више сатиричких приповједака 
у којима је исмијавао уџбенике и наставнике велике школе и 
објавио их у листу Враголан (“Једна лекција из хисторије срба”, 
“Шта човеку неће пасти на ум”, “Модерна стилистика”, “Мало 
хисторије света”, “Као бајаги популарна физика” и сл.). Након 
тога је напустио студије и започео интензиван уреднички рад 
(Српске новине), као и књижевни рад јер је 1873. године објавио у 
Преодници, Отаџбини и Јавору прве значајне приповијетке (“Ноћ 
на мосту, “рога”, “Злослутни број, “Нови Месија”, “Глава шећера”, 
“распис”, “Ни око шта”), те прву збирку приповједака са насловом 
Приповетке (1879). Крајем 1878. године био је постављен за корек-
тора Државне штампарије, а од почетка 1881. године постављен 
је за драматурга Народног позоришта у Београду, гдје је остао 
све до 1898. године. У току 1880. године, Глишић је у Отаџбини 
објавио пет приповједака (“Учитељ”, “редак звер”, “Задушнице”, 
“После деведесет година”, “Награисао”). У каснијим годинама у 
Отаџбини, Србадији, Домаћици и Звезди, као и неким другим 
листовима и часописима, објавио је приповијетке: “Шетња после 
смрти” (1881), “Награисао” (1881), “У зао час” (1881), “Брато Мато” 
(1881), “вујина просидба” (1883), “Прва бразда” (1885), “Тетка 
Деса” (1885), “Молебство” (1890), “Крв за крв” (1898) и сл. У том 
временском раздобљу настале су и двије комедије: Два цванцика 
(1883) и Подвала (1883-85), а другу збирку приповједака са насло-
вом Приповетке објавио је 1882. године. Двије године (1898–1900), 
Глишић је провео у принудној пензији, да би од 1900. године па све 
до смрти, која га је затекла на лијечењу у Дубровнику почетком 
1908. године, радио као помоћник управника Народне библиоте-
ке. свему томе може придодати и интензиван преводилачки рад 
(заједно са сестром станком) и објављивање на српском језику 
неких од највећих дјела руске књижевности 19. вијека. издвајамо 
Гогољеве Мртве душе (1872) и Тарас Буљбу (1876–1902), Толстојеву 
Крајцерову сонату (1890), Рат и мир (1899–1901), те Гончаровљев 
роман Обломови (1876, 1898). (ЏоНић [б. г.]: VII–ХLVII)
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2.0. Први облици умјетничке слике града појављују се у Глишићевим 
раним пародичним сатирама, у којима је дошло до разобличавања 
погрешног система образовања. Прије свега, неуких наставника, 
лоше организације наставе и смислености уџбеника у тадашњој 
гимназијској и великошколској настави у Београду. овдје се по-
себно осврћемо на Глишићев поступак пародирања предавачких 
метода у приповијеткама “Једна лекција из хисторије срба” и “Као 
бајаги популарна физика”, те пародирања научног дилетантизма у 
уџбеницима у приповијеткама “Модерна стилистика” и “Мало о 
хисторији света”. Глишић у наведеним причама непосредно исмијава 
лажну ученост појединих познатих интелектуалаца свога времена. 
У причи “Мало о хисторији света” исмијава Катарину Миловук. У 
причи “Модерна стилистика” исмијава Милана Миловука и његов 
уџбеник Кратка стилистика и кореспонденција или начин како 
се праве разни писмени састави. У причи “Као бајаги популарна 
физика” исмијава уџбеник вула Паштрмца, професора физике и 
директора крагујевачке гимназије. 
На сличан начин, у уводном дијелу приче “Глава шећера”, Глишић 
исмијава ученост једног професора истраживача народног живота 
са којим се у вароши сусреће радан радановић. У причи “Злослутни 
број” радња је непосредно лоцирана у смедерево, а кроз обликовање 
епизоде о “странцу” са којим се сусреће Мојсило Пупавац у кафани 
“Код јаблана” такође је на ироничан начин указано на површност 
и незнање „учених“ људи који “списују народни живот”. У при-
чи “Нови Месија” Глишић на сатиричан начин обликује портрет 
“занесењака”, иза кога се заправо налази стварна личност васе 
Пелагића, који се у социјалистичком идеалистичком заносу бори 
за народно просвећивање, а да при томе не увиђа социјалну биједу 
у којој живи тај исти народ. У причи “Учитељ”, Глишић исмијава 
школску инспекцију, која умјесто да истражује нерад учитеља и 
кажњава њихову нестручност и површност, омогућава им још већу 
самовољу и потпуно ускраћивање знања ученицима.  На сличан на-
чин је приказан и школски ревизор у причи “Ни око шта”, који више 
завирује у кухињу и ишчекује добар и мастан ручак, него што га 
интересују одговори ђака на завршном испиту. изразито негативно 
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је приказан учитељ у причи “рога”, зато што се на груб начин одно-
си према ученицима, сматра их за своју служинчад, зато што не-
редовно и слабо одржава наставу. Примитиван је у комуникацији 
и псује као кочијаш, а да би показао своју лажну “ученост” пред 
сељацима у разговору умеће понеку страну ријеч јер вјерује да ће 
их тако увјерити у своје знање. све то, међутим, изазива супротан 
ефекат и подсмијех код сељака.
све мане и негативности градског живота, Глишић приказује и 
у причи “Шта човеку неће пасти на ум”, у којој наратор у обли-
ку комичне инверзије приказује долазак у неку чудну земљу “из 
Аладиновог кандила”, по свему различитој од земље из које долази 
и у којој нема политиканата, зеленаша, смутљиваца, сплеткаро-
ша, вјетропира и превараната сваке врсте. У наведеном примјеру 
Глишић је међу првима у српској књижевности умјетнички обрадио 
“класну поларизацију друштва”. (ДоБрАШиНовић 1958: 199) У 
том смислу је комплементарна и прича “сигурна већина” у којој 
Глишић исмијава сан једног министра о томе да добије “парламен-
тарну већину”, али не поштеном политичком активношћу, него 
аутократском апсолутном контролом свих занимања, негативном 
селекцијом, политиканством и уцјењивањем чиновника. Касније 
ће кроз форму алегоријских сатира сличне друштвене аномалије 
на магистралан начин разобличавати радоје Домановић (“Укидање 
страсти”, “Данга”, “вођа”, “страдија”, “Мртво море”).
Негативну слику града проналазимо и у тематизацији комедије 
Подвала која је заснована на комичном преплитању љубавног и 
социјалног заплета, што сугерише и њену доминантну жанровску 
природу која се креће у распону од комедије интриге до друштвене 
комедије. Љубави заплет се темељи на два напоредна низа догађаја: 
на искреној љубави дјевојке Милке и учитеља ранка, те на изне-
надном заљубљивању зеленаша вулета Пупавца у Милку након 
што ју је случајно сусрео у кући гдје је “приватни адвокат” Неша 
држао тобожњу канцеларију. Подстакнут Нешиним обманама, 
који је из тога желио да извуче материјалну корист, незграпни и 
неотесани Пупавац заиста повјерује како је дјевојка заљубљена у 
њега. Захваљујући томе долази до формирања спонтаног љубавног 
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троугла, који се расплиће тек на крају комедије, када Пупавац упада 
у дјевојкину кућу, баш у вријеме када је уговаран брак између Милке 
и ранка, те у трагикомичној ситуацији препознаје да је био изигран 
и насамарен. Наспрам ведрог хумористичког смијеха који је прои-
стекао из љубавне интриге, социјални заплет у комедији је заснован 
на подсмјешљивом сатиричком разобличавању трагичне друштвене 
појаве зеленашења, те погубног дјеловања “приватних адвоката”, 
а указује на неспретно задуживање сељака Живана Кесерића код 
зеленаша вулета Пупавца, како би водио неку инаџијску парницу 
против првог комшије Пере Кршикапе. За двије године почетни дуг 
од десет дуката нараста на читавих осамдесет дуката, које несрећни 
сељак није могао сам да врати па му у помоћ прискаче и брат, учитељ 
ранко. До укрштања два напоредна низа комичних догађаја до-
лази онога тренутка када је Неша украо Живанову признаницу о 
измирењу дуга, те када се Пупавац одлучио на подвалу и покушао 
поново да наплати исти дуг. Напоредо са ова два комплементарна 
заплета, Глишић од почетка комедије заснива и један бочни заплет, 
који је у доста лабавој вези са осталим дијеловима комедије. ради 
се о интриги коју је у облику “пасквила” подстрекавао Неша само 
да би исмијао тобожњу тајну љубавну везу између удовице Нере и 
“помоћника” Петка. сасвим на крају, приликом обликовања коме-
диографског расплета наведена интрига ће се ипак показати вео-
ма функционалном, јер ће се приликом трагања за тиме да ли је 
он писао подругљиве стихове, у Нешиним хартијама појавити и 
она украдена признаница да је Живан већ отплатио дуг Пупавцу. 
На крају, у комедиографском расплету, “долази до успостављања 
правде и повратка мирног паланачког живота на нормалну линију. 
Неша и Пупавац као варалице завршавају у затвору, Милка и ранко 
уговарају скоро вјенчање, а сељак Живан извлачи поуку да са зеле-
нашима више никада нема посла”. (МАКсиМовић 2009: 301–302) 
важно је овом приликом нагласити да нам у комедији Подвала, 
Глишић у појединим дидаскалијама даје специфичне приказе при-
ватног живота кроз описе паланачких соба и механа. На почетку 
првог чина дат је опис “скромне паланачке собе”, док је на почетку 
трећег чина описан амбијент варошке механе “Код конкуренције”. 



114

С
ТУ

ДИ
ЈЕ

  И
 О

ГЛ
ЕД

И
   

  Г
ор

ан
 М

. М
ак

си
мо

ви
ћ:

 Г
РА

ДО
ВИ

 М
И

ЛО
ВА

Н
А

 Ђ
. Г

ЛИ
Ш

И
Ћ

А

На сличан начин у причи “Злослутни број” слика приватног живота 
ситуирана је у приказу варошког бала који се одиграва “уочи самих 
белих поклада” у новој “газда Николиној кафани”. 
Посебно наглашавамо да и иначе у Глишићевој умјетничкој сли-
ци града кафански топоси заузимају веома битно мјесто, јер се 
у кафанама окупљају људи различитих занимања, социјалног 
поријекла, моралних назора и амбиција, страни и домаћи свијет, 
тако да се ту одвијају многи необични догађаји. Знају бити шаљиви 
и озбиљни, али често и сасвим сумњиви, а понекад праћени и не-
законитим радњама, мрачним договорима и ружним плановима. 
иако је и сам био кафански човјек и судионик београдске књижевне 
боемије у којој је владала опуштена и ведра атмосфера, Глишићева 
приповиједна слика кафане је најчешће суморна и мрачна, тако да 
је веома блиска са у цијелости негативним доживљајем града као 
паукове мреже у којој “гмижу бирократе и зеленаши”, те “где пауци 
вребају мушице са села“. (ГЛиГорић 1965: 223) Карактеристична 
је у том смислу кафана “Код јаблана” из приче “Злослутни број” јер 
управо се у њој Мојсило Пупавац док је боравио у граду највише 
бавио сплеткама и организовао сусрете са различитим људима 
сумњивог морала. У причи “Чист ваздух” кафански живот је са-
гледан као мјесто декаденције младог свијета, јер су управо ту бе-
спослени градски младићи у најбољим годинама проводили дане и 
ноћи у опијању и бесмисленом губљењу времена. Чак и онда када 
би одлазили у природу, на “чист ваздух”, са намјером да се одморе 
од пића и кафанске пасивности, њихова рекреација би се оконча-
вала пијанком за кафанским столом. У комедији Подвала у градској 
механи „Код конкуренције“, као на сталној позорници, смјењују се 
најважнији актери, а кроз њихове дијалоге осликана је аутентична 
слика друштва и времена. На примјер, за чиновнике попут Петка 
и видака та механа је њихова неформална канцеларија, јер им ту 
почиње радни дан уз слатко и воду, уз кафу и ракију, те прегледање 
“званичне штампе”, у коју су једино имали повјерења.
У Глишићевој приповиједној интерпретацији из града на село до-
лазе корумпирани чиновници, лакоми попови, безобрзирни тргов-
ци и зеленаши, грамзиви надриадвокати и адвокати, који имају 
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један заједнички циљ да израбљују и искоришћавају лаковјерне и 
најчешће поштене сељаке. Наводимо примјере капетана Максима 
сармашевића и зеленаша Давида Узловића из приче “Глава шећера”, 
те зеленаша Мојсила Пупавца и адвоката Бранка Небрановића из 
приче “Злослутни број” и сл.
Топос вашара и прослава као важна слика градског живота 
најпотпуније долази до изражаја у комедији Два цванцика. За 
Глишића је посебно важан јер представља мјесто непосредног 
мијешања сељака и варошана, те потискивања у други план жи-
вотних недаћа и свакодневних социјалних брига. Посебно је важно 
то што у приказу вашарске атмосфере Глишић уводи мотив “пано-
раме”, која представља претечу позоришног живота и указује на 
заснивање облика културног живота у градској средини. 
Посебној аутентичности градског живота у Глишићевим дјелима 
доприносе типични књижевни јунаци, који својим дјеловањем, 
најчешће оговарањем и сплеткарењем, постају уз чиновнике, све-
штенике, адвокате и трговце, повлашћени носиоци оне негативне 
стране варошког идентитета. Управо зато се у комедији Подвала 
као најупечатљивији јунак те паланачке средине појављује удови-
ца Нера. ради се о карактеристичном типу торокуше, познате и у 
другим значајним дјелима реалистичке књижевности. издвајамо 
игњатовићеву Машамоду Нату из романа Патница, сремчеву 
фрау-Габријелу из романа Поп Ћира и поп Спира, те Матавуљеву 
шјора-Терезу из приповијетке “Нови свијет у старом розопеку”. 
(ДоБрАШиНовић 1963: 64) 
Глишићева јунакиња својом појавом и сплеткарењем свакако иза-
зива смијех, али је њена умјетничка улога превасходно у томе да 
освијетли скривене стране варошког живота. У њеном бујном 
измишљању брачних развода и породичних свађа, у настојању да 
се завири у туђе куће и интиму, садржана је подсвјесна жудња за 
промјенама и за разбијањем монотоније паланачког живота. Према 
неким новијим тумачењима јунакиња Нера представља “наговештај 
једног новог варошког схватања по коме жена има право да изађе из 
уских и често јалових оквира и обзира, да би могла остварити свој 
пуни, интензивни животни биланс“ (МисАиЛовић 1997: 238). 
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Међу типичне градске јунаке спадају и путници намјерници, а пого-
тово странци, који својим необичним језиком, културом одијевања 
и понашања, или послом којим се баве, знају да представљају право 
откровење и за варошане, а поготово за сељаке који би се неким 
послом затекли у паланкама, па су ту имали прилике да угледају те 
необичне госте. Карактеристичан примјер странца, у овом случају 
“настраног” Енглеза, проналазимо у причи “редак звер”, чији је 
мајмун побјегао од газде и изазвао праву пометњу у космајским 
селима. Глишић приказује карактер странца служећи се “комиком 
разлика” и разоткривајући зачуђујуће реакције домаћег свијета при-
ликом сусрета са непознатим суграђанином, а поготово са његовим 
мајмуном за кога су у незнању мислили да је “дивље дете”.  
Нигдје се тај судар сеоског и варошког живота не испољава на тако 
упечатљив начин као на периферији градова. отуда је Глишић, по-
пут Матавуља и сремца, Ускоковића и Милићевића касније, много 
пажње посвећивао слици градске периферије. Најбоље је то изра-
жено у причи “Шетња после смрти” у којој је приказано како чи-
новничка породица писара Мирка живи у изнајмљеном стану на 
периферији и са каквим се све комуналним недаћама суочавала 
живећи на ободу града. Поред тога, у наративном заплету прика-
зана је изненадна смрт ситног чиновника Тала, који је читав жи-
вотни вијек радио као одаџија у једном министарству. При свему 
томе долазе до изражаја предрасуде и необразованост чиновничког 
свијета, али и административна неуређеност многих послова, па 
и смјештаја мртваца који би преминули на радном мјесту, у овом 
случају у канцеларији, а нису имали породицу да им преузме тијело 
и организује сахрану. На крају, након праве трагикомичне ноћне 
одисеје вожења на таљигама земних остатака несрећног одаџије, 
тијело је преузела његова праља и приредила је скромну сахрану. 
Тако нешто је готово незамисливо у сеоској средини, гдје се посебно 
његовала породична брига о свим укућанима, а посебно се пошто-
вао и чувао култ сахране умрлих.
Градски живот је заснован и на изразитој класној подвојености, 
на судару сиромаштва и богатства, елементарне борбе за опста-
нак и расипничког помодарства. У причи “ћуран добија” Глишић 
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упечатљиво показује муњевито ширење варошке моде. Довољно је 
било да једна варошанка купи “шешир украшен пером”, па да се по-
пут епидемије и старе и младе даме устреме на помодну куповину 
истог дијела гардеробе. Тако су се некад, у своје вријеме, рашириле 
“кринолине” све “до рашке и вршке Чуке”. У овој причи посебно 
је указано на појаву “лутрије” и помодно ширење “игара на срећу” 
међу паланчанима. У причи “Злослутни број” кроз приказ једног 
варошког бала у смедереву, гдје је све морало бити организова-
но по угледу на балове у београдским хотелима, Глишић указује на 
развијање српске варошке буржоазије и убрзани преображај бога-
тих ћифтица, доскорашњих сељака, у недопечене грађане.

3.0. Мада је био превасходно сликар сеоског живота, те један од 
утемељивача сеоске реалистичке приповијетке у срба, Глишићева 
тематизација града појављује се као веома битан фактор у обликовању 
друштвене слике свијета и успостављању опозиције између сеоског 
и градског живота. У тематизацији града доминира Глишићева 
критика лажног интелектуализма, погрешног образовног систе-
ма, наставних програма, уџбеника и планова, разобличавање ко-
румпираног и неуког чиновништва, лажних адвоката, сумњивих 
трговаца, обезбожених свештеника, безобзирних зеленаша и све-
коликог социјалног упропаштавања села и сељака. При томе је 
указано и на нека типична обиљежја градског живота, као што су 
забаве и балови, описи типичних грађанских соба, намјештаја и 
покућства. Приказано је изразито помодарство у одијевању и на-
чину живљења, све безобзирније класне разлике, конституисање 
градске буржоазије, кафански живот, вашари и панорамске пред-
ставе. обликовани су ликови типичних градских јунака, као што су 
оговарачице и помодарке, лукави трговци, бескрупулозни адвокати, 
учаурени чиновници, неугледне механџије и стални кафански го-
сти, а посебно је сагледан супротстављени однос старосједилаца и 
дошљака, те непрестани анимозитет између становника са градске 
периферије и из градског центра. Ту необичну галерију градских 
карактера на посебан начин допуњују необични странци, путници 
намјерници, авантуристи и забављачи.



118

С
ТУ

ДИ
ЈЕ

  И
 О

ГЛ
ЕД

И
   

  Г
ор

ан
 М

. М
ак

си
мо

ви
ћ:

 Г
РА

ДО
ВИ

 М
И

ЛО
ВА

Н
А

 Ђ
. Г

ЛИ
Ш

И
Ћ

А

Захваљујући свему томе, Милован Ђ. Глишић поставио је у значајној 
мјери тематске, социјалне, идеолошке и психолошке оквире за 
касније обликовање умјетничке слике града у српској књижевности 
на самом крају епохе реализма и поготово у модерној прози на по-
четку 20. вијека, какво проналазаимо у дјелу Петра Кочића, ива 
ћипика, Милутина Ускоковића, вељка Милићевића и сл.
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Драга Мастиловић

ИВО АНДРИЋ КАО ИСТОРИЧАР И ЊЕГОВА 

НАУЧНА ПЕРЦЕПЦИЈА УТИЦАЈА ИСЛАМА  У 

БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

основни1 циљ овог излагања је да још једном покуша 
освијетлити Андрића као историчара и прије свега хеуристичку 
подлогу на којој је градио своју слику ислама у Босни и Херцеговини, 
а која је нашла свој израз и у његовим књижевним дјелима. Не 
упуштајући се, дакле, у било какве полемике о његовим ставовима 
о исламу уопште и утицајима које је ова религија имала у Босни и 
Херцеговини, а због које је Андрић у муслиманском свијету, посебно 
међу муслиманима у Босни и Херцеговини, један од, мало је рећи, 
неомиљених аутора, превасходни циљ јесте покушати освијетлити 
квантитет и квалитет изворне грађе на којој је Андрић засно-
вао своје научне и књижевне погледе на утицај ислама у Босни и 
Херцеговини и наравно релевантност ставова и закључака до којих 
је дошао.

1 рад је настао на основу предавања одржаног на Јахорини (30. септембра  
2017. године) на Четвртом  републичком семинару за наставнике српског 
језика и књижевности, у организацији Друштва наставника српског језика и 
књижевности републике српске. 
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о Андрићу као научнику и његовој докторској дисертацији 
писало је до сада неколико аутора, а први је то учинио, убрзо послије 
Андрићеве смрти, Мидхат Шамић, већ 1975. године. иво Андрић 
као историчар, такође, није остао незапажен у научним круговима, 
па се само неколико година послије Андрићеве смрти на ову тему 
огласио и историчар владимир Дедијер. високо цијенећи Андрића 
и као научника и као умјетника, Дедијер је запазио да „свака његова 
приповетка или роман наслања се на дуг претходни рад коме је циљ 
да кроз примарне изворе сагледа истиниту суштину епохе у којој 
се креће његова умјетничка имагинација“. Несумњиво, Андрић је 
био један од оних књижевника који је своје умјетничко стваралаштво 
заснивао на примарним историјским изворима, а не на простој 
имагинацији. А колико је цијенио архивске документе, Андрић је и 
сам, једном приликом, истакао, устајући против оних који су били 
за то да се архивски документи уопште не чувају. Том приликом 
Андрић је, између осталог, писао: „само неуки и неразумни људи 
могу сматрати да је прошлост мртва и непролазним зидом одвојена 
од садашњице. истина је, напротив, да је све оно што је човјек некад 
мислио и осјећао и радио нераскидиво уткано у ово што ми данас 
мислимо, осјећамо и радимо. Уносити свјетлост научне истине у 
догађаје прошлости, значи служити садашњости. стога архивска 
документа нису мртва, сива и узалудна као што то површним и 
неупућеним може понекад да изгледа. То су драгоцјени свједоци, 
без којих би нам остала непотпуно разумљива многа појава у 
садашњости, без којих не би могли назрети ништа од будућности“. 
Његова велика љубав према историјским изворима, у ствари је 
опредијелила Андрићево књижевно дјело, које и није ништа друго 
него историја дугог трајања обичног човјека у времену и просто-
ру, са свим нијансама његовог тегобног битисања, гдје психолошки 
моменат појединца има сасвим особену димензију и вриједност. 

По свом схватању времена и простора и трајању људског бића 
у њему, Андрић је у методолошкој равни најближи историографској 
школи француских аналиста. они који су се бавили Андрићевим 
књижевним опусом, а уз то познавали методолошка наче-
ла историјске науке која су заступали француски историчари 
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окупљени око часописа Анали, то су већ одавно примијетили. Тако, 
на примјер, Дедијер каже: „Концепти времена и простора схваћени 
су код Андрића шире и дубље него што то саме речи одређују. 
Простор и време су код њега често тако чврсто везани да их је тешко 
и раздвојити. Андрић је ту близак схватањима француских анали-
ста, који сматрају да је историја наука о трајању човека у простору“. 
и заиста, када се дубље анализира Андрићево дјело постаје јасно 
да је у методолошким начелима историјске науке за које су се за-
лагали аналисти и Андрићевог приступа историји било превише 
сличности да би се радило само о пуком случају. иако историчари 
још увијек нису дали ваљан одговор на ово питање, ипак остаје 
чињеница да је Андрић својим књижевним дјелом, суштински и 
дубоко садржајно дао методолошким промишљањима француских 
аналиста немјерљив умјетнички допринос. Можда је он сам своју 
филозофију историје и своје методолошко правило најбоље изра-
зио ријечима: „Тако, и с оне црте која произвољно дели прошлост од 
садашњости, писац сусреће ту исту човекову судбину коју он мора 
уочити и што боље разумети, поистоветити се са њом, и својим да-
хом и својом крвљу је грејати, док не постане живо ткање приче коју 
он жели да саопшти читаоцима, и то што лепше, што једноставније, 
и што убедљивије“. 

У једном писму својој пријатељици Зденки Марковић од 14. 
априла 1922. године, Андрић је писао: „озбиљно мислим да се вра-
тим у земљу и настаним у Београду или сплиту иако још не знам и 
не видим како. Дотле ћу исписати све ово турско и ирационално што 
имам и онда ћу се опет дати на стари посао.“ Међутим, Андрић тада 
очигледно није ни слутио да безмало читав свој животни вијек неће 
бити у стању да се у својим дјелима ослободи тог „турског и ира-
ционалног“. свјестан тога тек касније, он ће коју деценију послије, 
одговарајући на питање о историјској подлози Травничке хронике, 
помало невољко писати да га је од самог почетка његовог књижевног 
стварања „занимао“ тај додир истока и Запада „у виду сарадње као 
и у виду судара“. Чини се одвећ сувопаран и сасвим безазлен одго-
вор на тако крупно питање, које је у ствари њега и обиљежило као 
писца. иако је, дакле, у току 1924. године своје научно гледиште о 
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овој теми уобличио у докторској дисертацији под насловом Развој 
духовног живота у Босни под утицајем турске владавине, Андрић 
ће све до смрти, скоро судбински, завјетно, бити везан за Босну 
турског доба и то највише за касну фазу турског господства у овој 
земљи када је, како то примјећује један од Андрићевих биографа, 
Босна била „већ самљевена дугим вијековима турске репресије, већ 
на измаку својих боја, изобличена и добрим дијелом асимилирана 
после четири вијека симбиозе са окупатором“. 

Када је у питању хеуристичка подлога његове докторске 
дисертације примјетно је, прије свега, да је Андрић приликом писања 
овог дјела био ограничен бројношћу извора, што и сам у предговору 
наглашава, јер за неке догађаје па и читаве епохе недостају извори из 
саме земље, до којих Андрић у том тренутку није могао доћи, будући 
да се налазио у иностранству. То је имало за посљедицу да сваки дио 
његовог дјела није једнако „снажно осветљен и јасно оцртан“, како 
то он сам каже. ову непотпуност историјских извора примијетио 
је и Андрићев ментор Хајнрих Феликс Шмид, који је у својој оцјени 
Андрићеве дисертације ставио опаску да се посебно осјећа недоста-
так бугарских извора о патаренима у Босни. осим тога, већ одавно 
је у науци постављено питање колико је у ствари времена Андрић 
провео на истраживању грађе за ово дјело, имајући у виду да је 
писано релативно кратко вријеме. Зато неки од аутора сматрају да 
је Андрић релативно кратко и истраживао и писао ово дјело. Тако, 
на примјер, Зоран Константиновић сматра да је „теза настајала 
искључиво у вријеме док се Андрић налазио у Грацу“, а то значи 
нешто више од годину дана. Међутим, ова констатација би се могла 
узети као тачна једино ако имамо у виду само писање тезе, док је за 
истраживање грађе Андрић сасвим извјесно потрошио знатно више 
времена. То се види и из већ цитираног писма Зденки Марковић, из 
1922. године, гдје он наводи да се већ неко вријеме интензивно бави 
„турским и ирационалним“, а то није ништа друго већ материјал за 
његову тезу. Поред тога, Андрић и у предговору своје дисертације 
то недвосмислено потврђује, када каже: „По свом садржају и по 
својој основној замисли, ова расправа је у вези са другим радовима 
које сам припремао у другом облику и другом приликом“. имајући 
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то у виду, прије би се могло устврдити да је сам наслов тезе био 
условљен ранијим Андрићевим интересовањима и истраживањима, 
него што је сама тема подстакла Андрића да ради на овом питању. 
осим тога, овакав наслов теме је сасвим сигурно Андрићев избор, 
а не избор његовог ментора Шмида или пак другог професора који 
је оцјењивао њену научну вриједност и касније члана комисије за 
одбрану дисертације, историчара рајмунда Фридриха Кајндла.

Када је у питању литература, примјетан је одређени дисбаланс 
између литературе и извора, поготово у првом поглављу, које је на-
писано скоро искључиво на основу литературе, уз понеки оскудни 
извор. То поглавље има функцију сажетог увода и у њему је Андрић 
у најкраћим цртама описао историју Босне до доласка Турака. Упада 
у очи да је аутор користио у највећој мјери дјела признатих исто-
ричара, Константина Јиричека, стојана Новаковића, илариона 
руварца, вјекослава Клаића, ћира Трухелке, Фрање рачког и тако 
даље. Што се тиче изворне грађе, Андрић користи углавном збир-
ке објављених докумената, Фрање Миклошића, Јосифа Шафарика, 
Меда Пуцића, Фрање рачког и других. оцјењујући хеуристичку под-
логу и литературу у првом поглављу Андрићеве дисертације, у којој је 
укратко обрађена историја средњовјековне Босне, академик сима 
ћирковић запажа да Андрић не користи неке веома значајне радове 
Константина Јиричека  и да свој опис средњовјековне Босне заснива 
углавном на дјелу вјекослава Клаића Повијест Босне до пропасти 
краљевства. ово чуди, тим прије што је Јиричек својевремено био 
Андрићев професор на Бечком универзитету, гдје му је два семестра 
предавао историју балканских држава и народа у XIII и XIV вијеку. 
осим јужнословенских аутора, Андрић је издашно користио и дјела 
страних аутора, почевши од историчара Леополда ранкеа, архео-
лога Морица Хернеса, преко католичких теолога и писаца Еузебија 
Ферменџина и Алојза Худала, па све до савремених путописаца као 
што је био Јохан Ашбот. Захваљујући овако добро изабраној лите-
ратури и објављеним прворазредним изворима, Андрић је успио да 
на веома малом броју страна сажме историју средњовјековне босан-
ске државе до доласка османлија, али и прикаже основне узроке, 
прије свих оштре вјерске сукобе, који су довели до тога да Босна 
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тако лако падне под власт османлија. Неке материјалне грешке, 
које је ћирковић запазио у првом поглављу Андрићеве дисертације, 
иду на душу аутора чије је радове користио. Прије него је прешао 
на елаборирање културних прилика међу хришћанима Босне и 
Херцеговине под турском окупацијом, Андрић се у оквиру првог 
поглавља одредио и према културном стању Босне и Херцеговине 
прије доласка Турака. Побијајући став Хернеса да у средњовјековној 
Босни није било никакве културне активности, Андрић не жели 
да заступа ни супротну тезу по којој су средњовјековни стећци 
израз културног стваралаштва и оригиналности. Андрић је радије 
културне прилике у Босни до доласка османлија посматрао кроз 
разноврсну и богату дјелатност цркава, па ће тако и културни развој 
босанских и херцеговачких хришћана у периоду турске окупације 
посматрати кроз дјеловање људи из окриља православне и като-
личке цркве. скоро немогући услови за културни развој хришћана 
Босне и Херцеговине, које је немогућим учинио несумњиво тур-
ски окупатор и његова озакоњена дискриминација свих који нису 
припадали исламској вјероисповијести, управо је основна хипотеза 
Андрићеве дисертације. 

Ту хипотезу Андрић образлаже у наредним поглављима која 
су, стога, и најзанимљивија за нашу тему. У њима Андрић, поред 
поменутих, у свој критички апарат уводи и друге, тада већ по-
знате и афирмисане ауторе, попут Милана Прелога, ватрослава 
Јагића, Љубомира стојановића, Миленка вукићевића, владимира 
ћоровића па чак и муслиманске ауторе из Босне, попут сафет бега 
Башагића. У погледу извора, Андрић у овим поглављима упадљиво 
пуно користи мемоаре и путописе разних аутора, домаћих и стра-
них, почевши од Грге Мартића, вука врчевића, Нићифора Дучића, 
па све до Ашбота, роскијевића, Гиљфердинга и других, али у научни 
апарат уводи и неке примарне историјске изворе, који се тада по 
први пут појављују, као што су, на примјер, књиге рачуна јеврејске 
општине у сарајеву или документе српске православне цркве у 
сарајеву. већина аутора, као и његов ментор Шмид, ове првора-
зредне историјске изворе, које је Андрић први користио, с правом 
сматрају као највриједнији научни допринос Андрићеве докторске 
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дисертације, бар када је у питању историјска наука. Дакле, у погледу 
избора аутора које је користио и њихове научне и стручне компе-
тентности, а такође и изворне подлоге, тешко да би се Андрићу, са 
позиција научне историографије, могла учинити нека већа замјерка, 
осим наравно оне која је већ изречена и која се односи на бројност 
примарних историјских извора.

Међутим, у литератури о Андрићу обично се узима да су за 
његово изразито негативно схватање утицаја ислама на духовни и 
културни развој Босне и Херцеговине, одговорни у доброј мјери 
управо путописи разних западних аутора, који су кроз Босну про-
лазили и остављали своје записе, а које је Андрић заиста опсе-
жно користио при писању своје дисертације, али и касније у својим 
књижевним дјелима. Живље интересовање странаца за Босну по-
чело је тек првих година XIX вијека са Наполеоновим освајањима 
и оживљавањем политичког интересовања за исток, када бројни 
путници из Западне Европе, обично на путу за Цариград, пролазе 
кроз Босну. све до тада, како то каже један од већ помињаних путо-
писаца Јохан Ашбот, Босна је била „утонула у потпуни заборав... о 
Босни би се чула покоја мрачна прича, испричана ту и тамо, од којег 
усамљеног путника који је, изгубивши пут, зашао међу њене међе“.  
Несумњиво је да су ти путописци долазећи у Босну, то јест, у тај 
„тамни дио Европе“, како су га називали, доживљавали неку врсту 
културолошког шока, сусрећући се са јетком нетрпељивошћу, па и 
мржњом свих против свих, почевши од међусобне нетрпељивости 
двије хришћанске конфесије, преко њихове заједничке мржње 
према исламу, који је владао и био главни регулатор цјелокупног 
живота, и на крају до међусобне нетрпељивости домаћег ислами-
зираног становништва према османлијама, гдје ће „међусобни 
презир важити као универзални језик комуникације“. свирепост, 
страх, насиље, мржња, неправда, мито, корупција и надасве вјерски 
фанатизам биће слике које ће се најупечатљивије утискивати у свијест 
зачуђеног путника кроз Босну у задњем вијеку турске управе у њој 
и бити општа и најистакнутија мјеста њихових импресија о Босни. 
Наравно, не треба губити из вида ни чињеницу да је аустроугар-
ска власт наручила неке од тих путописа, у циљу оправдавања 
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њихове „цивилизаторске“ мисије на Балкану. Тако је, на примјер, 
већ помињани Ашботов путопис настао управо на иницијативу 
Бењамина Калаја и имао сасвим практичне политичке циљеве. Али, 
без обзира на то, слика Босне тога времена код свих путописаца, 
али и оних који су по невољи, то јест, службом морали да једно 
вријеме живе у њој, као на примјер, француски конзул у Травнику 
Пјер Давид, сводила се управо на његова мрачна запажања о Босни 
као „земљи дивљака“, о „непросвијећеном и барбарском народу пу-
ном злоће и мржње“. Што је још чудније, овакве импресије о Босни 
нису само гајили потпуни странци, већ и путници из околних сло-
венских крајева, као, на примјер, иван Кукуљевић сакцински, који 
је половином XIX вијека путујући кроз Босну запазио да се путник 
иностранац може дивити „величанству природе и љепоти неких 
предјела, али о народу ће рећи да је прост, глуп и дивљи. Не треба 
посебно ни напомињати да су за овакво духовно и културно стање 
становништва Босне и Херцеговине као најодговорнији сматрани 
његови турски окупатори.

Међутим, Андрић је био превише озбиљан и луцидан истражи-
вач да би своју слику о утицају ислама на духовно и културно стање 
становништва Босне и Херцеговине под турском окупацијом, засни-
вао само на путописима. Управо, супротно томе, Андрић највећи број 
својих опсервација заснива на прворазредним историјским извори-
ма, који су му у том тренутку били доступни. Тако је, на примјер, 
своје излагање започео са збирком закона за рају или Канун-и-
раја, који је Андрић имао на њемачком језику, у преводу познатог 
аустријског дипломате и пионира аустријске оријенталистике Џозефа 
вон Хамера. већ у том зборнику, који је калиф омар ал Катаб про-
писао 635. године за хришћане и Јевреје у освојеном Дамаску, а који 
се, донекле измијењен и у мало блажем облику, користио и у другим 
провинцијама Турског царства, видљива је сва неправда и биједа 
понижавајућег положаја хришћана и Јевреја у турској држави, а која је 
овим Кануном била и озакоњена. Тврдњу да су се прописи овог Кануна 
примјењивали и у Босни и Херцеговини, и то поједини прилично 
стриктно, Андрић није донио на основу претпоставке већ на основу 
прворазредних историјских извора, то јест, архивских докумената, 
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што несумњиво свједочи о озбиљности Андрића као историчара. 
Тако је, на примјер, Андрић из једног црквеног прогласа православ-
ном народу с краја XVIII вијека, који се чува у архиву српске право-
славне цркве у сарајеву, сазнао о строгим прописима о облачењу 
немуслиманског становништва у Босни, које је Хусамудин–паша 
завео 1794. године и у коме црквене власти упозоравају своје вјернике 
хришћане да ће бити подвргнути строгим казнама ако не испоштују 
захтјеве муслимана, као што су, на примјер, забрана хришћанима да 
организују излете и да пјевају на излетима или било гдје друго, па 
чак и у својим кућама. Поред осталих понижавајућих прописа, као 
што су, на примјер, прописи о облачењу хришћана, у том прогласу 
пише и сљедеће: „Треће, браћо, наређују наши господари (Турци) да 
сви хришћани ходају понизно и пред сваким Турчином скрсте руке 
на грудима, да се види да смо њима подчињени“. Предуг би био спи-
сак понижавајућих турских прописа којима су хришћани Босне и 
Херцеговине били изложени за све вријеме турске окупације, а да 
и не говоримо о томе колико је понижавајући био начин скупљања 
редовног годишњег пореза или харача. Ништа боље нису пролазили 
ни Јевреји у сарајеву који су плаћали огромне глобе због тога што се 
њихове жене нису увијек придржавале прописа да не смију носити 
жуте или црвене чизме. То, такође, Андрић није закључио напамет 
већ из рачуна јеврејске вјероисповиједне општине у сарајеву, то јест, 
из прворазредних историјских извора, у којима су педантно биле 
биљежене све глобе које су даване разним турским чиновницима за 
„ношење жутих чизама“ или зато што „не пазе на обућу својих жена“. 
Да и не говоримо о томе колико је хришћане погађала забрана цркве-
них звона, а до које мјере је она ригорозно спровођена, види се и по 
томе што  путописац Џон Бербери, који је 1664. године пропутовао 
све јужнословенске земље, није нигдје видио ни једно звоно. Прво 
звоно на које је Бербери наишао било је у Пловдиву, на једној старој 
кули. Један од тих понижавајућих прописа, наредбу хришћанима да 
у сусрету са муслиманом морају да сјашу и да покрај пута понизно 
сачекају да овај пројаше, па тек послије тога да наставе пут, укинуо 
је тек половином XIX вијека омер–паша Латас, када је скршио моћ 
домаћег босанског муслиманског племства. 
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Али управо на овој тачки отвара се друго крупно, а вјероватно 
и најболније питање утицаја ислама у Босни и Херцеговини, а то 
је питање односа поисламљеног дијела становништва Босне и 
Херцеговине према својим сународницима који нису примили ислам, 
већ су, и поред свих недаћа и понижења која су их због тога снала-
зила, остали вјерни својој ранијој, хришћанској, вјери. То питање 
конвертитства муслимана Босне и Херцеговине и Андрићев при-
ступ њему, несумњиво је данас кључ нетрпељивости па и мржње 
која се осјећа у дијелу Босне и Херцеговине, према Андрићу и 
његовом дјелу. Међутим, знајући колико је ово питање у Босни и 
Херцеговини било болно и у његовом времену, Андрић га у својој 
дисертацији директно дотиче тек узгредно, наравно не могавши 
да га у потпуности игнорише, при томе се видно трудећи да не 
употријеби неку оштрију формулацију и на тај начин не увриједи 
своје земљаке муслимане у Босни и Херцеговини. он о томе каже: 
„Можда више него притисак, корупција и јавашлук турских власти, 
културно уздизање раје спречавали су нетрпељивост и необично 
конзервативан дух домаћег муслиманског елемента. он се не само 
борио против реформи које је, на наваљивање европских сила у 
XIX стољећу, Порта почела да заводи у Босни, већ је, штавише – и 
то не потпуно без разлога – у свакој културној тековини раје, као 
и у свакој новини уопште, видео тежњу за променом постојећег 
поретка и у исто време опасност за своја права и привилегије“. 
Као очигледан примјер нетрпељивости, па и јетке мржње, коју су 
поисламљени хришћани Босне и Херцеговине осјећали према својој 
ранијој вјери и својим сународницима који нису прихватили ислам, 
Андрић наводи примјер Тахир-паше, који је 1850. године у везировој 
палати увео мало звонце за дозивање послуге, због чега су га домаћи 
муслимани најоштрије осудили. Чак је од њих добио и поспрдне 
надимке „звонар“ и „каурин“. То у суштини није било ништа дру-
го него оно што би модерна наука назвала синдромом конвертите. 
Бар у својој докторској дисертацији Андрић се очигледно пазио од 
таквих квалификација да не би изазвао подозрење или мржњу од 
стране својих сународника муслиманске вјероисповијести у Босни 
и Херцеговини. А не треба ни сумњати да је Андрић, како то наводи 
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владимир Дедијер: „као прегалац, универзалист по образовању, 
умео да користи и велика достигнућа психологије, психијатрије 
и психоанализе у својим истраживањима недогледних граница 
историјске стварности, као и прошлости“. Међутим, овдје треба 
нагласити да до оваквих закључака није дошао само Андрић, већ 
и највећим дијелом, југословенска историографија у XX вијеку, све 
до ратова деведесетих година, када је, из чисто политичких раз-
лога, почело ревидирање историје у Босни и Херцеговини и када 
се у дијелу јавности, чак и научне, турски окупатор почео прика-
зивати у суперлативима. веома цијењени југословенски историчар 
владимир Дедијер, у једном свом тексту из 1979. године, посвећеном 
Андрићу као историчару, о проблематици односа турског окупатора 
према хришћанима Босне и Херцеговине, између осталог каже: „У 
свом књижевном делу Андрић нарочито разоткрива разноврсне 
скале метода угњетавања, а пре свега ускраћивање права на опста-
нак целим људским групама и народима. он, као ретко који писац, 
осветљава психологију властодржаца приликом остваривања тих 
кривичних радњи непосредног физичког уништења или претње 
уништењем појединих народа, па нијансиране прелазе на све оста-
ле истанчане и у пракси проверене методе уништења, укључујући 
поткопавање отпора жртве агресије путем декултуризације, 
натурања својих институција, религије, што доводи до уништавања 
етничког и културног идентитета покореног народа“. Управо ове 
научне истине се данас покушавају ревидирати и прикрити у 
дијелу Босне и Херцеговине, а Андрић је анатемисан зато што их је 
својим и научним и књижевним дјелом овјековјечио и тако у ши-
роком аудиторијуму читалачке публике, домаће и стране, спасио 
од заборава. 

Као и многи прије и послије њега, Андрић је процес 
добровољног преласка на ислам дијела средњовјековне босанске 
и херцеговачке друштвене елите, видио прије свега у економском 
моменту, то јест, у тежњи да се сачувају права и привилегије, а прије 
свега посједи, које су дотични појединци уживали прије доласка 
Турака, али и једним дијелом да стекну те привилегије и они који 
их до тада нису уживали. Претходно образлажући процес тешких 
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вјерских борби које су бјесниле у земљи непосредно пред турску 
најезду и које би требало да донесу коначну кристализацију вјерских 
прилика, Андрић, између осталог, каже: „У овом одлучујућем тренут-
ку тај важни процес нагло је прекинут. Уместо тога почела је најезда 
једног освајачког народа, туђег по вери, духу и раси. Замршеност је 
постала још већа и због тога што је онај део народа који се налазио 
на вишем ступњу и био имућнији прихватио веру нападача да би 
сачувао свој посед… Целокупна ситуација створена најездом Турака, 
као комплекс узајамно повезаних психолошких и материјалних 
чињеница, ставила је босанско племство и цјелокупну поседничку 
класу пред сљедећу дилему: или у својим рукама задржати земљу и 
власт и на тај начин стећи приступ до свих достојанстава у новом 
царству, или све изгубити и постати раја без права и посједа. Ко је 
желео трајно да сачува посјед и позицију власти везану за посјед, 
а заједно с тим и привилегије, морао је прећи на ислам“. оно што 
Андрић, као веома озбиљан и луцидан истраживач, примјећује на 
овом мјесту, јесте један психолошки моменат изузетно каракте-
ристичан за средњовјековну босанску властелу, а то је везаност за 
своје земљишне посједе или „племените баштине“ како су их они 
називали. Чак и средњовјековни надгробни споменици несумњиво 
свједоче о тој „дубокој елементарној привржености тлу и земљи“ 
босанске средњовјековне властеле. Управо тај економски моменат 
исламизације једног дијела бившег босанског племства данас је 
чињеница која се нерадо чује у једном дијелу Босне и Херцеговине. А у 
Андрићевом дјелу она постаје још болнија и добија још веће размјере 
када се аутор позове на Петра Петровића Његоша, такође омраже-
ног у муслиманском дијелу данашње Босне и Херцеговине, али који, 
по Андрићевом мишљењу,„увијек може да слови као највернији из-
раз начина мишљења и схватања у народу“. Међутим, да је Андрић у 
свом докторату био и више него обазрив према муслиманима Босне и 
Херцеговине, показује и то које је Његошеве стихове цитирао, од више 
њих који третирају ова проблем. На примјер, из Његошевог стиха:

Српској капи свуд име погибе;
Постадоше лафи ратарима, 
Истурчи се плахи и лакоми, 
Млијеко их српско разгубало! 
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Андрић је у свом докторату цитирао само:
Постадоше лафи ратарима,
Истурчи се плахи и лакоми,

јер је очигледно био свјестан да ће цитирањем читавог стиха от-
ворити још једно болно питање, то јест, питање националне при-
падности поисламљеног становништва Босне и Херцеговине, а које 
он, сасвим је јасно, није желио да отвара на том мјесту. с друге 
стране, када је у питању национална припадност становника Босне 
и Херцеговине у том периоду, Андрић се није либио да каже, на 
примјер, како је један од најзначајнијих великих везира отоманске 
империје Мехмед-паша соколовић био „син српско-православних 
родитеља из Босне“, који је још као дијете, на основу „аџами-оглана“ 
или „данка у крви“, одведен у Цариград и поисламљен, а послије 
тога дошао до велике моћи и угледа. сама чињеница, већ одавно 
недвосмислено доказана у историографији, да је соколовић, као 
велики везир, обновио српску патријаршију 1557. године и свог 
рођеног брата Макарија поставио за првог српског патријарха у 
Пећи, а нећака Антонија за епископа херцеговачког, довољно го-
вори о томе да Андрић ни о овом питању није говорио без сигурне 
и чврсте историографске подлоге. осим тога, посебно занимљиво 
изгледа Андрићева тврдња да су пећки патријарси већ од половине 
XVI вијека, то јест, од обнављања Пећке патријаршије, настојали 
да „под своју јурисдикцију доведу све хришћане српске нацио-
налности који су живјели у турском царству, без обзира на то 
којој вјеероисповести су припадали“. За историју српског наро-
да западно од ријеке Дрине, ово је ванредно значајан податак, јер 
свједочи да је већ у првим вијековима турске окупације у Босни и 
Херцеговини било срба других вјероисповијести, осим православ-
не, и да су пећки патријарси сматрали да имају право наплаћивати 
порез од свих срба, без обзира којој вјероисповијести припада-
ли. У покушају да избјегну плаћање пореза српском православном 
патријарху, босански фрањевци су се позивали на то да су они 
„вјере латинске“ и, што је најзанимљивије, у крајњој линији када 
би били притиснути, покушавајући да због пореза избјегну при-
падност српској нацији, тврдили су да су Мађари, дакле, не Хрвати, 
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не Бошњаци, већ Мађари. с друге стране, Андрић наглашава да 
су босански фрањевци представљали свијетли примјер „спремно-
сти на жртву и истрајности у бризи за душе, пример беспрекорног 
начина живота и моћног уплива на вернике“. Али, када су била у 
питању права њихове „мајке провинције“ Bosnae Argentine, они са 
истом енергијом „безобзирно“ устају против „римске правде“, што 
се најбоље могло видјети по томе са каквом су срчаношћу бранили 
„своју ћириличну азбуку“.

Дакле, што се тиче самог доктората, видно је да је Андрић о фе-
номену конвертитства у Босни и Херцеговини говорио веома штуро 
и веома обазриво, чак пуно обазривије него што су и прије и касније 
о томе говорили неки од аутора који су се бавили овим феноменом, 
па и неки тумачи Андрићевог дјела. Тако, на примјер, већ помињани 
историчар владимир Дедијер, коментаришући Андрићево научно и 
књижевно дјело, о овом феномену каже: „Андрић осветљава тота-
литет овог процеса како у субјекту угњетавања тако и у објекту; он 
улази и у многобројне одбрамбене механизме жртве агресије. Када 
се Андрићево дело проучи с те тачке гледишта, пред читаоцем се 
открива суштински ход историје, са свим примерима конвертид-
ства (или преверавања, како ову појаву назива радован самарџић, 
мада је појам конвертидства шири, јер се односи не само на издају 
конфесије већ и секуларне идеологије), мимикрије и мартирства 
(мучеништва и херојства са свим нијансама)“. А дијапазон „одбрам-
бених механизама“ био је широк, од примања ислама до мученишт-
ва и довијања на разне начине да се завара турски окупатор. Један од 
тих „одбрамбених механизама“, које је Андрић навео и у свом док-
торату, јесте и избјегавање „аџами-оглана“, тог најсвирепијег од свих 
пореза и претешких намета које су Турци смислили за покорену 
хришћанску рају. Андрић га је описао ријечима путника Бартоломеја 
Георгијевића, који је присуствовао сценама прикупљања „данка у 
крви“ и пун утиска записао ријечи: „Ја немам ријечи којима бих мо-
гао представити како родитељи страшно јаучу и туже, како лелечу 
и запевају кад им дјецу из родитељских крила и наручја отржу они 
свирепи зликовци. Јер родитељи, који су своју дјецу тако мало обу-
чили Христовој вери, увиђају да ће их ови одвратити од православне 
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вјере и створити их страшним непријатељима хришћанске вјере и 
хришћана“. од неколико начина којима су довитљивији настојали 
да спасе властито дијете од отимања и превјеравања, свакако је био 
најстрашнији осакатити своје дијете, јер осакаћену дјецу Турци нису 
узимали. На основу свега изложеног, Андрић се оштро супротста-
вио и тврдњама ћира Трухелке да нису били забиљежени случајеви 
насилног превођена у ислам, хришћана Босне и Херцеговине.

Наравно да је овакав однос према хришћанима, турског оку-
патора у Босни и Херцеговини, морао имати изразито негативан 
утицај на развој или боље рећи потпуно гашење хришћанске кул-
туре у ове двије земље или како то Андрић закључује „до губитка 
обичаја и до назатка у сваком погледу“. Наводећи бројне примјере 
духовног и културног пропадања, као и разлоге који су до тога до-
вели, те узалудних покушаја обнове било какве, па и манастирске 
културе, Андрић у историографској литератури и историјским из-
ворима, очигледно не може да нађе ништа позитивно што су Турци 
донијели хришћанима Босне и Херцеговине. Прецизно констатујући 
да су прве деценије турске владавине на овим просторима биле ко-
лико толико сношљиве по хришћане, Андрић, на основу литературе и 
извора, сасвим исправно закључује да се положај хришћана у Босни 
и Херцеговини све више погоршавао како су одмицали вијекови 
под турским ропством.

с друге стране, наглашен развој исламске културе у Босни 
и Херцеговини Андрић види само у периоду када су на високим 
позицијама на Порти били поисламљени представници домаћег 
становништва, који су имали смисла али и неку врсту завичајне 
обавезе да у својој домовини подижу јавне грађевине и задужбине, 
као мостове, џамије, караван-сараје и слично. Међутим, са престан-
ком турских освајања у Европи нестаје и оног економског чинио-
ца који је у великој мјери омогућавао подизање ових импозантних 
грађевина, као израза исламске културе у Босни и Херцеговини. 
Андрић није пуно цијенио ни „хибридно“ пјесништво, како га он 
назива, домаћег поисламљеног становништва Босне и Херцеговине, 
јер, према Андрићу, „Духовни живот те касте скаменио се у обли-
цима туђе религије и непознатог језика“. 
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На крају треба закључити да Андрићево дјело ни у једном случају 
није нити се може схватити као критика исламске религије и ислам-
ске културе уопште већ искључиво, како је то и сам Андрић нагла-
шавао, као критику „оних последица до којих је дошло услед њеног 
преношења на хришћанску, словенску земљу“. А посматрајући ства-
ри са позиција хришћана Босне и Херцеговине тај утицај је био више 
него штетан. и, што је најважније, треба рећи да Андрић ниједан 
свој закључак о карактеру турске окупационе управе у Босни и 
Херцеговини и утицају који је та управа и исламска религија оста-
вила на духовни и културни живот хришћанске раје у Босни и 
Херцеговини, није донесен без ваљаних историјских извора или 
барем литературе, ако су извори били недоступни. Чак и закључак 
да је подмитљивост изгледа била порок турске расе, Андрић је 
извео на основу грађе Дубровачког архива, коју је имао објављену 
у редакцији Меда Пуцића, то јест, на основу докумената у којима 
се Дубровчани жале да „Турци ништа без мита не чине“. То само 
још једном и по ко зна који пут доказује да је Андрић био не само 
до крајности озбиљан истраживач, већ и историчар који је знао да 
препозна и скоро инстиктивно осјети све сложености, особености, 
слабости и обрте историје земље у којој је поникао и народа коме 
је припадао.
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Dragan Prole

ŠTA ZNAČI MISLITI?

Na tragu Hajdegerovog izmicanja i Kamijevog apsurda

1. Hajdeger: misliti izmicanje

Postavljajući pitanje Šta znači misliti? Hajdeger je nastojao da 
ukaže na novo težište filozofske delatnosti. Već pri prvom pogledu 
postaje uočljivo da je slavni kritičar ontološkog primata sadašnjosti 
svesno postavio pitanje u sadašnjem vremenu. Budući da mišljenje 
nije ni šematizovana ni nepromenljiva aktivnost, upitanost o njegovom 
značenju u sadašnjem vremenu signalizira da se u središtu pažnje 
prevashodno nalaze osobenosti mišljenja u savremenoj epohi. Dakako, 
pitanje o savremenom mišljenju nas ne oslobađa obaveze da položimo 
računa o tome šta je nekada značilo misliti. Štaviše, pored temeljnog 
poznavanja filozofske tradicije ono donosi i neophodnost uočavanja 
suptilnih razlika između pojedinih perioda. Odlučujući naglasak se ipak 
odnosi na svest o differentia specifica posredstvom koje se savremeno 
mišljenje na jedinstven način izdvaja od svih tradicionalnih određenja 
mišljenja. 
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Otuda ne treba da nas čudi da Hajdegerovo razmatranje tog pitanja 
nije sledilo Kantovu relaciju iskustva i iskusivog, Hegelovu filijaciju pojma 
i bivstvovanja, niti Huserlovu intencionalnu nit vodilju okupljenu oko 
razlike noetskog akta mišljenja i noematskog korelata u onome što je 
mišljeno. Naprotiv, Hajdeger nam skreće pažnju da razliku savremenog 
mišljenja u odnosu na tradiciju valja prepoznati u odnosu koji bi se mogao 
ilustrovati figurama direktnog i indirektnog mišljenja, ili pak prisvajanja 
i lišavanja, ukoliko ga formulišemo u terminima prikladnijim rečniku 
subjektivnosti. Sažmemo li Hajdegerovu osnovnu ideju, uočićemo da 
tradicija počiva na privilegovanju direktnog mišljenja čiji logičan korelat 
leži u hermeneutici prisvajanja. Nasuprot tradiciji, misliti sada znači 
promeniti fokus sa prisutnog ka odsutnom, sa onoga što je pristupačno 
na ono što je nepristupačno. Pozadinu ove radikalne izmene filozofske 
usmerenosti nije moguće iscrpeti ukoliko je unapred svedemo na 
rekompoziciju ekstaze budućnosti iz Bivstvovanja i vremena. Ono odsutno 
shvatamo odviše jednosmerno ukoliko ga poistovetimo sa onim što će 
tek uslediti, što je vremenski docnije, ali će se svakako obistiniti. Pojam 
izmicanja (Entziehung) nije spadao u prepoznatljivi registar egzistencijalne 
analitike, a uveden je upravo radi svojevrsnog proširenja egzistencijala u 
pravcu domena koji ne može biti obuhvaćen autentičnošću naših projekata: 
“Was sich entzieht, kann sogar den Menschen wesentlicher angehen und 
in den Anspruch nehmen als alles Anwesende, das ihn trifft und betrifft”1.

Pri tom ne treba ispuštati iz vida da razlog zbog kojeg nam veliki 
filozofski uzori ne mogu pružiti oslonac u potrazi za savremenim 
značenjem mišljenja za Hajdegera ne leži u većoj ili manjoj vremenskoj 
distanci. Naprotiv, uprkos svim razlikama, pomenuti mislioci dele 
uverenje da je mišljenje suvereno u vlastitom medijumu. Spor koji bi 
Kant, Hegel i Huserl među sobom verovatno vodili odnosio bi se na 
karakter tog medijuma. Otuda bi glavnu reč u tom sporu vodili pojmovi 
iskustvo, um i apsolutna svest, dok bi sva tri filozofa smatrali da je sasvim 
neumesno postaviti pitanje da li se razumu nešto izmiče u medijumu 
iskustva, umu u izvesnosti da je on celokupna stvarnost ili apsolutnoj 
svesti u zadobijanju apodiktičke evidencije. Prihvatanje da medijum 
mišljenja nije u potpunosti suveren na sebi svojstvenom terenu za te 
mislioce bi signaliziralo mnogo više od pretnje relativizma.

1 Martin Heidegger, Was heisst denken?, Tübingen ³1971, S. 5.
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2. Kant: izmicanje bi onemogućilo nauku

Ukoliko bi se usredsredio na fenomen izmicanja unutar iskustvenog 
područja, Kantov razum bi bio prinuđen da brani svoje kompetencije. 
To najpre znači da bi izmicanje pripisao metafizičkom dogmatizmu uma 
koji stupa na snagu onda kada um pokušava da prodre u sferu noumena. 
Izmicanje bi u tom smislu ukazivalo na razmak koji neizostavno deli 
ideju uma od vlastitog predmeta. Utoliko i ključno upozorenje koje 
nam donosi Kantova kritika metafizike glasi da se predmet mišljenja 
izmiče našem obuhvatu kada ga izmestimo izvan iskustvene sfere. 
Razumska restrikcija sklonosti uma da zaokruži korpus naučnih spoznaja 
izgradnjom ontologije bića kao bića potkrepljena je tezom da nam čak ni 
strogo pridržavanje logičkih zakonitosti ne može biti od pomoći ukoliko 
pokušamo da mislimo u sferi u kojoj nije moguće iskustveno osvedočenje 
u pojavni karakter predmeta mišljenja. Naime, jedan od ključnih pomaka 
koji je načinila Kritika čistog uma sastoji se u dokazivanju da je moguće 
misliti logički korektno, a pri tom doći do oprečnih ontoloških rezultata. 

Ukoliko se na niti doslednog sprovođenja logike za svet može reći 
i da je konačan i da je beskonačan, onda se ispostavlja da se svetu ne 
može dodeliti legitiman status predmeta ontologije. Kao teorija saznanja, 
kritika uma ima zadatak da osigura prostor za novu ontologiju. Pošto 
adekvatnost mišljenja i bivstvovanja ne sme biti postulirana, najpre nam 
je neophodna teorija saznanja da bismo markirali okvire u kojima je 
moguća saglasnost heterogenih sfera. Ti okviri se kod Kanta odnose na 
međusobnu sapripadnost apriornih formi svesti i pojavnih struktura 
bića. Otuda se i ontologija sa Kantom smešta u okrilje analitike razuma, 
uz čiju pomoć onemogućujemo izmicanje i obezbeđujemo sklad logičkog 
i ontološkog, pa makar se ono ontološko ograničilo na fenomenalni 
karakter bića. U tom smislu se kritički dokazuje da izvan iskustvene 
oblasti nije moguće osigurati takav sklad. Izmicanje kod Kanta može biti 
okarakterisano u liku razmaka između logike i ontologije koji nije na delu 
samo unutar iskustva.

Međutim, kada je reč o iskustvenoj sferi, govor o izmicanju 
razum ne bi bio spreman da shvati ozbiljno. Pre svega zbog toga, što 
bi afirmacija izmicanja na terenu razuma implicirala negaciju njegovih 



С
ТУ

ДИ
ЈЕ

  И
 О

ГЛ
ЕД

И
   

   
 D

ra
ga

n 
Pr

ol
e:

  Š
TA

 Z
N

A
Č

I M
IS

LI
TI

?

142

vlastitih kompetencija. Izmicanje bi iz perspektive razuma moglo 
da označava trenutnu limitiranost naučnih saznanja, ali nikako ne bi 
moglo da usred iskustva prenese čvrste linije razgraničavanja, poput onih 
između fenomena i noumena. Čvrstina Kantovog pojma saznajne moći 
naprosto sprečava takvo razgraničavanje. Naime, kao što se saznajna moć 
razuma ne uvećava posredstvom onog što je saznato, isto tako se ona ni 
ne umanjuje usled pritiska onoga što nije saznato. Fenomen izmicanja 
kod Kanta može biti prihvatljiv samo pod signaturom onih iskustveno 
posredovanih saznanja do kojih još uvek nismo došli, ali svakako možemo 
doći. Otuda je entelehija razuma neumoljiva na vlastitom području, dok 
bi svaki radikalniji vid izmicanja ostavio dalekosežne posledice. Nije 
neophodno naglašavati da se i sama pomisao izmicanja teško podnosi  
ravnotežom opažaja i kategorije, a ona u transcendentalnoj filozofiji važi 
kao pretpostavka svakog saznanja. Kategorije bi ostale bez mogućnosti da 
komuniciraju sa čulnom raznolikošću, a govor razuma bi postao sličan 
autizmu koji nema ništa zajedničko sa spoljašnjim svetom.

Stupi li na snagu izmicanje, onda neminovno zakazuje mogućnost 
da razum funkcioniše kao razum, pošto bi onda postala nestabilna i sama 
spontanost razuma, posredstvom koje aposteriorna čulna raznolikost 
biva presvučena u apriorno ruho bez kojeg nije moguće reći nijednu 
reč u nauci i filozofiji. Drugim rečima, razum bi se sveo na praznu 
formalnu tautologiju, jer bi ostao puka potencija apriorne produkcije 
koja je unapred lišena svakog sadržaja. Nadalje, lišavanje te ravnoteže bi 
urušilo i Kantov pojam sinteze, tako da bi se on morao odreći sintetičkih 
udova a priori, a time bi takođe bio prinuđen da proglasi bankrot nauke, i 
to ne samo u pogledu mogućnosti da metafizika konačno postane nauka, 
nego bi i prirodnim naukama oduzeo dostojanstvo nauke.

3. Hegel: izmicanje bi podrilo povesnu stvarnost

Kada bi Hegelov pojam dopustio da u medijumu umnosti bude 
obezbeđen prostor za nešto što se izmiče umu, onda bi to dovelo do 
suspenzije celokupne umnosti. Naime, izmicanje bi za Hegela moglo 
imati samo privremeno važenje, budući da granice uma nisu nedodirlji-
ve, nego su uspostavljene od strane samog uma. Umsko poreklo granice 
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ukida krutu podelu međusobno razgraničenih sfera, što znači da ona važi 
samo dotle, dok ne bude umom prekoračena. Kada um stavlja granice, 
to ne čini jednokratno, nego permanentno. U tom smislu bi se Hegelov 
um mogao interpretirati kao neprekidna borba sa granicama koje nisu 
postavljene spolja. Drugim rečima, um koji bi trajno interiorizovao i 
fiksirao fenomen izmicanja više ne bi bio um. Potencijalna prijemčivost 
za izmicanje ne može se pomiriti sa umskim mišljenjem. Budući da tamo 
gde je na delu spoljašnja ograničenost više ne možemo govoriti u umskim 
parametrima, sasvim je razumljivo da Hegelov pojam spekulativnog mišljenja 
nije mogao biti velikodušan prema fenomenu izmicanja.

Na sličan način kao što bi Kantov razum eliminisao izmicanje iz 
vlastite sfere i pripisao ga dogmatskim sklnostima uma, za Hegelov um bi 
mogućnost izmicanja bila prihvatljiva jedino ukoliko u njemu prepozna-
mo dogmatski karakter razuma. Naime, Hegelovo ispitivanje različitih 
stavova mišljenja kada je reč o našem odnosu spram objektivnosti uver-
ljivo je pokazalo da dogmatizam nije karakterističan samo za filozofe i 
njihove neopravdane metafizičke apetite. Pritom ne treba ispuštati iz vida 
da se kod Kanta i Hegela ne radi o istom pojmu dogmatizma. Akcenat 
pojma dogmatizma kod ta dva mislioca nije isti, pošto se kod Kanta radi 
o tome da je dogmatično ono mišljenje koje pokušava da sazna to što 
principijelno ne može da sazna, dok je kod Hegela dogmatičan način 
na koji mišljenje “umišlja” da je saznalo. Drugačije rečeno, kod Kanta je 
dogmatičan identitet mišljenja i bivstvovanja, dok je kod Hegela dogma-
tičan neposredan karakter identiteta mišljenja i bivstvovanja. Imamo li 
u vidu ovu važnu razliku u pojmu dogmatizma, shvatićemo i zašto je za 
Kanta dogmatičan um, a za Hegela razum.

Iz perspektive kritičke filozofije um je taj koji uspostavlja iden-
titet mišljenja i stvari, onakvih kakve su po sebi. Razumsko ispitivanje 
uslova mogućnosti identiteta mišljenja i pojava ne daje nam za pravo da 
poverujemo u taj identitet, te zbog toga Kantov razum za sebe tvrdi da 
nije dogmatičan, nego kritičan. Hegelovo umsko ispitivanje ustanovljuje 
da je identitet mišljenja i bivstvovanja itekako moguć, ali nije moguć na 
neposredan način. To znači da je dogmatično svako mišljenje koje ve-
ruje u mogućnost spoznaje na temelju neposrednog identiteta sa svojim 
predmetom. 
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Činjenica da se Kantov razum usmerava na pojavu a ne na stvar 
po sebi, za Hegela ne predstavlja garanciju koja bi trajno zaštitila njegovo 
mišljenje od prigovora da je dogmatično. Naprotiv, poverenje transcen-
dentalne filozofije u vlastite kompetencije počiva u strogom razgraniča-
vanju saznatljivog i nesaznatljivog, ali je ono prema Hegelovom mišlje-
nju nedovoljno ukoliko težimo definitivnom iskoraku iz dogmatizma. 
Naime, to razgraničavanje nas samo po sebi ne čuva od mogućnosti 
da jednostrana i fragmentarna saznanja proglasimo istinitim. Dakako, 
Kantov razum je bio svestan da je i misaoni rad u okvirima saznatljivog 
izložen opasnostima zablude, ali njima on ne bi bio spreman da pripiše 
karakter dogmatičnih uvida. Za razliku od njega, Hegelov um nas uči 
da ne smemo verovati na reč razumu kada se radi o razlikovanju do-
gmatičnog i nedogmatičnog, pošto je i u toj razlici prepoznatljiva logika 
spoljašnjeg sučeljavanja suprotstavljenih određenja. 

Otuda bismo smeli reći da se odlučujući naglasak Hegelovog 
pojma dogmatizma sastoji u podrivanju njegovog razumskog porekla: 
“Metaphysik wurde Dogmatismus, weil sie nach Natur der endlichen 
Bestimmungen annehmen mußte, daß von zwei entgegengesetzten 
Behauptungen, dergleichen jene Sätze waren, die eine wahr, die andere 
aber falschsein müsse”2. To znači da se mišljenje ne može emancipovati 
od dogmatizma tako što će se ograditi od njega na spoljašnji način, nego 
tako što će neprekidno podrivati vlastite tendencije ka dogmatizmu. 

Dok je za Kanta dogmatizam posledica prirodnih sklonosti 
(Naturanlage) ka prekoračivanju iskustva, kod Hegela je dogmatizam 
sklonost mišljenja kao mišljenja koja je principijelno lišena uslovljenosti 
od strane predmetnog područja. To znači da se kriterijum putem kojeg 
dodeljujemo epitet dogmatičnosti više ne određuje na osnovu fatalne 
greške do koje dolazi fokusiranjem na saznajno područje koje nam je 
principijelno nepristupačno. Kriterijum dogmatičnosti sa Hegelom više 
nije nigde izvan samog mišljenja, nego ga je moguće ustanoviti isključivo 
u određenim procedurama mišljenja. Imamo li to u vidu, razumljivo je 
da u okvirima Hegelove rasprave o dogmatizmu, distinkcija iskustveno/
neiskustveno ne samo da ne vodi glavnu reč, nego nema nikakvu ulogu. 

2  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
im Grundrisse1845, § 32, S. 36-37., Berlin 
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Njenu ulogu preuzimaju varijeteti distinkcije konačno/beskonačno, 
što znači uslovljeno/neuslovljeno, jednostrano/totalno i razumsko/
spekulativno.

Naime, dogmatizam označava sklonost mišljenja da se zadovolji 
onim sadržajima koje smatra neoborivim i evidentnim, a iza kojih se ne 
krije ništa drugo nego razumski manir da se posredstvom proizvoljnog 
isključivanja svih suprotstavljenih određenja kao lažnih, “konačnim” od-
ređenjima pripiše status istinitih spoznaja. Zbog toga je i ambicija traga-
nja za konačnim istinama sama po sebi dogmatična, a pojam uma je kod 
Hegela postao sinonim za borbu mišljenja čiji prevashodni cilj se sastoji u 
prevladavanju krutih razumskih određenja. Ukoliko je dosledno sledimo, 
putanja mišljenja nas uvek vodi izvan konačnih određenja. Metaforički 
rečeno, sudbina mišljenja kao mišljenja je apsolut, ali on zahteva naporan 
“rad pojma”, dok svako hvalisavo isticanje istinitih rešenja u konačnom 
obliku zapravo predstavlja izraz suspenzije tog napora. Domen umske 
borbe otuda podrazumeva i upućenost na denuncijaciju efekata koji 
predstavljaju neizbežni rezultat razumske aktivnosti. 

Ukoliko imamo u vidu da je Hegel uveren da razum boluje od 
lagodne familijarnosti mišljenja i istine, onda nam neće biti neobično što 
njegova konkretizacija pojma dogmatizma obuhvata znatno širi opseg od 
Kantovog: “Alle anfängliche Philosophie, alle Wissenschaften, ja selbst 
das tägliche Tun und Treiben des Bewußtseins lebt in diesem Glauben”3. 
Pokazujući srodnost između filozofije, nauke i svakidašnjeg stava, Hegel 
nas zapravo suočava sa uznemirujućom dijagnozom. Pridržavanje za 
etikete iskustvenog istraživanja nas više ne oslobađa od prigovora, izlaz 
iz dogmatskog se više ne može pronaći pukim ulaskom u empirijsko. 
Konture savremenog sveta nam uverljivo pokazuju da dogmatizam po-
najčešće stanuje tamo gde se pompezno maše empirijski proverenim 
rezultatima, statistikama, anketama. Otuda se čini da je i dalje aktuelno 
Hegelovo upozorenje da prevladavanje dogmatizma nije moguće pukom 
promenom oblasti bavljenja, nego samo unutrašnjom transformacijom 
svakidašnjeg stava koja se ne događa jednokratno, nego predstavlja per-
manentni zadatak mišljenja. Ukoliko ne odustanemo od takve transfor-
macije, nego njene učinke prenesemo i u okvire naučnog i filozofskog 

3  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie…, ibid § 26, S. 34.
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rada, onda se možemo nadati da ćemo biti na tragu prevladavanja do-
gmatizma o kojem je sanjao Kant, ali i ukupna novovekovna filozofija.

Pored toga, treba skrenuti pažnju da se kod Hegela izmicanje ne 
svodi na spor uma i razuma u kojem um pokušava da optuži razum da 
istinitom proglašava onu strategiju koja zapravo rezultira izmicanjem 
istine. Ono je na delu i kada je reč o tematizaciji odnosa između du-
hovnog i prirodnog sveta. Na stranicama Fenomenologije duha, pojam 
izmicanja se javlja samo prilikom rasprave o pojmu organske prirode. 
Za razliku od duhovnog bića, biće organskog se sastoji u tome, da ono: 
“entzieht sich diesem [dem Allgemeinen] und bleibt frei für sich, so daß 
der Begriff, nur im Elemente der absoluten Vereinzelung realisiert, in der 
organischen Existenz seinen wahrhaften Ausdruck, als Allgemeines da zu 
sein, nicht findet …”4. Zaključujući da je organski proces slobodan po 
sebi, ali to nipošto nije za sebe, Hegel nam je indirektno ukazao da tamo 
gde se radi o duhovnom procesu, ne može biti govora o izmicanju, a da 
ono ujedno ne bude prevladano.

Tako se razjašnjava da ozbiljnija afirmacija izmicanja kod Hegela 
ne bi bila svedena samo na saznajnoteorijske teškoće i na problematičan 
status naučnog znanja. One bi se odrazile dalekosežnije nego kod Kanta, 
pošto bi dovele u pitanje kako pojam stvarnosti tako i povesne dimenzije 
ljudskog sveta. Misliti stvarnost kao povesnu za Hegela prevashodno zna-
či da se njena temeljna karakteristika više ne misli kao statična i fiksirana 
supstancijalnost, nego se određuje na osnovu logike koja diriguje unutra-
šnjom promenom. Pritom se ne radi o proizvoljnim promenama za volju 
promene, nego o kvalitativnim pomacima koji nisu rukovođeni pukom 
željom da se postojeće odbaci, već se u njima indirektno odražava celina 
povesti posredstvom nužnih potreba za promenom postojećeg stanja. 

Ukoliko naočigled Hegelovog pojma stvarnosti ispostavimo 
suspenziju umnosti u liku izmicanja, onda rizikujemo preobražaj 
povesne dinamike ljudskog sveta u neumoljivi diktat prirodnog sveta. 
Time potkopavamo “jednostavnu misao da um vlada svetom”, a tamo 
gde se um povuče sa istorijske pozornice, preostaje samo dominacija 
heteronomije i vladavina prirodne kauzalnosti. Otuda priznanje 

4  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Sämmtliche Werke 
Band 2, Stuttgart/Bad Cannstatt 1964, Hg. H. Glockner, S. 266.
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legitimnog filozofskog statusa fenomenu izmicanja za Hegela postaje 
istoznačno sa privilegovanjem praktičkog sveta čiji bi potencijali postali 
potpuno fiktivni, budući da bi suspenzija umnog atributa stvarnosti 
dovela i do fatalnog gubitka praktičke orijentacije. Naime, delatni čovek bi 
time ostao bez trebanja koje može biti pouzdano samo ukoliko se subjekt 
stvarnosti prepozna u suverenom umu. Ukoliko pak taj um nije suveren, 
nego je izložen izmicanju, onda i delatni čovek ostaje bez oslonca u svom 
delanju, a ljudski svet bez praktičkih orijentira nije različit od prirodnog 
tavorenja u kojem dominiraju ironija, dosada i beznađe.

4. Huserl: za i protiv izmicanja

Kada je reč o Huserlovoj fenomenologiji, njegova čuvena metafora 
o “odsanjanom snu”, nastala je upravo kao izraz negodovanja usled rela-
tivizovanja zahteva za strogom naučnošću kod njegovih fenomenoloških 
sledbenika. To znači da istinsku opasnost od urušavanja fenomenološke 
filozofije Huserl nije uočavao spolja, kod oponenata i kritičara fenomeno-
logije, nego ju je sagledao upravo u liku fenomenologa koji bi ustuknuo 
pred mogućnošću da poreklo konstitutivnih postignuća transcenden-
talne subjektivnosti prepozna u apsolutnom karakteru svesti. Zbog toga 
i za njega, načelno posmatrano, fenomen izmicanja fenomenološkom 
obuhvatu nipošto ne može imati povlašćeni status. 

Naime, pre nego što bi dobio reč u okvirima fenomenologije, 
svaki promoter izmicanja bi morao da povede računa o potrebi nauč-
nog i filozofskog znanja da osiguraju i utemelje spoznaju. Tematizacija 
pretpostavki naučnog saznanja postepeno je pomerala fenomenološki 
akcenat sa pitanja o normativnim kapacitetima utemeljenja na posledice 
odviše revnosne brige za utemeljenje. Prateći nit vodilju u ostvarivanju 
jedinstvenog telosa evropske racionalnosti, Huserl nije propustio da za-
pazi da jednostrani trud na poslu utemeljivanja znanja zapravo rezultira 
potpuno suprotnim efektima. Tematski blisko Ničeu, čije upozorenje je 
glasilo da ne vidimo stvari zato što sami sebi sprečavamo pristup stvari-
ma, Huserlovo programsko opredeljenje sastojalo se u ukidanju uslova 
mogućnosti zahvaljujući kojima se konstituiše jaz između obećavajućih 
naučnih motiva i razočaravajućih naučnih postignuća. 
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Govor o izmicanju kod Huserla poprima naglašeno kritičku in-
tonaciju, pošto njegov sadržaj obuhvata složene metodske mehanizme 
koji su doveli do mehaničkog rada u naučnom pogonu. Netematizovano 
prihvatanje naučnih pravila zapravo ukazuje na odsustvo istinske potrebe 
za naukom, ali povrh toga rezultira i deformisanjem čovekove stvarnosti. 
Uspostavljen na uverenju da je najpre neophodno razgrnuti višeslojno 
idejno ruho koje čini da smatramo da je istinsko bivstvovanje ono što 
je uistinu samo naučna metoda, fenomenološki projekat bi se mogao 
čitati i kao uporna borba protiv konstruktivnih sklonosti mišljenja. Biti 
za konstituciju, a protiv konstrukcije zapravo znači pledirati za mišljenje 
koje ne čini ništa drugo nego izlaže smisao koji ovaj svet ima za nas pre 
nego što na pozornicu stupe naučna i filozofska produkcija. 

Otuda je mišljenje za Huserla uvek dvostruka aktivnost. Ejdetička 
varijacija bi se metaforički mogla opisati kao misaoni napor koji za so-
bom briše vlastite tragove, budući da njena usmerenost na pokazivanje 
smisla uvek biva praćena naknadnom brigom da to pokazivanje ujedno 
ne doprinese izmeni ili deformaciji smisla. Drugim rečima, tendencija 
mišljenja da falsifikuje izvorni smisao može biti predupređena jedino 
ukoliko misaono posredovanje nijednog trenutka ne izgubi kontakt sa 
neposrednošću. Huserlova srodnost sa Hegelom ovde se ogleda u odluč-
nom osporavanju tendencije mišljenja da slučajnost i jednostranost vlastitih 
uvida trijumfalno reklamira kao nužnost i istinu. Razlika među njima 
ogleda se u sučeljavanju sa tom tendencijom. Dok nam Hegel sugeriše 
spekulativno prevladavanje konačnog uz pomoć otklona od neposred-
nosti i usmerenosti ka apsolutnom, Huserl u ime apsoluta insistira na 
čuvanju kontakta sa neposrednošću. Naizgled je paradoksalno, ali dati 
reč apsolutnoj svesti za Huserla znači biti fokusiran na neposrednost 
geneze smisla, na smisao in statu nascendi.  Zbog toga njegova fenomeno-
logija može zadržati epitet osmišljavanja samo ukoliko ono ne predstavlja 
autonomnu misaonu produkciju, nego deskripciju smisla koja je mnogo 
više od pukog opisivanja.

Uprkos ovoj izričitoj programskoj usmerenosti, koja nije i ne 
može biti naklonjena zamisli izmicanja, kod Huserla se ipak javljaju 
termini čija značenja su srodna onome što imenuje Hajdegerovo izmi-
canje. Postavimo li pitanje o kontekstu u kojem se oni pojavljuju, on je 
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gotovo bez izuzetka vezan za sferu intersubjektivnosti, preciznije rečeno, 
za uznemirujuću i dinamičnu liniju koja razdvaja vlastito od stranog. 
Razlikujući među izvornim oblicima pasivne sinteze identifikaciju i aso-
cijaciju, Huserl je naznačio fundamentalnu razliku koja stupa na snagu 
kada iz registra egologije iskoračimo u sferu transcendentalnog mi. Na 
taj način je zapravo ukazao da modeli identifikovanja ili, rečeno jezi-
kom hermeneutike, “stapanja horizonata”, odnosno prisvajanja ne mogu 
biti prikladni za uspostavljanje relacija u ljudskom svetu. Premda je 
promišljanje odnosa između transcendentalnog mi i transcendentalnog 
ego kod Huserla ostalo pod znakom nedovoljno ekspliciranog primata 
intersubjektivnosti, njegova fenomenologija je dovoljno plastično pokazala 
da je mišljenje međuljudskih relacija fundamentalno drugačije od uobi-
čajenih procedura mišljenja.

Misliti naočigled alter ego ne uključuje samo potvrđivanje 
vlastitosti, ono se ne završava u idiličnom ogledanju sebe u drugome, 
nego podrazumeva i fenomene uskraćivanja, izmicanja, odnosno 
nepristupačnosti. Prisetimo li se da su zahtevi intersubjektivne 
konstitucije daleko složeniji od deskripcije neke mundane objektivnosti, 
onda postaje jasno da značaj tih fenomena teško može biti precenjen. 
Naime, za razliku od konstitucije koja se kreće u kantovskom domenu 
iskusivih bića, izmicanje i nepristupačnost se javljaju tamo gde je reč 
o: “du dévoilement de la sphère ontologique non mondaine; absolue, 
transcendentale, c'est-à-dire de la nature de l'instance constituante qui est  
origine de sens et de validité de tout étant intramondain”5. 

Za Huserlov uvid da drugi ne može biti svodiv na puki korelat 
moga fenomenološkog sagledavanja svakako se ne može reći da predsta-
vlja posebno inovativno filozofsko otkriće. O njemu je itekako bilo reči u 
okvirima novovekovne tradicije praktičke filozofije, prema kojoj zahtev za 
apsolutnim statusom naše subjektivnosti i slobode korespondira sa nemi-
novnošću da se takav status mora priznati i drugima. Međutim, fenome-
nološko preplitanje tog zahteva sa ontološkom ravni predstavlja značajan 
iskorak iz te tradicije. Primera radi, kao što Kantova rasprava o mogućnosti 
metafizike kao nauke na stranicama Kritike čistog uma ne dopušta prostor 

5 Dominique Pradelle, “Commentaire de la Cinquièmé Méditation”, u: Les 
méditations cartésiennes de Husserl, éd. J.-Fr. Lavigne, Paris 2008, S. 136.
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za tematizaciju međuljudskih relacija, tako ni tekst Hegelove Nauke lo-
gike nije ustupio prostor za raspravu sličnu onoj o gospodaru i robu iz 
Fenomenologije duha. S druge strane, kada je sferu u kojoj je tragao za 
poslednjim tkivom inteligibilnosti Levinas umesno nazvao “međuljudskim 
zapletom”, iza tog imenovanja nije progovorio samo prevodilac na fran-
cuski jezik, nego i pomni čitalac Pete kartezijanske meditacije.

Imamo li sve to u vidu, dolazimo do zaključka da misliti za Huserla 
ujedno znači i nikada ne ispuštati iz vida konstitutivnu funkciju intersu-
bjektivnosti. Nedorečenost njegove fenomenologije sastoji se u napetosti 
između tog određenja mišljenja i zahteva koje pred mišljenje ispostavlja 
diktat stroge naučnosti i apodiktičkih spoznaja. Naočigled intersubjek-
tivnosti iz koje crpimo smisao vlastitih konstitutivnih postignuća ne 
možemo izbeći fenomen izmicanja, a ukoliko ga u celosti prihvatimo, 
njegovo dejstvo neizbežno podriva stabilnost i strogost naučnosti do koje 
je Huserlu bez ostatka stalo. 

Do razrešenja te napetosti kod Huserla nije došlo međusobnim suče-
ljavanjem suprotstavljenih zahteva, nego opredeljivanjem za univerzalnost 
saznanja, a nauštrb lekcije s kojom je rezultirala analiza intersubjektivnosti. 
Naime, kada je utvrdio da “Fremde Akte kann besagen zusammengesetzte 
Akte, in denen mehrere fremde Primordialitäten beteiligt sind”, Huserl je 
iskazao još jedan dragoceni uvid. Kada kažem stranac, ja zapravo imenu-
jem strance, što znači da tipična forma personalne stranosti principijelno 
nije limitirana na solipsizam monade, nego uvek ukazuje povrh nje, na in-
tersubjektivnost koja se izmiče onom davanju smisla u kojem se kreće ona 
intersubjektivnost u kojoj ja participiram. Drugačiji oblici primordijalnosti 
svakako predstavljaju atraktivnu temu za stanovište koje počiva na feno-
menološkoj redukciji postojećih važenja u prirodnom stavu. Međutim, 
umesto produbljivanja primordijalne transcendentalne sfere putem sučelja-
vanja sa drugačijim oblicima primordijalnosti, Huserl se odlučuje za iskorak 
u okrilje univerzalnog, u kojem je svaka razlika vlastitog i stranog unapred 
nadmašena:  “Aber ich hätte fur sich den Unterschied zwischen Eigenem und 
Fremdem als Unterschiede, die ich, als Phänomenologe, aufzustellen habe, 
zur Geltung bringen muss, und dann den Unterschied, den ich in der uni-
versalen Aktsphäre ohne Frage nach Eigenem oder Fremdem … volziehe”6.

6  Edmund Husserl, Zur phänomenologischen Reduktion, Hua XXXIV, Dodrecht/
Boston/London 2002, Hg. S. Luft, S. 383.
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Vratimo li se sada Hajdegerovom pojmu izmicanja, uočićemo da je nje-
govo značenje daleko šire od sfere koja je kod Huserla bila obuhvaćena proble-
mom intersubjektivnosti: “Das Ereignis des Entzugs könnte das Gegenwärtigste 
in allem jetzt Gegenwärtigen sein und so die Aktualität alles Aktuellen unend-
lich übertreffen”7. Blagodareći fenomenu izmicanja, Hajdegerovo pitanje o 
mišljenju ne samo da je uspostavilo razliku spram merodavnih određenja 
mišljenja, nego je uspostavilo i kopču s onim što je odlučujuća karakteri-
stika savremenosti. Na taj način, značenje izmicanja obuhvata kako vodeću 
usmerenost mišljenja, tako i dominantno svojstvo savremenosti. 

Pitanje o konkretizaciji izmicanja kod Hajdegera svakako bi moralo 
povesti računa i o činjenici da je reč o pojmu čije poreklo nedvosmisleno 
ukazuje na intersubjektivne relacije alteriteta i stranosti. Ukoliko imamo 
u vidu da je njegov opseg proširen do te mere, da predstavlja i nit vodil-
ju prilikom odgovora na pitanje šta znači mišljenje kao mišljenje, onda 
bismo najpre pomislili da Hajdegerovo izlaganje nudi barem implicitan 
odgovor na nedoumice u pogledu mogućnosti da primat intersubjektiv-
nosti postane nešto više od puke proklamacije. Međutim, stiče se utisak 
da Hajdegerove pozne refleksije ne nude pretpostavke koje bi bile u stanju 
da pomire nepremostive razlike između stava mišljenja koji je na delu u 
prvoj filozofiji i intersubjektivnog stava. 

Upotrebimo li Huserlove izraze, doći ćemo do zaključka da 
Hajdeger, saglasno sa svojom radikalnom kritikom novovekovne su-
bjektivnosti, zastupa potpuno isključivanje identifikacije. S druge strane, 
takav korak ipak nije označio začetak pune afirmacije asocijacije, odno-
sno analoške aprezentacije. Uz svu opreznost koju je potrebno ispoljiti 
kada je reč o opasnosti niveliranja misaonih pretpostavki Kartezijanskih 
meditacija sa poznim Hajdegerom, čini se da je teško odoleti utisku 
da je tematska “seoba” pojma izmicanja iz sfere intersubjektivnosti u 
ravan postmetafizičkog očekivanja drugog početka mišljenja provedena 
uz podršku brisanja intersubjektivnih slojeva koji su bili odlučujući pri 
fenomenološkom oblikovanju tog pojma. 

Ukoliko je umesno govoriti o tome da izraz Entzug des Seins počiva na 
univerzalizovanju horizonta koji je kod Huserla omeđivao razmak između 
vlastitosti i stranosti, onda se isto tako sme reći i da se radi o translaciji u 

7  Martin Heidegger, Was heisst denken?, ibid, S. 5.
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kojoj je stranost, kao ono što mi izmiče u odnosu sa drugim ego, postala 
svojstvo samog bivstvovanja, ali je sasvim izlišno pokušavati sa inverzijom 
tog postupka. Jednostavno rečeno, stranost bivstvovanja ne može biti opera-
tivna kao paradigma prilikom razjašnjenja međuljudskih odnosa. Levinasova 
formulacija u naslovu poznog dela autrement q’être, ili drugačije od bivstvo-
vanja predstavlja plastično potkrepljenje te teze. Ukoliko nam je bivstvovanje 
radikalno strano, ukoliko je ono svedeno na ogoljeno prisustvo, na il y a, 
onda ono ne može biti merodavno za govor o intersubjektivnosti koji želi da 
bude nešto više od iznošenja apstraktnih i neobavezujućih floskula.

Razlozi na osnovu kojih bismo smeli da dopustimo da fenomeni 
koji proističu iz “međuljudskog zapleta” mogu imati ontološku relevan-
tnost, ne mogu biti validni i u obratnom smeru. Nema sumnje da bi vrlo 
teško bilo konkretizovati intersubjektivne konsekvence koje bi mogla 
imati teza o preimućstvu bivstvovanja u odnosu na biće, ili dijagnoza o 
neumoljivom izmicanju prvog početka mišljenja. Zbog toga se s pravom 
može reći da misliti izmicanje kod Hajdegera implicira i isključivanje 
važenja intersubjektivnih fenomena iz horizonta takvog mišljenja. U tom 
smislu je sasvim razumljivo da ono što je on bio spreman da kaže o njima, 
principijelno ne odstupa od retorike uz čiju pomoć je kritikovana neau-
tentična egzistencija u Bivstvovanju i vremenu: “Das seynsgeschichtlich 
unbedingte Wesen des Man ist der Idiotismus”8.

Protivrečnosti mišljenja koje je osciliralo između fenomenologije 
kao stroge nauke i fenomenologije kao nauke o konstitutivnoj 
intersubjektivnosti kod Hajdegera nisu razrešene. Njegov rastanak 
od fenomenologije za sobom je povukao i odbacivanje obe strane 
protivrečnosti. Mesto koje su kod Huserla zauzimale ideje racionalnog 
prevazilaženja krize naučnosti i fenomenologije intersubjektivnosti 
popunjeno je provokacijom u liku jedinstvenog mišljenja izmicanja na 
epohalnom kraju metafizike. 

Uprkos celokupnoj distanci u pogledu opravdanosti i održivosti  
poverenja u drugi početak filozofskih mišljenja u okviru kojeg “die 
Wahrheit des Seins zum Sein der Wahrheit kommt ...”9, moramo priznati 

8  Martin Heidegger, Über den Anfang, GA 70, Hg. P. L. Coriando, Frankfurt a/M 
2005, S. 35.
9  Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA 65, Hg. F.-W. von 
Herrmann, Frankfurt a/M 1989, S. 415.
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da je Hajdegerovo situiranje fenomena izmicanja u središte filozofskog 
mišljenja itekako nagovestilo pravac kojim će se uputiti potonje 
tematizovanje pitanja: šta znači misliti. U tom smislu valja skrenuti 
pažnju na Mecgerovu studiju iz 1933. Nije nimalo slučajno da je njegov 
tematski interes bio skoncentrisan oko pitanja relativizma koje uvek 
dolazi na dnevni red prilikom sučeljavanja fenomenološkog filozofiranja 
sa ontološkom tradicijom. Razmatrajući specifičnosti Hajdegerovog 
filozofskog projekta, Mecger je uočio da je njegov rad zapravo prvi 
pokušaj koji se odvijao na “povesnom tlu propasti samoizvesnosti sopstva 
(subjekta)”10.

Razlog zbog kojeg bi ova Mecgerova ocena zaslužila da bude 
izdvojena prevashodno leži u tesnoj vezi između povesne situacije 
u kojoj je došlo do “propasti samoizvesnosti sopstva” i mišljenja koje 
ukazuje na značaj ideje izmicanja. Ta veza ne samo da može poslužiti 
kao heurističko sredstvo pri pokušaju da se prikaže jedinstvena linija 
vodilja kroz različite faze Hajdegerovog filozofiranja nego, štaviše, pruža 
i orijentaciju prilikom izlaganja potonjih nastojanja da se na konkretniji 
način odrede koordinate mišljenja koje u svoje središtu stavlja fenomen 
izmicanja.

5. Kami: mišljenje na tragu izvesnosti vodi ka apsurdu

 Nakon Huserla, promišljanje intersubjektivnog porekla 
naših saznajnih postignuća odvijalo se u sve većoj distanci spram 
saznajnoteorijskih, metodskih i logičkih pretpostavki fenomenologije. 
Ulogu fenomenološke redukcije, kao naslednice Dekartove metodske 
sumnje čija nas dosledna primena nas vodi ka evidentnim saznanjima, 
postepeno su preuzimale strategije čiji koraci su više ukazivali na 
razgradnju metodskog mišljenja, nego na njegovo dalje izgrađivanje. Čini 
se da je u tom poslu najdalje otišao Alber Kami, stavljajući apsurd kao 
polazišnu tačku mišljenja. Ukoliko ne započinjemo od metodske sumnje 
u izvesnost svojih saznanja, niti od stavljanja u zagrade važenja koja smo 
stekli u ravni prirodnog stava, nego se uputimo u mišljenje polazeći od 

10  Arnold Metzger, Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relativismus 
und seiner Überwindung, Pfullingen ²1966, S. 321.
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apsurda11, onda se za takvo mišljenje najpre može reći da svesno odbija 
da se osloni na logičku koherentnost.

 Pritom je važno imati u vidu da je metodska sumnja stekla svoju 
filozofsku legitimnost dobrim delom i zahvaljujući pretpostavci na kojoj 
je počivala. Njena snaga i obećavajući učinci počivali su na slabosti naših 
saznanja na tlu svakidašnjeg stava. Da spontana upotreba našeg razuma 
raspolaže dovoljnim kapacitetima za polaganje ispita uverljivosti, metodska 
sumnja bi bila potpuno izlišna, kao napokon i filozofija. Da svakidašnji 
uvidi po automatizmu donose i apsolutna znanja, svako od nas bi u svakom 
trenutku bio filozof, tako da bi i govor o filozofiji postao besmislen. Otuda 
nije suvišno reći da svoj raison d’être celokupna filozofija crpi iz istog tla 
kao i metodska sumnja. Njihovo zajedničko obećanje sastoji se u prelazu 
koji se uspostavlja na nestabilnom tlu svakidašnjih rezonovanja i iz slutnje 
vodi u pojam, iz nerazgovetnog u razgovetno, iz neartikulisanog u logičko, 
iz privida u ontos on. Ukoliko umesto metodske sumnje polazišnu tačku 
filozofskog mišljenja odredimo kao apsurd, onda pak oduzimamo tlo kako 
ontologiji, tako i logici. Apsurd svoje ime duguje tvrdokornom opiranju 
racionalizaciji. On se ne može razrešiti, štaviše, on isključuje prelaz koji je 
karakterističan za tradicionalno filozofsko mišljenje.

 Postavimo li pitanje o legitimnosti i o poreklu stavljanja apsurda 
kao polazišta koje nam daje putokaz za mišljenje tako što ga uskraćuje, 
onda se moramo vratiti povesnoj dijagnozi o propaloj (samo)izvesnosti. 
Pretpostavka apsurda počiva na uverenju da je karakter prelaza koji 
obećava filozofija polovičan i nedovoljan. Drugim rečima, rezon apsurda 
nastoji da nas uveri da tradicionalno filozofsko mišljenje nije ništa drugo 
nego iskorak iz jedne neizvesnosti u drugu, iz jedne slutnje u drugu, iz 
jedne nerazgovetnosti u neki drugi oblik nerazgovetnosti. U tom smislu 
Kamijev apsurd se može interpretirati kao dijagnoza fragmentirane 
subjektivnosti, i sledstveno tome kao rana anticipacija strukturalizma.

Stavimo li mišljenje u tu perspektivu, onda misliti prevashodno zna-
či prihvatiti neizvesnost kao polazište i ishodište. U tom smislu se Kamijeva 
figura apsurdnog čoveka može čitati ne samo kao oznaka za egzistenciju 

11  “L’absurde est à Camus ce que le doute méthodique est à Descartes. C’est le point 
de depart, un passage vécu”. Bernard East, Alber Camus ou l’homme à la recherche 
d’une morale, Montréal/Paris 1984, S. 41.
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koja svesno stavlja vlastite granice nego i kao podrugljivi izraz upućen 
tradiciji poverenja u Apolonovo Gnothi seauthon koja seže još od Sokrata. 
Na sličan način kao što je prema shvatanju logike svođenje ad absurdum 
ukazivalo na opovrgavanje neke teze pokazivanjem besmisla koji se ra-
zotkriva u konsekventnom razvijanju njenih premisa, i Kami pokušava 
da demontira premise filozofskog mišljenja i da pokaže varljivo lice di-
skurzivnosti. Apsurdan je zapravo onaj ko hrli ka transparenciji i sve nade 
polaže u sticanje apodiktičke izvesnosti: “La méthode définie ici confesse 
le sentiment que toute vraie connaissance est impossible … Le climat de 
l’absurdité est au commencement. La fin, c’est l’univers absurde et cette 
attitude d’esprit qui éclaire le monde sous un jour qui lui est propre”12. 

Naličje teze o propaloj izvesnosti otuda se iskazuje u nadopuni 
Bekonovih idola novom figurom idola (samo)spoznaje. Nije nimalo slu-
čajno da se istoimena rasprava Maksa Šelera skoncentrisala na reviziju 
potpornih stubova pojma samosvesti: “Der Selbstwahrnehmung steht 
nicht die äußere Wahrehmung, sondern die Fremdwahrnehmung ge-
genüber”13. Svetlo koje je svojstveno svetu više nije u znaku umne jasnoće 
koja obelodanjuje logos svetskih bića, nego je lišeno iluzija, ali i jasnoće. 
Kamijevo svetlo zapravo preuzima metaforičke kapacitete koji su nekada 
bili rezervisani za tamu. Ambijent apsurda ne donosi spoznaju, niti olak-
šava praktičku orijentaciju. On osujećuje svrhovite korake i prinuđuje 
nas da “tapkamo u mestu”, suočeni sa dijagnozom da ćemo zauvek ostati 
strani sami sebi i da smo osuđeni na život u stranom svetu. Svetlo koje 
obasjava Kamijev apsurd ne baca nikakvu senku, nego se u potpunosti 
iscpljuje u neprozirnosti, u izmicanju onoga što nam je strano. Otuda se 
može reći da se Kamijev absurdus značenjski poklapa sa alienus14.

Razjašnjavanje ljudskog sveta u njemu svojstvenom svetlu apsurda 
ne rezultira prosvetljenjem u smislu sticanja intenzivnije jasnoće i 
razgovetnosti. Razjasniti za Kamija ne znači provesti inverziju na osnovu 

12 Albert Camus, Le mythe de Sysiphe, in: Essais, Paris 1965, S. 106.
13 Max Scheller, Idole der Selbsterkenntnis, in: Abhandlungen und Aufsätze. Zweiter 
Band, Leipzig 1915, S. 32.
14 Jedan od latinskih sinonima za reč absurdus glasi upravo alienus. Navedeno 
prema odrednici “Absurd”: Historische Wörterbuch der Philosophie Band 1, Hg. J. 
Ritter, Basel/Stuttgart 1971, S. 66.
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koje bi se nekadašnja istina sveta pokazala kao lažna. Naprotiv, to za njega 
znači situirati se mimo suprotnosti istine i laži, dobrog i zlog, lepote i 
ružnoće. Ukoliko stavimo apsurd kao polazišnu tačku razjašnjavanja, 
onda zapravo radimo na reviziji intersubjektivnih saglasnosti na osnovu 
kojih se oblikovao nasleđeni govor o istini, dobrom i lepom. Zadatak te 
revizije delom se sastojao i u propitivanju fenomenološke subjektivnosti 
koja se kod Huserla tako samopouzdano proglašavala apsolutnom. 

6. Mišljenje apsurda kao ukidanje intersubjektivnosti

Naime, kada je reč o istoriji filozofije, Kami je izričito odao zahval-
nost za misaone podsticaje Plotinu i Huserlu. Antički mislilac je Kamija 
naučio da mišljenje iskazuje specifičan oblik nostalgije15, potragu za na-
ličjem stvari, skretanje pogleda sa naviknutog u pravcu izgubljene do-
movine. Budući da Plotin ne istražuje puku pojavnost, nego teži povrh 
pojavnog ka “cette patrie solitaire du sage, chaque chose ici-bas s’en fait 
le vivant rappel”16 – umnost je prestala da važi jedino kao povlašćeni 
medijum transcendencije “odavde onamo” (Platon, Teetet 176a). 

Proširivanje uma se kod Plotina odvija tako, što je umnost ujedno 
postala sinonim za preobražaj posredstvom kojeg se ona odriče vlastitih 
principa da bi bila dostojna da participira u onoj stranosti koja zapravo 
predstavlja udaljeno susedstvo i izvornu bliskost. Metaforično rečeno, 
poverenje u transcendenciju kod Plotina korespondira sa dobrovoljnom 
integracijom stranog nauštrb vlastitog, čime biva utoljena žeđ za zaviča-
jem. Taj motiv je Kamiju bio veoma važan, pošto je u njemu bezrezervno 
prepoznao egzistencijalno obojeni sinonim za mišljenje. Njegova često 
ponavljana sugestija da je mišljenje nostalgija, ne svodi se na tezu da u 
nostalgiji treba prepoznati zamenu za drevno čuđenje. 

Nije reč o tome da čežnja za zavičajem predstavlja produbljeniju 
inicijaciju u filozofiranje. Nostalgija za Kamija naprosto nema funkciju 
pokretača za kojeg je karakteristično da započinje i završava se time što 

15 “Depuis Plotin, qui le premier sut la concilier avec le climat éternel, elle a appris 
à se detourner du plus cher de ses principes qui est la contradiction pour en intégrer 
le plus etrange … La pensé d’un homme est avant tout sa nostalgie”. Albert Camus, 
Le mythe de Sysiphe, ibid, S. 133–134.
16 Albert Camus, Métaphysique chrétienne et néoplatonisme, in: Essais, ibid, S. 1271.
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izaziva nešto drugo, što omogućuje neku heterogenu aktivnost. Reći da 
mišljenje nije ništa drugo nego nostalgija, znači afirmisati žeđ za zaviča-
jem kao nevidljivu pozadinu koja određuje putanju svake misli. Kamijev 
pojam mišljenja počiva na ideji da mi nismo i da ne možemo biti situirani 
u zavičaju. Zavičaj za njega nema uobičajeno značenje pukog mesta rođe-
nja ili krajolika u kojem smo odrasli. Naprotiv, zavičaj poprima donekle 
romantizovanu auru nepoznatog predela u kojem nikada nismo bili i gde 
nikada ne možemo dospeti. 

Mesto Hajdegerovog egzistencijala bačenosti putem kojeg smo, 
pored ostalog, upozoreni i da mišljenje nikada ne sme ispustiti iz vida 
da subjekt mišljenja nije biće koje je sebe iniciralo i kreiralo, kod Kamija 
zauzima neizrečeni egzistencijal izgnanstva. Dok se kod Hajdegera 
mišljenje uvek uspostavlja iz pasivnosti uslova koje zatičemo, pošto 
nismo sami stvorili niti sebe niti svoju okolinu, niti poreklo, niti povesni 
trenutak, kod Kamija je na delu osećaj stranosti do kojeg dolazi otuda što 
više nismo u stanju da uspostavimo relaciju prisnosti i bliskosti u svetu 
u kojem živimo. Pasivnost o kojoj govori Kami je radikalnije vrste od 
Hajdegerove, pošto kod fundamentalnog ontologa autentična egzisten-
cija biva inicirana na tlu izvorne neiniciranosti, a Kamijev čovek ostaje 
izgnanik budući da mu je oduzeta nada da može uspostaviti ukorenjenost 
u vlastitom svetu. Otuda su termini izgnanik, stranac i apsurdan čovek 
samo tri različita naziva za pozadinu u kojoj se odvija Kamijevo iskustvo 
mišljenja: “Exile, indeed, is nothing other than the absurd as Camus has 
defined it”17.

Kada je reč o Huserlu, Kami odaje priznanje fenomenologiji zato 
što joj je pošlo za rukom da obnovi mišljenje raznolikosti ljudskog sveta. 
Za razliku od filozofa egzistencije, koji su s Kamijeve strane kritikovani 
jer apsurd situiraju unutar željene sfere transcendencije, a on zapravo 
nije ništa drugo nego iskustveni reziduum imanencije, fenomenolozi su 
načelno u pravu što težište mišljenja stavljaju na imanenciju svesti. Takav 
akcenat svoje posledice ima u činjenici da biva odbačena hijerarhija ka-
rakteristična za ontološku lestvicu bića. Epohalna razlika između Plotina 
i Huserla se sastoji u tome, što je za novoplatoničara istinska imanencija 

17 Maurice Friedman, Problematic Rebel. Melville, Dostoievsky, Kafka, Camus, 
Chicago/London 1970, S. 428
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dostižna tek posredstvom trancscendencije, što drugim rečima znači da 
pristup višem obliku vlastitosti imlicira napuštanje nižih oblika, dok za 
fenomenologa imanencija postaje tlo i pozadina svake moguće transcen-
dencije, što implicira da je prekoračivanje vlastitosti moguće samo na 
njenom izvornom tlu.

Kamijevo čitanje te razlike počiva na pretpostavci da uklanjanje 
ontološke hijerarhije podrazumeva da sva lica sveta iziskuju jednaku 
pažnju. Ukoliko misliti više ne znači fokusirati se ka praiskonski Jednom, 
kao transcendentnom izvoru inteligibilnosti, od nas se više ne zahteva da 
iz duše izbrišemo sve što nije duša, a to onda znači i da je uklonjen tran-
scedens u emfatičkom smislu reči: “Dans l’univers de Husserl, le monde se 
clarifie et cet appétit de familiarité qui tient au cœur de l’homme divient 
inutile”18. Pažljivo čitanje ove rečenice suočava nas sa dilemom: nije li 
okret ka fenomenologiji spasonosno rešenje za Kamijevog izgnanika? 

Ukoliko potreba za bliskošću postaje beskorisna, onda to znači 
da je izgnanik fenomenološkim putem skinuo sa sveta koprenu nepro-
zirnosti i nejasnoće. Uveri li se u mogućnost da transcendentno doista 
postane imanentno, Kamijev apsurd gubi na snazi. Drugim rečima, uklo-
nimo li izvesnost transcendensa koji je izvan nas, onda bliskost može biti 
tražena jedino na tlu vlastitosti. Međutim, Kami insistira da nas upravo 
boravak na tlu vlastitosti lišava mogućnosti da tvrdimo tesnu povezanost 
apsoluta i imanencije: “Mais un tournant brusque de la pensé réintro-
duit dans le monde une sorte d’immanence fragmentaire qui restitue sa 
profondeur à l’univers”19. Ukazivanje na obrat misli, načelno se poklapa 
sa idejom fenomenologije fenomenologije koju je Eugen Fink nastojao 
da provede u svojoj Šestoj kartezijanskoj meditaciji. Njen vodeći motiv 
prepoznat je upravo u neophodnosti raskrivanja onih struktura koje bi- 
smo uslovno mogli nazvati “ličnim”, pošto se odnose na transcendentalni 
život onoga ko fenomenološki filozofira: “Es bleibt also im Felde der 
‘Transzendentälitat’ ein noch Unbegriffenes: eben der phänomenologisch
-theoretisierende ‘Zuschauer’. Nichts anderes als eben dieser Zuschauer ist 
das Thema der transzendentalen Methodenlehre”20.

18  Albert Camus, Le mythe de Sysiphe, ibid, S. 134.
19  Albert Camus, Le mythe de Sysiphe, ibid, S. 131.
20 Eugen Fink, VI Cartesianische Meditation, Husserliana Dokumente Band 2, 
Dodrecht 1988, S. 13.
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Samokritika fenomenologije kod Kamija ipak nije ekstenzivno 
provedena, nego je svedena na zaključak do kojeg mu je najviše stalo. On 
glasi da Huserlovo razjašnjavanje sveta nije totalno, te da fenomenološka 
kosmologija može biti prihvatljiva samo pod uslovom da “svetu vrati 
dubinu”, što znači da naš pojam sveta sačuva od nivelirajućih efekata 
mišljenja. Kao što je Hegel branio spekulativno mišljenje pokazujući 
jednostranost razumske metafizike, tako je i Kami nastojao da posredstvom 
osporavanja apodiktičke evidencije za fenomenologiju sačuva ono što 
nam se u svetu izmiče. Kamijeva poruka Huserlu bi otuda mogla da 
glasi da napor mišljenja treba provesti konsekventno, čak i onda kada su 
njegovi uvidi obespokojavajući i kada nam oduzimaju bliskost odnosa sa 
svetom. Fenomenološko mišljenje mora biti spremno da prihvati izmicanje 
koje stupa na snagu kad god aktivnost mišljenja potkopava fragilno tlo 
smisla na koje se oslanjamo. Napokon, ukoliko se prilikom samokritike 
fenomenologije pokazuje da je potreba za bliskošću i dalje aktivna, onda 
to znači da imanencija o kojoj fenomenologija govori nije potpuna.

Kamijev apsurd može biti prihvaćen kao plodna korektura fe-
nomenologije tek nakon što prihvatimo da imanencija transcendental-
ne svesti nije apsolutna, nego je nepotpuna i principijelno nedovršiva. 
Činjenica da njegov pojam apsurda nije posebno srećno odabran, o čemu 
svedoči i odbijanje potonjih fenomenologa da uvrste taj termin u svoj 
pojmovnik, ne oduzima snagu Kamijevom vodećem uvidu. To što bismo 
formulaciju l’homme absurde danas teško bili spremni da prihvatimo usled 
opasne supstancijalizacije koju ona sugeriše, ne znači da se moramo od-
reći stava da u svetu u kojem je spoznaja izgubila oreol apsolutnosti čovek 
ne može izbeći da se donekle ne oseti i kao stranac. 

Snaga Kamijevog mišljenja leži u otvorenom ukazivanju na opas-
nost da motiv stranosti ne postane alibi na koji se možemo pozivati kada 
god osetimo potrebu da opravdamo nemoć vlastitog mišljenja. Kod njega 
nas motiv stranosti ne oslobađa poimanja, nego nas, naprotiv, poziva 
na poimanje. Utoliko se može reći da Sartrova kritika prema kojoj: “le 
sentiment de l’absurde, c’est-à-dire de l‘impuissance où nous sommes de 
penser avec nos concepts, avec nos mots, les événements de monde”21 
neminovno promašuje svoju metu i zahvata u prazno.

21 Jean Paul Sartre, “Explication de l’Étranger”, in: Situations I, Paris 1947, S. 110–111.
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Kao što Hegel u Nauci logike početku priznaje samo status instance 
koja ne zaslužuje ništa drugo nego da bude opovrgnuta, tako je i Kamiju, 
prilikom stavljanja apsurda u početak mišljenja, prevashodno stalo do 
opiranja, do otpora apsurdu kao “l’être neutre”22. Za razliku od Hegela, 
ishodište Kamijevog mišljenja se principijelno ne razlikuje od situacije 
njegovog vlastitog započinjanja. Kao što se Sizifov posao uvek završava 
povratkom kamena na početnu poziciju tako se i napor usmeren ka usta-
novljenju misaonih struktura s one strane apsurda neminovno suočava 
sa novim susretom sa onim što se nastojalo prevladati.

To što nam Kami ipak poručuje da bismo Sizifa trebali da za-
mislimo srećnog, ukazuje na neizbežnost prihvatanja da iz iskustva sa-
mosvesti ne možemo izbrisati iskustvo stranog. Dok bismo Huserlov stav 
prema kojem iskustvo stranog uvek ostaje rezervisano za iskustvo drugog, 
mogli priključiti tradiciji mišljenja u kojoj strano ukazuje na bivstvova-
nje-izvan-nas, Kamijev stav bismo mogli svrstati u savremen kontekst za 
koji je karakteristično, da stranost više leži izvan, nego unutar iskustva 
vlastitosti. Dvadesetovekovnog Sizifa smemo zamisliti srećnog uprkos 
činjenici da mu njegovo polazište ne osigurava temelj, nego mu oduzima 
tlo pod nogama, ali za njega to ipak ne izaziva osećanje bespomoćnosti 
i malodušnosti, nego ga podstiče na rad. 

U tom smislu se i za Kamija može reći da njegov rad na fenomenu 
stranog donosi i integraciju fenomena izmicanja koji više nije deklarativ-
na, nego sakonstitutivna komponenta prilikom odgovora na pitanje šta 
znači misliti: “Penser, ce n’est plus unifier, rendre familière l’apparence 
sous le visage d’un grand principe. Penser, c’est réapprandre à voir, à être 
attentif, c’est diriger sa conscience … C’est dire que le moyen ici a plus 
d’importance que la fin”23. 

Lekcija apsurda se ne svodi na negativnu antropologiju. Njoj nije 
stalo da neprestano ukazuje na čoveka kao na biće nedostatka, niti da ga 
uvek iznova suočava sa vlastitom nemoći. Metaforična poruka koju nam 
Kami saopštava nakon što je Merso ubio Arapina i time “J’ai secoué la 

22 Maurice Blanchot, “Le détour vers la simplicité”, in: Les critiques de notre temps 
et Camus, éd. J. Lévi-Valensi, Paris 1970, S. 107.
23 Albert Camus, Le mythe de Sysiphe, ibid, S. 117.
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sueur et le soleil”24 donosi aluziju da status čoveka kojem izmiče samo-
izvesnost više ne može biti adekvatno opisan uz pomoć tradicionalnih 
idioma homo sapiens ili homo faber. Ukoliko se posledica našeg čina 
sastoji u tome da sa sebe stresemo znanje i um (simbolizovane Suncem), 
odnosno rad (simbolizovan znojem) to ne znači da homo absurdus igno-
riše bilo kakvo saznavanje i odbija da bilo šta radi. Poistovetiti Mersoa 
sa Oblomovom znači i promašiti fenomenološku pozadinu Kamijevog 
mišljenja. Međutim, specifičnu razliku u odnosu na  obamrlog Oblomova, 
Merso ne temelji na likvidaciji drugog, ona nije vezana za bezrazložni 
hitac uz čiju pomoć se raskida sa znanjem i radom. Moć apsurda sasto-
ji se u ponovnom učenju viđenja, što znači da se to učenje odvija pod 
pretpostavkom suspenzije važenja koja za nas mogu imati tradicionalni 
načini viđenja. Ne treba posebno napominjati da se ta važenja odnose i 
na moralna važenja. Apsurdan čovek utoliko nije lenština, nego čovek 
koji traga za novim moralom, budući da je izgubio pouzdanje i veru u 
važenja nasleđenog morala25.

Kamijeva fenomenološka redukcija započinje tako što se predaje 
stanovištu neposrednog iskustva, tj. prerefleksivne svesti koja Mersou po-
maže da izbegne prihvatanje tradicionalnih univerzalija. Otuda će njegov 
odgovor na pitanje ljubavnice da li oseća ljubav prema njoj biti isti kao i u 
slučaju poznanikovog izliva prijateljstva: cela ne voulait rien dire. Nakon 
suspenzije važenja merodavnih određenja čoveka, Kamiju nije preostalo 
ništa drugo nego da isto učini i sa najvišim oblicima intersubjektivne 
povezanosti koji su oličeni upravo u ljubavi i prijateljstvu. Refleksivna 
avantura apsurdnog subjekta započinje tek nakon što se tradicionalni 
pojam subjekta na paradoksalan način dovede na zajednički imenitelj sa 
intersubjektivnošću, tj. nakon što utvrdi da oni više ništa ne znače. 

Posledice tog postupka postaju vidljivije kada se on dovede 
u vezu sa Huserlovim odnosom subjektivnosti i intersubjektivnosti. 
Huserlove analize tog odnosa uvek iznova nastoje da ukažu da stanovište 
nereflektovane uronjenosti u svet neprekidno izbegava da prizna da 

24  Albert Camus, L’Étranger, Paris 1942, S. 87.
25 “Der spätere Camus wird zum Moralisten, noch ausgeprägter als Sartre … Von 
der Absurdität des Lebens aus sucht er zu neuen Moral”. Odrednica “Absurd” in: 
Brockhaus Enzyklopädie, Wiesbaden 1966, Bd 1, S. 74. Zitiert nach: Karin Schaub, 
Albert Camus und der Tod, Zürich 1968, S. 110.
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je isti taj svet, sa svim njegovim karakteristikama koje doživljavamo kao 
spoljašnja svojstva zapravo uvek intersubjektivno konstituisan. Posredstvom 
intersubjektivne konstitucije, iskustvo spoljašnjosti biva denuncirano kao 
zajedničko postignuće različitih unutrašnjosti. Pritom je važno podsetiti da se 
Huserlova prednost u odnosu na tradiciju iskustva drugog sastoji u naglasku 
da više nije reč o iskustvu koje je spoljašnje vlastitosti, nego o tome da drugi 
konstituiše moju svest. Samosvest otuda više nije svedena na stavljanje 
spoljašnjeg objekta posredstvom unutrašnje svesti, ona više nije ontološki 
uslov mogućnosti svesti. Neobično je važno ukazivanje fenomenologije da 
vlastitost nije jedini izvor smisla, pošto iskustvo intersubjektivnosti pokazuje 
da se drugi isto tako ispostavljaju kao instanca koja zapravo daje smisao 
našem iskustvu. Međutim, intersubjektivnost je kod Huserla shvaćena u 
znaku univerzalizovane objektivnosti koja je uspostavljena u saglasnosti 
monada, u harmonizovanoj sferi transcendentalnog mi.

Fenomenološka konstitucija utoliko sugeriše da je to naše mi gene-
risano unutar procesa konstitucije objektivnosti kojem dugujemo zahval-
nost za uspostavljanje međusobne saglasnosti. Međutim, kada tvrdimo 
da je pretpostavka harmonizovane intersubjektivnosti nedostatak feno-
menologije drugosti, onda ne smemo zaboraviti da saglasnost u pogledu 
geneze smisla objektivnosti ne sme biti ignorisana, ukoliko nam je stalo 
do zajedničkog praktičkog sveta. Prosto rečeno, potpuni hijatus u pitanji-
ma smisla objektivnosti od pojedinih ličnosti doista kreira solipsističke 
monade. Strogo uzevši, među takvim monadama ne bi mogle da postoje 
nikakve forme društvenosti, pošto one ne bi bile u stanju da započnu 
zajedničku delatnost. Bez obzira na činjenicu da je njegova motivacija 
saznajnoteorijska, te da se nužnost njegovog trasiranja javila u liku spor-
nog solipsizma, Huserlov put u intersubjektivnost uz pomoć konstitucije 
objektivnosti principijelno se odnosi na uslov mogućnosti praktičke sfere 
zajedničkog delanja: “Objektivität ist noch nicht ein Ziel, sie ist zunächst 
ein Mittel, um miteinander handeln zu können”26 

Nasuprot tome, kod Kamija zajednička konstitucija objektivnosti 
ne može pružiti podršku prilikom konstitucije intersubjektivne sfere. 
Cenu za odsustvo teleologije, za nespokojstvo koje nastupa kada napus-
timo spasonosno obećanje prevladavanja, Kamijevo mišljenje je platilo 

26 Hans Blumenberg, Theorie der Unbegrifflichkeit, Frankfurt a/M 2007, Hg. A. 
Haverkamp, S. 14–15.
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perenizacijom apsurda. Zbog toga njegov osnovni motiv nije usmeren 
na napuštanje apsurdnog sveta, nego na pitanje kako živeti naočigled 
međuljudskih odnosa koji su nepopravljivo lišeni smislenog uporišta? 

Dijagnoza fragmentarnog subjekta nas ne može osloboditi od od-
govornosti27. Štaviše, takav subjekt je znatno više dužan da progovori o 
prihvatljivim oblicima zajedničkog delanja od subjekta koji je bio uve-
ren u svoju apsolutnost, a u stvarnosti je prepoznavao umnost. Naime, 
opasnost koja preti moralnom osmišljavanju začetom u apsurdu javlja se 
u ukidanju posredovanja koje omogućava smislenu povezanost različitih 
iskustava u jedinstvenu celinu. U tom smislu se može ustanoviti formal-
na povezanost između apsurdnog čoveka i savremenog hedonističkog 
pojedinca, tj. posvećenog konzumenta. Njima je zajedničko to što ne ve-
ruju teleologiji, te u svako novo iskustvo nastoje da stupe na neposredan 
način, čime odbacuju integralni karakter iskustva. Ukoliko prihvatimo 
radikalan pojam iskustva, kakav iznosi Hegel u Fenomenologiji, prema 
kojem se istinsko iskustvo događa samo onda kada se menjamo i mi 
kao subjekti iskustva, ali se isto tako menja i ono što iskušavamo, onda 
se za Kamijevog apsurdnog čoveka može reći da je naprosto lišen isku-
stva. Srodnost Mersoa i savremenog konzumenta krije se u temporalnim 
strukturama njihove egzistencije, pošto se u njima ogleda samo sukce-
sivno nizanje nepovezanih trenutaka u kojima se, strogo rečeno, zapravo 
ništa ne događa. Kada Merso ističe da je uvek bio “toujours pris par ce 
qui allait arriver, par aujourd’hui ou par demain”28, on sebe, budući da 
je u potpunosti lišen projekata, ne želi da predstavi kao autentičnog za-
govornika ekstaze budućnosti, ali svakako nastoji da kaže da mu nimalo 
nije stalo do ekstaze bilosti. 

Na taj način Kami iskazuje nepoverenje u unutrašnju povesnost 
pojedinca, ali ujedno i rizikuje da oduzme svom apsurdnom čoveku ele-
mentarna sredstva za razumevanje onoga što čini. Budući da je lišena 
iskustava posredovanih prošlošću, Kamijeva fragmentarna subjektivnost 
je uvek iznova upućena na apsurd kao svoju polazišnu tačku. Nevolja sa 

27  U tom smislu se može s pravom govoriti o rehabilitaciji pojma lične odgovornosti 
u okvirima poststrukturalizma. Michael Daniels, “Camus’ Meursault and Sartrian 
Irresponsibility”, in: Analecta Husserliana LXXXV, Dodrecht 2005, S. 207.
28  Albert Camus, L’Étranger, ibid, S. 141.
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perenizacijom apsurda pojavljuje se u vidu kvantitativnog morala: “Nel 
senso che consisterà in un abbandonarsi alle piú diverse esperienze sen-
za nesso, senza unità”29. Otuda refleksija intersubjektivnosti za čoveka 
koji svoje polazište identifikuje u apsurdu mora biti mnogo više od so-
lipsističke odbrane od mogućnosti da spoljašnji idiotizam drugih na bilo 
koji način ugrozi čistotu naše plemenite unutrašnjosti. Apsurdni čovek 
naprosto ne sme sebi dopustiti luksuz da bude lepa duša.

Međutim, može li se na pretpostavkama apsurda govoriti o gradnji 
novih oblika zajedništva? Može li intersubjektivna sfera zadobiti opipljive 
konture na poleđini transzendentaler Fremdheit30 koja mora nastupiti 
ukoliko smo svi stranci sami sebi, ali i drugima? Napokon, ima li uopšte 
smisla govor o strancu ukoliko je za njegov identitet svojstveno jedino 
uporno odbacivanje bilo kakvog identiteta? Čini se da su odgovori na 
sva ova pitanja odrečni, pa se otuda može govoriti o ukidanju intersu-
bjektivnosti na niti vodilji apsurdnog mišljenja. Izmicanje je kod Huserla 
bilo parcijalno, a poticalo je iz konstitucije intersubjektivne sfere, dok kod 
Kamija postaje totalno, pa shodno tome i rezultira potpunim opozivom 
intersubjektivne sfere.

Prihvatimo li da je na delu principijelni nesklad između čoveka i 
njegovog vlastitog iskustva, onda smo izgubili afirmativno tlo na kojem bi 
drugi mogli davati smisao našem iskustvu. Gubitak kapaciteta za zajedničko 
osmišljavanje ukazuje na odsustvo pozitivnih sadržaja koji bi mogli poslužiti 
kao jezgro okupljanja različitih subjektivnosti. Izostaju li afirmativni sadržaji, 
onda imamo posla sa pritiskom negacije od strane drugih, sa međuljudskim 
odnosima koji ne doprinose davanju smisla, kao kod Huserla, nego zapra-
vo negiraju mogućnost smislenosti i oduzimaju nam pravo da poverujemo 
da možemo napustiti tlo apsurda. Poput Hegelovog pojma duha, i Kamijev 
apsurd “kann die Negation seiner individuellen Unmittelbarkeit, den un-
endlichen Schmerz ertragen,” ali sasvim sigurno nije u stanju “in dieser 
Negativität affirmativ sich erhalten und identisch für sich sein”31. 

29  Francesco Valentini, La filosofia francese contemporanea, Milano 1958, S. 33.
30 Bernhard Waldenfels, “Erfahrung des Fremden in Husserls Phänomenologie”, 
in: Profile der Phänomenologie. Zum 50. Todestag von Edmund Husserl, Hg. E. W. 
Orth, Freiburg/München 1989, S. 46.
31  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
im Grundrisse, ibid, §382.
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Očuvati sebe u negativnosti, a pritom ne raditi na konstituciji 
životnog sveta u kojem učestvujemo zajedno sa drugima, moguće je 
samo uz podršku enormnog samopouzdanja. To znači da je Kamijev 
stranac zapravo samo jedna varijacija hiperkartezijanca čije celokupno 
bivstvovanje-u-svetu se sastoji u samopouzdanju32. Sagledano u svetlu 
novovekovne subjektivnosti, samopouzdanje kod stranca nije nadmeno, 
nego defanzivno, pošto se svodi na nadu da radikalni diskontinuitet neće 
zbrisati moj elementarni identitet, te da “l’envers invisible de l’‘étrangeté’”33 
neće u potpunosti zamračiti ono što mu je vlastito.

Načelno posmatrano, mišljenje stranosti ne može biti prihvatljivo 
ukoliko ono istovremeno nije barem indirektan govor o vlastitosti: “Daß 
das eigene Selbst nur aus der Ferne zu fassen ist, besagt nicht, das es di-
eses Selbst nicht gibt”34. Notorno izbegavanje pojma vlastitosti, od kojeg 
nije spaseno ni Kamijevo mišljenje, rizikuje da postane tautologija mo-
nološkog jadikovanja nad samim sobom, lament nad vlastitom stranošću 
zbog koje nismo u mogućnosti ni da komuniciramo sa sobom, a kamoli 
sa drugima, za koje pretpostavljamo da su isto tako strani sami sebi. 
Jedini oslonac koji je Kamiju bio na raspolaganju prilikom konfiguracije 
kakvog-takvog govora o zajednici počiva upravo u istom onom iskustvu 
koje je rezultiralo dominacijom osećaja apsurda. Shvatimo li da svako po-
lazište “qui sous-entend une expérience antérieure”35, onda se rasprava o 
uslovima mogućnosti novog morala dobrim delom poklapa sa analizom 
istorijskih okolnosti koje su istakle apsurd u prvi plan kao polazišnu tač-
ku mišljenja. Međutim, naučno promišljanje istorijskih okolnosti, “čisto 
istorijsko mišljenje” za Kamija je istovetno sa opravdavanjem zla, pošto 
“elle accepte totalement le mal de l’histoire”36. Čak i kada je naglašeno 

32 Termin hiperkartezijanac skovao je Tomas Renč. On se zapravo prvobitno 
odnosio na Hajdegerovu autentičnu egzistenciju, ali se s pravom može reći da je 
primenljiv i u slučaju Kamijevog stranca, pošto i strancu u jednakoj meri nedostaje 
sistematska konstitucija zajednice u primarnom svetu. Thomas Rentsch, Negativität 
und Praktische Vernunft, Frankfurt a/M 2000, S. 40.
33  Bernard Pingaud, L’Étranger de Camus, Paris 1971, S. 67.
34 Bernhard Waldenfels, Grundmotiven einer Phänomenologie des Fremden, 
Frankfurt am Main 2006, S. 120.
35  Pierre de Boisdeffre, Métamorphose de la littérature de Proust à Sartre, Paris [s.a.], 
S. 275–276.
36 Albert Camus, L’homme révolté, in: Essais, ibid, S. 692.
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kritički intonirano u interpretaciji prošlosti, istorijsko mišljenje ne može 
obezbediti Kamijevo odobravanje. To znači da jedini prihvatljiv odnos 
prema povesti može biti prepoznat u radikalnom distanciranju od nje. 
Specifičnost “klime” apsurda u tom smislu se sastoji u markiranju para-
doksalnog egzistencijalnog prostora koji je lišen vremena.

7. Konstitucija intersubjektivnosti putem pobunjenog mišljenja

Iskustvo prošlosti kod Kamija nema drugačije važenje od iskustva 
vlastite stvarnosti, zbog toga što nas rascep između stvarnosti i uma 
obavezuje da ustuknemo u pogledu mogućnosti da se u povesnom 
procesu krije bilo kakva klica umnosti. Insistirati na povesti, dati joj za 
pravo da afirmativno odredi naše vlastito postojanje za njega ne znači 
ništa drugo nego raditi na potvrđivanju dalje neumnosti sveta. Apologija 
diskontinuiteta dovršava se na taj način što ukidanje unutrašnje povesnosti 
pojedinca podrazumeva i odlučan raskid sa intersubjektivnom povešću. 
Svest o odsustvu kontinuiteta i sigurnog uporišta smisla na kojem bismo 
trajno konstituisali i stabilizovali vlastitu egzistenciju počiva na uvidu da 
povest nije celovito kretanje koje rezultira bilo kakvim napretkom. Kao 
polazište mišljenja, apsurd je stavljen nakon dijagnoze o izopštenosti 
čoveka iz celovitog kretanja povesti: “L’histoire n’est en effet qu’une ombre 
fugace et cruelle où l’homme n’a plus sa part. Qui se donne à cette histoire 
ne se donne à rien et à son tour n’est rien”37. 

Epohalni rezultati Hegelovog posredovanja povesnog i sistematskog, 
kod Kamija su pervertirani na taj način što se u povesnom toku ne uočava 
ništa sistematsko, osim sistematskog nasilja. Kamijev odgovor na nasilje 
ne sme biti nasilan, jer bi to signaliziralo nepoželjno uzimanje učešća u 
istorijskom zlu, ali se on ne može svesti ni na uporno optuživanje nasilja 
da je apsurdno i besmisleno. Apsurdni čovek ne sme pripisivati nasilniku 
vlastite etikete, pošto bi se tako identifikovao sa istorijskim svetom kojem 
ne želi da pripada. Suočen sa zlom istorije, apsurdni čovek mora učiniti 
nešto drugo. Mora odbiti da ga prihvati, kao što odbija da prihvati i 
vlastitu apsurdnost. To znači da se mora pobuniti protiv njega.

37 Albert Camus, L’homme révolté, ibid, S. 705.
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Otuda stranac, izgnanik i apsurdni čovek kod Kamija napokon 
dobijaju delatnu nadopunu u pobunjeniku. Međutim, efekti koje bi njegova 
pobuna mogla postići postaju krajnje upitni ukoliko on unapred odustane od 
bilo kakve kopče s istorijom. Za razliku od Sizifa kojeg složeni i mukotrpni 
zadatak kotrljanja vlastitog kamena sprečava da promišlja svoju situaciju 
kao opštu ljudsku situaciju, prva pretpostavka pobunjenika se sastoji u svesti 
o nepodnošljivoj situaciji u kojoj se nalazimo zajedno sa drugima. Kao i 
apsurdan čovek, i pobunjenik stavlja vlastitu samosvest naočigled erozije 
zajedničkog smisla, ali je kod apsurda ta samosvest radikalno individuirana, 
dok kod pobunjenika ona biva naglašeno intersubjektivna. Pritom se njen 
intersubjektivni karakter ne konstituiše afirmativno, tj. u saglasnosti o 
smislu objektivnosti, nego negativno, što znači u uvidu da komunikacija 
sa drugima ne rezultira davanjem smisla pošto su i oni zatečeni stranošću 
koja podriva stabilnost smisla. Otuda konstitucija samosvesti u zajednici 
otuđenih pojedinaca zadobija status duhovnog čina od prvorazrednog ranga 
za praktičku delatnost: “Le premier progrès d’un esprit saisi d’étrangeté avec 
tous les hommes et que la réalité humaine, dans sa totalité, souffre de cette 
distance par rapport à soi et au monde”38.

Međutim, da bi aistorijski nastrojeni pobunjenik mogao da 
konkretizuje svoju borbu protiv subjektivnosti povesti, tj. protiv njenih 
konkretnih kapaciteta da kreira nepravdu i nasilje, on naprosto ne sme 
biti ravnodušan prema njoj. Pobunjenik ne sme biti usmeren isključivo na 
danas i sutra, kao što je bio stranac Merso. Ukoliko misliti takođe znači 
reći ne i pobuniti se, onda “La pensée révoltée ne peut donc se passer de 
mémoire”39. Ono što je sebi smeo priuštiti stranac pobunjenik više ne 
sme, pošto bi ga lišavanje sećanja u potpunosti razoružalo u borbi protiv 
povesnog fenomena kojeg zapravo ne bi mogao ni prepoznati. Prihvati 
li sećanje kao polazišnu tačku u orijentaciji, pobunjeno mišljenje dobija 
principijelno drugačiji horizont od onog koji je bio karakterističan za 
apsurdnog čoveka. Naime, taj horizont sada poprima naglašeno prak-
tičku orijentaciju pošto je delatni potencijal pojedinca koji se zajedno 
sa drugima bori za ljudsku stvarnost neuporedivo veći od individualnog 
opiranja osećaju vlastite apsurdnosti. 

38 Albert Camus, L’homme révolté, ibid, S. 432.
39 Albert Camus, L’homme révolté, ibid, S. 431.
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Međutim, valja podsetiti da sećanje izvorno nije imalo praktičke, 
nego prevashodno ontološke implikacije. Insistirajući na sećanju, Kami 
je zapravo aktivirao drevno nasleđe koje seže od Platonove anamneze, 
preko Avgustinove memorije, pa do Huserlove retencije. Ukoliko se sa-
glasimo sa Levinasom da u potenciranju sećanja treba prepoznati “Le 
programme normatif de l’ontologie”40, budući da sećanju zahvaljujemo 
očuvanje identiteta bivstvovanja u njegovim različitim određenjima, 
onda ćemo shvatiti da Kamijev pledoaje za sećanje nije usmeren ka oču-
vanju, nego upravo ka slamanju povesnog identiteta bivstvovanja. Sećanje 
nam nije neophodno da bismo sačuvali sve ono što zaslužuje da bude 
sačuvano, nego da bismo rekli ne istorijskom toku, da bismo bili u sta-
nju da mu se suprotstavimo i da ga ograničimo. Za razliku od mislilaca 
osamnaestog i devetnaestog veka, Kami povest tumači isključivo u svetlu 
stranog tela, sile koja upravlja događajima mimo naše volje i principijelno 
se ne može pomiriti sa čovekovom slobodom. Nasuprot jednom Fihteu, 
Fridrihu Šlegelu ili Marksu koji su u regresivnim tendencijama povesti 
videli obećanje bolje budućnosti, Kami više ne veruje u pozitivne povesne 
preokrete. Sve što mi možemo učiniti svodi se na pobunu protiv povesno 
kreiranog otuđenja, i na očekivanje da se u sudaru sa agensima neslobode 
mogu javiti novi vidovi slobode. 

Premda formalno korespondira sa idejom istorizovanog intersu-
bjektivnog razotuđivanja, Kamijeva pobuna se opire tesnoj povezanosti sa 
Marksovom revolucijom. Uprkos njegovom uspostavljanju prve izvesnosti 
na tragu zajedničkog bivstvovanja u ličnom činu pobune, u pobunjeniku 
je očuvana srž iskustva apsurda. Poput apsurdnog čoveka, pobunjenik ne 
veruje u bilo kakav vid univerzalija, njemu je principijelno tuđa mogućnost 
da stvarnost vlastite egzistencije osloni na opšti karakter ideje. Otuda mu 
preostaje samo da optuži revolucionara za nasilan rad na istorijskoj krea-
ciji fiktivnih formi idealizovane stvarnosti, te da se potrudi da konstituiše 
kakvu-takvu formu održive opštosti. Budući da pobuna ne sme odustati od 
bliske povezanosti sa istorijskim iskustvom, ali se pritom ne sme unapred 
osloniti na ideje koje proizilaze iz minulih pokušaja uopštavanja tog isku-
stva, postavlja se pitanje može li nam poći za rukom iskorak izvan okrutne 
senke istorije ukoliko smatramo da je vlastiti put uopštavanja neuporedivo 

40 Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l’idée, Paris ²2004, S. 178.
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pouzdaniji od uopštavanja koja su načinili drugi? Kada opisuje pobunu u 
induktivnom maniru koji započinje u pojedinačnom i stremi ka opštosti: 
“La révolte est seulement le mouvement qui mène de l’expérience indivi-
duelle à l’idée”41, Kami zapravo propagira ideju da je naše iskustvo stvar-
nosti principijelno neuporedivo sa iskustvima naših prethodnika. Pri tom 
se pokazuje, da istorijska primena njegovog vlastitog određenja mišljenja 
kao novog učenja viđenja, ipak nije toliko nova, koliko bi želela da bude. 
Ukoliko je legitimno da tezu o principijelnoj neuporedivosti naše vlastite 
ljudske stvarnosti imenujemo kao istorizam, onda ne bismo trebali da se 
čudimo ukoliko u Kamijevom određenju pobune prepoznamo pristup 
istorijskom fenomenu koji je zastupao upravo istorizam. 

Primera radi, još 1836. Ranke se zalagao za delegitimisanje “viših 
principa” prilikom istorijskog zasnivanja političkog delanja. Poput 
Kamija, i on je smatrao da nam postojeće ideje ne mogu pružiti uporište u 
konkretnom životu, budući da bez “skoka”, ili “novog početka” ne postoji 
kontakt između opšteg i pojedinačnog. Jedini put koji nam može pružiti 
orijentaciju prilikom političkog delanja jeste onaj koji postupa induktivno: 
“Aus dem Besonderen kannst du wohl bedachtsam und kühn zu dem 
Allgemeinen aufsteigen; aus der allgemeinen Theorie gibt es keinen 
Weg zur Anschauung des Besonderen”42. Kada je u godini objavljivanja 
Stranca i Mita o Sizifu, Majneke nastojao da odbrani istorizam od 
prigovora da ne vodi računa o opštijim istorijskim sklopovima, te 
da, naglašavanjem posebnog i neponovljivog, onemogućava istinsko 
istorijsko razumevanje, on se samouvereno pozvao na “novo učenje 
viđenja” pod pretpostavkom istorijske individuacije:   “Der Vorsprung des 
historistisch individualisierenden Denkens vor dem generalisierenden 
und absolutisierenden ist ungeheuer. Was uns tiefer den geschichtlichen 
Menschen verstehen lehrt, kann nicht Verfall und Schwäche sein”43.

Poput Huserlovog apsolutnog početnika, i Kamijev pobunjenik 
osmišljava svoju delatnost uz pomoć komunikativne neposrednosti u 
susretu sa vlastitim svetom. Međutim, za razliku od fenomenološkog 

41 Albert Camus, L’homme révolté, ibid, S. 516.
42 Leopold von Ranke, Politisches Gespräch, Leipzig 1941, Hg. H. R. von Srbik, S. 39.
43 Friedrich Meinecke, “Aphorismen (1942)”, u: Zur Theorie und Philosophie der 
Geschichte, Werke Band IV, Stuttgart 1965, Hg. E. Kessel, S. 231–2.
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početnika, čije refleksije započinju s one strane razlikovanja vlastitosti 
i stranosti, Kamijev pobunjenik započinje mišljenje usred stranosti, u 
prvoj izvesnosti koja svedoči o nelagodnom raskoraku  sopstva i sveta. 
Otuda misliti za Kamija znači rasvetliti genezu novog viđenja koje će mu 
pružiti podršku u borbi protiv vlastite otuđenosti, ali i otuđenosti drugih. 

Kao i za Hajdegera, i za Kamija je izmicanje najaktuelnije u svemu 
sadašnjem. Kada tvrdi da “Les êtres s’échappent toujours et nous leur 
échappons aussi; ils sont sans contours fermes”44, Kami u ontičkoj ravni 
zapaža logiku istog procesa o kojem govori i Hajdeger blagodareći 
ontološkoj diferenciji. Ovaj prednacrt ontologije izmicanja kod Kamija 
više nema afirmativnu auru nagoveštaja drugog početka mišljenja, nego 
zadržava negativnu dimenziju Marksovog pojma otuđenja. Međutim, 
preuzimajući od istorizma ideju o neponovljivom karakteru istorijskog 
iskustva, Kami je unapred predupredio mogućnost da pobuna, kao 
odgovor na otuđenost, bude shvaćena u Marksovom smislu. U tom 
segmentu valja prepoznati fundamentalnu protivrečnost između 
neophodnosti istorijskog sećanja i fundiranja pobune u individualnom 
iskustvu. S jedne strane, raniji oblici otuđenosti i patnja drugih moraju 
biti sakonstitutivni akteri moje pobune, ali, s druge strane, polazište 
u vlastitom iskustvu meni daje za pravo da tematizujem samo onu 
otuđenost koju sam iskusio kao pojedinac. 

Teškoća koja proističe iz te protivrečnosti sastoji se u novom 
obliku samopouzdanja sa kojim kulminira pobunjeno mišljenje. Ono 
je u slučaju apsurdom obuzetog stranca počivalo na nadi da nećemo 
propasti usled vlastite stranosti, na samoodržanju u raskolu sa svetom, 
a u slučaju pobunjenika to samopouzdanje se ogleda u neograničenim 
kapacitetima razotuđenja na individualnom planu. Ukoliko ne želi da 
bude poistovećen sa Ničeovim supermenom koji progovara iz preobilja 
moći, Kamijev pobunjenik najpre mora položiti računa o svojim 
kapacitetima da ponudi produktivan odgovor na otuđenost. Takav 
odgovor podrazumeva upravo konkretizaciju mehanizma uz čiju pomoć 
se na individualnom planu može dogoditi pomirenje sveta i društveno 
sputanog, frustriranog pojedinca, neostvarenog, modernog “gubitnika”. 
Čini se da bi izgledi takvih mehanizama bili mnogo veći da su oni bili 

44 Albert Camus, L’homme révolté, ibid, S. 665.
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intersubjektivno konstituisani. Kao masovni fenomen, otuđenje je uvek 
produkt određenog vida intersubjektivnosti i stoga se sučeljavanje s njim 
može odvijati samo na ravni koja nije individualna. Otuda novo učenje 
viđenja postaje moguće ukoliko ono u svom predrazumevanju akumulira 
uvide u oblike otuđenosti koji su znatno opštiji od onih do kojih možemo 
doći u svom ličnom iskustvu.

Nastojeći da osigura saglasnost monada, Huserl je posegao za 
transcendendalnim mi do kojeg dolazimo putem uvida u zajedničku 
konstituciju  smisla u primordijalnoj sferi. Budući da je Huserlova ambicija 
bila usmerena ka naučnim saznanjima koja prevazilaze razliku vlastitog 
i stranog, to transcendentalno mi je moralo biti harmonizovano, lišeno 
napetosti i nesamerljive heterogenosti. Kod Kamija je intersubjektivna 
struktura onog mi najpre potkopana time što je poistovećena sa zlom 
istorije. Zajedničko nam je samo ono što nas uništava, što nas situira na 
teren sukoba, nepravde i neslobode. U tom smislu intersubjektivno mi ne 
znači mnogo više od masovne iskorenjenosti iz ljudskog sveta. 

Insistiranjem na diskontinuitetu i na začinjanju novog viđenja, 
Kami prikazuje savremenu društvenost, depotenciranu u niz otuđenih 
monada koje posredstvom pobune nastoje da uspostave nove ideje 
i da kreiraju nove oblike intersubjektivnosti. Savremenost njegovog 
mišljenja svakako počiva upravo u privilegovanju inovativnih struktura 
poretka nasuprot već postojećim oblicima poretka. S Kamijem bismo se 
i danas mogli saglasiti da intencionalni predmet novog viđenja tek treba 
uspostaviti praktičkim angažmanom, ali bismo izrazili opreznost spram 
njegovog poverenja u zajedničko bivstvovanje, uspostavljeno u ličnoj 
pobuni. Otpor u odnosu na postojeće ne može biti dovoljan oslonac za 
saglasnost pobunjenika. Sartr je imao pravo kada je za Kamijevu viziju 
pobunjenika rekao da je apstraktna, a tome se može dodati i da se kod 
njega više ne radi o apriornom harmonizovanju transcendentalnog mi, 
nego o apriornom harmonizovanju pobunjenika.

Štaviše, čini se da Kamijeva ideja pobune počiva na niveliranju 
heterogenih oblika otuđenosti, na izjednačavanju međusobno nesvodivih 
likova stranosti. Kada se borimo protiv metafizičkog apsolutizovanja tako 
što insistiramo na fenomenu izmicanja, ne smemo prevideti da ono što 
mi se izmiče itekako može posredovati zadovoljstvo, može provocirati 
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viši intenzitet doživljavanja vlastitog. Izmicanje je u sebi bogat fenomen, 
tako da nas teza “la solidarité himaine est métaphisique”45, primorava da 
u drugima tražimo nešto više osim osoba čija svojstva nam neminovno 
izmiču, kao što uostalom i naša izmiču njima. Solidarnost u otuđenosti 
nesumnjivo implicira traganje za novim oblicima zajedništa, za okvirima 
smisla koji omogućavaju uspostavljanje narušene vere u zajedničko 
delanje. 

Pouka ukazivanja na fenomen izmicanja za filozofsko mišljenje u 
21. veku mogla bi biti prepoznata u nasleđu urušene intersubjektivnosti 
koja meandrira između dva jednako opasna grebena. Prvi nam 
donosi prigovor protiv nelegitimnog apriornog harmonizovanja 
intersubjektivnosti, a drugi nosi upozorenje u liku totalitarnih iskustava 
usiljenog socijalizma. Ostaje nam da vidimo da li će savremeno filozofsko 
mišljenje biti u stanju da ponudi produktivniju konstituciju zajedništva 
od one koja je bila karakteristična za dvadesetovekovne pokušaje. Huserl, 
Hajdeger i Kami spadaju u mislioce koji su nam pokazali kojim pravcem 
treba da idemo, a da li ćemo uspeti da izbegnemo sve stranputice na koje 
su oni naišli zavisi isključivo od nas.

45 Albert Camus, L’homme révolté, ibid, S. 426.
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Ekehart Martens

PLATONOVE FUSNOTE UZ SOKRATA

Po Vajthedovom čuvenom diktumu „filozofska tradicija 
Evrope“ se sastoji „od niza fusnota koje ukazuju na Platona“1. A 
Platonova filozofija sama po sebi, u želji da dopunim Vajthedov 
diktum, sastoji se od niza fusnota koje ukazuju na Sokrata. 
Platonova filozofija se može shvatiti kao pokušaj, da se tačnije 
razumije i teoretski obrazloži šta je to što je njegov učitelj Sokrat 
praktikovao kao proces filozofiranja. Platon govori o „suštini“ 
(Apologija 20c) „tipa Sokrat“.2 

 Pokušavajući da razumije Sokrata Platon je išao vlastitim 
putevima i filozofiju je razvio u dalekodosežna teoretska razmišljanja, ali 
nikad nije potpuno izgubio iz vida svoje sokratovske korjene. U najmanju 
ruku Platonova filozofija se može vrednovati i prema tome da li i kako 
bi se mogla pripisati sokratovskom načinu filozofiranja. To da je Platon 
sam svjestan da je Sokrat u središtu njegove filozofije manje je vidljivo po 

1 A. N. Whitehead, Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie, Frankfurt/M 
1979, 91 (engl. 1929).
2 Vgl. G. Böhme, Der Typ Sokrates, Frankfurt/M 1988. Vf. Die Sache des Sokrates, 
Stuttgart 1992 (novo izdanje 2004: Sokrates).
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Sokratu kao glasnogovorniku njegovih dijaloga, već mnogo više po tome 
što je Platon u svojim ranim dijalozima razvio samostalnu sokratovsku 
paradigmu filozofije, koja u potpunosti odstupa od svih kasnijih (lično) 
Platonovih „fusnota“. Nesporno je da je Platon odlučujeće podsticaje 
dobio od svog učitelja Sokrata, ali je sporno u kojoj je mjeri Sokrat 
sveukupno definisao Platonovu filozofiju. 

 Od Aristotela pa do modernih interpretatora kao što su Vlastos ili 
Hare vlada mišljenje da se Sokratova specijalna filozofska zasluga sastoji 
u analizi etičkih pojmova koju je Platon popratio idejno-metafizičkim 
fusnotama koje su ključna tačka rasprave o univerzalijama koja traje do 
danas.3 Ako se međutim Sokratovo filozofiranje posmatra prije svega kao 
apstraktno šta-je-to-pitanje, uzme li se od samog početka perspektiva neke 
stručno filozofske pojedinačne discipline kao teorija saznanja ili jezička 
teorija javlja se opasnost da se potcijeni ne samo vrijednost Sokratovog 
filozofiranja kao samostalne paradigme nego i Platonova ukupna filozofija. 
Ako se pak nasuprot tome ne uzme perspektiva filozofije primarno – po 
jednoj podjeli Gernota Bemea – kao „nauke“, dakle, u njenom aktuelnom 
obliku, nego perspektiva filozofije kao „način života“4, ističe se Sokratovo 
filozofiranje po svojoj vrijednosti neuskraćenog filozofiranja u životnoj 
punoći prije samog specijalizovanja, kako na primjer ističe i Adorno 
u svojoj „Filozofskoj terminologiiji“: „Filozofija ima svoj odnos prema 
cjelini u tome što ona svoje pojmove u najvećoj mjeri preuzima iz jezika 
koji govore svi ljudi; tako je bilo i kod Sokrata kada je o filozofskim 
pitanjima razgovarao sa građanima na ulici Atine, jer su to pitanja koja se 
tiču svih ovih ljudi i koja se na njihovom jeziku mogu obraditi. U procesu 
postručnjavanja ili specijalizovanja obuhvaćeni su i ovi termini, riječi, 
koje je još Sokrat upotrebljavao na ulicama, date su na jedan specifičan 
način.“5

 Iz perspektive filozofije kao „načina života“ ili refleksije na 
„sveukupnost“ vlastitog života mogu se razlikovati dvije vrste Platonovih 

3 Aristoteles, Metaphysik XIII 4, 1078b; G. Vlastos, Sokrates. Ironist and Moral 
Philosopher, Cambridge 1991, R. M. Hare, Platon. Eine Einführung, Stuttgart 1990 
(engl. 1982).
4 G. Böhme, Weltweisheit, Lebensform, Wissenschaft. Einführung in die Philosophie, 
Frankfurt/M, 1994. 
5 T. W. Adorno, Philosophische Terminologie, Bd 1, Frankfurt/M 1973, 48.
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fusnota uz Sokrata: jedna, kao opis  djelatnosti (praxis-a, provođenja) 
sokratovskog filozofiranja; druga, kao obrazloženje ove djelatnosti 
(praxis-a). Opis se nalazi prije svega u sokratovskim ranim dijalozima, 
obrazloženje u srednjim i kasnim dijalozima. U ovom što slijedi želim 
da se prije svega ograničim na Platonove fusnote kao opis i to prije svega 
kao opis metode ili metoda sokratovskog filozofiranja. 

Platonov opis metoda sokratovskog filozofiranja može se naročito 
dobro pokazati na Lahetu, a mogao bi se pronaći i u drugim ranim 
dijalozima sa različitom naglašenošću. Kod Laheta se doduše u prvom 
planu radi o jednom tipičnom arete-dijalogu kao konceptualnom šta-je-
to-pitanju o hrabrosti. Ali ovo pitanje se postavlja tek u sredini dijaloga 
(190 d), nakon što su prethodila detaljna razmatranja o postupku ili o 
metodi. Šta Sokrat hoće da postigne (na šta cilja) postaje jasno tek na 
kraju metodoloških razmatranja, kada Nikija upozorava svog prijatelja 
vojnog komandanta i sokratovog sagovornika Laheta da će se, što zna 
iz sopstvenog iskustva, u dijalogu sa Sokratom „tako dugo bez mira u 
govoru uplesti, dok ne dospije dotle da će o sebi samom morati podnositi 
izvještaj, o tome na koji način sada živi i na koji način je dosad proživljavao 
vlastiti život“. On sam (Sokrat) svakako smatra da „nije nikakvo zlo da se 
podsjetimo (hypomimnéskesthai) na to, šta nismo ispravno uradili ili što jos 
radimo“ (187e). Tema sokratovskog filozofiranja je dakle sopstvena životna 
praksa, metoda je predterminološki /predpojmovno/  shvaćena anámnesis 
ili sjećanje, koje bi se trebalo umjesto pasivno bolje medijalno prevesti kao 
„prisjećati se“. U stvari, u narednom dijalogu sa Sokratom ispostavlja se 
da je Nikija prije svega čovjek govora o hrabrosti dok se Lahet pojavljuje 
prije kao hrabri megdandžija. Jedan se oslanja na nerazumnu silu, drugi 
na nemoćni razum. Ali obojici prije svega očito nedostaje spoznaja, čemu 
u njihovom životu uopšte treba da posluži njihova hrabrost vojkovođa. 
Nasuprot tome „žaoka“ (Apologija 30e) sokratovske samoprovjere za čitaoce 
kao dodatne sagovornike može postati potpuno vidljiva i djelotvorna.

 Kod sokratovskog prisjećanja, što postaje jasno u Lahetu, ne 
radi se nikako samo o aporetičnoj potrazi kao prvom stepenu ka jednoj 
idejno-metafizičnoj spoznaji u smislu Platonovog anamnezis učenja 
u Menonu – nego se primarno razumijeva kao pragmatični mogući 
uslov filozofskog traganja za istinom (Menon 86b f). U Platonovom 
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opisu sokratovskog filozofiranja pokazuje se najprije jedna 
„predmetafizička“ potraga za spoznajom uz pomoć različitih metoda 
nužno povezanih jednih sa drugima. Sokratovska metoda pri tom se 
ne redukuje ni na sporni „sokratovski dijalog“ partnerske, aporetične, 
potrage za istinom niti na takođe sporni „sokratovski intelektualizam“ 
etičkih određivanja pojmova kao „znanja o vrlinama“. Mnogo više 
sokratovsko filozofiranje je(ste) konkretna praksa (provođenje) 
sjećanja, koja obuhvata cijelu osobu i koja bi sa „refleksijom“ bila 
podređena samoj teoriji. 

 Prvo se mora istaknuti spekulativna forma ili metoda 
sokratovskog filozofiranja. U cjelokupnom scenskom stanju dijaloga 
Lahet može se vidjeti ukazivanje na to da je filozofiranje kao prisjećanje 
u vlastitoj životnoj praksi jedan krajnje neobičan način življenja koji je 
Aristofan u „oblacima“ ili trakijska služavka u Platonovom Teetetu (174a 
ff) razumljivo izrugali kao nebulozno brbljanje. Upravo vojskovođe i 
građani, kao što su Nikija i Lahet, upuštaju se u dijalog sa Sokratom 
i pokušavaju da se orijentišu razmišljanjem umjesto neispitanim 
mišljenjem! Međutim, neuspjeh ili problematika filozofije uviđa se ne 
samo u toku dijaloga nego i u stvarnom životu obojice vojskovođa koja 
je privatni ili javni način življenja kao i u Sokratovom smaknuću i u 
Platonovom neuspjehu u Sirakuzi.

Obojica vojskovođa bili su u realno vrijeme tog dijaloga (nakon 
bitke kod Delija 423. i prije Nikijinog mira 421.) na vrhuncu svoje 
slave, ali u vrijeme pisanja dijaloga bili su svakom Atinjanu poznati kao 
djelimično odgovorni za poraz u Peloponeskom ratu. Osim toga, svakom 
Atinjaninu je pred očima bila Sokratova sudbina. Zato se Lahet na osnovu 
cijelog scenarija može čitati kao Platonov misaoni eksperiment: Da li bi 
se život obojice vojskovođa i polisa Atene mogao preokrenuti nabolje da 
je stvarno umjesto moći i slave pobijedila težnja za istinskim dobrom? 
To što se savremenicima ili današnjim čitaocima moglo učiniti kao puko 
besmisleno pričanje jeste Platonova, uprkos suprotnim iskustvima, 
nepokolebljiva nada, koja se ne može empirijski dokazati, da u osnovi 
svi ljudi filozofiraju ili, kako stoji u Gozbi (201b – 204c), da su svi ljudi 
zahvaljujući Erosu zaista skloni istinskom dobru. Na ovu nadu, tako je 
Platon po pitanju Sokrata ubijeđen, može se u principu podsjetiti svaki 
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pojedinac u dijalogu o svom vlastitom životu, čak tirani kao Nikija i 
Harmid, bliski Platonovi rođaci u Harmidu ili tvrdokorni tirani u Gorgiji 
(466d ff).

 Scenario koji se javlja kao besmislen ili eksperiment misli 
u Lahetu je spekulativna metoda kojom nas podsjeća na naše nade 
ili metafizička poimanja cjeline ljudskog bivstvovanja i svijeta, koje 
se nalaze „izvan empirijskog“ (metafizičko) i koje su se odvojile od 
diskurzivnog obrazloženja. Tako se može utvrditi prva karakteristika 
sokratovskog rada na prisjećanju. I svoju vlastitu aktivnost na provjeri 
Sokrat sveukupno obrazlaže prijediskurzivno ukazivanjem na 
onostranu instancu tako što pripovijeda da je od boga Apolona dobio 
taj zadatak (Apologija 23b, 28e, 30d f) ili da ga njegov „Daimonion“ 
sprečava u tome da radi nešto određeno (Apologija 31d), da sa nekim 
uopšte filozofira. Međutim Sokrat kritički preispituje i Apolonov nalog 
(Apologija 21b ff; upor. Eutifron) – sokratovska metafizika ne proizilazi 
doduše iz razuma, ali se prema razumu odvija. I Platon na sličan način 
upotrebljava eksperiment misli, slike, metafore, mitove ili pripovijetke, 
poput eksperimenta misli o Gigu i prstenu, da bi istakao orijentaciju 
prema pravednom i dobrom kao sopstvenom cilju (Država II 359b – 
360d), ili alegoriju o špilji, da bi nam dočarao ljudsku situaciju između 
ovog i onog svijeta (Država VII 514a – 217a), ili alegoriju o duši kao 
konjske zaprege da bi ilustrovao ulogu razuma, nagona i želje (Fedar 
246a – 257 a) ili konačno mit o prvobitnom poimanju čovjeka kao 
androginog bića u obliku lopte (kao potpunog bića) da bi podsjetio na 
gubitak i na težnju ka upravo rajski cjelovitom i potpunom bivstvovanju 
sebe i svijeta (Gozba 189d – 191 d). Kod Sokrata, kao i kod Platona, 
filozofija je pokušaj da sjećanje usmjerimo na to da živimo u „špilji“ i da 
smo „rascijepljeni“ (Kugelmensch) unutar cjelovitog svog bića, otuđeni. 
Ona je i pokušaj da se bar nadvlada otuđenje kao „povratak u špilju“, 
i to ne žalbom na intuitivnu, nesumnjivu istinu, nego mukotrpnim 
metodski razrađenim prisjećanjem. Sadržajno je sokratovska i 
platonovska filozofija metafizika; nasuprot tome metodski je u svakom 
slučaju ona kod Sokrata pred-metafizična, kod Platona, nasuprot tome, 
bar po redoslijedu stvari metafizična u smislu racionalnog krajnjeg 
opravdanja.
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Upotreba eksperimenta misli, slika, mitova ili pripovijetki da bi se 
prisjetili vlastitog metafizičnog impulsa uz špekulativnu metodu javlja se 
kao drugo metodsko obilježje principijelna orjentacija ka saznanjima ili 
fenomenima u širokom, predterminološkom (predhuserlskom) smislu, 
kao što i Aristotel preporučuje u Nikomahovoj etici da se prvo „osiguraju 
fenomeni“ (tithenai ta phainomena; EN VII 1, 1145B 2-7). Na primjer 
u Lahetu Sokrat pravi prihvatljivim prvo „način istraživanja“ (189 e) 
po analogiji s drugim svakodnevnim odlukama. Kao pri odluci o njezi 
tijela moglo bi se jasno osloniti i pri odluci o vaspitanju kao „njezi duše“ 
(185e) ne na neprovjerena mišljenja nego samo na razum. Kako pri 
orijentaciji na dobro tako i pri orjentaciji na razum nije moguće prisilno 
racionalno posljednje opravdanje. Štoviše i Sokratov induktivni postupak 
iscrpljuje se već prije njegovog spekulativnog uzdanja u razum. Izmedju 
ostalog, prisjećanje na svakodnevne odluke primorava racionalistu, 
kojem je bitan cilj djelovanja, da se zapita, zašto se on, baš pri tako 
važnom pitanju kao što je vaspitanje, ograničava na provjeru sredstava 
a ne želi da ispita ciljeve; ovdje je to hrabrost kao cilj učenja mačevanja. 
Slično kao Platon u Gozbi u jednoj „Fenomenologiji zaljubljenosti“ 
koja je takođe predterminološki shvaćena i Volfgank Detel proširuje 
„sposobnost opažanja erotskih fenomena“ do istinske ljubavi6, a Sokrat 
u fenomenologiji razumnog proširuje sposobnost opažanja racionalnog 
fenomena u Lahetu kao pitanje „shvatanja“ (technikos, 185a) u „njezi 
duše“, moglo bi se reći do istinskog znanja.

Pitanje koje je i u drugim dijalozima postavio Sokrat u vezi 
istinskog „znanja“ nije ni u smislu tehničkog a niti metafizičkog 
definisanja znanja, nego – opet predterminološki – samo da usmjeri 
pogled na potrebno znanje istinske hrabrosti i dobra za razliku od 
nastalog samog problematičnog mišljenja. Pritom se svijet čulnih stvari 
ili mišljenja (doxa) svakako kod Sokrata ne napušta u korist svijeta ideja 
i znanja (episteme), nego se oboje provjerava na prikrivenim strukturama 
i pretpostavkama. Međutim da bi se izbjegao pejorativni prizvuk doxa 
kao pukog mišljenja, trebalo bi sa Gernot Bemeom doxa prevesti kao 
„shvatanje“: „doxa je u vezi sa glagolom dechomai, što znači prihvatiti, 

6  V. Detel, Macht, Moral, Wissen. Foucault und die griechische Antike, Frankfurt/M 
1998, 242, 235.
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primiti, očekivati i slično. Ja pod doxa poimam nešto kao nešto. Ovo 
shvatanje je time aktivno, ali je nekritično. Na izvjestan način se spontano 
odgovara na to šta je moj utisak“7. Sokrat je termin doxa koristio, moglo 
bi se reći, u jednom fenomenološkom smislu.

Sokrat dalje ne postupa fenomenološki samo kod poimanja prakse 
odlučivanja kao prakse koja je potpuno orijentisana razumu, nego i pri 
izboru predmeta ispitivanja, hrabrosti. Proces prisjećanja se pojavljuje 
u situaciji u kojoj jedan dosad bez pitanja prihvatan fenomen postaje 
problem ili, riječima od grčkog proballein, postaje nešto što upadljivo 
„štrči“ poput hridi na obali koja se dosad činila ravnom. Tako istoričar 
Tukidid opisuje kako se kroz događaje Peloponeskog rata „uobičajeno 
značenje vrijednosti prema okolnostima proizvoljno mijenjalo“: „Luda 
odvažnost vrijedi sada kao servilna hrabrost (...) nasilna odvažnost 
smatra se muževnom“ (III 82).

Kao treće na red dolazi i fenomenološka metoda da upotpuni 
(sadržajno ispuni) poimanje hrabrosti, tako što Sokrat prvo uski 
fenomenološki i iskustveni odnos Lahetov o hoplitskoj borbi proširuje 
na „konjaništvo i na cijelu ratnu oblast“, a dodatno proširuje hrabrost 
suženo shvaćenu kao „muževnost“ (na grčkom andreia) kao opšte 
ponašanje na sveukupnu životnu praksu: „i ko je hrabar u opasnostima 
mora, u bolestima i siromaštvu ili u političkom životu, a onda ko nije 
samo hrabar spram bolova i strahova nego i ko je jak da se bori protiv 
pohlepe i uživanja, u istrajnosti i u prevrtljivosti“ (191d). U daljem toku 
razgovora hrabra potraga za hrabrošću (194a) zaokružuje fenomenologiju 
hrabrosti. Slično kao fenomenologija zaljubljenosti u Gozbi ili razuma na 
početku Laheta kod Sokrata se primarno radi o potpunoj formi hrabrosti, 
koju on u potpunosti izjednačava u Menonu sa neumornom filozofskom 
potragom za istinom (86b f).

Kao četvrto konačno se forma Sokratovog intendiranog 
odgovora izvodi na jedan fenomenološki način. Nakon proširenja 
hrabrog ponašanja na polju iskustva, Sokrat poziva Laheta na to, kako 
Šlajermaher prevodi, „da kaže o hrabrosti šta je pak bivstvujući (ti on) 
u svim ovim situacijama isto (tauton estin)“ (190e). Šlajermaherov 
doslovan, šeprtljav prevod tačno prikazuje Sokratovo kolokvijalno 

7 G. Böhme, Platons theoretische Philosophie, Štutgart 2000, 211.
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i sadržajno čudno pitanje. Na primjer, nasuprot tome prevod Julije 
Keršenstajner: „Šta je po svom biću“ (u Reklamovom izdanju od 1975), 
koji terminološki elegantno zvuči, ali prikriva/pokriva neobičnost 
sokratovskog Šta-je-to-pitanje i interpretira ga od početka nejasno 
kao platonovsko pitanje o biću. Nasuprot tome, Sokrat nakon više 
nezadovoljavajućih odgovora pojašnjava smisao njegovog čudnog 
pitanja sa potrebom da stane u kraj fenomenalnoj neodređenosti, kako 
se sa Gernotom Bemeom to mjesto može razumjeti8. Hrabrost se naime 
više ili manje pojavljuje u tipičnoj formulaciji ranih dijaloga (uporedi 
193a – c). Ali da ne bi kao sofistički advokati pred sudom govorili 
samo “prazne stvari” (maten, 196b) i o raznome (198b), mora se kod 
tako važne stvari kao što je vaspitanje znati o čemu se govori. Pritom 
nam nikad ne pođe za rukom da nešto zaista utvrdimo kao jedno i 
isto i da to istovremeno ne vidimo u svim njegovim različitostima i 
nijansama. U Lahetu u sokratovskom šta-je-to-pitanju svakako nema 
preliminarne odluke o spoznajnom ili ontološkom statusu traženih 
odgovora. Platonovo učenje o idejama samo je jedna fusnota, druga je 
njegov opis sokratovskog pitanja kao konkretan „rad na prisjećanju“ 
između pojedinca i većine.

Shvatiti nešto kao nešto znači osim sjećanja oslanjati se i na 
sopstvene metafizičke impulse i fenomene, koji se mogu zateći u 
svojoj neuskraćenoj punoći kao treće obilježje sokratovske metode u 
Platonovom opisu, hermeneutičko sjećanje na sopstveno tumačenje 
opštih fenomena. Tek razumijevanje sopstvenih predrasuda približava 
doxu kritičnoj provjeri u njenoj „aktivnoj“intepretaciji. Ali hermeneutičko 
razumijevanje shvaćeno je jezički. Zato Sokrat traži da Lahet kaže šta zna 
ili doslovno prevedeno, šta “je vidio” (190c). Lahetu svakako teško pada 
da “izgovori to što vidi u duhu” (194b). Fenomeni na koje mi mislimo 
ili smo ih “vidjeli”, kako Platonov opis prikazuje, ne mogu se shvatiti, u 
direktnom, intuitivnom zrenju suštine, u pocetku oni nam se uopšte ne 
otkrivaju, nego se jezički-pojmovno isporučuju (posreduju) kako i Platon 
naglašava u postupnosti fenomenologije spoznaje u Sedmom pismu 
(342a – 344d). Ili obrnuto, ne može se tek tako iz neuspjeha ili uspjeha 
jezičko-pojmovnog razumijevanja zaključiti neznanje ili poznavanje 

8 G. Böhme, Der Typ Sokrates, a.a.O.43.
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upitnog fenomena. Posljednji test je mnogo više znanje nego praktična 
sposobnost, poput hrabrog Sokratovog držanja i držanja vojskovođa u 
Delionskoj bici, upravo pri potrazi za bitkom (188c – 189b, 194a).

Hrabra praksa je test hrabrosti, s druge strane se pak postavlja 
pitanje – šta je to hrabrost. Otvoren cirkularni odnos prakse i teoretskog 
znanja se ne može izbjeći, kako pokazuje ukupna provjera dijaloga, ali 
se može otkriti i provjeriti u sjećanju na predrasude koje su uvijek u 
temelju. Tako Sokrat usmjerava pažnju u Lahetu na to da se vojskovođe 
u njihovom značenju hrabrosti orijentišu na Homerove opise junaka 
i služe se njegovim jezičkim uzorkom (191a, 201b). Homerovski 
uobičajeni uzori (i značenja), koji po Platonu “oblikuju cijelu Grčku” 
(Država, 606e), upravo su ti koji su prema Tukididovom opisu kao 
orijentacija radnje postali problematični i zato im je potreban test. 
Tako u Lahetu difuzna predstava junačke hrabrosti kao “muževnosti” 
ne odgovara sveukupnoj punoći fenomena hrabrog ponašanja prije 
svega ne „našoj hrabrosti“, kako Sokrat kaže podsjećajući na ciljanu 
orijentaciju na Dobro.  

Uobičajene predstave sadrže jezičke nejasnoće i logičke 
oprečnosti koje je Sokrat otkrio i kritikovao u četvrtoj metodi nazvanoj 
analitička. Pojmovni preokret Šta-je-to-pitanja (ti estin 190e) je doduše 
pritom neophodan, kako Sokrat pojašnjava, ali nije dovoljan za duži 
period. Pojmovna razdioba je mnogo više ugrađena u spekulativnu, 
fenomenološku i hermeneutičku verziju. I Sokrat koristi i to spretno, 
djelomično kontroverzno umijeće  definisanja ili “umijeće razlikovanja” 
sofiste Prodika; osim toga on se sam naziva njegovim učenikom 
(Protagora, 341a) i u nužnom slučaju upućuje svoje sagovornike u logičnu 
Prodikovu propedeutiku (Teetet, 151b). Ali Sokrat se istovremeno 
distancira, takođe i u Lahetu (186c, 197d), od sofističke teze da se traženo 
(suštinsko) razumijevanje hrabrosti sadrži u samoj definiciji znanja, uz 
to bez reference u odnosu na Dobro. Ograničeni uvid analitičke metode 
postaje jasan u Lahetu time što vježbe definisanja koje se provode 
djelimično kontroverzno sa oba sagovornika, koji su pod sofističkim 
uticajem, prije pokrivaju nego što otkrivaju traženu hrabrost, iako je 
ona pri jačoj orijentaciji na sam fenomen, kao pravi kontrolor odnosa 
izmedju afekata i razuma, sasvim vidljiva.
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Konačno, peto, sokratovskom filozofiranju pripada i dialektička 
metoda na dva načina: kako samoispitivanje u dijaloškom govoru i prigovoru 
tako i mišljenje u nepomirljivoj tenziji pojedinca i većine. Dijalektičko 
samoispitivanje događa se u Lahetu nasuprot prve najave samo u obliku 
niza verbalnih uzajamnih udaraca i vrijeđanja (200a ff), pri čemu se čini 
da je Sokrat jedva zainteresovan za to da pripomogne Lahetu i Nikiji pri 
samospoznaji. Mnogo više se čini da Platon hoće da u vođenju sokratovskih 
dijaloga izloži prije svega sofistiku kao negativnu foliju istini orijentisane 
filozofije. Svakako da je dijalektička potraga za istinom vidljiva iza fasade 
sofističke bitke pred publikom. Mi se ne možemo snaći sa ozbiljnim 
razumijevanjem bez osvrta na nešto kao „jedno i isto“ niti se ovo „jedno i 
isto“ bez raznolikosti fenomena, tumačenja i jezika može shvatiti i saopštiti. 
Tako u Lahetu ta „neka“ struktura tražene hrabrosti pri tačnom posmatranju 
svakako postaje u obrisima vidljiva, prije svega očito čestim ukazivanjem 
na Diomeda i „dorsku zvučnost“ (180c, 188d, 193d, 197d). „Dorska 
zvučnost“ je vrijedila u Diomedovoj (ne baš potpuno iskoristivoj) muzičkoj 
teoriji kao mirna i muška, koja obrazuje (aristotelovsku) „sredinu“ između 
oba ekstrema nježne i opuštene zvučnosti jonskog i lidijskog i strastvene 
zvučnosti frigijskog. Diomed, koji je bio i Perikleov učitelj, nije podučavao 
samo etos zvučnosti nego i srodnost muzike sa kretnjama duše i njen značaj 
za djelovanje pojedinca i u polisu na što se Platon u Državi jasno poziva 
(III 389c ff). Ukazivanjem na Diomeda prethodi se učenju o sastavnim 
dijelovima duše i njenim specifičnim vrlinama iz Platonove Države. 

Kod definicije hrabrosti u IV knjizi Politeje Platon se ni u kojem 
slučaju ne poziva na intuitivni prikaz bića kako se čini da je zastupao 
naprimjer u Fedonu. Štaviše, on analizom fenomena pravi razliku između 
racionalnog, gramzivog i plahog dijela duše: „Zar ne primjećujemo često 
kad nekoga savladaju želje da učini nešto protivno svom razumu kako 
sam sebe psuje i ljuti se zbog onoga u njemu što ga prisiljava? I kako 
u toj pobuni jednog protiv drugog revnost postane saveznik razuma?“ 
(IV 440a f). Na osnovu njegove analize fenomena Platon konačno daje 
i definiciju hrabrog ponašanja: „Hrabrim, dakle, ja mislim, nazivamo 
svakog pojedinca na temelju toga što se njegova hrabrost vjerno očuva i 
u  zadovoljstvu i nezadovoljstvu, da izvrši ono što razum nalaže bilo to 
strašno ili ne bilo strašno.“ (442b)
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Rješenje koje se već prepoznaje u Lahetu javlja se samo na razini 
definicije kao znanje te „jedne“ strukture hrabrosti. Za znanje i djelovanje 
u raznovrsnosti konkretne situacije ostaje neriješena dijalektička 
napetost između jednog i mnoštva. Ta napetost se mora u već ranije 
navedenim različitim situacijama hrabrog ponašanja ponovo izjednačiti 
sa psihičkom, realnom „snagom“ (dynamis, 191b) hrabrosti i mora se 
zasnivati na dobrome. Lahetova završna aporija (200e), čini se kao da 
je istovremeno u afektivnom i racionalnom odnosu, može se doduše 
riješiti jednom verbalnom definicijom, ali ostaje kao neumorno hrabro 
stremljenje za istinskim dobrom. Tipičnu „ljudsku mudrost“ (Apologija 
20d) sokratovskog znanja neznanja naglašava i Platon u Gozbi (201d ff) 
kao „biti-između“, između jednog apsolutnog znanja bogova odnosno 
uobraženog znanja sofista i drugih „stručnjaka“ i jednog čistog neznanja 
odnosno neispitanog zdravog razuma i stručnog znanja. 

Sokratov uvid u njegovo neznanje i njegovu potragu za istinom 
moguće je samo uz znanje „biti-između“. Ovo znanje se u Lahetu očituje 
u duplom obliku kao formalno i materijalno znanje, a pozadina je za 
sofistički i aporetički razvoj; to znanje svakako sa svoje strane poprima 
oblik špekulativnog prijevremenog rješenja praktične nade i proživljenog 
znanja.9 Formalno Sokratovo znanje sastoji se u tome da je za nas bolje 
da se orijentišemo pomoću znanja umjesto slijepih mišljenja i afekta; a 
još dalje u tome, kako se do takvog znanja došlo na načina opisanog me-
todskog prisjećanja. Pritom, razne metode traganja za istinom formiraju 
napeto, dijalektičko jedinstvo; u tom pogledu nijedna metoda izolirana 
za sebe nema spoznajnu vrijednost ali se ni od jedne ne može odstupiti. 
Metafizička špekulacija, to se kod Sokrata vidi, osnova je filozofiranja, 
ali zahtijeva utemeljenje kroz fenomenološke odnose. Fenomenološke 
veze moraju se dalje istaknuti kao naše aktivne interpretacije. Naše in-
terpretacije opet trebaju pojmovno-argumentovana objašnjenja i moraju 
konačno u svojoj dijalektičkoj napetosti ostati otvorena. Ali Sokratovo 
formalno znanje se povezuje, upravo to se vidi u Lahetu, sa sadržajnim 
znanjem (što je idealno „dobro“) koje je traženo i nikad potpuno pre-
poznatljivo ili ostvarivo: „kosmos“ (na grčkom nakit, red, harmonija) u 

9 Vidi poglavlje: „Sokratisches Wissen und Lebenskunst“ u: Die Sache des Sokrates, a.a.O. 
118 ff.
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krhkoj, stalno nanovo mjerljivoj i podnošljivoj tenziji oprečnih „snaga“ 
u pojedincu, a i u polisu, čak u svijetu uopšte (Gorgia 506e).10

Što se tiče trenutnih fusnota uz Platonove fusnote uz Sokrata može 
se steći utisak da se filozofija kao nauka jedva više prisjeća svog odnosa sa 
filozofiranjem kao načinom života u cijeloj svojoj sadržajnoj i metodičkoj 
punoći. Gernot Beme s pravom kritikuje: „Analitički filozofi podučavaju 
samo analitičku filozofiju i vjeruju i zakljinju se u to, a drugi se bave npr. 
fenomenologijom. (...Umjesto toga je E. M.) tražio za nastavu da se nauče 
pluralističko filozofske metode, dakle jezičko-analitičke, hermeneutičke, 
fenomenološke metode i da ih student kao ravnopravne upozna i nauči“11, 
ali i kako bi bilo da se doda dijalektička i spekulativna metoda i to ne 
samo kao „jedna pored druge“ nego zajedno. Kritikovana specijalizacija 
može da obešteti filozofiju kao nauku i čak može biti korisna u radno 
podijeljenom istraživačkom procesu. Filozofiranje kao način života ili 
kao obrazovni proces, kako se on trenutno na školama utemeljuje, najzad 
kao „praktična filozofija“ u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, jeste paradigma 
opsežnog, prednaučnog sokratskog filozofiranja prije orijentirajuća nego 
filozofija kao nauka u nužno specijalizovanoj, skraćenoj formi.12 Prije 
svega je zbog toga dobro za filozofsku obrazovnu praksu i druge oblike 
praktičnog filozofiranja prisjetiti se Platonovih fusnota uz Sokrata.13

Sa njemačkog  jezika prevela: Radmila Novaković

10  Za sokratovsko-platonistička razmišljanja o kosmosu vidi: U. Wolf, Die Suche nach 
dem guten Leben. Platons Frühdialoge, Reinbek bei Hamburg, 1996, 151ff
11 G. Böhme, Die Aufgaben der Philosophie. Ein Gespräch mit Gernot Böhme, u: 
Iinformation Philosophie 5/1999, 22.
12 Vidi D. Birnbacher, Philosophieren als Praxis, i: Praxis des Philosophierens, oboje 
u: Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW, Praktische 
Philosophie in NRW. Erfarungen mit einem neuen Schulfacht. Abschlussbericht der 
Wissenschaftlichen Begleitung, Düsseldorf, 2002.
13 Vidi: Methodik des Ethik und Philosophieunterrichts. Philosophieren als elementare 
Kulturtechnik, Hannover 2003.
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Бранко Стојановић

НОГОВИ НОВИ СОНЕТИ:

ЧАС БОЈЕ  СМРТИ, ЧАС БОЈЕ ЖИВОТА1

рајко Петров Ного: Сонет и смрт 
(српска књижевна задруга, Београд, 2017)

речи сонет и смрт, у насловној синтагми књиге, стоје у 
кoоординираном односу, што песнику омогућује да сугерише раз-
на значења, а једно од њих је да ти сонети не певају само о смрти (а 
већином, али никад једнозначно, певају и о њој, а ако не само о њој, 
онда и о човековој судбини пролазника на земљи!), већ, преплетено, 
каткад једва уочљиво, и о животу, што свитка из дубине и копрене 
многих песама („Полетећемо лаки где нас чекају преци / Премда 

1 стихови иза две тачке у наслову (’Час боје смрти, час боје живота’) потичу 
из другог терцета сонета „слика у родитељском дому” стевана раичковића: 
„Мамим још нешто у мозгу са те слике: / У дну је црвен кров, део плота / Час 
боје смрти, час боје живота.” У сонету (134, који почиње стиховима „Мира 
ми нема, а нема ни рата”) Франческа Петрарке (1304–1374) из Канцонијера, 
у преводу стевана раичковића, у другом терцету, читамо и стих: „и смрт и 
живот – једнаки су оба.”
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ни овде доле није рђаво реци”, „реци”). Чак се и у истом сонету 
контрастно пева да је песников век и ништаван и дивотан („све 
воде твоје и таласи”). Живот јесте долина плача и суза, то знамо, 
али је и оно највредније што нам је дато од Бога и родитеља. оно 
што би се о некоме кад промени светом епиграфски универзално 
могли написати на каменом узглављу пише и у Ноговој „Песмици 
о праведнику”: „родио се поживео2 умро”.3 Те речи на гробном зна-
мену, често вариране, од римске лирике, преко средњовековних за-
писа на камену, на стећцима и/или на другим подлогама, песник 
назива „радосним речима”, јер онај који лежи испод траве бејаше 
праведник („који поштено под земљом спава”). Потпуно у духу 
хришћанства и православља, предсмртне часове и смрт саму Ного 
доживљава и представља као радост (живота вечног): „срећан ли је 
коме сатић куцка / срећнији ко се превезао чуном”. Чун је Харонов, 
а Харон се помиње и у другим сонетима ове књиге („На рéци”, у 
стиховима „Премда платисмо обол и лађару и реци”), пошто је у ред 
симболотворних знамења претходно уведен у песми (од два катре-
на) „На Каракају” (Недремано Око). оно што је написао поводом 
неких сонета скендера Куленовића – „ови сонети одгађају смрт 
и кад је призивају – из мртвог калупа сонета отима се и пулсира 
живот” (Сонети и поеме Скендера Куленовића, 2010: 131) – готово 
у подједнакој мери – односи се и на Ногове сонете у књизи Сонет 
и смрт. (Да не буде неспоразума, тумач ни овде не саопштава неки 
свој суд о смрти, нити забрањује песнику да пева о њој, али – под-
стакнут песниковим мислима и стиховима – покушава да је не види 
као круну, већ као саставни део живота који се завршава смрћу, тим 
„опозивом из постојања”, како је, негде, написао Декарт.)

2 У речнику Мс (Речник српскохрватскога књижевног језика, 1967, IV, стр. 
593), уз овај глагол, наводе се значења: одржати кога у животу/одржати 
се у животу, продужити, сачувати коме живот, дати здравље. У Ноговим 
стиховима као да се помаља и значење: поживети неко (неодређено) време, а 
можда и наживети (се), односно довољно п(р)оживети.
3 Тачку стављамо изван наводника, јер ни у овој Ноговој књизи нема знакова 
интерпункције. Тачком означавамо или крај (наше) реченице или параграфа.
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и књига Сонет и смрт, као и Ногов „Мешом селимовићем” 
награђени спев Недремано Око (2002), има тридесет и три пе-сме 
(колико је година имао исус Христос на распећу), и то у семиоти-
зованом композиционом (нумеричком) распореду: 1 + 12 + 7 + 12 
+ 1. Композиција је троделна (опет триптих, све је утројено, као 
помен на свету тројицу), први сонет („Моје је”) јесте уводни (ау-
топоетички и метапоетички), док онај последњи – „Затвори капке 
спусти резе”, са двема изменама у терцетима4, преузет из Безакоња, 
сем што има аутопоетичких стихова („У катрене и чисте риме”; „У 
строги ритам и стих шкрти”; „У празну опну плазму саспи”), садржи 
и мотив смрти (1) „смрт је код куће у сонету” и (2) „смрт кротко 
пева из сонета”.

За мото свог сонетног спева, који је, по изузетку, остао без 
ближе жанровске или поетичко-упућивачке одредбе које имају неке 
песникове књиге („венац сонета” – На капијама раја, 1994; „балада” 
– Лазарева субота, 1989; „триптих” – Недремано Око, 2002; „гло-
са” – Јечам и калопер, 2006; „по (не)сигурном сећању и поузданом 
читању”, Запиши и напиши, 2011; „Девет строфа једне повести” – У 
долу шушти јечам, 2013), Ного је – за мене помало и неочекивано 
(не кажем: немотивисано) – узео речи Бранка Миљковића „сада 
моје песме траже моју главу” (из писма Петру Џаџићу, јануара 1961). 
Упркос свакој очигледности, шта би то у Ноговој књизи могло да 
значи? Песникову главу досад су углавном тражили други – махом 
његови идеолошки противници и „скрибенти књижевно безначајни 
и досадни”. А пошто је и ову, као и прошлу збирку, Преко пепе-
ла (2015), писао „рачун сводећи”, Ногу се, или можда само мени, 
причињава да је све, у његовој поезији и у животу, можда могло бити 

4  У првом стиху првог терцета, који сада гласи: „У празну опну плазму саспи”, 
уместо речи опну било је: љуску, док је у другом терцету, уместо садашње 
речи спиритом („онда спиритом све то полиј”), писало: бензином. стара 
верзија овога сонета је и у књигама Човек се враћа кући (2010) и у Изабраним 
делима Рајка Петрова Нога у седам књига (2015, Поезија I, стр. 123) а нова, 
измењена (верзија), уведена је у књигу Сонет и смрт (2017). иако наизглед 
ситне, обе измене су језичко-стилски и те како функционалне, стилогене: 
облик љуска повукао се пред пропустљивијом опном-мембраном; поставши 
спирит, дојучерашњи бензин (или алкохол) донекле се и, филозофијски, 
спиритуализовао (одуховио).
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друкчије, са мање зачикавања, побуне, антагонизовања јавности, 
и с мање гордости, уосталом (како је он, готово аутобиографски, 
написао поводом Капоровог одласка). и са више молитвеног тона 
његове новије, литургијске фазе певања. Међутим, парафразирајући 
једног другог песника (ратка Делетића, 1945–2007), можемо рећи да 
„Пјесници носе кривицу / не за оно што су писали / већ за оно / Што 
нијесу” (а могли су – да су смели или да су им то, ако је већ написано 
и понуђено, уредници хтели објавити, додали бисмо). (стихови су 
из песме „Доћи ће за тебе”, књига Црна кућа, 1994). А Ного је умео 
и смео да пише баш такве стихове. У инат. Да рајкује. (То је оно 
дизање галаме наспрам тишине и окренутости себи, загледаности у 
себе, о чему је, давно и тачно, писао Марко вешовић.) Да ли се сада 
каје због тога? или песник мисли на свој пргав, мрк карактер, на 
ванкњижевне послове у које се, и ван своје воље а силом прилика, 
донедавно уплитао. Можда (мисли) и на оно самоубилачко бацање 
у гротло, у живу лаву политике и књижевних обрачуна седамдесе-
тих и осамдесетих година, али и на ратно-поратну свакодневицу 
деведесетих година XX века, јер није могао ни хтео да ћути док бију 
свезанога? Можда бисмо и те Миљковићеве стихове, које је Ного 
узео као мото, могли схватити и као једну од заводљивих поетема, 
којих је мноштво у Миљковићевој поезији, где су поетика и поезија 
замениле места (Н. Петковић), чега, додуше много мање, има и у 
Ноговим збиркама поезије, па и у овој, мада је већ Безакоњу доста 
таквих стихова: „само да рикне гром из шума / Кад и поента из 
сонета”; „о ковитлаци безакоња / У законима тих сонета”, а сви су 
из песме „о илиндану јахах коње”; ранији стихови „У скитници 
божјак и у старцу дете” („У Хумском Милутин” – Не тикај у ме), 
сада су, у првом терцету сонетa „Кошуљица снега”, малчице прео-
бликовани: „У детету старац и у старцу дете”, а они, између осталога, 
сведоче о Ногу својственом поступку удвајања и мултипликовања 
(Богородице и песникове мајке, песниковог оца Петра и Бога оца, 
песника и његовог брата радована, њихових крила и крила анђела, 
детињства/младости и зрелости/старости, традиције и савреме-
ности, времена прошлог, које песник слави и узноси, и времена 
садашњег, према којему заузима полемичко-критички став…), а тога 
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има и у овој књизи, итд. и кад нису поетеме, неки Ногови стихови 
из ове књиге су помало и мисаони, ако већ нису и сентенце (гноме): 
„Да ли је утеха оном који пати / Да је све поклон што нас живе снађе” 
(„Без сенке”, графичко истицање у свим стиховима је наше, а када 
припада песнику, то посебно наглашавамо); „Колико ближе циљу 
толико циљ се даљи” („Балада о Љубици”); „Не пита лако како већ 
теже зашто живим” („оче и оче Наш”, истакао сâм песник). (Удео 
Достојевског и, уопште руских и словенских писаца и мислилаца 
у овим питањима је очигледан.) Заправо, не само у овоме сонету, 
него и у неким другима, реч је о Ноговој теографији, тј. о употреби 
језика којим се људи служе када говоре о Богу (поред осталих, виде-
ти Ногов – у читавој књизи мени најдражи и најмузикалнији – сонет 
„ругалица”, којем ћемо се посветити на крају овога огледа). и о томе 
је, додуше на примерима из ранијих Ногових књига, са изузетном 
осетљивошћу за вредности и нијансе, писао филозофски писац и 
књижевни есејиста ристо Тубић. 

Јесу ли оне Миљковићеве речи, као мото, закаснели вид 
преиспитивања животних или естетских чинова, оног деловања 
речима, оне прагматике (у песми и животу) и доследног заузимања 
„антипротивног” (Б. ћопић) става, којим је Ного одговарао на 
питање „Јеси ли жив”? Збиља, уместо резигнирајућих стихова 
„окини стара пушко Мада узалуд све је” („Мада узалуд све је”, 
Безакоње, 1977), Ного је, сазревајући људски и песнички, дошао до 
много зрелијих стихова, у којима имамо посла с антитезом (старе 
фреске – нова туга; „Глуве слике мртве књиге Жив је само бол” – 
„Глуве слике”), с бритким парадоксом/оксимороном: Није све про-
пало кад пропало све је („Балада о Ђурђевдану”, Лазарева субота, 
1989). Други никада нису успели да му ставе „брњицу на губицу” 
(„Повуците ме за консеквенцу”, Хајдучија/Мало документарних 
детаља, 1998), јер Ного је делимично мењао, усавршавао, брусио и 
осложавао поетику, не и карактер: он је већ био формиран, и толико 
је имао тога карактера, и тада и данас, да је почео да му смета. Личио 
је на Куленовићевог „Баруха-Бенедиктуса де спинозу брусача” из 
„трновог вијенца од пет сонета” (р. П. Ного), што се може видети 
из песама које, поред осталога, говоре о некадашњој песниковој 
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изопштености: „са жутом звездом на рукаву” – На капијама раја; 
„Ево пролазим градом / Као да њиме пролази / Колера или куга” – из 
песме „ствари су једноставне”, књига Хајдучија.)

За разлику од многих, његов карактер никада и нипошто није 
био на продају. („Немаш карактера. Је л’ да ти је жао? / А кад би га 
имао, пошто би га дао”, рече ли оно Змај у епиграму „Трчилажи”?) 
Ако данас, подстакнут Миљковићевим стиховима, мисли и осећа да 
његове песме, нимало фигуративно, траже његову главу, Ного – чини 
нам се – мисли и на то да писање поезије, сем што црпе песникову 
животну енергију и троши његово ментално и физичко здравље, 
парадоксално, укида потребу за живим песником као посредником 
написанога, који ће, на крају, као чиста метафора или метонимија 
онога што је писао, бити сувишан пред створеним књижевним де-
лом: „смрт је код куће у сонету” и „смрт кротко пева из сонета” 
(„Затвори капке спусти резе”). опште је место да је смрт ближа но 
крагна за вратом, али оно што је необично и естетски делотворно 
у овом сонету јесте то да смрт пева кротко (= смирено, доброду-
шно, мирољубиво, благо). смрт је ретко кад блага и питома, али овде 
као да је припитомљена – поезијом и, нимало случајно, сонетом 
као рестриктивним, задатим књижевним обликом (једанаестерци, 
endecasilaba, обгрљена и/или укрштена рима, итд.). 

Највероватнији и најједноставнији, истини најближи, одго-
вор на питање чему они Миљковићеви стихови на почетку књиге, 
био би да је реч о истом оном пориву који је Ного у књизи Преко 
пепела (2015) – интертекстуално се одазивајући на Дучићеве сти-
хове „Када ћемо рећи већ је време мрети / Као што се каже већ је 
време кући” из песме „Чекање” – саопштио својим версима: „Пођимо 
најзад кући / време је мрети”, у изводној песми „Пођимо кући”, а 
ту је, чини нам се, помало реч и о вечној кући. У истој тој књизи 
(Преко пепела5) – која је, атмосфером и муклим интонацијама неких 
песама, библијским цитатима и другим, личним особинама Ноговог 
песничког писма – данас се то боље и лакше уочава него јуче – била 
припрема и најава књиге Сонет и смрт, у (опет дучићевској) песми 

5  више о тој књизи видети у нашем тексту „Жар с позног пепелишта или све 
се једно у другом огледа”, Повеља, Краљево, 2015, бр. 2, стр. 100–118.
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„стао је сат”, постоје и стихови: „Нема те више // Ни тебе / Ни света 
/ Који си / Залудно васкрсавао”. све је то речено у жалобно-радосној 
интонацији и помирљиво. У песнику – ко зна зашто? – као да је 
проговорио други неко, нека врста затомљеног двојника. Међутим, 
није то лик песниковог брата радована, који се, и у овој књизи, јавља 
као сенка која прати и штити песника, али и песник, као да је он 
старији, нежно пева о брату, мисли на њега и лириком га заклања 
од немилог спољног света, а обојицу, одмалена, штити мајка: „Љуља 
мајка два посопца нина мати два поспанка // оба су јој млада лепа 
Ничега се већ не боје…” („Тужбалица успаванка”). Пособак/пособац 
је, напомињемо, један од синова рођених један за другим, без сестара 
међу њима. Данас се та реч готово изобичајила, али је забележена у 
усменој књижевности.6

или је то пак онај импулс смрти, као саставни, неразлучиви 
део свачијег, па и песниковог живота. (Да ли су и ти, заједно са срод-
ним стиховима из књиге Сонет и смрт, били врста пандана ономе 
што је Црњански записао испод песме „стење” [Итака и комента-
ри]: „Предосећано у Београду, 1920”. и Ного је понешто предосећао 
у Београду 2015, идући Преко пепела (живота, илузија, снова). 

„У књизи Преко пепела Ногов трећи циклус – „Преци” – као 
да је настајао и као одјек Дучићевих стихова: „сва слова певају пре-
тке што су били, / краљеви и преци, војводе и свеци” из сонета 
„Житије” (Царски сонети).

више занимљивих размишљања о односу ватре, смрти и жи-
вота… у Миљковићевој поезији можемо наћи у есеју „Песнички мит 
Бранка Миљковића” Бојана Јовановића (Летопис Матице српске, 
Нови сад, септембар 2017, стр. 263–275), посебно у међунасловима 
„Песничко искуство смрти”, „Митско, филозофско и песничко” и 
„Дубљи аспект постојања”: „То треће (узето као мисао из стихова 
Марине Цветајеве написаних поводом рилкеове смрти (1926. год.): 

6  Наводимо примере/стихове из вуковог Српског рјечника из 1852. г. (Нолит, 
Београд, 1975, стр. 550): „Камо ли ми два посопка сина” и „роди мајка девет 
пособаца / у зло доба у године гладне”. ови и наредни примери потичу из 
Народних пјесама, скупио и на свијет издао вук стеф. Караџић, I–V: (1) „Док 
не родиш до девет синова / девет сина, девет пособника”; (2) „Ако ли би вуко 
утекао / са његова два посопка сина / на зло ће ти сутра зора доћи.”
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„… Значи живот није живот, смрт није смрт… Нема ни живота 
ни смрти – већ нешто треће, / Ново”) ново је искуство релатив-
ности дуалитета означених појмовима живота и смрти, постојања 
и непостојања. Превазилазећи ту дихотомију света, песник от-
крива да је бесмртност немогућа у природном и да је остварљива у 
артифицијелном свету.”

Било како било, тек она смрт из наслова Сонет и смрт и 
онај Миљковићев (у задњи трен, пред почетак штампања, у књигу 
уврштен) мото претходили су једној нимало лакој хируршкој 
интервенцији којој је песник био подвргнут. и коју је „половни 
хајдук” добро поднео. Не буди примењено, као у стиховима симе 
Милутиновића сарајлије о српском јунаку вељку Петровићу: „смрт 
на мејдан изазвао саму, – / Најпошље се и ш њом огледао.”7 Није се, 
дакле, обистинила она сугестивна Дучићева слика из песме „Замор”: 
„Кроз кобну ноћ чује се како бесно рже / Пар злих црних коња, већ 
спремних, пред прагом.” А могла је. Претерујући (да ствар учиним 
изразитом, ако већ не и поучном!), само покушавам да кажем како 
речи не треба, по сваку цену, естетизовати и припуштати у књиге, 
јер оне зачас, уместо да буду поезија, могу да постану сâм живот.

Песник је свега тога и те како свестан, што се види из неколи-
ко сонета ове књиге, нпр. из онога с насловом „Лако је било рећи”: 
„Лако је било рећи пођимо кући / Крај пута није у нашој надле-жно-
сти” (први катрен), док се у другом терцету у тој лирској расправи и 
са ослонцем на Дучићеве стихове схваћене као прототекст („Доћи ће 
тренут, последњи и свети, / Кад ћемо, мирно чекајући, / рећи један 
другом: већ је време мрети, / Као што се каже: већ је време кући” 
(„Чекање”), пева: „Дико свом роду одроде васионе / време је мрети 
Али док дођеш кући / Помучићеш се братац и ти си човек”. Ного, у 
ствари каже, да је било лако рећи или написати („мирно чекајући” 
да „већ је време мрети”, али непатетично, ра-зговорно, „Као што се 

7 стихове из песме „српски јунак вељко Петровићу” симе Милутиновића 
сарајлије не помињемо случајно. Наиме у Ноговом сонету „ругалица”, 
једној од најмузикалнијих песама не само у овој књизи, у другом терцету 
(„с лаврима под оружјем у вјечност спроводила”), Ного – мало преудешене 
и властитој намери прилагођене – прикривено цитира сарајлијине стихове 
„Пак с лаврима и под оружјем / Кроз гроб саму у вјечност спровела!”
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каже: већ је време кући” – као у Дучићевом „Чекању”), али и: „време 
је мрети Али док дођеш кући / Помучићеш се братац и ти си човек” 
(у: Ноговом сонету „Лако је било рећи”). овај сонет, у чијем другом 
катрену постоји спецификум монориме (aaaa), није само наставак 
разговора са Дучићем, и омаж Дучићевој елегантној реторици и 
мелодиозности стиха, него се оба песника, некако стидљиво и из-
далека, али судбински, пореде и удвајају, јер се и највише похвале 
и најцрње покуде („Дико своме роду одроду васионе”) подједнако 
односе и на Дучића и на Нога. 

***
На сонету и поеми као песничким облицима у делу скендера 

Куленовића Ного је 1977. магистрирао на Филолошком факулте-
ту Београдског универзитета. Да бисмо исправно разумели како 
он књижевнотеоријски схвата сонет као песничку форму од четр-
наест различито распоређених стихова (италијански, Петраркин, и 
елизабетански, Шекспиров распоред), било би неопходно (а и ко-
рисно) да консултујемо уводни део Ногове монографије, први пут 
објављене 1978. под насловом Обиље и расап материје и прештам-
пане у књизи На Вуковој стази (1987) и у коначном, допуњеном 
облику 2010, са измењеним насловом Сонети и поеме Скендера 
Куленовића (Академија наука и умјетности републике српске, Бања 
Лука, 2010). Тада бисмо могли да сравнимо Ногове опште, теоријске 
увиде/закључке и њихову примену у песничкој пракси – ако пе-
сник док пише уопште мисли на књижевну теорију. (разумљиво је 
да не пева знање него сâм песник, и не мислећи на оно што зна, него 
пишући оно што осећа. Али то што зна и те како му помаже док 
пева/пише.) иако прeскриптивна форма, за Нога је сонет (тематски, 
версификацијски, бројем рима и сл.) отворен за развој у времену, јер 
он одавно није само чисто и превасходно љубавна, већ и „религиоз-
на” (која се односи на религију, веру, побожна) и политичка песма. 
У њему су „бројне ’грешке’ стварале нова правила” (рајко Петров 
Ного). сонет је, како је то поодавно написао Новица Петковић 
(1941–2008), за Нога сигнал, „а не некакав образац коме песник успе-
ло или неуспело следује; као баштињена књижевна конвенција, не 
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као норма коју песник настоји да испуни”8, као знак, тј. примењени 
облик, подложан разумном (контролисаном и мотивисаном) 
преиспитивању. између два приступа сонету – придржавања строге 
и задате форме и одступања од ње с намером да се проговори лич-
но – Ного се, већ од Безакоња, определио за ову другу могућност, 
али никада је не схватајући као потпуну деструкцију облика, мада 
му је и то приговарано. За Нога је пре свега важно да је сонет, он-
толошки, асиметричан облик и да – без обзира на графички ра-
според строфа – међу катренима и терцетима постоји она неопходна 
(мисаоно-осећајна) напетост, која се разрешава или у куплету (ако 
је сонет шекспировски9, као у неким сонетима у Ноговим књигама 
Недремано Око [2002] или нерашчлањен, једноделан криптосонет 
у књизи Не тикај у ме [2008]), или пак у последњем – по облику 
Петраркином – терцету, као што је случај с већином од стотинак 
Ногових, у различним књигама поезије, досад објављених сонета 
(како пише добро обавештени Делић). Међутим, није да Ного не 
води рачуна о версификацијској схеми, о броју акценатских це-
лина, најчешће и о тонским квалитетима стиха, о препорученим 
римовањима, итд. Правила у поезији, познато је (из Структуре мо-
дерне лирике Хуга Фридриха, који цитира Бодлера), често су штаке 
које саплићу генија, али њихово познавање никада није упропасти-
ло песника који има шта да каже. Међутим, ако песник нема талента 
и ако не живи драму стварања и драму живота, ако није онај „шиљак 
громобрана где несрећа слета” (Безакоње, „Зрело жито вилов доле 
босиоче плави”), узалуд ће му бити слогомерно-версификацијска 
правила, она из Ноговог сонета „празна опна”, калуп форме. 

***
Да је рајко Петров Ного песник који и у осмој деценији још 

може да пише лирске стихове што се и те како тичу и других (као 

8  видети Петковићев предговор „Лично и предачко искуство у поезији рајка 
Нога” – у: књизи рајко Петров Ного, Зимомора, српска књижевна задруга, 
Београд, 1984, стр. 157–173.
9 „… Шекспиров сонет (је) сав у знаку драмске експанзије, за разлику од 
Петраркиног који је лирска концентрација унутар једног затвореног круга.” 
рајко Петров Ного, Сонети и поеме Скендера Куленовића (2010: 23).



199

пандан оним полемичким, младалачким, у којима је, опет, било доста 
лирских пропламсаја), уверава нас други циклус ове књиге, испеван у 
молском тоналитету, због насилне смрти песникове керуше Љубице. 

Кад сам се упознавао са Љубицом у песниковом дому, морао 
сам – јер ме први пут видела – да јој храбро пружим руку како би 
престала да лаје и режи на мене као на придошлицу запречивши ми 
пут према газди; морала је заправо, као прави кербер, да ме – као 
брадатог, оседелог и трбушастог стокилаша – оњуши, да ме мемори-
ше и чипује: пријатељ ли сам или душман(ин)?! Некако сам прошао 
тај наизглед брзи и површни тест. Жив!

Какав је Ногов однос према овоме личном керберу, могли 
смо се уверити још у књизи Преко пепела (2015), када је песник 
Љубицу уврстио у циклус „Укућани” (в. песму „Шарпеј”). Лепо су 
слагали и волели песник, приватно помало „мргуд” и прзница, и – 
по псећем карактеру – донекле му слична Љубица: „Како ћеш без 
Кербера Мргуда Кротке Звери”, читамо у сонету „Пољубац”. (У со-
нету „Глуве слике” Ного је назива Мргудица: „Ако нема Мргудице 
ко нам чува сан”.) Прегажена, убијена од марсовца ништитеља 
одстојања, керуша се опростила од песника благим угризом – 
„љупким пољупцем смрти”. Јован Делић је у поговору лепо уо-
чио колико су и извикане генитивне метафоре (без предлога) у 
овом кругу Ногових сонета естетски делотворне. (оне су лоше и 
неупотребљиве само код лоших песника!) Мада има и метафора 
које се односе на људе и њихова занимања (као она служба мрака 
која је однела керушу „на неко гробље псеће” из сонета „Балада о 
гробу”), наводимо само оне, курзивом истакнуте речи и синтагме 
у генитиву које се односе на прегажену и усмрћену керушу: клуп-
ко безазленства10, пахуља оданости и мотајуће среће, пламичак 

10 Да не компликујемо, ми курзивом истичемо само реч у генитиву, упркос 
томе што у овом и њему сличним примерима са беспредлошким генитивом, 
метафорички фокус (жариште) представља „синтагматски надређена, а 
(такође метафорички –Бс) оквир подређена супстантивна лексема”, па би, у 
ствари, требало да буде истакнута синтагматски надређена лексема, а то би, 
онда, могло да изазове недоумице (јер она није у генитиву). о овоме видети 
више у: Милош Ковачевић, „Метафора”, Стилистика и граматика стилских 
фигура, Крагујевац, 22000, стр. 34–35. и даље. 
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неверице, љупки пољубац смрти („Пољубац”); нешто сложенија 
генитивна метафора „(…) у тишини моје потиштености” одно-
си се на осећања лирског субјекта сонета „На узици”. Једнако су 
функционални и они стихови (из сонета „Глуве слике”) у којима се 
керуша перифразно именује као: Намрешкани Створ, редак звер, 
човеколики кер…

Јесењинови стихови из „Песме о керуши”, који на почетку 
другога циклуса стоје као мото, нису ту као пуки украс, већ су Нога 
вишеструко обавезивали: с једне стране била је суровост онога 
безосећајног, „тмурог” лика који је кучиће потрпао у џак и бацио 
их у реку – наспрам керуше, која је оличење мајке одате окоту до 
смрти. (Лако је уочити паралелизам, донекле саздан и на срод-
ности и, у детаљима, на супротности, између Јесењинове песме и 
Ногових сонета из овога циклуса.) и пред Ногом је стајала обавеза 
да и његови сонети зраче лепотом, музикалношћу, непосредношћу 
и емоционалношћу, тј. да на уметнички начин саопште и данас ак-
туелну тему о нераскидивој вези човека и пса, о узајамној оданости, 
али и о губитку пријатеља. Ного можда и може много тога да под-
несе и отрпи од „злих волшебника”, али, не може да поднесе губитке 
најближих, нити губитак керуше Љубице.

сонет „сликали смо се” из овога циклуса, само по призори-
ма-мотивима фотографисања па за њим и стрељања у рату у Босни 
и Херцеговини (1992–1995), има, условно и донекле, сродну идеју 
са сонетом „Невесињски иконостас” (Недремано Око, 2003), којем 
је, опет, као најава, претходио сонет „извештај владике Захумско            
–Херцеговачког” (На капијама раја, 1994). игром случаја, обисти-
нио се (примордијални, генетски?) страх шарпејке Љубице: „У сва-
ком фотографу видела би убицу / Прво те усликају па стрељају у 
рату”. стихови другог терцета овога сонета – „Марсовац са каци-
гом кад нас (истакао: Бс) је за трен збрисо / Прво је усмртио онда 
фотографисо” – асоцијативно ме враћају на два ранија и поменута 
сонета. Мада, разуме се, у тим се сонетима ипак пева о људима – 
о младићима (погинулим у одбрани кућног прага у Херцеговини) 
чије су фотографије изложене на иконостасу „у цркви невесињског 
рата”. Те слике настале су и на трагу једног песниковог сећања из 
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детињства, када је једва утекао смрти и смрзавању: „Кад се у ледну 
кошуљу обукох / Кад зачешљан примих целов смрти”. и као што, 
у поенти сонета „Невесињски иконостас”, међу сликама изгинулих 
младића (махом су то јединци), песник (у магновењу, али нужно) 
види и своју слику, једначећи своју судбину са српским младићима 
чији су идеали и идеали самог песника, тако се он у сонетима о 
Љубици, колико год је то (људски и песнички) могуће, изједначио са 
њом као са жртвом, са њеном трагичном судбином, о чему сведочи 
и онај објекат у акузативу множине личне заменице ми: „кад нас 
је за трен збрисо”. Знамо да их је збрисао „марсовац са кацигом”, 
„једнооки Полифем”. Али кога нас? и Љубицу и аутора књиге Сонет 
и смрт, јер он, или онај најосетљивији и најбољи део њега, а то је 
лирски песник у рајку Петрову Ногу, као да је усмрћен заједно са 
Љубицом: (1) „Зрнцем свести знам да си мртва Ја скоро мртав”; (2) 
„сад кад не знам да ли сам мртав или си мртва” („Ту сам за пола 
сата”). однекуд нам је добро познат и јавашлук оног друштвеног (архе)
типа, оне особе из (ветеринарске) амбуланте која је на вратима оста-
вила обавештење „Ту сам за пола сата”. Механички су изговорене 
и његове речи: „Премда је топла рече Мртва је скоро мртва” („Ту 
сам за пола сата”).

сва снага и лепота сонетâ из овога циклуса, у којима се пева 
о нежности, љубави, пријатељству, оданости и болу, потичу не 
толико из самог догађаја са трагичним исходом, колико из свако-
врсних (људских, моралних, стваралачких) интензитета којима се 
књижевно моделује песников доживљај. ови сонети сведоче и о 
једном наопаком континуитету безосећајних и неодговорних: јуче 
је то била она „тмура” сподоба која је штенад потрпала у џак бацив-
ши их у реку – у Јесењиновој „Песми о керуши”, данас „марсовац 
са кацигом”, који као да је значењски морални аналогон истих оних 
који су, колико јуче, убијали и у рату, па, последично, и у Ноговим 
сонетима.

Па ако у сонетима „Пољубац”, „Ту сам за пола сата” и „Балада 
о гробу”, преовладавају тамнији елегични тонови, како и приличи 
и ономе што се догодило и песнику који о томе пева, онда се у со-
нету „На узици”, али и у неким другима, њему сродним сонетима 
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из овога циклуса, ретроспективно, васкрсавају задржане/упамћене 
слике заједничке среће керуше и онога који о њој живој бринуо и 
ко јој, мртвој, сада пише стихове; истовремено, ради нијансирања 
емотивне скале сонета, трају и игре надмудривања, скривања, 
препознавања, па и псећег „приговарања” песнику, а то су, одувек, 
знакови дубље, обостране привржености и оданости: 

Још неутешно лајеш да ћу те оставити
А кад се појавим сва скакућеш од среће
Завезујеш се у чвор скривена у павити
Преко пољане јездиш у небеса узлећеш

Колико је само (неглумљене, непатетичне) истине у стиху: 
„с толико јарких сени твој присен са мном ходи” и искрености у 
једноставним, људским (готово општеупотребним) речима: „Нисам 
те оставио Не знам ко ми те оте”. 

Као што се види и из ових стихова, посебан предмет анализе мо-
гао би да се односи и на Ногову песничку дикцију (мелодијска страна 
језика и тонске особине изговора, што нарочито долази до изражаја 
када сâм песник говори своје стихове), али и на однос мислених/
апстрактних именица [оне које означавају нешто неопипљиво, не 
и нестварно] и општих (заједничких), властитих и градивних име-
ница у његовој лирици. Ного даје предност конкретности песничког 
језика, и зато апстрактних/мислених именица – упоређених са оним 
стварним, конкретним именицама – у његовој поезији – наш је ути-
сак – има мање. По једној подели Николе Кољевића, Ного и припада 
песницима лирске акције (насупрот песницима лирске апстракције). 
У његовој поезији испод основних, предметних значења речи и сли-
ка, крије се ретка емоционалност и комуникативност (комуникатив-
ност је нешто пригушенија у новијим књигама у првом и, посебно, 
у трећем циклусу) и јединствена, целовита слика/визија света. Било 
како било, са Ногом као човеком и карактером увек смо начисто, а 
безмало да је тако, иако разуме се, друкчије и сложеније, и са његовом 
поезијом. Као и са Капором и његовом прозом: узми или остави. 
Узимамо и идемо даље.



203

Канда ни древне, исконске речи у неким Душановим потомци-
ма из дигиталне ере не могу васкрснути оно најбоље само зато што 
што је минуло. Међутим, тај мост (лук) са нашим прецима и с оним 
што смо били постоји као славолук у Ноговим сонетима, онима из 
Безакоња, Лазареве суботе, Недреманог Ока, из књиге Не тикај у 
ме и, сада, у триптиху Сонет и смрт. („Ево кондир вина са рукама 
сраста / Ко са десетерцем оно што смо били”, певао је Ного у песми 
„Косовка девојка” – Лазарева субота.) Зато он, у сонету „реци” из 
првог циклуса и пева „из сећања већ греје и кад около веје”. овде је 
реч о некој врсти личног, индивидуалног сећања и оних стараца „на 
клупи на сунцу”, који „већ чекају изнутра жежена да их згреје”. (У 
другим сонетима, осим што припада песнику памтиши, то сећање 
је и колективно.) Читав овај призор, којем још осим сунца треба до-
дати и „птичице небеске мрвама привучене” и „оно псето за људима 
што чезне”, једна је изузетно сугестивна песничка слика, поентирана 
стиховима „Ко каже да су с небом у прекиду све везе”. Детаљи су 
то једног обичног, свакодневног људског живота, са прикривеном 
социјалном уметничком поруком, која просине иза онога што је оку 
видљиво. Песникова камера, којом су и „снимљени ови призори” у 
славу живота („Премда ни овде доле није рђаво реци”; „Полетећемо 
лаки где нас чекају преци”), као да асоцира на Де сикин неореали-
зам, и на снимке неке провинције усред града, где се вуку оне људске 
олупине на сунцу, о којима је лирски топло али и са бодљама усме-
реним према друштву, проницљиво писао владан Десница (1905–
1967). (Зашто ми се у глави врзма да су неке од ових песничких сли-
ка, које су и метафизика свакодневља, „снимљене” и меморисане на 
Калемегдану, који се у песми и не помиње? ваљда због атмосфере, 
због „поетског натурализма” којим ови призори зраче. или због со-
нета „На Калемегдану” из књиге Недремано Око и стихова „Да не 
будем сам и кад се усамим / Грејало си ме На Калемегдану”?)

Ногово сунце из ових сонета исто је оно сунце из Књиге 
проpoвједникове (1: 5) „сунце излази и залази и опет хити на мјесто 
(своје) одакле излази.” А и оно се понавља по одређеном ритму.

(Одломак  из веће цјелине)





ПРЕГЛЕД
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Јован Делић

ПОЕЗИЈА КАО ДРУГО ИМЕ ЗА ИСТИНУ
Уз „Књижевни вијенац Козаре“ за животно дјело
Миловану Данојлићу 

Милован Данојлић је један од наших најплоднијих, најбољих 
и најразноврснијих писаца високе књижевне културе и одговор-
ности пред дјелом, језиком, свијетом и животом.

Данојлић је прије свега и увијек пјесник, и када пише пјесме, 
стихове, и када пише прозу, и када пише есејистику, и када пре-
води. Његов однос према свијету је пјеснички. „снага поезије је 
друго име за истину“, а снага поетске истине је у висини осјећања 
и доживљавања, снази и свјежини израза. Емотивна обасјања су 
неодвојива од језичких обасјања. То важи за сва Данојлићева дјела. 
он жели да досегне идеале које је формулисао пишући о поезији 
Антуна Бранка Шимића: „у јасновидости, у луцидности, у самоди-
сциплини мишљења“ да би био „светац тачног израза и апсолутне 
искрености“.

Данојлићева поезија је разногласна и разноврсна. Појавио се 
збирком која и данас звучи као догађај и откриће – Урођенички псалми 
– у знаку неосимболизма и са траговима надреализма, повремено са 
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изванредним хумором, као у пјесми „ваљајте бурад“, са готово урођеним 
нагоном за бјежањем: „Бежимо, јер увек из нечег некуда бежати треба“.

Данојлић је највећи пјесник пред чудима природе: пред 
вјечним понављањем годишњих доба гдје промјене потврђују 
вјечност, пред упорношћу траве и способношћу њенога обнављања, 
пред мирисима, љепотом, разноврсношћу и чудима биља и његовим 
закучастим рукописом, пред родном годином и богатом пијацом. 
Данојлић је мајстор описа. Пјесниково није да измишља, већ да 
осмишљава. отуда дескрипцију неизоставно прати симболизација. 

с Урођеничким псалмима обзнањена је пјесникова вјера у ријеч, 
у језик, у јединство бића и ријечи, односно језика. с друге стране, дра-
матичне су Данојлићеве реакције на титоизам, посттитоизам и гло-
бализам, на бомбардовање земље и народа, на разарање и растурање 
јединственог српског животног и културног простора и на варварско 
отимање територије, на тиранију и терор сваке врсте. Данојлић храбро 
отвара оно „о чему још нисмо проговорили“. отуда све чешћи горки, 
сатирични тонови у његовом новијем пјесништву – у афоризмима и 
епиграмима понајприје – и то усмјерени на највеће свјетске моћнике.

отуда и хуморно-суморан поглед на историју, на Први и Други 
српски устанак и на однос великих сила, односно Европе и русије, пре-
ма устаничкој србији. историја се понавља у својим суровостима и 
цинизму. Данојлићева поезија временом добија на историчности, што 
је једно од основних својстава српске књижевности у цјелини и без чега 
се тешко постаје класик српске књижевности. А Милован Данојлић је 
то постао својим разноврсним и богатим књижевним дјелом.

Пјесник по својој природи његује у себи нешто наивно, го-
тово инфантилно, у односу на свијет и језик. отуда Данојлићева 
поезија за дјецу и осјетљиве и нимало наивна пјесничка самосвијест 
о наивној пјесми.

Милован Данојлић је, несумњиво, један од највећих прево-
дилаца поезије које имамо. Мало је који преводилачки опус поредив 
са Данојлићевим. издавачка кућа „Orpheus“ из Новог сада објавила 
је шест репрезентативних књига Данојлићевих превода модерних 
свјетских класика: Шарл Бодлер, Пол Клодел, Езра Паунд, вилијам 
Батлер Јејтс, Јосиф Бродски и изабрани преводи под насловом Са 
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свих страна. и то није све, иако је невјероватно пуно. споменимо 
само чудесан превод сиорана, чинећи осталима неправду. У свакој 
књизи се потврђује огромна преводилачка, поетска и језичка 
синергија, врхунска радозналост и спремност на духовну авантуру.

Човјек широке културе, зналац свјетских језика, а нарочито 
свога, темељно образовани романиста упућен на славистику, 
изврстан тумач књижевности с осјећањем за вриједности, страствен 
читалац, Милован Данојлић је и изванредан есејиста. Његова 
књига Песници право је есејистичко ремек-дјело; својеврстан 
петодеценијски дневник читања и тумачења поезије и портретисања 
пјесника.

У прози жанровски хибридан и неухватљив, чист лирски 
пјесник у необичној књизи Змијин свлак, са повлашћеном темом 
драме дјетињства и одрастања на фону слике времена послије Другог 
свјетског рата (Година пролази кроз авлију и Балада о сиромаштву), са 
лирском и драмском напетошћу између некадашњег, бившег дјечака 
и садашњег интелектуалца у пуној зрелости, таквом и толиком 
напетошћу да се поставља питање јединства личности, па је садашње 
Ја у дијалогу са некадашњим Ти, са ријетким осјећањем језика и 
способношћу језичког нијансирања, са елементима авантуристичке 
приче, са драгоцјеним хумором и јетком иронијом, Милован 
Данојлић има статус изузетног романсијера препознатљивог стила. 
Његове бриљантне прозне књиге Како је Добрислав протрчао кроз 
Југославију и Драги мој Петровићу, жанровски неодредиве, врхунска 
су проза којом је овај писац постао познат изван српског језика.

Данојлићева публицистичка проза носи жар актуелности, 
непоткупљиво виђење савремених ужаса, јасног моралног и 
интелектуалног става, али се веома често уздиже изнад дневног до 
универзалног. Данојлић је дао сјај публицистичкој прози подигавши 
је до неслућених естетских висина. 

Кроз цјелокупно Данојлићево стваралаштво провлачи се 
увјерење да је у ријечима „суштина чуда“ којима смо окружени; да 
треба научити пјесан, што ће рећи – научити језик, знати тачно 
значење ријечи, да треба његовати и чувати бруј матерње мелодије: 
она је све што имамо, а „она има само нас“.
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Владан Бартула

IN MEMORIAM

Проф. др Милан Радуловић  (1948–2017)

 „и врати се прах у земљу, како је био,
а дух се врати к Богу, који га је дао.“
Књига проповједникова 12, 7.

„вјером Авраам послуша када би позван да пође
у земљу коју је имао да прими у насљедство, и
пође не знајући куда иде.“
Посланица Јеврејима 11, 8.
        
„Живим, не више ја, него живи у мени Христос.“ 
Гал 2, 20.
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 Професор др Милан радуловић рођен је 13. августа 
1948. године у Малом Пољу код Хан Пијеска (БиХ). основну 
и средњу школу завршио је у Хан Пијеску. На Филозофском 
факултету у сарајеву завршио је групу за историју југословенских 
књижевности и српскохрватски језик 1972. године. Магистарски 
рад и докторску дисертацију из науке о књижевности одбранио је 
на Филолошком факултету Универзитета у Београду. од 1973. до 
1977. године, радио је као истраживач приправник у институту 
за књижевност и уметност у Београду. од 1979. до 1981. био је 
лектор – предавач на државном универзитету „Тарас Шевченко“ 
у Кијеву. од 1982. до 2015. био је стално запослен у институту 
за књижевност и уметност, у свим научним звањима, гдје је до 
смрти био и стално насељен. од 1999. године био је ванредни 
и редовни професор српске књижевности на Православном 
богословском факултету „свети василије острошки“ у Фочи. 
од 2001. до 2004. био је посланик „Демократске странке србије“ 
у Народној скупштини србије. од 2004. до 2007. године био је 
министар вера у влади републике србије, а од 2007. и савјетник 
министра вера. За књижевни рад добио је награду „исидора 
секулић“ (1996). За друштвено – црквени рад српска Православна 
Црква одликовала га је орденима „светог саве првог степена“, 
„светог симеона Мироточивог првог степена“, „светог 
Теодора вршачког“,  „Златним орденом светог Петра Зимоњића 
Херцеговачког и Дабробосанског“ и „Златним орденом светог 
Николаја велимировића охридског и Жичког“. За подстицање 
културног и  вјерског рада, савез јеврејских општина србије и 
Црне Горе додијелио му је Мегилу захвалности. Добитник је „Златне 
плакете“ Православног богословског факултета „свети василије 
острошки“ у Фочи, као и многих других награда и признања. Био 
је члан одбора за проучавање историје књижевности сАНУ, члан 
Удружења књижевника србије и члан српског културног друштва 
„слободан Јовановић“, члан Црквеног одбора Црквене општине 
Земун. објавио је 21 књигу и на десетине научних и стручних 
радова, студија, чланака, огледа, есеја, приказа и коментара. 
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Милан радуловић је значајна историјска личност. 
савремена историја срба неће моћи да заобиђе овог великог и 
значајног интелектуалца. историја србије, историја републике 
српске, историја српске Православне Цркве, историја и теорија 
књижевности, историја црквене просвјете посебну пажњу ће да 
обрати на живот и дјело овог даровитог и раскошног, а по свему 
смјерног и смиреног човјека, зато што он на крају 20. и на почетку 
21. вијека стоји међу неколико највећих и најважнијих дјелатника 
на пољу српске културе, вјере и науке о књижевности. Његов удио 
у развоју књижевне свијести у српској култури није садржан само 
у његовим студијама и есејима посвећеним књижевним појавама 
и проблемима већ и у свестраним и плодоносним животним 
свједочанствима иза којих се налазио један дубоки мислилац 
и истински хришћанин. На књижевну свијест свог времена он 
је утицао сазнањима и ставовима до којих је долазио бавећи се 
како књижевнонаучним и философским темама тако и општим 
културолошким проблемима. Али уз све то, он је своје ставове и 
своја схватања темељио на литургијском опиту хиљадугодишњих 
хришћанских искустава као и на старозавјетној богооткривеној 
пророчкој традицији. Његови приступи књижевном тексту 
били су увијек дубоко проткани различитим методама, поред 
књижевнотеоријских и књижевноисторијских, и философским, 
теолошким, психолошким и културолошким. Као човјек и научник, 
био је подстакнут и надахнут многим научним интерпретацијама 
и сазнањима, различитим умјетничким спознајама и ставовима,  
философским и поетичким идејама, садржајима који су 
формулисани у историји књижевности и књижевној критици, али 
понајвише дубоком православном богословском  евхаристијском и 
молитвеном традицијом. 

 Милана радуловића је обликовала како хришћанска вјера и 
предање, тако и народна епска традиција српског народа. Честитост 
и поштење, самоунижење и страхопоштовање према светињи и 
доброти, које је понио из куће, касније су дограђивани хришћанском 
неустрашивошћу, слободарским демократским духом и спремношћу 
да се суочи са свим изазовима данашњице. Љубав и цјеломудреност, 
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уздржљивост, милостиња и благост, пажња, стрпљење и смирење 
неке су од врлина којима је радуловић био обдарен. сав његов 
живот био је прожет молитвом. ријечи апостола Павла, „молите се 
непрестано“, за њега су биле путеводитељна сила која је у сваком 
часу избијала из њега.  Препун доброчинстава и добродјетељи, 
пребогат благодарности и благородности, Милан радуловић је 
увијек изгледао као човјек који се није колебао и који је увијек знао 
да је изабрао прави пут. Знао је на том путу истрајати и вјеровао је 
да ће тим путем временом кренути више људи, да ће мала заједница 
бити и увећана и поштована. Чињеница да је неколико сјајних 
младих вриједних и паметних људи, који су се нашли у његовом 
озрачју, препознао, изградио, научио, обликовао и оставио иза себе 
на институту за књижевност и уметност у Београду, говори у прилог 
томе какав је значај, важност, поштовање и ауторитет имао и има 
за садашње генерације. Данас видимо колико су били благородни 
ти његови напори. Неколико важних људи у институту и неколико 
асистената, доцената и професора на Универзитету источно 
сарајево су његови студенти и ђаци. радуловић је поред више од 
двадесет значајних књига успио иза себе да остави и неколико људи 
који ће наставити послове које је он започео, како на институту 
тако и на Универзитету. У томе је његова неизмјерна величина. Како 
је често волио да каже, значај и допринос једног човјека и научника 
не огледа се само у томе шта је и колико написао него и кога је 
иза себе оставио. Професор радуловић је, дакле, успио, не само да 
успостави један нов, теолошки приступ књижевном тексту, и не 
само да уведе предмет књижевности на студије теологије, не само 
да заврши толико пројеката и напише тако много књига, већ да иза 
себе остави подмладак који ће наслиједити и настављати тај посао. 

Милан радуловић је увијек осјећао да је представник оне 
истине која је у исусу Христу оваплоћена на најсавршенији 
начин међу људима и у ономе што људи раде по Божијој вољи. Та 
истина га је водила, хранила, храбрила и омогућавала да уради 
тако много послова у овоземном животу. отуда се он трудио да 
својим животом и својим дјелом, поштењем, трудом и аскетским 
залагањем, обезбиједи поштовање те истине међу људима, у 
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институцијама државе, науке и културе. исто тако, трудио се да 
у Цркви предочи снагу и важност умјетности и свега онога што 
српска наука и култура носи у себи и да тако успостави симфонију 
међу институцијама. вјечна истина, пројављена у теологији и у 
умјетности, за њега је била доказ дубоке везе између онога што је 
радио у институту и на факултету.

српска књижевна и теолошка мисао, без обзира на своје 
падове и утрнућа скоро до гашења, увијек је имала представнике 
који су по много чему били у самим врховима савремене 
хуманистичке мисли. иако се сваких неколико деценија уруши оно 
што се претходно градило, јер зла коб и времена смутна најчешће 
доносе такве негативне околности, ипак можемо набројати читаву 
плејаду наших интелектуалаца и људи блиских Цркви који су, у 
разним областима духа у другој половини 20. вијека, и почетком 
нашег стољећа, радили и раде на сљедовању онога што су велики 
умови српске књижевности и теологије започели кроз историју. 
Један од таквих људи, интелектуалаца и мислилаца био је и Милан 
радуловић, а његово дјеловање у времену тек ће да нађе своје 
мјесто у духовном, културном и интелектуалном животу српског 
народа. интелектуални гето у коме се српска духовност деценијама 
налазила све више се распада управо захваљујући људима попут 
Милана радуловића, који су својим животом и радом допринијели 
да се све оне силнице православља препознају и у модерном 
времену. Његов живот и рад дали су толико доприноса да се гето, 
у коме се налазила српска духовност, не само разруши, већ и да 
се више никад не успостави. Милан радуловић је, крајем 20. и 
почетком 21. вијека, настављао дјело најумнијих и најдуховнијих 
српских глава минулог времена, Николаја велимировића, Јустина 
Поповића, Божидара Кнежевића, Бранислава Петронијевића, 
Јована Цвијића, слободана Јовановића, Јована Дучића, владимира 
вујића, исидоре секулић, Милана Кашанина, ива Андрића, Меше 
селимовића, Димитрија Богдановића. радуловић је, својим научним 
и предавачким дјеловањем, довршио дјело и испунио животни сан 
многих ових поменутих великана и зналаца, и тако себи запалио 
неутуљиво кандило на гробу. оно што су Јустин Поповић и иринеј 
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Ђорђевић 1922. године започели, са увођењем у наставу (предмета 
гдје су се изучавали) живота светитеља, радуловић је својим 
научним и професорским дјеловањем наставио увођењем предмета 
српска књижевност на Православном богословском факултету 
Универзитета у источном сарајеву, у коме су житија и хагиографије 
постали темељна дициплина при увођењу студената у садржаје 
модерне књижевности. он ће први увести предмет интегралне 
српске књижевности на Православни богословски факултет уопште, 
у оквиру кога ће се стара црквена и дворска књижевност изучавати 
као њен темељни дио. Насушни спој ове двије дисциплине, можда 
најбоље оличен у имену Димитрија Богдановића, потврђује само 
његову дубоку свијест о томе колико је одувијек, а нарочито данас, 
српској теологији потребна књижевност и литератури теологија. 

радуловић је стручној читалачкој јавности познат по својим 
књигама у којима је успоставио плодан дијалог различитих погледа 
на књижевност и културу. У тим књигама, он се пројављује не 
само као настављач књижевноисторијске и књижевнотеоријске 
мисли најзначајнијих српских интелектуалаца 20. вијека него се 
непрестано, бавећи се српском књижевношћу, труди успоставити 
најдубље везе између српске класичне, монашке и дворске 
литературе са савременом културом. оно што краси његову научну 
мисао јесте јединство рационалног и мистичког спознања Бога, 
свијета, човјека и човјековог мјеста и дјеловања у свијету. спознање 
ових истина, њихово комплексно разматрање, у коме се кроз призму 
књижевности посматрају сви ови елементи постојања и дјеловања 
човјековог, јесу срж  радуловићевог истраживања. радуловић је умио 
да одржи равнотежу између ума и мистичног сазнања свијета. То је 
постизао сталним ослањањем на свето Писмо и свето Предање, на 
велику духовну традицију византијског књижевног насљеђа, као и 
на најбоље научне и методолошке поставке науке о књижевности. 

радуловић је уживао велики углед међу епископима и 
теолозима сПЦ, и као професор и као министар. и не само да је 
био високо поштован од свих српских епископа, већ је такав углед 
имао и међу представницима других вјерских заједница у србији, 
што потврђују многобројна одликовања која је од њих добио.
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Милан радуловић ће у историји остати упамћен као министар 
вера у влади републике србије који је најзаслужнији за обнову 
државно–црквеног права. он је утемељио, написао и донио Закон 
о црквама и верским заједницама у србији, који је омогућио 
слободу вјероисповијести, финансирање традиционалних цркава 
и вјерских заједица, православних богословских школа из државне 
касе, увођење вјеронауке у школе, новчану помоћ православним 
свештеницима на Косову и Метохији и у Федерацији БиХ, 
стипендије министарства вера за ђаке и студенте богословских 
школа, новчану и стручну помоћ у вјерској издавачкој дјелатности 
која је допринијела оснивању института за теолошка истраживања.

Професор радуловић увијек је истицао да му је национална 
и културна самосвијест српског народа била ослонац и путоказ 
у његовом политичком раду. Црква почива на носиоцима вјере: 
ђацима, студентима и професорима богословских школа и 
факултета, на монаштву и свештенству, на људима који су надарени 
да у модерном добу живе и стварају у духу класичне хришћанске 
културе. Министарство вера имало је задатак да служи живој Цркви, 
носиоцима вјере. Зато је Министарство вера предвођено Миланом 
радуловићем радило на доношењу и примјени поменутог Закона о 
црквама и верским заједницама, на враћању Богословског факултета 
у састав Београдског универзитета и прекиду  дискриминације 
ученика богословија и студената теолошких школа. Држава је 
посветила већу бригу монасима и свештеницима на Косову и 
Метохији, у Федерацији БиХ и у другим сиромашним крајевима. све 
ове мјере, које је проф. радуловић са својим тимом људи спроводио, 
рађене су с циљем да друштво буде успјешно преуређено и изведено 
из хаоса вјерских дискриминација и забрана на прави и поуздан 
богомспасавани пут историјског развоја. 

Закон о црквама и верским заједницама усвојила је Народна 
скупштина републике србије у априлу 2006. године. У истој години 
донесен је и Закон о реституцији, који је предвиђао враћање одузете 
имовине црквама и вјерским заједницама. Предложени програми 
Министарства вера постали су 2007. године саставни дио Закона 
о буџету. 
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Прво начело на коме почива Закон о црквама и верским 
заједницама републике србије, јесте начело пуне вјерске слободе 
сваке личности. Забрањена је дискриминација лица на основу 
вјероисповијести и дата је слобода удруживања и окупљања ради 
испољавања вјерских убјеђења. Начело заштите колективних 
вјерских права представља другу страну и природну допуну начела 
индивидуалне вјерске слободе. Црквама и вјерским заједницама 
враћен је статус јавних установа и јавних духовних система 
који задовољавају духовно-културне потребе грађана, чувају и 
преносе универзалне људске вриједности и практично потврђују 
религијски плурализам друштва. Законом о црквама и вјерским 
заједницама такође је уређено начело сарадње државе и Цркве, 
која је установљена као могућност и право, а не као обавеза. Црква 
и држава потпуно су слободне у међусобној сарадњи, чиме је 
дефинисано начело одвојености Цркве од државе. Модерно схватање 
начела одвојености државе и Цркве подразумијева да је црквама и 
вјерским заједницама гарантовано право учешћа у јавном животу. 
са друге стране, држава црквама јемчи потпуну и неприкосновену 
аутономију, односно признаје аутохтону организацију и унутрашње 
право, чиме је отклоњена могућност да држава утиче на унутрашњи 
живот и есхатолошку мисао Цркве. 

став професора радуловића увијек је био да притисцима треба 
одољети. Како је волио да каже, Христова наука је увијек савремена, 
јер небо и земља ће проћи, а ријечи Христове неће проћи (Мт 24, 
35). искушења треба издржати управо ради аутохтоне хришћанске 
вјере и ради аутентичне хришћанске цивилизације, која ће трајати 
и развијати се до краја свијета и вијека. 

Када је стигао као предавач на Православни богословски 
факултет у Фочу 1999. године, био је не само утемељивач неких 
послова већ и велика снага и велики помоћник у многим пословима 
тадашњем митрополиту дабробосанском Николају и декану 
Предрагу Пузовићу. инсистирањем на томе да је Богословски 
факултет наслиједио сарајевску богословију, а да је она била прва 
висока школа у БиХ, радуловић је учинио да факултет као матица 
заузме посебно мјесто на Универзитету источно сарајево. Учинио 
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је много на изградњи и развијању академског духа и заједнице, 
попуњавању и обогаћивању библиотечког фонда, издавачкој 
дјелатности факултета коју је водио и пратио; све су то били послови 
којима се професор радуловић бавио за вријеме свога боравка на 
факултету.

Као професор на дипломском и постдипломском студију, сате 
и дане проводио је у разговорима и шетњама са својим студентима. 
У тим шетњама и разговорима научили смо још онолико колико 
и на његовим сјајним предавањима. Био је један од омиљених 
професора Богословског факултета, човјек коме су се студенти 
најискреније исповиједали и у његовој топлој родитељској ријечи 
налазили најдубљу утјеху. суптилан и жив у комуникацији, знао 
је професор радуловић да буде и директан и критичан, да упозори 
на гријех и прекори сваку погрешку, увијек добронамјерно и са 
пуно љубави, спреман да студентима у свакој прилици притекне и 
помогне. Када је постао министар вера у влади републике србије, 
није било студента и човјека коме он није дао стипендију и помоћ.   

Поучан је и узвишен био живот професора Милана 
радуловића, зато што је то живот једноставног а изузетног и 
великог човјека. Његова величина и јесте истовремено у богатству 
и једноставности духа. они који неће имати прилику да упознају 
Милана радуловића, учиће о њему из историје и теорије српске 
књижевности и културе, из историје сПЦ и српског народа, читаће 
његове студије и видјети колико су то живе, дубоке и изузетно 
научне књиге, засноване на постулатима књижевне науке, историје 
културе и животом посвједочени ставови. видјеће живу вјеру у 
Христа Господа код једног научника, професора и министра, која 
је ријетка појава у интелектуалним, друштвеним и политичким 
круговима радуловићевог времена. 

Професор Милан радуловић годинама је отварао наше 
књижевне и естетске видике,  усмјерен како према прошлости тако 
и према савремености, према модерним концептима у литератури. 
он се дуго времена заузимао за културну комуникацију нашег доба 
са прошлошћу, историјом и традицијом. Припадао је оном ријетком 
типу интелектуалаца који су мислили интегралним сензибилитетом 
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и логиком, чежњом, одушевљењем и вјером. Посједовао је дар 
интимности са материјом о којој је писао, дар интимног односа и 
унутарње резонанце. испод његових рационалних формулација 
назирала се живост спонтаног духа и духовни развој који је 
обухватао читаву личност, мислилачку зрелост и велике залихе 
знања. Личност пуна вјере, унутрашњег богатства и стварног 
искуства са умом, професор Милан радуловић својим научним 
радом и живљењем постао је активни дио наше модерне свијести о 
књижевности, умјетности и култури.

Професор Милан радуловић мирно се упокојио у Господу 
уочи празника светог Луке и светог Петра Цетињског, да помирен 
с Богом и људима чека васкрсење мртвих и живот будућег вијека. 







ПРЕГЛЕД
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Љубомир Недић

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

 Немамо намјеру писати овдје расправу о језику, ни говорити 
о важности његовој  уопште, и шта он за књижевност значи; још 
мање мислимо улазити у сва она многобројна питања из којих се 
то опште питање саставља или са којима је оно у вези. Што за овај 
мах хоћемо то је да укажемо на једну потребу српске књижевности 
која се тиче њеног језика.

 Знамо унапред да ће нам се, с многе стране, замерити што 
ми покрећемо говор о томе, а не оставимо то другима, позванијим 
од нас, људима од струке (како се вели). и ми бисмо сами волели 
да оно што мислимо овде изнети покрену други, чија реч у оваквим 
стварима може имати више тежине но наша; а ми да за њима само 
поновимо што би они разложнога изнели. Али се, ето, не нађе нико 
од позваних, те морамо ми, мање позвани, почети говор о томе. Ако 
у чему погрешимо, нека нас исправе, а нека нам опросте погрешку 
заради добре воље наше, која нас је навела да погрешимо.

Две су ствари што се тичу нашег књижевног језика које смо 
ради овде изнети, да укажемо потребу њихове расправе: то су одно-
си његови према народном говору и јединство његово.
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 Књижевност се - да почнемо са оним првим - као што се на 
све стране признаје, може развијати само на живу језику; зато и јесу 
све савремене књижевности писане народним језиком. У нас је то 
први увидео велики просветитељ наш Доситије, а то је једна заслуга 
његова која му се не признаје свакада у пуној мери, можда зато што 
их он има тако много и тако великих за српску просвету и српску 
књижевност; а онај који је извојевао победу народном језику, био је, 
то сви добро знамо и морамо вазда са захвалношћу помињати, вук; 
као што му је славни Даничић испитао законе и утврдио правила. 
То су била три у истини велика човека, који су нам препородили 
књижевност, научив нас како треба писати.

 Али они што су за њима дошли били су мали – и ситни. 
Народни говор којем су нас они учили, у њих се изопачио и измет-
нуо у претеран пуризам, који не трпи у књижевности никакве речи 
које се у народу не чују. Једна се по једна реч избацује из књижевног 
језика, зато што није народна, ни из народног говора узета; и он тако 
с дана на дан, место да се богати и унапређује, све више сироти и 
упропашћује се. Томе треба стати једном на пут, томе настраном 
пуризму; и ми устајемо и подижемо свој глас против њега. 

 и ми смо за народни језик; за то смо сви. само ми не мис-
лимо да народни језик чине једино речи што се у народу чују. Ми 
мислимо да га чине и оне речи које народ не говори али су у духу 
народног говора и он их прими и себи асимилује. Језик треба чи-
стити од туђих речи; и покојни Бошковић стекао је велику заслугу 
што је непотребне туђе речи заменио српским. Али у томе не треба 
ићи тако далеко да се у језику не трпе извесне речи само зато што 
их народ не говори и тражити за њих нове у народном говору. Јер, 
ако се тако буде радило и буде одбацивало нпр. услов,  да се каже 
погодба, онда ће нам требати потражити и другу реч за случај, и 
толике друге, које такође немају својега корена у народном говору. 
и ако и за ту и друге будемо нашли тако лепих као што је сраго, 
за оно што ми староверци кажемо строго, онда ће нам, бојимо се, 
наш језик ускоро наличити на хрватски, од чега нека би нас Бог 
сачувао! А што је најгоре за многе од њих нећемо моћи наћи ни-
каквих, ни таквих речи, и дотераћемо, најпосле, дотле да њиме иоле 
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апстрактнију мисао нећемо моћи исказати. иако је наш народни 
језик богат, иако ми још познајемо све речи тога језика, то можемо 
смело тврдити да се на такву језику, који би се ограничио само на 
речи народнога говора и оне за које би било основа у томе говору, 
не могу развијати ни књижевност ни наука. Народ је стварао речи 
само за оно за што су му оне требале; за оно што није познавао, он 
не само није стварао речи него нема у својем речнику ни основâ из 
којих би се оне могле у духу језика извести. стога смо ми за то да се 
помогнемо речима нашег старог књижевног и језикâ сродних на-
шем. Зашто не бисмо писали нпр. и погодба и услов, када су то две 
речи, које нам обе требају, једна за практичне односе, а друга више 
за апстрактне? Зашто не бисмо, из истог разлога, имали и нужно и 
неопходно: нужно, када је реч о практичкој потреби, а неопходно 
за мислене ствари, у свету појмова? Зар је боље имати једну реч, 
радити, него их имати две, радити и делати? све те речи треба 
задржати, и толике друге, сличне, пошто нам оне требају и ми не 
можемо бити без њих. Јер, шта раде људи када немају чега што им 
треба? Позајмљују од других. Позајмимо и ми ове речи. Када може-
мо узимати речи којих немамо у својем језику из туђих језика, што 
их не бисмо узимали из језика сродних нашему? Није истина да ће 
оне све изгледати стране у српском језику. оне ће тако изгледати 
само ако му се не буду умеле како ваља прилагодити. Зато би наши 
филолози далеко боље учинили да нам кажу и науче нас како да их 
њему прилагодимо место што, докони, изволевају и уче нас да их 
на њега истискујемо.

 ово што овде изнесемо о народном језику у књижевности 
изгледа нам да је ствар важна о којој вреди више размислити по-
што о њој мисле они који су на се примили бригу да о томе мисле и 
одговорност да о томе пресуђују. Али, колико је она важна, она по 
важности својој заостаје иза друге једне, а та је јединство књижевног 
језика нашег, о којем мислимо да је време већ једном повести реч.

 Ми немамо једног свог књижевног језика, него смо и у језику 
исто тако поцепани као што смо поцепани политички. Где се год у 
којој покрајини српској негује књижевност - а она се, срећом, негује 
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готово у свима - свуд се пише онако како се у тој покрајини гово-
ри. и не само да се тако пише него се још и суревњиво мотри на 
то да који дијалекат српски не добија откуд превагу над осталима 
и улаже се известан племенски понос у то да се дијалекту своје уже 
отаџбине осигура право грађанства у књижевности и равноправ-
ност са осталима.

 Ми смо далеко од тога да војујемо против дијалеката у корист 
једнога, искључујући из књижевности остале. Дијалеката има у свим 
књижевностима па их мора бити и у нашој. Али, и један књижевни 
језик, којим не само пишу, на којим се труде и да говоре образовани 
људи тих народа. и тога чега има и у другим књижевностима, тога 
треба да буде и у српској - у српској још и са тога разлога да се тако 
бар у духу ујединимо, када смо, по злој судбини нашој, политички 
још неуједињени.

 Који би дијалекат српски требало подићи на достојанство 
општег књижевног језика српског то за овај мах нећемо још да 
пресуђујемо. ипак, мислимо, једна је ствар у томе извесна: да ће 
то бити дијалекат оне српске покрајине у којој се књижевност буде 
највише развијала, а она ће се највише развијати тамо где буде било 
најповољнијих услова да се она развија. Књижевни језик наш биће, 
дакле, говор оне српске покрајине која буде била књижевни центар 
наш. Да је тако то нам најбоље потврђују стране књижевности у 
којима се књижевни језик мењао како се књижевност помицала из 
једне покрајине у другу, све док се није једном стално утврдио. А то 
нам исто потврђује и та околност што је новија српска књижевност 
писана поглавито источним говором, поред свега тога што већи део 
срспкога народа говори јужним, што је јужни говор звучнији и што 
су њиме писали вук и Даничић. Ни велики ауторитет њихов није 
био кадар да их наметне књижевности у Краљевини (у којој још и 
велики део народа говори тим језиком) и у војводини, и чак су и 
понеки виђени посленици њихови, пишући по угледању на њих, 
јужним наречјем одустајали после од њега и писали источним.

 ово што овде изведосмо написали смо у тој цели да наго-
вестимо штетне последице претераног пуризма који, у име чистоте 
народног језика, почиње отимати маха у нашој књижевности и да 
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укажемо на потребу јединства српског књижевног језика. Да ће, 
и после овог што изнесмо, пуристи терати своје, као и да ће се и 
даље писати како се где говори, толико имамо увиђавности да не 
сумњамо. Али смо, исто тако, и начисто с тиме да то не треба тако 
да остене. ову штетну радњу треба сузбијати и треба радити на томе 
да једном добијемо један општи српски књижевни језик. 
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Душко Певуља

ПОВОДОМ ТЕКСТА СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

ЉУБОМИРА  НЕДИЋА

 Први број часописа за књижевност, науку и друштвени жи-
вот Српски преглед, чији je уредник био Љубомир Недић, изашао 
је 15. јануара 1895. године. Периодик није, како би се очекивало, 
започео уводним текстом програмског карактера, већ кратком 
биљешком под насловом „од уредништва“: На овом месту мисли-
мо, као што смо и у прогласу наговестили, износити поједина важна 
питања српске књижевности, не толико да их расправљамо, колико 
да их покренемо и укажемо на потребу њихове расправе, на коју, 
изгледа, у нас још нико није озбиљно помишљао. Из ових уводних 
чланака из књижевности, на челу сваког броја, најбоље ће се виде-
ти програм листа и чему он у књижевности тежи; као што ће се 
из прилога што ће их лист доносити mоћи оценити колико се он 
приближио задаћи коју је себи поставио. Из тога разлога и не из-
лазимо са нарочитим програмом у овом броју, као што се можда и 
очекивало, и као што би, можда, требало.

 већ у првом броју, Недић објављује текст „српски књижевни 
језик“, док ће у наредним бројевима, на уводним страницама како је 
и најавио, објавити више драгоцјених текстова уистину програмског 
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карактера: „српски стил“, „српске књиге“, „српски писци“, „српска 
књижевна публика“ и други. Тако се платформа овога гласила об-
ликовала у наставцима, али и на конкретан начин опредмећивала. 
У другом броју нашег Српског прегледа објављујемо Недићев текст 
„српски књижевни језик“ (минимално правописно осавремењен) 
и фототипски прештампавамо „Библиографију Српског прегледа 
Љубомира Недића“ коју је сачинио станиша војиновић (Прилози 
за књижевност, језик, историју и фолклор, свеска 1–4, 1983−1984, 
стр. 197 – 206). Господину војиновићу захваљујемо на одобрењу за 
прештампавање овога текста.

*
 
Љубомир Недић  је рођен у Београду 1858. године. У родном 

граду је завршио основну школу и гимназију. У Лајпцигу је сту-
дирао филозофију (1878–1882) из које је, на унивезитету у овоме 
граду, стекао и докторат (1882). Најприје је изабран за суплента 
за историју филозофије, психологију и логику на великој шкoли, 
на којој је 1886. године постављен за професора. већ три године 
доцније због болести је пензионисан. Умро је у Београду 1902. годи-
не. објавио је књиге Из новије српске лирике (1893) и Новији српски 
писци (1901). Постхумно је штампана Недићева књига Критичке 
студије 1 (1910). Када је ријеч о његовим појединачним радови-
ма треба издвојити расправу „о књижевној критици“, један од 
најдрагоцијенијих прилога код нас у оквиру теоријског разматрања 
овога жанра. У историјама српске књижевности постоји једнодушан 
став о Љубомиру Недићу као зачетнику модерне књижевне критике, 
који је апсолутни примат дао естетичким мјерилима. инсистирао 
је на критици као изразито стваралачкој дјелатности, захтијевајући 
од ње да „проникне у естетичко-психолошку вредност дела“ (П. 
Палавестра). Према запажању Милана радуловића, критичар-
ско становиште Љубомира Недића заснивало се на увјерењу да је 
књижевност „облик егзистенције а не начин тумачења света“.

*
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 У тексту „српски књижевни језик“ Љубомир Недић у 
посљедњој деценији деветнаестог вијека актуелизује важна језичка 
питања са становишта њиховог утицаја на развој књижевности. 
Као књижевни идеолог који је снажно истицао умјетничко у 
књижевности он се противи сваком ускогрудном језичком пури-
танизму и сиромашењу књижевног израза. с друге стране, Недић 
заговара јединство српског књижевног језика, сматрајући да његову 
окосницу треба да чини онај дијалекат на коме буде настајало 
најбогатије књижевно стваралаштво. Прилично искључив у својим 
ставовима и књижевним оцјенама, Недић у овом тексту показује за-
видну флексибилност, задржавајући се на напоменама, сугестијама 
и инструктивним промишљањима. Увиђа општу важност покрену-
тих тема сматрајући да она требају бити предмет најшире расправе.

*
 
Недићев текст о коме је ријеч данас је занимљив прије свега 

као поглед једног истакнутог књижевног зналца на важан моменат 
у путањи српског књижевног језика. српски језик се данас суочава 
са много озбиљнијим проблемима који су везани за његово име 
(и учестала преименовања) и идентитет. Није на актуелности из-
губио Недићев позив на утемељену ширу расправу о овако далеко-
сежним питањима. Та расправа у српској филологији  у посљедње 
три деценије недостаје, а чини се да је као ријетко када раније била 
потребна. Главне српске националне институције истрајавају на 
филолошкој доктрини која је утемељена у другој половини два-
десетог вијека и која је по својим главним рјешењима антиву-
ковска (сербокроатистичка). Тек спорадично, гестовима неких 
појединаца, наговјештавају се промјене у њиховом раду. Насупрот 
институционалној филологији дјелује неколико истакнутих линг-
виста и историчара књижевности који својим књигама, јавном, 
научном и академском дјелатношћу раде на обнови аутентичне 
српске филологије, на повратку њеним славистичким оквирима, 
вуковским темељима и научним одређењима. Примјетно је код 
ових филолога понављање или  незнатно варирање онога што је у 
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више наврата експлицитно саопштено. ставови које они заступају 
не институционализују се и немају статус општеприхваћених. 
Усаглашавање супротних ставова не намеће се само као филолошка 
већ и као национална нужност. 

*

Умјесто тога, институционалну, а то значи материјалну и 
медијску подршку добијају пројекти као што су Сачувајмо српски 
језик и Његујмо српски језик. У оба случаја, ријеч је само о медијски 
добро пропраћеним акцијама осмишљеним, ваљда, са намјером да 
се ублаже критике упућене надлежним министарствима да важним 
питањима не посвећују потребну пажњу. Тако су у оквиру акције 
Сачувајмо српски језик у дневном листу Политика објављивани 
текстови језичких стручњака, али углавном о маргиналним темама. 
Уз то, објављивани свакодневно, у популаризованој форми, они су 
подијелили судбину новинама својственог краткотрајног ефекта. 
Акција под називом Његујмо српски језик још је скромнијих домета 
и резултата. одрешитије речено, карактерише је гротескно обличје. 
У улози језичких хигијеничара овога пута су се, углавном, нашли 
спортисти, глумци и естрадни радници различитих преокупација. 
Поред свих својих заслуга, ни криви ни дужни, смијешећи нам се са 
билборда и плаката великог формата, ови људи су се нашли у улози 
која им не приличи и у којој, ако се ствари трезвено поставе, могу 
изазивати само подсмијех. Претежно најбољи у својим областима 
они нису познаваоци граматичких норми српског језика и у својим 
јавним иступима се најчешће о њу спотичу. Најзад, неко је луцидно 
смислио да нас ови језички арбитри подучавају шта је правилно а 
шта неправилно у исказима које би сваки ђак који похађа основну 
школу морао да зна. Тако нам надлежна министарства те филолош-
ки факултети и библиотеке из србије и републике српске, који су 
саорганизатори овог одоцњелог просвјетитељства, и нехотично, 
саопштавају да завршити редовно школовање у нашем школском си-
стему значи не усвојити ни минимум најелементарнијих граматич-
ких знања из свога језика. врста памети која овако поједностављује и 
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естрадизује најважнија питања националног опстанка може да про-
изведе трагичне далекосежне импликације. Нарочито у ситуација 
када атаци на идентитет српског језика не престају.
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Mилка Рисовић

ИСКУПИТЕЉСКА МИЛОСТ ПРИЧЕ

ранко Поповић, Трагедија без катарзе: огледи о српској прози XX 
вијека, Филолошки факултет, Бањалука, 2014. године.

Шта је писање, у ствари, ако не молитва за љубав? 
Уношење реда у хаос који нас окружује? Писати 
као што се калуђери исповедају свом духовном оцу, 
без остатка, без скривања иједне тамне тајне,
осећања или рђаве примисли. На крају писати без 
икаквог другог циља сем истине која, можда, 
доноси спасење...                                                        
                                                                                                                               

Момо Капор

Након три књиге огледа из новијег српског пјесништва, од 
Његоша до наших дана, и двије вриједне књижевне награде (Ђорђе 
Јовановић и Николај Тимченко), ранко Поповић књижевној јавности 
овога пута даровао је огледе из српске прозе 20. вијека, обједињене у 
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књизи Трагедија без катарзе. Унутар тродијелне концепције књиге  
смјештено је укупно шеснаест текстова, претходно штампаних у 
еминентним књижевним часописима и научним зборницима – 
„Класици“ („Над безданом бића. искушења селимовићевих јунака 
у функцији романескне мотивације“, „велике теме у жижи наивне 
свијести. ћопић између приповједача и новелисте“, „осмишљавање 
неизмишљеног. Завичај, туђина и језик у прози Милована 
Данојлића“), „Немирне године“ („Грађа за једну тужну пјесму. Перо 
слијепчевић у/о Балканским ратовима“, „вријеме мртвих у српској 
драми 20. вијека. На примјерима ‘Царских кохорти’ Б. Јевтића, ‘Чуда у 
Шаргану’ Љ. симовића и ‘српске драме’ с. Ковачевића“, „Затварање 
чаршије и крвави карневал. сарајево у ратној публицистици 1992–
1994“, „од чега се праве романи. о структури Капорових романа (на 
примјеру ‘Хронике изгубљеног града’)“, „Приповједачка понорница. 
Поводом романа ‘Трг соли’ радослава Братића“, „Приповиједање 
мистерије рата. ратне приповијетке Мирослава Тохоља“, „Биљези 
Хумске рапсодије. о роману ‘Звона за Тројицу’ Мирослава Тохоља“, 
„Трагедија без катарзе. Два романа о паду српске Крајине: ‘од 
огњене до Благе Марије’ Јована радуловића и ‘Адресар изгубљених 
душа’ Анђелка Анушића“, „Прича о промашеном времену. ‘Ловачки’ 
роман Драга Кекановића ‘вепрово срце’“, „Три извора и три са-
ставна дијела Кустуричине прозе. Уз књигу приповједака ‘сто 
јада’ Емира Кустурице“), „Три заборављена писца („Народни писац 
ристо Пророковић – Невесињац. Додатак књизи његових ‘сабраних 
дјела’“, „Труње на дну душе. Писано уз двадесетогодишњицу смрти 
Милана Мучибабића“ и „Пути и залути писања. о два романа 
радована Бјелогрлића и још којечему“). Евидентна је функција ам-
блемски наметнутих наслова, којима је обухваћена смисаона срж 
сваког огледа, али који такође одају препознатљиве истраживачке 
преокупације аутора.

са покрићем пуне посвећености, аутор тумачи дјела класика 
српске књижевности (Меше селимовића, Бранка ћопића), на исти 
начин приступајући и дјелима савременика. ријеч је о тумачу који 
доживљава књижевну критику као битан чинилац у изградњи културне 
и националне самосвијести и очувању идентитета, духовну дјелатност 
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од изванредног значаја, при чему сопствену методолошку и критичку 
апаратуру држи чврсто ослоњене на стубовима духовних вриједности 
успостављених традицијом, културом и историјом. с јасном свијешћу 
да се не може другачије писати осим по диктату сопственог бића и да 
је као услов писања сопственог текста неопходно посредовање чина 
препознавања, у сталном настојању да се језичким изразом „изађе 
из окова исушеног и глотног језика струке“ (2014: 233), успоставио је 
јединствен модел књижевне, стваралачке критике – модел критичког 
созерцања. Функцију и смисао свеколике умјетности у историји и кул-
тури, али и књижевне критике, сагледава на основама православне ду-
ховности, активирајући аутентична естетичка и етичка мјерила. На тај 
начин преображава духовну оскудицу и искушења савременог доба у 
стваралачкој „лабораторији испитивачког и сумњајућег истраживања 
које се одвија у духу религиозног созерцања“ (иљин, 2001: 81). Његова 
књижевнокритичка мисао иде у сусрет стваралачким новитетима у 
дјелима писаца, баштиника традиције, који су успјели да очувају ду-
ховну повезаност са културно-историјском прошлошћу. Кључни пара-
метри оваквог приступа подразумијевају духовно-историјски контекст 
и свијест о идентитету и континуитету, као и плодотворне захвате са 
врела филозофије и теологије, уз високе домете литерарности, што 
наводи на промишљање о високом позвању и достојанству кри-
тичког чина. с такве платформе и сама књижевност стиче улогу специ-
фичне историје једног народа, или још обухватније, свеколиког 
историјског и духовног искуства. 

Ауторова способност и манир да, поводом одређеног аспекта 
поетике дјела које разматра, проговори о различитим питањима 
која се успутно појављују, посебно је дошла до изражаја у огледима 
о дјелима књижевних класика, па ће кроз компаративне смјернице и 
интерпретативно-аналитичка затезања тематско-поетичких лукова, 
указати на бројне аспекте њихове прозе – од основних мотивацио-
них нити, преко поетичких начела и кључних особености наратива, 
до специфичности језичких и стилских достигнућа. 

разматрајући Дервиш и смрт и Тврђаву Меше селимовића, на 
подлози класичног поимања романа, као синтезе тоталитета живота 
у оквирима књижевнојезичке структуре, Поповић изналази и указује 
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на различите нивое селимовићеве прозе. Пишчева дуготрајна бор-
ба са проблемом језичке форме и технике романа, те питањима 
језичког израза, своје коначно разрјешење достиже дјелом Дервиш 
и смрт. основна мотивациона нит селимовићевих романа јесте 
побуна, док се антрополошко-егзистенцијалистичка димензија 
огледа у истини љубави. одређујући поетичка начела и стилске ка-
рактеристике наведених дјела, Поповић истиче дубоку блискост 
са Андрићем поводом основних особености наратива, а посеб-
ност селимовићеве прозе сагледава у антитетично-реторичким 
конструкцијама, те високостилизованој дијалошкој реченици 
обогаћеној локализмима, турцизмима, или пак архаизмима. високе 
домете у подручју књижевног стила писац остварује и употребом 
паратаксе, а као репрезентативне примјере овог манира Поповић 
наводи опис сусрета Нурудина и Кадинице, кошмарни сан Ахмета 
Шаба по повратку из венедика, те једини Нурудинов сусрет са 
вољеном женом. Уз паратаксу, у романима уочљиви су и „високоли-
ризовани фрагменти максималног степена функционалности“, који 
селимовића потврђују „као једног од језички најинвентивнијих 
стваралаца у новијој српској књижевности“ (25). 

На примјеру одређених прича из збирке Скити јуре зеца Поповић 
настоји указати на основне карактеристике новелистике Бранка 
ћопића, смјештајући притом његов стваралачки поступак између 
приповједача и новелисте. Поникао из тла усменог приповиједања, 
текст обликује тако да је често веома тешко разлучити умјетнички суп-
страт од усменог модела. Аутор препознаје типично ћопићевски ства-
ралачки императив „неприпуштање зла у причу“, при чему сугерише 
на слутњу зла и нечастивих сила које ћопићеви ликови доживљавају у 
смислу противљења природном поретку, „освјешталом и овјешталом“, 
док са културолошког аспекта означава продор карневализованог у 
рурално-патријархални свијет дјела. стога, у том разуђеном свијету 
ћопићеве прозе трагична нота неријетко стоји руку под руку са ше-
ретском позом, односно комичне ситуације сучељене су судбински 
важним темама, из чега израста јединствен ћопићевски „смијех кроз 
сузе“. велике теме дате су из угла наивне свијести. Кроз испуњење стро-
гих захтјева новелистичке форме, тематизована је судбина јединке у 



255

колоплету историјске стихије, али и једна непоновљива „митологија 
чистих, непомућених простора безазлености и доброте, какво је 
дјетињство, и, најзад, вјера у људе који по милости Творца бивају та-
кве оазе чистог добра, добра по себи, али не и за себе него увијек за 
друге“ (29). 

У огледу о завичају, туђини и језику у прози Милована 
Данојлића, на примјерима романа Драги мој Петровићу и Баладе о 
сиромаштву, уз успостављање компаративних релација и дубљих 
повезивања са битним тематско-поетичким моментима још не-
ких дјела овога писца, ранко Поповић критички обухвата свијест 
о језику, феномен истине, процес осмишљавања, специфичност 
књижевног поступка и стила, наративне технике, стваралачки 
императив у виду лудила тачног говорења, упућеност у непре-
кидно самопреиспитивање, просвијећено родољубље, важност 
етике књижевног чина, жанровски синкретизам, основе пишче-
ве имагологије, проблем завичаја и туђине, те неизбјежно питање 
смрти. 

средишњи и најобимнији дио књиге, симптоматичног на-
слова „Немирне године“, књижевнокритички тематизује рат и о(бе)-
смишљавање националне историје, од Балканских ратова, преко 
Првог свјетског рата до грађанског рата у Босни, односно бившој 
Југославији од 1991. до 1995. године, кроз битне поетичке одреднице 
одређених дјела новије српске прозе. Поповић наглашава да су вели-
ка дјела наше књижевности и настајала на подлози ратне тематике, с 
обзиром да рат, као гранична ситуација, понајбоље открива дубоке 
поноре људске личности. Такође, важно је подсјетити на чињеницу 
да је рат, уз историју и политику, у новијем српском пјесништву, од 
изузетног значаја у процесу тумачења у функцији контекста, до-
брим дијелом био предмет Поповићевих критичких разматрања. У 
почетном тексту овог дијела књиге („Грађа за једну тужну песму“) 
читалац има могућност да се упозна са дјеловањем политичко-ин-
формативног листа Народ, штампаног у Мостару (1908) и сарајеву 
(1914), под руководством главног уредника риста радуловића, 
идеолога српског нациoнализма, писца политичких уводника и 
књижевног фељтона, у чијем је књижевно-идеолошком окриљу 
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стасала најмлађа генерација српских интелектуалаца у Босни и 
Херцеговини (владимир Гаћиновић, Димитрије Митриновић и Перо 
слијепчевић). На мјесту уредника овог листа, као и Просвјетиних 
календара, радуловића насљеђује Перо слијепчевић, који у пу-
ном смислу наставља правцем свог претходника. ранко Поповић 
књижевној јавности представља недовољно познату страну кул-
турног ангажмана овог универзитетског професора, есејисте и 
германисте, кроз пет репортажних извјештаја које је писао са ра-
тишта за Народ, понегдје изразито лирски интонираних, ствара-
них кроз искуство ратних заноса, искушења и страдања, неријетко 
обогаћених личним моментима, који свједоче тежину културног 
послања у ратним временима („и та свест, где човек види тако рекућ 
себе изван себе, или себе умноженог, стварала је осећање среће!“). 
У посљедњој тематској цјелини књиге штампана су три огледа о 
заборављеним писцима, међу њима један књижевноисторијске 
провенијенције, настао поводом издавања сабраних дјела риста 
Пророковића. Бавећи се дјелом заборављених националних прега-
лаца, попут риста радуловића и риста Пророковића, аутор је пру-
жио могућност упознавања млађе читалачке публике са дјелима 
ових значајних личности српске културно-историјске прошлости, 
невјероватних духовних енергија, које су, како се почесто у нашој 
историји дешавало, прерано утихнуле.

смисао призивања Андрића насловом средишње тематске 
цјелине аутор ће јасно илустровати огледом „Затварање чаршије и 
крвави карневал. сарајево у ратној публицистици 1992–1994.“, који 
почиње својеврсним колажом одломака из Андрићевих прозних 
дјела, тематски везаних за немирне године 1808. и 1878, упућујући 
на великог писца као јединствену књижевну парадигму умјетничке 
актуелизације несрећних ратних превирања којима је натопљена 
историја Босне. У прилог томе иду и честа позивања аутора рат-
не публицистике на нобеловца који је цјелокупну људску историју 
сагледао као „покољ невиних“ и непрекидну поновљивост зла и 
страдања. ријеч је о дјелима Смрт у Сарајеву Душка Анђића, Збогом 
Сарајево радована вучковића, Крвава кошуља сарајевска вељка 
Којовића и Проклета сарајевска чаршија Манојла Чалије, дјелима 
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која, освијетљена Андрићевим безвременим порукама, свједоче, 
с једне стране, непремостиве цивилизацијске, религијске и наци-
оналне разлике, док са друге стране, објављују подвиг и побједу 
умјетности над смрћу, безнађем и крвничким рушењем, чак и у 
случајевима кад се до крајности доводи у питање смисао писања, 
или се тек искључиво наглашава његово терапеутско дејство. 

стални дослух са дјелима ивe Андрића, ствараоца који је у 
потпуности проникао у српску историјску свијест, евидентан је и у 
приповијеткама Мирослава Тохоља из збирке Мала Азија и приче о 
болу, који ранко Поповић поима у смислу типолошког примјеравања, 
a у циљу издвајања општих наративних и стилских начела у оквири-
ма ратне тематике, уз Андрићу својствен најдубљи вид литерарног 
поимања рата. У складу с тим, кључну реченицу овог дијела књиге 
откривамо у огледу о приповједачкој прози радослава Братића: „У 
врућим тачкама укрштања предања и егзистенције пресијецају се 
истовремено опречни цивилизацијски, културолошки и етички мо-
дели, варничећи непрестано самим неспоразумима и апсурдним 
сучељењима у којима се, често сведен до карикатуре, указује човјек 
као жртва историје и идеологије“ (182). Да нам није познат аутор 
и дјело поводом којег је наведена реченица написана, сигурно је да 
би наша мисао кренула трагом Андрићеве поетике. 

Поповићеви прозаисти, сваки по мјери сопственог талента, 
одговорили су завјетном приповједачком изазову, уз истовремено 
прихватање достигнућа савремених приповједачких тенденција, 
својеврсних идеала постмодернизма, уз вјешто избјегавање његових 
замки. Неријетко у Поповићевим есејима откривамо и трагање за 
невидљивим свезама између живота и књижевности, мјестима која 
би могла посвједочити преобликован живот (Милан Мучибабић), 
животне матрице из којих књижевно израста и профилише се лик 
ствараоца. свима њима својствено је поимање језика као темеља 
идентитета и услова опстанка, стога брижљиво његују везе са риз-
ницом језичког искона. Кроз непорециве везе са традицијом ус-
меног приповиједања, ови ствараоци у завичајности не проналазе 
ограничења него могућност досезања универзалних истина. ријеч 
је о умјетничкој транспозицији најстрашнијих историјских полома 
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који су оставили дубоке трагове на националном бићу, понајбоље 
илустрованих набрајањем нерођених у Српској драми синише 
Ковачевића, избјеглиштвом мртвих у причама Мирослава Тохоља 
или трагедијом српске Крајине тематизованом у романима Јована 
радуловића и Анђелка Анушића. Полом српске Крајине, према ауто-
ру, највећа је национална несрећа нововјековне историје – трагедија 
без катарзе, глува жртва, залог низашта. Конструкција којом је 
и комплетна књига насловљена фигурише национална страдања 
и историјске смутње, кроз самјеравање са косовском трагедијом 
као основном мјером националног удеса и моралног уздизања, у 
оквиру које и само страдање, као физичка и духовна категорија, 
бива осмишљено и преображено у свјетлост. Трагедија народа 
исписана је кроз трагедију појединца, уз постојање свијести да је 
његово спасавање еквивалентно спасавању културе и умјетности. 
Уз проблематизовање тема идеологије, власти, смисла историје, с 
једне стране, обликовани су протагонисти овога свијета као људи 
пољуљаног или изгубљеног идентитета, док на другој страни аутор 
указује на заточнике завјетне косовске свијести који бивствују у по-
трази за смислом и оправдањем страдања срба у ланцу историјске 
нужности. Једнако као у књигама огледа о новијој српској поезији, 
Поповићеви критичко-естетички афинитети окренути су једном 
дубоком разумијевању традиције и завјетном памћењу као самом 
језгру културне историје и христоцентричне духовности.

стога не треба да чуди што се у овој књизи нашао и есеј о 
времену мртвих у српској драми 20. вијека на примјеру Царских 
кохорти Боривоја Јевтића, Чуда у Шаргану Љубомира симовића, те 
Српске драме синише Ковачевића, као репрезентативних драмских 
остварења заснованих на наведеној проблематици, при чему је мо-
тив мртве војске њихов обједињујући фактор, сходно истовјетном 
културном насљеђу на којем су поникле, органској вези с култом 
мртвих као архетипској матрици идентитета. „Култ мртвих предака 
је само средиште предања које се осјећа као усмјеравајућа енергија 
живота што, пјеснички речено, значи свијест о томе да гласови 
мртвих нису мртви гласови. основни хронотоп српске повјеснице и 
књижевности, онај косовски, најпотпуније предочава завјет предака 
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као највишу моралну мјеру постојања и смрт као залог васкрсења, 
као знак есхатолошке пуноће времена, а тај хронотоп је умјетнички 
уздигнут на мотиву мртве војске, што, очигледно, не може бити 
случајност.“ (97) Активира се стање вјечне садашњости у свјетлу 
истина хришћанске теологије, јер се управо завјетом превладава 
категорија времена. оно што је неопходно истаћи јесте чињеница да 
поменута остварења не би требало доводити у везу са модерним ек-
спериментима на нивоу форме већ „јединствену духовну лозинку“ 
(97–98) укоријењену у културно памћење и умјетнички дјелотворан 
начин критике оновремених и свевремених националних суновра-
та. суочење прошлости и садашњости, предака и потомака, покре-
нуло је пресудна питања националног етоса као жртвени смисао 
историје. 

На том трагу читамо и текст који разматра структуру 
Капорових романа, на примјеру Хронике изгубљеног града, када ау-
тор, кроз комплекс унутрашње архитектонике дјела, откривајући 
приповједне стратегије, жанровску разуђеност, функционал-
ност теме рата у дјелу, затим интертекстуалне повезнице, дола-
зи до његове најзначајније димензије, која се потпуно уклапа у 
сам темељ Поповићевих истраживачких преокупација – право-
славну духовност српске књижевности, као основног упоришта 
цјелокупне културе, на којем се остварује „размјена језички по-
средованих енергија“ и настају „разнолика језичка ткања“ (2014: 
233). Хроника о изгубљеном граду израста обавијена ауром хилан-
дарске молитве, сусрета с богомољом, молитвеним сјећањима и 
озарењима, духом покајања и праштања, спајајући вјечност хилан-
дарских бдијења са смислом националних страдања у посљeдњем 
рату. А ту духовну основу романа понајбоље илуструју призиви 
Давидових Псалама, Акатиста Богородици, Молитве заспалом 
Господу патријарха Арсенија Чарнојевића и различитих засебних 
молитава. са исте духовне подлоге Поповић препознаје божје 
људе постојане вјере, у дјелима ћопића и Тохоља, који су, по-
пут Андрићевих и станковићевих, сушти примјери самилости, 
сапатње и сверазумијевања; не филозофи, нити теоретичари, него 
повјереници ријечи, истинске ријечи и њене исконске снаге, живи 
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свједоци и стубови вјере, божанске благодати и хармоније. Зато ће 
се управо кроз архетипске ситуације причања, у спасоносном чуду 
памћења, одвијати битка над заборавом, пролазности, сеобама и 
деобама. У тријумфу антихеројства, пројављује се свијест да је тај, 
кроз сва зла и бруталност рата, изгубљен свијет ипак сачуван у при-
чи, у свијету књижевности, чиме се отварају наизглед изгубљене 
перспективе смисла и наде. Прича је сачувала везу са искони и 
остала чврст ослонац у благодатном сабрању (а познато је колико 
су Поповићу, као књижевном критичару и културном посленику, 
важни саборни моменти у домену књижевне идеологије и културног 
ангажмана). Та веза и повјерење у искупитељску милост и снагу 
приче, којом се потврђује, спасава и стиже до Творца, основне су 
нити које спајају прозаисте окупљене у немирним годинама. 

Књига Трагедија без катарзе свједочи једно истрајно 
повјерење у идеје којима је аутор стваралачки посвећен, аутентично 
попуњавање институционалних празнина, увјерење о писању као 
виду земаљског послушања и потраге за спасењем, уз пуну свијест 
о досљедности и одговорности. Аутору су добро познате и муке 
писања – „писања коме треба дорасти, за које се треба готово обре-
дно спремити, да би се било приправно кад дође час објаве“, и благо-
дати искупљења, гдје написано постаје „крхка сламчица спаса пред 
слијепом силом све кошмарнијег постојања“ (285), у призивима 
привидно затомљених сјећања снагом накнадних сусрета, о чему 
најексплицитније промишља на самом крају књиге, у огледима о 
романима Милана Мучибабића и радована Бјелогрлића, остварених 
у слободној форми са честим излетима у приповједни ритам.

Критичко-есејистичка проза ранка Поповића, обиљежена 
благодатним поуздањем у ријеч, заснована на созерцатељним 
ослушкивањима и духовном осмишљењу научно заснованих посту-
лата, свједочи да је ријечи науке неопходно придодати свеспасавајућу 
вјеру у њено више позвање и смисао како би се тек у тој синергији 
остварила истински плодоносна културно-просвјетна мисија. ови 
кључни моменти Поповићевог критичког приступа и стваралачког 
позвања, и као критичара и као универзитетског професора, при-
родно се ослањају на увјерење Меше селимовића како се истинска 



261

критика пише само из љубави, а могли бисмо додати, и због истине. 
стога се, за сам крај овог кратког приказа књиге Трагедија без ка-
тарзе, намећу ријечи Предрага Драгића Кијука: Има теоретичара 
који сматрају да беседи само онаj који говором одлаже смрт, јер и 
када говори о смислу и када говори о почетку и крају, она га слуша, 
сва опчињена. Не мање, када казивање следи линију историје, или 
зраку Јасновидца, па чак и када сведочи зло и препознаје синове таме 
– мрзитељи истине се склањају с пута језику. Зато човек и беседи: 
због истине.
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Соња Ђорић

НОВО ЧИТАЊЕ ИГЊАТОВИЋА – ЊЕГОВЕ 

ЛИЧНОСТИ, ЊЕГОВОГ ДЕЛА И ЊЕГОВОГ ДОБА

(радослав Ераковић, Књига о Јакову, Академска књига – 
Филозофски факултет, Нови сад, 2016).

Књижевни рад Јакова игњатовића у коме значајно место 
заузимају приповетке, романи, текстови програмског карактера, 
мемоари својом разноврсношћу и оригиналношћу плени и 
провоцира читалачку и критичарску пажњу. Богата стваралачка 
продукција Јакова игњатовића била је међу савременицима  праћена 
адекватном критичком рецепцијом (Ј. Ђорђевић, с. вуловић, Ђ. 
рајковић, П. Марковић Адамов, Драгутин Ј. илић, М. савић, Ч. 
Мијатовић, Ј. Јовановић Змај) која је, и  након пишчеве смрти, 
наставила да прати његово дело несмањеним интензитетом. За 
готово сто тридесет година од пишчеве смрти објављен је знатан број 
студија које су вредновале и интерпретирале његов рад (издвајамо 
ауторе: с. Јовановића, Ј. скерлића, М. Црњанског, М. Лесковца, Љ. 
Недића, М. Поповића, в. Глигорића, Б. Михајловића, с. винавера, 
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М. Кашанина, Ј. Јерковића, М. Павића, Љ. Јеремића, Д. иванића, Г. 
Максимовића, Д. М. Ковачевића), те зборник радова сто педесет 
година од доласка Јакова игњатовића у Даљ (1863–2013) [зборник 
радова са међународног научног скупа] (2014). Међу савременим 
проучаваоцима игњатовићевог дела истакнуто место припада 
радославу Ераковићу, критичару, антологичару, приређивачу, 
професору Филозофског факултета у Новом саду, чије четврто по 
реду ауторско посебно издање, Књига о Јакову представља синтезу 
његовог истраживања игњатовићевог стваралаштва и предмет 
детаљније анализе у овом раду.

структуру Књиге о Јакову чини седам студија: ,,о 
разочараним сентандрејским Електрама“, ,,васа решпект и 
црногорски владика: хроника једног имагинарног пријатељства“, 
,,Горски тријумф паланачког аргонаута“, ,,Портрети савременика 
у Мемоарима Јакова игњатовића“, ,,Писма из Елисиума Јакова 
игњатовића као аутопоетичка посланица“, ,,Јаков игњатовић као 
тумач Пере сегединца: скице за портрет незадовољног читаоца“, 
,,Заноси и пркоси младог сентандрејца“ праћених ,,Предговором“, 
,,Хронологијом живота и рада Јакова игњатовића“ и ,,селективном 
библиографијом“. студије су настале као резултат рада у оквиру 
научног пројекта ,,Аспекти идентитета и њихово обликовање у 
српској књижевности“. 

У студији ,,о разочараним сентандрејским Електрама“ 
Ераковић ревидира критичке ставове који су урушавање 
традиционалног патријархалног модела, деградацију и дегенерацију 
славних породица тумачили на равни агилни очеви – пасивни синови, 
приписујући пропаст славне сентандрејске породице одсуству 
мушкости у делању главног јунака при чему су статус женских ликова 
остављали изван видокруга примарног интересовања конструишући 
тематско–мотивску парадигму коју Ераковић дефинише као 
,,одсуство женскости“. Тежиште Ераковићеве анализе јесте природа, 
посебност, статус јунакиња, те њихов утицај на сижејну структуру 
дела, а у оквирима опозиција колективитета и индивидуалитета. 
Аутор дели женске актере романа ,,вечити младожења“ у три 
генерације (прву чини софија Кирић, другу чине Ленка, Катица и 
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Лујза Полачек и трећу Јуца соколовић) и даје иновативно тумачење 
њихове улоге пратећи развојну линију у концепцији њихових ликова 
од конзервативног схватања улоге жене у колективу до побуне 
и отпора таквом устројству. развојни лук отпочиње од Татјане, 
софијине мајке, која, не усуђујући се да се супротстави мужу и тако 
наруши патријархалну хијерархију, ћутке прати његово срљање у 
материјалну и социјалну пропаст, а потом, удајући кћер за старијег 
удовца који ће јој обезбедити материјалну сигурност, поступа у 
складу са наметнутим обрасцима колективитета како би одржала 
привид одређеног економског и друштвеног статуса. иако софија 
беспоговорно прихвата родитељску одлуку о удаји, Ераковић кроз 
њен лик уочава имплицитне назнаке доминације женског принципа 
користећи смрт ћерке Пелагије као кључни композициони сегмент 
који доприноси Ераковићевој идентификацији Шамике као лика 
двојника и компензаторску фигуру, чиме се урушава његов статус 
централног јунака који му је традиционална критика приписала. 
Ераковић систематично указује на постепену доминацију женског 
принципа реализовану кроз самосвесно, смело и експлицитно 
артикулисање ставова друге и треће генерације женских ликова 
који, кроз самосталан одабир супруга (Ленка, Лујза), психолошку 
дистанцираност (Катица) или аутодеструктивну природу (Јуца), 
испољавају отпор према нормама патријархалне заједнице и 
супротстављање ауторитету.

У тексту ,,васа решпект и црногорски владика: хроника једног 
имагинарног пријатељства“, Ераковић успоставља интертекстуалне 
релације између романа Јакова игњатовића ,,васа решпект“ 
и путописа ,,Писма из италије“ Љубомира Ненадовића кроз 
аналогије између ликова Његоша и васе решпекта констатујући 
да је лик Његоша из ,,Писама из италије“ много ближи лику васе 
решпекта него ,,нефикционалним“ протагонистима мемоара саве 
Текелије, Проте Матеје Ненадовића и Нићифора Нинковића. 
Указујући на подударности у карактеризацији ликова Његоша 
и васе у виду њиховог патриотизма и неразумевања због истог 
Ераковић афирмативно вреднује прозне литераризације Његошевог 
лика указујући на њихову неопходност у актуелним књижевним 



266

Ч
И

ТА
Њ

Е 
КА

О
 П

ЕИ
С

П
И

ТИ
ВА

Њ
Е 

   
 П

ри
ка

з С
оњ

е 
Ђ

ор
ић

 о
 Е

ра
ко

ви
ће

во
ј м

он
ог

ра
ф

иј
и 

о 
Ја

ко
ву

 И
гњ

ат
ов

ић
у

токовима како би допринели бољем разумевању и олакшаној 
рецепцији Његошевог дела од стране савремене читалачке публике 
и очувању националног духовног и културног идентитета коме су 
и сами владика и васа тежили.

Текстом ,,Горки тријумф паланачких аргонаута“ Ераковић 
превазилази општеприхваћена, поједностављена тумачења 
игњатовићевог дела као реалистичке хронике декаденције и 
деградације српског грађанства у Угарској нудећи иновативно 
читање приповедака ,,Једна жена“ и ,,Пита 1000 форината“ које 
отвара игњатовићево дело у правцу актуелног, свевременог и 
универзалног интерпретирања људских доминанти негативно 
вредносно детерминисаних као што су: манипулација, сујета, 
стварање привида, прибегавање лажима, маскама, опчињеност 
материјалним. Литераризујући проблемске аспекте као су: просац 
шпекулант и илузиониста, девојке за удаје које, уз подршку својих 
породица, креирају лажне представе о себи, концепција брака 
као новчане трансакције, комшијски помодарски анимозитет 
игњатовић је ,,скицирао портрете модерних антихероја врлог новог 
света, у којем опскурна социјална мимикрија пружа индивидуи 
много веће шансе за успех од поштовања основних моралних и 
етичких принципа“. 

Текстом ,,Портрети савременика у Мемоарима Јакова 
игњатовића“ Ераковић успоставља критички однос према 
негативној рецепцији мемоарско-прозног дела у тренутку његовог 
појављивања конципирајући своју афирмативну рецепцију на 
темељима савремене истраживачке перспективе која занемарује 
ванлитерарна исходишта на којима је почивала првобитна 
рецепција. Ераковић конципира свој преглед у три тематске целине 
(белешке о породици, описи преломних историјских догађаја 
и портрети великих српских песника) у складу са структуром 
интерпретираног текста. Као посебности Мемоара Ераковић 
издваја: уздржана сведочанства о проблематичним породичним 
односима аутора, рефлексије о актуелним политичким токовима, 
откривање наличја званичне биографије Јосифа рајачића, 
портрете српских књижевника: симе Милутиновића сарајлије, 
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Милована видаковића, Јована стерије Поповића, Јована Хаџића, 
Бранка радичевића, Јована Јовановића Змаја, Ђорђа Марковића 
Кодера. Ераковић наглашава књижевноисторијску и уметничку 
релевантност сегмената посвећених Кодеру идентификујући их као 
,,вредносни врх“ игњатовићевог мемоарско–прозног остварења.

У расправи ,,Писма из Елисиума Јакова игњатовића као 
аутопоетичка посланица“, Ераковић исправља неправду коју су 
,,Писма из Елисиума“ претрпела оставши скрајнута у домаћој 
историографији. Ераковић издваја поетичке одлике игњатовићеве 
посланице конципиране као имагинарне преписке мртвих српских 
књижевника са светом живих подвлачећи њен значај за читање 
и разумевање целокупног игњатовићевог дела. Проблемски 
аспекти интерпретирани у посланици и у Ераковићевом тексту 
јесу размишљања о читалачкој публици, књижевној критици и 
оригиналности. Посланица је дала критички осврт на домаћу 
читалачку публику истичући условљеност њеног односа према 
књижевном стваралаштву друштвеним статусом појединца, 
као и баријером коју су створили сами писци, указала је на 
слабости српске књижевне критике у виду њене необјективности, 
позитивистичког приступа, личног анимозитета критике према 
писцу, јасно је дефинисала став аутора да је вредност дела сразмерна 
степену његове оригиналности, инсистирала је на афирмацији 
маргинализованих писаца.

У тексту ,,Јаков игњатовић као тумач Пере сегединца: ски-
це за портрет незадовољног читаоца“, Ераковић ставља у центар 
интересовања полемику о уметничкој вредности ,,Пере сегединца“ 
у којој су своје ставове супротставили Јаков игњатовић и Миша 
Димитријевић. Четири године након првог критичког осврта 
о историјској драми, игњатовић је објавио и други осврт који је 
заправо био афирмативан приказ књиге свештеника Димитрија 
руварца, која је, иако посвећена животу и раду митрополита 
вићентија Јовановића, већу пажњу посветила критиковању 
драме Лазе Костића, те је тако постала исходиште сукоба Јакова 
игњатовића и Мише Димитријевића. Покровитељски однос 
игњатовића према митрополиту Ераковић тумачи као последицу 
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личног искуства у виду друштвене стигме на политичкој основи 
која је имала утицаја и на рецепцију његовог стваралаштва и 
интерпретира Ераковићево читање ,,Пере сегединца“ као личну 
исповест писца мученог могућношћу да ће његово стваралаштво 
остати у сенци осуде јавности према идејама које је заступао.

Завршни Ераковићев текст ,,Заноси и пркоси младог 
сентандрејца“ даје осврт на етапу уредничког рада у игњатовићевом 
животу, са акцентом на разлозима због којих је прихватио место 
уредника ,,Летописа Матице српске“ и постигнућима за време 
двогодишњег рада. разлоге за игњатовићево прихватање места 
уредника часописа који је у том тренутку изгубио некадашњи 
престиж Ераковић види у игњатовићевој личној амбицији да 
опоравком часописа допринесе личној афирмацији. иако је Ераковић 
недвосмислен у ставовима да је игњатовићу уређивање Летописа 
Матице српске донело невоље, закључује да би проучавање богате 
уредничке каријере Јакова игњатовића допринело ревалоризацији 
његовог доприноса српској периодици.

Низом промишљања о богатом прозном и публицистичком 
опусу истакнутог писца епохе реализма у српској књижевности, 
радослав Ераковић обогатио је историју читања дела сентандрејског 
ствараоца иновативним тумачењима и, узевши о обзир његове 
личне ставове, опредељења, искуства, хронотопске реалије, 
субјективна исходишта литерарног ткања креирао јединствену, 
свеобухватну, прецизну синтезу комплексне личности писца 
померивши границе читања игњатовићевог стваралачког лика и 
дела ка новим видицима.
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Душко Певуља

НЕИЗБРИСИВИ ПЕЧАТИ ТРАЈАЊА

Бранко Докић и радован Јовић: Ливањски Срби: просвјетно-духовна 
заоставштина, слово, Бањалука, 2017. године.

Монографија Ливањски Срби: просвјетно-духовна заостав-
штина, настала као резултат истраживачког рада Бранка Докића 
и радована Јовића, поред увода, пописа консултованих извора и 
коришћене литературе, садржи осам засебних цјелина. ријеч је 
о књизи која је зналачки организована: обухваћено двовјековно 
раздобље презентовано  је хронолошким редом, издвајањем већих 
врменских цјелина (аустроугарски период, вријеме југословенских 
држава), а онда је у засебне одјељке раздвојено сагледавање 
просвјетне и духовне баштине. оваквим рјешењем књига је до-
била на прегледности, унутрашњој равнотежи и систематичности. 
Наглашавамо то посебно зато што су се аутори прихватили зама-
шног истраживачког подухвата чије резултате није било једноставно 
саопштити у једном дјелу невеликог обима, при чему се има утисак 
да ништа важно није заобиђено. импонује умјешност двојице ау-
тора да опишу и освијетле бројне догађаје, укажу на илустративне 
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чињенице (које углавном не спадају у ред општепознатих) те да са-
опште имена бројних истакнутих појединаца (на појединим страни-
цама књига поприма карактер лексикона) а да текст, ипак, сувише 
не оптерете, свакако не више него што то подразумијевају књиге 
наглашено истраживачког захвата.

Школа и црква су матичне ћелије духовности, због чега је 
разумљиво што су Бранко Докић и радован Јовић своју причу о 
прошлости срба са подручја Ливна везали за судбину ове двије, 
у српском националном искуству, готово митске институције. 
српска школа у Ливну почела је са радом 1820. године, што је чини 
најстаријом установом ове врсте у Босни и Херцеговини. Када се 
узме у обзир читав српски духовни простор, Ливно, с обзиром на 
ову чињеницу, у самим зачецима школства код срба заузима по-
себно мјесто. Школа је најприје била смјештена у кући јеромонаха 
серафима Којдића, да би након неколико премјештања, среди-
ном деветнаестог вијека, била саграђена школска зграда, једна од 
најљепших грађевина у тадашњој Босни и Херцеговини. Даривањем 
позамашних материјалних прилога за подизање школске зграде 
и потоње функционисање школе, богате ливањске газде и трго-
ваци представљени су као окретни и способни људи које краси 
родољубиви занос, заинтересованост за националне послове те 
оштроумна далековидост. важно је што су њихова имена наведена 
у овој књизи! Школа у врбици, која није прекидала са радом ни за 
вријеме Другог свјетског рата, иако је Босна и Херцеговина била у 
саставу Независне државе Хрватске, посебна је драгоцјена ријеткост 
којој су аутори заслужено посветили знатну пажњу. о овој школи и 
њеној учитељици Милици Шешум снимљен је документарни филм 
упечатљивог наслова „Буквар првоборац“.

стожер вишедеценијског духовног окупљања ливањских 
срба јесте црква која је 1859. године „према писаним документима 
и предању“ саграђена за мјесец дана. Приликом сакупљања нов-
ца за изградњу цркве и добијања потребне дозволе, имућни срби 
са овог подручја показали су исту ону свијест која је руководила 
њихове претходнике приликом подизања школе. Ливањска црква 
располагала је са око осамдесет веома вриједних икона, настајалих 
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у временском раздобљу од 15. до 19. вијека. Аутори су у овом дијелу 
књиге Ливањски Срби: просвјетно-духовна заоставштина више 
простора посветили светосавским свечаностима у Ливну, као 
јавним манифестацијама духовне самосвјести, а затим и крсним 
славама, традиционалним  видовима породичног православног 
заједништва.

Друга половина двадесетог вијека представља стагнацију у 
просвјетном и духовном животу ливањских срба. рат у Босни и 
Херцеговини (1992–1995) резултирао је борбом за физички опста-
нак, што увијек са собом доноси и духовну девастацију. Зато су за-
вршна поглавља књиге у знаку настојања да се сачува спомен на пе-
риоде бриљантног просвјетног и духовног успона срба са подручја 
ливањског краја. Тим напорима велики допринос су дали аутори 
ове монографије: Бранко Докић и радован Јовић.

Један од тих догађаја јесте обиљежавање стогодишњице 
сПТД „сундечић“. Тим поводом је у Бањалуци (2007) организован 
научни скуп посвећен Јовану сундечићу, а у Ливну уприличена све-
чана академија. истим поводом објављен је и зборник радова Јован 
Сундечић: свештеник, пјесник, дипломата, чиме је на убједљив на-
чин раскривена неправда заборава са једног знаменитог Ливњака. 

Други догађај је изложба „Конзерваторијски досије“ на 
којој су у Бањалуци (2009), изложене поводом обиљежавања 
150-годишњице освештања православног храма Успења пресвете 
Богородице у Ливну, од ратног вихора спасене а затим конзервиране 
вриједне иконе из овог светилишта.

Монографија Ливањски Срби: просвјетно-духовна заостав-
штина, настала узорним трудом Бранка Докића и радована Јовића, 
драгоцјено је дјело за познавање скоро двовјековне културне 
историје једног важног географског простора, који је данас изван 
српских државних оквира, на коме су срби сведени  на бројчани 
минимум и опасну границу биолошког опстанка. истрајно се 
одупирући опаким силама сатирања и затирања, непредвидивим 
историјским кретањима, они су остављали упечатљиве духовне тра-
гове као неизбрисиве биљеге свог националног битисања. Ауторе 
ове књиге, Бранка Докића и радована Јовића, руководила је свијест 
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да описивањем и освјетљавањем просвјетно-духовне заоставшти-
не исписују аутентичну историју ливањских срба. Учинили су то 
ослањањем на необориве доказе, истраживачки добро засновано, 
без баласта завичајне патетике, непретенциозно (упркос уплитању 
чињеница из политичке историје, географије, демографије), најзад, 
стилски пријемчиво како за будуће истраживаче тако и за најшири 
круг читалаца.
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