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ГО РАН МИ ЛЕН КО ВИЋ

ЛУ ДИ ЛО И КУЛ ТУ РА У РО МА НУ  
„ЈЕ ДАН РА ЗО РЕН УМ” ЛА ЗА РА КО МАР ЧИ ЋА

1. На по за ди ни омла дин ског на ци о нал ног за но са из шез де
се тих го ди на 19. ве ка, ма сов но га тур ско га исе ља ва ња и на пу шта ња 
срп ских гра до ва у по след њим го ди на ма вла да ви не кне за Ми ха и
ла и па то са за дру жнопа три јар хал не иде о ло ги је и ње но га је зи ка, 
дао је Ла зар Ко мар чић у ро ма ну Је дан ра зо ре ни ум, уну тар при че 
ои ви че не љу бав ним тро у глом, исто ри ју јед ног тра гич ног лу ди ла. 
Ро ман је пр во бит но, 1893. го ди не, до био рад ни на слов Кант на шег 
до ба, по син таг ми из јед не при па да ју ће му ре пли ке, али је на 
пред лог кри ти ча ра Љу бо ми ра Не ди ћа име тек ста из ме ње но. Под 
ак ту ел ним на сло вом об ја вљен је у Срп ској књи жев ној за дру зи 
1908. го ди не. 

Струк ту ра ро ма на тро дел на је. 
У пр вом де лу уве де ни су ли ко ви и ство рен је љу бав ни за плет 

су сре та њем про та го ни ста. Бе о град ски гим на зи ја лац Сте ва, ко ји 
при по ве да у пр вом ли цу, кре ће у по се ту се стри у Љу бо ви ју; то ком 
пу то ва ња сре ће ви со ко школ ца Ве љу, ко је га су не ду жног осу ди ли 
на ка зну би че ва ња, због на вод не кра ђе; по том, у од су ству Ве љи
ном, упо зна ле пу Рок сан ду, кћер љу бо виј ског ка пе та на Ми ће. Иза 
про та го ни ста ви ди се за дру га Сми ља ни ћа (Ве ља је син чи чаДа ке 
Сми ља ни ћа, гла ве за дру ге) и мно штво спо ред них ли ко ва: зе мљо
по сед ни ка, ко чи ја ша, пи са ра, пан ду ра и дру гих лич но сти из Љу
бо ви је и се ла Љу бо ви ђе. 

У дру гом де лу ће до ћи до су ко ба ме ђу ли ко ви ма – крат ко се 
пра ти за јед нич ки сту дент ски жи вот Сте ве и Ве ље у Бе о гра ду и у 
Љу бо ви ђи, све до тре нут ка ка да Ве ља, об у зет лу ди лом, не по ку ша 
у сво јем до му да уби је Сте ву. 
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У тре ћем де лу до ла зи до рас пли та ња, да тог као збир по ро
дич не сре ће јед ног ју на ка, уса мље нич ке ре зиг на ци је дру гог и 
тра гич не смр ти тре ће га, лу ди лом об у зе то га ју на ка. У за вр шном 
де лу при ка зао је Ко мар чић по се ту бол ни ци за мен тал но обо ле ле, 
опис лу ди ла Ве ље Сми ља ни ћа, ње го ву смрт у Док то ро вој ку ли, 
ко јој сле ди рас пад за дру ге Сми ља ни ћа, по том Сте ви ну бо лест 
ко ја се ја ви ла на вест о Рок си ној про сид би и уну тра шње ту ма че ње 
лу ди ла, да то кроз ре чи чар шиј ског ле ка ра Да, Сте ви ног при ја те
ља и „ше фа луд ни це”, управ ни ка бе о град ске „бол ни це за с ума 
си шав ше”. Ро ман се окон ча ва слу чај ним су сре том Сте ве са Рок сом 
и ње ном по ро ди цом у бе о град ској „Кне же вој пи ва ри”. Сте ва окон
ча ва при чу ре зиг ни ра ним над но ше њем над суд би ном и сми слом 
сво је љу ба ви: „Сре ћа се не тра жи. Она се на ђе.”1

У кри ти ци по сто је два су прот ста вље на ту ма че ња у ве зи са 
сли ком лу ди ла у ро ма ну. Јед но чи та ње схва та ро ман као ко смич
коме та фи зич ку при чу о лу ди лу иза зва ном пре те ра ним чи та њем 
фи ло зоф ске ли те ра ту ре о по стан ку све та и уни вер зу ма (Јо ван 
Де ре тић, Сло бо дан ка Пе ко вић).2 Дру го, пот по мог ну то ту ма че њем 
из са мог тек ста, гле да на лу ди ло као на по себ ним сти му лу си ма 
по кре ну ту и ожи вље ну већ по сто је ћу па то ге ну ком пе тен ци ју (Жи
во мир Мла де но вић, Бо жур Хај ду ко вић).3 Лу ди ло на ла зи сво је 
те ло у фик си ра њу пи та ња о на стан ку уни вер зу ма и пр во бит но сти 
про сто ра, ма те ри је, вре ме на, кре та ња итд. У пр вом слу ча ју лу ди
ло је по сле ди ца чи та ња, а у дру гом узрок чи та ња и фи ло зо фи ра ња 
о пр вим пи та њи ма по сто ја ња. Мо је чи та ње пред ста вља ња лу ди ла 
у Јед ном ра зо ре ном уму, при ко јем сам се тру дио да раз от кри јем 
и име ну јем гла со ве ко ји ма је и кон тек сте у ко ји ма је лу ди ло кон

1 Ла зар Ко мар чић, Је дан ра зо рен ум и За пи сник јед ног по кој ни ка, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град 1908, 132. 

2 „Ње гов [се] ју нак то ли ко за нео Кан то вом те о ри јом о по стан ку ко смо са 
и иде јом о бес ко нач но сти вре ме на и про сто ра да је на кра ју због то га из гу био 
ра зум.” (вид. Јо ван Де ре тић, Срп ски ро ман: 1800–1950, Но лит, Бе о град 1981, 
188); „По овом за о ста лом и при кри ве ном па три јар хал ном пра ви лу ван про сеч
ни ју нак ће за вр ши ти ло ше: отро ван гра дом и град ским за да хом као у Два 
ама не та, или ће по лу де ти об у зет књи шким ма шта њи ма као ’Кант на ших да на’ 
у ро ма ну Је дан ра зо рен ум” (вид. Сло бо дан ка Пе ко вић, „Ла зар Ко мар чић” [као 
по го вор у:] Ла зар Ко мар чић, Два ама не та: ро ман, Про све та, Бе о град 1984, 177). 

3 „Ту је при ка за на жа ло сна суд би на мла ди ћа Ве ље Сми ља ни ћа, ве ли ко
школ ца, из се ла Љу бо ви ђе код Љу бо ви је. Оп те ре ћен на сле ђем (ње гов пре дак је 
ско чио су ма нут у Дри ну и уда вио се), ње му је био по тре бан на из глед не зна тан 
по вод, па да и сам по лу ди.” (вид. Жи во мир Мла де но вић, Срп ски ре а ли сти, Жи 
во мир Мла де но вић / Чи го ја, Бе о град 2007, 493). „Лу ди ло је још да то као „бег” 
из не из ве сно сти у ме та фи зи ку и ње не за мр ше не сфе ре, што ју на ка ко нач но 
од вла чи на дно. Ту фи ло зоф ски је зик је сте ка луп у ко јем ће у од го ва ра ју ћем 
тре  нут ку лу ди ло на ћи пу ко ти ну и раз ли ти се из ван до зво ље них гра ни ца.” (вид. 
Бо жур Хај ду ко вић, „По го вор”, у: Ла зар Ко мар чић, Је дан ра зо рен ум, Но лит, 
Бе о град 1981, 165). 
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стру и са но и ко мен та ри са но, по ста вље но је на су прот те зи да је 
фи ло зоф ски дис курс из вор лу ди ла, та ко ђе и на су прот ми шље њу 
да је та кав „кан тов ски” је зик ње гов суп стан ци јал ни из раз. Дис кур
зив но је сте оно што у струк ту ри су бјек тив но сти тра гич ног ју на ка 
Јед ног ра зо ре ног ума пред ста вља од су ство лу ди ла. За дру жнопа
три јар хал ни мен та ли тет ин хи би ран је да то при ме ти – уну тар 
ње го ве кул ту ре ис по ља ва ње дис кур зив ног је знак мо гу ће не нор
мал но сти или лу ди ла. 

2. Си мо Ма та вуљ у крат кој бе о град ској но ве ли „Хри стос Вос
кре се” до во ди чи та о ца у под нож је Док то ро ве ку ле на Вра ча ру, у 
ње ну сен ку. У Ко мар чи ће вом ро ма ну да та је сли ка би зар не уну
тра шњо сти ове не ка да шње бол ни це за мен тал но обо ле ле. И са мо 
при бли жа ва ње „лу дом ме сту”, да то у не ко ли ко крат ких сце на, 
уз не ми ру ју ће је: тре ска ви зву ци кре та ња ко чи је ко ји се у еху од би
ја ју од усну лих бе о град ских ку ћа, пе сма пи ја на ца, сва ђа на ули ци, 
кр хо ти не раз го во ра ко ји до ла зе из та ме, ту го ва ње и пи ска ње мај ке 
над мр твим си ном. По том, уну тар мрач не, је два осве тље не ку ле: 
лу да Бе ла ца ри ца, по лу де ла мај ка умр ле де це, опи си опо рог све та 
веч не уо бра зи ље и бе све сти. „Сад имам да ти пред ста вим Кан та 
на шег до ба. Он, си ро мах, и да њу и но ћу хо да по сво јој ће ли ји и 
ства ра но ве све то ве по обра сцу и ме то ди, што нам их је от крио ве
ли ки фи ло соф Кант”, ка же на ра то ру док тор Д, управ ник бол ни це, 
сто је ћи пред ће ли јом тра гич ног ју на ка ро ма на, Ве ље Сми ља ни ћа. 
О „кан тов ском” лу ди лу као нео по зи вој чи ње ни ци ро ма на про го
ва ра ју су ге сти бил ни глас на ра то ра и њи ме по сре до ва ни ла ич ки 
гла со ви јав но сти и ин сти ту ци о на ли зо ва ни глас ме ди цин ске дог ме. 
Зна че ње на мет ну то ту ма че њем из са мо га тек ста – да је „кан тов
ски” го вор је дин стве ни из раз ју на ко вог лу ди ла – би ва ла ко при хва
ће но од стра не ју на ка, али и од стра не про фе си о нал них ту ма ча 
ро ма на.

На су прот свем том јед но гла сју, чи ни се да је Ко мар чи ћев 
ју нак Ве ља Сми ља нић луд упра во у оној ме ри у ко јој је ње го ва 
„кан тов ска” иди о син кра зи ја у су ко бу с ње го вим лу ди лом. Не срећ
ни сту дент Ве ља Сми ља нић је сте луд – ње го во лу ди ло спој је 
па ра но ич ног стра ха, ужа сних ви зи ја и стра хо ви те суб вер зив но сти. 
У ку ћи у ко јој га обо жа ва ју, ку ћи ње го вих ро ди те ља, он уда ра те
лом о зи до ве, из би ја про зор ска ок на и сти ска кр ва вим ша ка ма по
ло мље но ста кло. У лу ди лу, они ко ји га љу бе ње го ви су не при ја те љи, 
ује ди ње ни пре те ћом за ве ром. Во ђен ма ни јом сло же ном од пре
стра вље но сти и уби лач ке агре сив но сти, он ће ума ло уби ти сво је га 
при ја те ља, сво је га двој ни ка и су ста на ра из Бе о гра да, Сте ву. Али, 
је зик Ве ље Сми ља ни ћа и ње гов ум ни су, ка ко је то на го ве ште но 
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у на сло ву ро ма на, ра зо ре ни, већ рас по лу ће ни.4 Ју нак Ко мар чи ће вог 
ро ма на, пре ма оно ме ка ко је пред ста вљен, ни је пот пу но луд у уо
би ча је ном сми слу те ре чи, да кле не ра зу ман, ли шен све сти – ње гов 
је зик је и „кан тов ски”, он је у јед ном по себ ном сми слу и ми сле ће 
би ће и он то оста је до са мо га кра ја. Та ква кан тов ска ми сле ћа „ди
мен зи ја” по сто ји у ју на ку и пре лу ди ла, и за вре ме ула же ња у 
ње га – Ве ља Сми ља нић је још је дан у ни зу оства ре ња оми ље ног 
Ко мар чи ће вог ли ка, ко смич ког са ња ра и за не се ња ка. У јед ном 
тре нут ку „кан тов ски” је зик пре ра шће из сим бо ла ин те лек ту ал не 
ра до зна ло сти у ору ђе раз ре ше ња од но са уну тар љу бав ног тро у гла, 
по том и оп штег ег зи стен ци јал ног по ло жа ја ју на ка. Тај је зик при
вид но је сте део лу ди ла, али ни је ни ти ње гов узрок, ни ти као не што 
што прет хо ди лу ди лу мо же би ти ње гов чист из раз и по сле ди ца. 
Кан тов ско је не што дру го у од но су на лу ди ло. „Кан тов ски” је зик 
ју на ка на дру га чи ји на чин при па да сло же ној струк ту ри ју на ко ве 
су бјек тив но сти. Ка ко је ово двој ство мо гло да по ста не чи ње ни ца? 

3. На са мом по чет ку ро ма на пред ста вље на је сце на у ко јој та
да шњи гим на зист Сте ва у управ ном дво ри шту ад ми ни стра ци је 
при су ству је сце ни јав ног би че ва ња. Сто је ћи на спрам би че ва о ца, 
пред пу бли ком, ди ваљ, пре стра вљен, на ту штен, не све сног по гле да, 
не пра вед но оп ту жен да је крао из тур ских ку ћа, Ве ља Сми ља нић 
про го ва ра у сво ју од бра ну не ве ро ват ним де скрип тив ним гла сом: 

Он нас је на шао на ка пи џи ку Али бе го ви ћа. Ту бе смо за ста ли. 
Ка пи ја ши ром отво ре на. Ду ге але је шим ши ра, зе ле но џбу ње јор
го ва на и зо ве, сил но бо кор је ру жа, па он да чи та ви сво до ви осман
лу ка; па онај жи во пи сни, на тул бу на лик, ки оск, што је сав об у чен 
ло зом, зим зе ле ном и дру гим пу за вим би љем – ле жао је у јед ној 
стра шној ру ше ви ни, као да је по све му бе со муч ност сво је ко ло 
во ди ла. При зна ти мо рам да су ме ове ру ше ви не до ср ца га ну ле.5 

Овај јук ста по ни ра ни, на ки ће ни, ин вер зив ни го вор, не згра пан у 
сре ди шту ју на ко ве афек тив не хи сте ри је, ни је ни шта дру го до го вор 

4 Еу ген Блој лер ће у пси хи ја три ју уве сти тер мин „ши зо фре ни ја” (у зна че
њу „бо лест ра за ра ња ума”), тру де ћи се да њи ме нај пре ци зни је опи ше па то ге не
зу ко ја рас та че, ра сло ја ва и не по врат но уни шта ва ум ни део људ ског би ћа. Иа ко 
су ау тор ро ма на и ње го ви са вет ни ци по во дом име но ва ња ро ма на мо гли да се 
по слу же нпр. кри те ри ју ми ма ко је је у пси хи ја три ју увео 1896. го ди не не мач ки 
пси хи ја тар Емил Кра е пе лин (кри те ри ју ми за раз ли ко ва ње бо ле сти, тзв. кри те
ри ју ми ис хо да), у ко ји ма су, из ме ђу оста лог, опи са не и мен тал не бо ле сти ко је 
под ра зу ме ва ју ис ход очу ва ња ба зич них ин те лек ту ал них спо соб но сти су бјек та 
(као што је нпр. па ра но ич на су ма ну тост), сли ка лу ди ла у ро ма ну очи глед но је 
пот пу но од го ва ра ла на ве де ном ти пу пот пу ног ра за ра ња лич но сти. 

5 Стр. 9–10. 



458

са мо га на ра то ра, ње го вих ду гих, ме ких де скрип ци ја, ко је на не ко
ли ко ме ста у ро ма ну оте жа ва ју и успо ра ва ју текст. На оп ни ро ма на, 
ко јом би мо гла би ти пред ста вље на ре фе рен ци јал на илу зи ја, овај 
де таљ је рез. Он ука зу је на кон стру и са ње, ко ли ко пред ста вље ног 
све та, то ли ко и са мог на ра то ра. По себ но су у том сми слу за ни
мљи ви де ло ви тек ста у ко ји ма ау тор про це њу је, су ди, име ну је, 
од ре ђу је ствар ност и ње не вред но сти. Број не те шке тач ке при че, 
у ко ји ма је ну жно пре ло ми ти рад њу, об ја сни ти ње не там не де ло
ве или кон сти ту и са ти лик, Ко мар чић је ре ша вао пу тем ко мен та ра 
ко је су из го ва ра ли по је ди ни од ли ко ва. Лик Ве ље Сми ља ни ћа би ва 
ко мен та ри сан и чи тан упо тре бом по вла шће них гла со ва ли ко ва 
ли ше них лу ди ла. Упра во ко мен та ри ко ји по ја шња ва ју по ступ ке, 
ту ма че али је на ци је и про ме не ме ђу ак те ри ма на ме ћу вла сти та 
ту ма че ња и у њи хо вим рас це пи ма кри је се део исти не о су бјек
тив но сти лу до га Ве ље Сми ља ни ћа. 

У тек сту је би ло по треб но раз ја сни ти ка ко је мо гу ће да се два 
иден тич на мла ди ћа, ко је ве же при ја тељ ска љу бав, чи је су лич но сти 
на пра вље не од исте иде о ло шке гра ђе, ко ји има ју исту на рав ћу та ња, 
ко ји во ле исту де вој ку, ко је му чи иста сум ња и жа ри иста љу бав, 
раз ли ку ју по сво јој суд би ни то ли ко да је дан од њих по лу ди, а дру
ги не? Ко мен тар, већ по ме ну ти, да је док тор Д. за вре ме по се те Док
то ро вој ку ли – у пи та њу је на след но жа ри ште ко је ти ња у јед ном 
од њих и у не ком стре сном тре нут ку се рас па љу је. Већ је на ве де но 
да док тор Д. сма тра Ве љин „кан тов ски” је зик из ра зом, а не узро ком 
лу ди ла. Је дан пак дру ги спо ред ни лик, сту дент Сте ва Ше вр љу га, 
тип ше ре та, ко ме ди ја ша, Ве љи но лу ди ло ту ма чи као не по сре дан и 
по гу бан ути цај ли те ра ту ре, иш чи та ва ња Кан то ве фи ло зо фи је при
ро де.6 Сам на ра тор има соп стве не кон клу зи је, нпр. да се кон ци „жа
ло сне дра ме” укр шта ју у тач ки слич но сти из ме ђу два ју ак те ра,7 те 
да је Ве љи но ср дач но сти ска ње ру ку и ис каз о од у зи ма њу ме ста у 
ку ћи за пра во дру ги и при кри вен на чин да се ис ка же бо ја зан од гу
бље ња ме ста у Рок си ном ср цу.8 Про це на на ра то ра је да је Ве љин ум 
на пу као и да су ње го ве ми сли ис ко чи ле из ко ло се ка здра ве ло ги ке.9 
Ко мен та ри су су ге сти бил ни и ли ше ни упит но сти. У тек сту, за пра
во, има мо низ на из глед по у зда них са ве та ка ко да чи та мо по на ша ње 
ли ко ва, по себ но Ве ље Сми ља ни ћа: је зик ње гов, ње гов ум, ње го ва 
ли те ра ту ра, ко нач но и са мо ме сто где се на ла зи – је дан за се бан свет, 
свет мрач них ви си на, бе све сти, где ту ли и по след њи пла ми чак све
сти – то је све лу ди ло са мо по се би, у сво јем чи стом об ли ку. По себ но 

6 Стр. 101. 
7 Стр. 59. 
8 Стр. 60. 
9 Стр. 74. 
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је бит но да та ко ми сли на ра тор, ко ји је по сред ник из ме ђу чи та ла ца 
и при че, из ме ђу све сти и лу ди ла. 

Текст нам до но си оп шту фор му лу на ста ја ња Ве љи ног лу ди ла 
– ње го ва „кли ца” је у на сле ђу, а ње го во ка та стро фал но „бу ја ње” је 
у ду шев ном по тре су, кре та њу ко је га „за ли ва”.10 Три основ на кри
те ри ју ма у ства ри ма и до га ђа ји ма око ко јих се об ли ку је „по трес” 
је су: иден тич ност, за мен љи вост и ћу та ње. 

У из ве сном сми слу, два мла ди ћа, Ве ља и Сте ва, јед но су би ће. 
Фи зич ка слич ност, по себ но њи хо вих ли ца, пот пу на је. Њи хов по
глед на свет иден ти чан је. Ко мар чић је ов де по сти гао онај иде ал 
о ко јем го во ри Бах тин – да се ви шак зна ња јед ног су бјек та у од но су 
на дру ги су бјект мо же до ки ну ти са мо уни ште њем раз ли ке ме ђу 
њи ма, пот пу ним из јед на че њем две осо бе.11 А то је ура дио за то што 
ви ше су бје кат ска иден тич ност ко ја же ли је дан објект ра ђа рад њу.12 
„Бо га ти, ка ко се зо веш?”, пи та ће Ве љин мла ђи брат Ки ћа Сте ву 
на дру му. „Сте во – а што пи таш?”, од го ва ра Сте ва. „Да си жив и 
здрав!.. Исти мој ба та!...”, уз вра ћа де те.13 Та ко и Ве љи на се стра 
Ико ни ја („Исти ба та!”),14 ста ри ца из за дру ге („Од се че на гла ва!”),15 
то исто ми сли чар ши ја ка да за ме ни Сте ву и по лу де лог Ве љу,16 или 
ба ба Стој ка, Сте ви на и Ве љи на су сет ка у Бе гра ду („Ни шта леп ше 
но ви де ти, да се ова ко ле по бра ћа па зе”),17 у че му је раз у ве ра ва 
мла да су сет ка Пе ла ди ја. Иден тич ност се стал но об ја вљу је. Не ве
ро ват ну слич ност сва ка ко пре по зна ју и они са ми: 

И Ве љо се за ми сли, па ће од јед ном окре ну ти:
„Ама, је ли мо гућ но, да ми је дан на дру гог та ко ли чи мо? Они 

сви, ама баш сви – и чи ка, и на ја, и стри на, па и наш Ки ћа и ка пе
тан и гђа ка пе та ни ца и… и сви, што су те ви де ли и по зна ли, ка жу, 
да смо – као ра се че на ја бу ка.”

И он да оде мо на огле да ло. Огле да ли смо се; по гле да ли се, па 
се опет огле да ли. Чу до Бож је! Ми смо је дан на дру гог нео бич но 
ли чи ли – и ра стом и ко сом и очи ма и по гле дом и – го то во сва ком 
цр том на ли цу: али од куд и јед ном и дру гом ове бе ле ге на че лу?... 
За ми сли мо се.18

10 Стр. 126. 
11 Ми ха ил Бах тин, Ау тор и ју нак у естет ској ак тив но сти (прев. Алек

сан дар Бад ња ре вић), Брат ствоје дин ство, Но ви Сад 1991, 23. 
12 Упор. нпр.: Гот фрид Ке лер, „Три пра вед на че шља ра”, Иза бра на де ла. 

Књи га пр ва, (прев. Иси до ра Се ку лић), На род на про све та, Бе о град [б. г.], 3–67.
13 Стр. 17. 
14 Стр. 31. 
15 Исто. 
16 Стр. 89. 
17 Стр. 50.
18 Стр. 45. 
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„Бе лег на че лу” ни шта је дру го до знак фик ци о на ли зо ва ња 
и ства ра ња по себ ног са др жа ја у мо гу ћем све ту. Та по себ ност је 
бит на и као та ква би ће пр о ко мен та ри са на (кон ци дра ме се укр
шта ју у тач ки слич но сти). Раз вој иден тич но сти пра ти тро дел ну 
струк ту ру ро ма на: она је у по чет ку пот пу на, по том је ван рав но
те же, на кра ју она не ста је. По че так не стан ка ис то сти ја вља се у 
сце на ма у ко ји ма је при ка за на Ве љи на за ми шље ност и уко че ност, 
ја ча ње ани мал них цр та и ја ча ње агре си је те ла. (И код Ко мар чи ћа, 
као и код Ма та ву ља, лу ди ло узи ма за се бе ли це жи во ти ње, глад
ног ву ка, ди вље и глад не зве ри ко ја на ср ће на љу де око се бе.) 
Сце на у луд ни ци, ис пред ће ли је Ве љи не, ко ја је по сво јем зна че њу 
не по сред но ве за на за на ве де но огле да ње у огле да лу, на су прот њој 
до но си пот пу но раз два ја ње. Пи сац је за ми слио да се Сте ва и Ве ља 
гле да ју ли цем у ли це, под бле дим све тлом фе ње ра. Сте ва ви ди 
гла ву, „мрач ну, без ли ка и об ли ка”, ли це „по кри ве но не ка квим 
на но сом”, че ки њу уме сто ко се, оде бља лу ко жу, сма ње не бе сти јал
не очи, све са ме илу стра ци је „ди вљег от ка ња”. Ве љи на гла ва, за 
Сте ву не кад не раз лу чи ва од соп стве ног ли ка, сре ди на је из ме ђу 
гла ве у мр тва ца и ло ба ње. Је ли то он, пи та се Сте ва. Ни је, од го
ва ра сам се би.

Он оста не по ми чан. Са мо сам опа зио, да му се уста још ви ше 
отво ри ше, а но здр ве се по че ше, час ши ри ти, час су жа ва ти, као да 
се спре мао да фрк не на нос. Бе ше се ру ка ма гр че ви то ухва тио за 
гво зде не шип ке на про зо ру; али их одјед ном пу сти. Ди же де сну 
ру ку, по не се је по ла ко че лу. Са мо је ово би ло вид но. Оста ло је оста
ло не мо и уко че но… Док ће од јед ном ре ћи:

„Ене, а кад ти до ђе?! Ка мо те, бо лан, пре?... Ме не, ето, отро ва ше 
– као ша ро ва!...

По сле ме ста де ме ри ти. По че се чи сто је жи ти, па обе ма ру ка
ма јур ну кроз ре шет ку. Хо ће пра во за очи. Не мо же да до хва ти. Он 
до че па за гво зде не ре шет ке. Ста де их свом сна гом ци ма ти, али 
пу сто гво жђе не по пу шта. Сад га је би ло стра шно по гле да ти. Из 
очи ју му је си пао бес, а уста се раз ву кла у не ку бе со муч ну пре стра
вље ност.19 

Од иден тич но сти по твр ђе ној у огле да лу, то јест у за јед нич кој 
све сти ак те ра, у овој сце ни до ла зи до ме ђу соб ног не пре по зна ва ња, 
по том и до са зна ва ња крај ње раз ли чи то сти. По след ња сце на ро
ма на, су срет Сте ве са Рок сом, до но си још је дан знак иден ти те та: 
ни Сте ва, ни Рок са ни су се про ме ни ли. Је ди на про ме на ли ца, иден

19 Стр. 127. 
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ти те та, је зи ка, то је Ве љи на про ме на ка лу ди лу, ње гов од ла зак у 
лу ди ло. 

Са мо је пот пу на фи зич ка слич ност без остат ка, фан та стич на 
у су шти ни, у ста њу да про из ве де кон фликт ни на бој. Уза јам на за
мен љи вост иден тич них ли ко ва бит на је у ви ду за мен љи во сти 
Ве ље Сте вом. Сте ва се у про сто ру сво је га дру га, так ма ца и не при
ја те ља по ја вљу је у од су ству дру гог.

„А по зна јеш ли ти мо га Ве љу, си не?” упи та ме од јед ном Ве
љи на мај ка, и го то во по че је ца ти. 

„По зна јем, ма ти”, од го во рим јој оди ста по тре се но, па је опет 
по љу бим у ру ку. 

Она ме обе ма ру ка ма за гр ли, па ме он да ста де љу би ти у че ло, 
у обра зе, у очи, у ко су, па опет у че ло, па у обра зе. 

„Мо је слат ке очи, ко со мо ја, мо је ви те ко вр џе; мо је па мет но 
че ло!.. си не мој!”

…
„Ре кох ли ја те би, го спо ђо Је ли це, да се мој Ве ља где у све ту 

из гу би, твој би брат Сте ва мо гао до ћи и узе ти ње го ву оче ви ну”, 
ре ћи ће га зда Сте пан…20 

Про блем са за мен љи во шћу има сво је ко ре не у опре ци оту ђи
вост/нео ту ђи вост. Све док Сте ва, за пра во, не мо же да у пот пу но
сти „за ме ни” од сут ног си на, јер је реч о нео ту ђи вој ве зи из ме ђу 
мај ке и де те та, си на и по ро ди це, ова за мен љи вост је у ју на ко вој 
све сти до зво љи ва. Ме ђу тим, ка да Сте ва кре не да за у зи ма Ве љи но 
ме сто ис пред де вој ке Рок сан де, прет ход но са мо Ве љи не Рок се, 
ра ђа се Ве љи на на по чет ку сум њи ча ва, а ка сни је и очај нич ка дис
кур зив ност. 

Два су пар ни ка ћу те о сво јим осе ћа њи ма. Име ле пе Рок сан де 
из ба че но је из го во ра. Оно се на зи ре и под ра зу ме ва, али се не из
го ва ра. Ак те ри вре ме ном у се би кре ћу са кон сти ту и са њем мо гу ћег 
мо де ла ствар но сти. У јед ном тре нут ку, усред ћу та ња, Ве ља пред 
Сте вом раз ви ја иде ју ду шев не си ме три је, иде ју за ко на уза јам но сти 
у по ка зи ва њу осе ћа ња ме ђу иден тич ним су бјек ти ма. 

Не мо же би ти да та мо, где сто ји слич ност у ли цу, у очи ма, у 
ко си, у ста су – не ма и слич но сти ду шев не… А, зна се, да се сим па
ти је ја вља ју уза јам но. Ан ти па ти је исто та ко. На ко га ја, без об ја шњи
вања узро ка, омр знем, не ма при ме ра да ме он мо же за во ле ти… Ето, 
мој отац, мо ја мај ка, мој стриц, стри на Илин ка, мој Ја блан – сви 

20 Стр. 31. 
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мо ји о те би го во ре с не ком ми ло штом и то пли ном – ама као да си 
се у на шој ку ћи ро дио!... По сле… по сле – има ту пу но дру гих при
ме ра, – ре че он не што ма ло збу ње но. 

Упра во је ви ше смер но ћу та ње ме ђу ли ко ви ма пра ви раз лог 
за не мо гућ ност са зна ња исти ни то сти ове иде је о си ме трич но сти. 
У тој тач ки бу ја кли ца Ве љи ног лу ди ла – у не до вр ши во сти зна ња 
су бјек та, у ра ђа њу не си гур но сти, у ко ви тла њу стра ха од кре та ња 
у не по зна том. Си гур но и здра во би ва у оном дис кур зив ном и кау
зал ном, али ко је ни је мо гу ће за о кру жи ти. За то дис кур зив но кре ће 
да се умно жа ва и да ра сте – Ве љи на ми мо гред на ин те лек ту ал на 
страст ка чи та њу фи ло зо фи је при ро де осва ја функ ци ју ко ја до тад 
ни је по сто ја ла, функ ци ју раз ре ше ња од но са у љу бав ном тро у глу. 
Ствар се са осе ћа ња ка сни је пре ба цу је на ап стракт ни ји те рен, на 
тле ко смич ких ма гли на, ро та ци ја, одва ја ња, по том и про сто ра, 
вре ме на, ма те ри је, кре та ња. Уну тар тог, ка ко га ју нак на зи ва, „ла
ви рин та без из ла ска”,21 у ко јем ло ги ка стал но из но ва би ва по би је на 
дру гим ло ги ка ма и ан ти ло ги ка ма, би ва за ро бље на Ве љи на те жња 
за де ло ва њем уну тар вла сти те ег зи стен ци је. И ка да бо лест ко нач
но пре у зме власт над њим, та ће стра сна очај на бор ба ми сли би ти 
очу ва на. Ум се ја вља, да је од се бе гла са.22 Из ме ђу ове љу бав ноемо
тив не и ове ег зи стен ци јал не функ ци је дис кур зив ног ус по ста вља 
се ја сан па ра ле ли зам – ко ли ко су ја сне не ме ап страк ци је пра по чет
ка све та, то ли ко су ја сни и од но си из ме ђу исто та ко не мих и ап
стракт них су бје ка та љу бав ног тро у гла, чи ја је нај бит ни ја фор ма 
у овом сми слу ен тро пи ја и ве ли ко ћу та ње. 23 

Ана ло ги ја по ка у зал но сти, ко ја тра је и пре и у лу ди лу, „кан
тов ски је зик” Ве ље Сми ља ни ћа озна ча ва као по се бан део је зи ка 
ње го вог лу ди ла. Овај је зик лу ди ла у ро ма ну је и фо р мал но рас по
лу ћен на па ра но ич ни је зик у два ма пи сми ма ко је Ве ља Сми ља нић 
ша ље Сте ви, са јед не стра не, и на „кан тов ски” у ноћ ним со ли ло
кви ји ма ко је слу ша Сте ва у сту дент ској со би, са дру ге. Упра во ће 
се у јед ном од тих со ли ло кви ја сме ни ти, у истом рит му, са истим 
на бо јем, љу бав на и фи ло зоф ска те ма ју на ко вог сна тре ња.24 Су бјек
тив ност Ве љи на, ви ше не го у тра ди ци о нал но схва ће ним фор ма ма 
ње ног ис ка зи ва ња, у пи сми ма ко је упу ћу је Сте ви, ви ше се ви ди у 

21 Стр. 57. 
22 Стр. 74. 
23 По треб но је за па зи ти овај по тез „спу шта ња” код Ко мар чи ћа, где се од 

бес крв них и хлад них од но са у уни вер зу му не ка ква ло ги ка спу шта у свет љу ди, 
би ло да би не што раз ре ши ла по ка у зал но сти, као што је ов де слу чај, би ло да би 
уве ла нпр. мо рал ни ред, љу бав и опра шта ње, па ра бо лом о ма ле но сти и не знат но сти, 
ка ко је да то у мо но ло гу за не се ња ка Љу би ше, у јед ној сце ни из ро ма на Два ама не та. 

24 Стр. 57–58. 
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со ли ло кви ји ма у ко ји ма је раз ви је но те ло „кан тов ске” дис кур зив
но сти. Док је ње го ва па ра но ич ност, та ко ре ћи, оп штег ти па, дис
кур зив на фор ма лу ди ла је са мо ње го ва. Сло је ви тост су бјек тив ног 
је зи ка ју на ка ви ди се, да кле, у сле де ћем: ње га у су бјек тив ном ру ху 
ис пр ва не ма, јер је он иден ти чан је зи ку свих су бје ка та из за дру
жнопа три јар хал ног иде о ло шког си сте ма, по том је он раз ли чит 
од је зи ка здра вих, али је иден ти чан је зи ку па ра но ич них, на кра ју 
он је по се бан и је дин ствен је зик ње го ве дис кур зив но сти и на го на 
ње го во га са мо о др жа ња. Овај је „кан тов ски” је зик дво стру ко кон
тро ли сан – од стра не лу ди ла и од стра не чи та ња лу ди ла. Лу ди ло 
има си стем ко ји се са мо о др жа ва – овом лу ди лу по треб на је до за 
ра зу ма да би раз ви ло сво је ли це. Је ди ни на чин на ко ји лу ди ло мо же 
да се са мос хва ти је сте ка у зал на ло ги ка, је ди на ло ги ка ко јом се 
лу ди ло ра ђа је сте не моћ ка у зал ног да се до кра ја уоб ли чи.25 

4. Кул ту ра пак ово „кан тов ско” чи та као лу ди ло, јер би ти и 
го во ри ти као Кант већ је сте ста ње лу до сти. Лу дост је за пра во 
дру гост, ко ју Ко мар чић у сво јим тек сто ви ма че сто ка жња ва. Ова 
дру гост, иа ко „до бра по ср цу”, „пле ме ни та по ду ши” и „пи то ма 
по на ра ви” (Љу би ша из Два ама не та), уи сти ну је сте „дир ну та” 
јер она од ска че.26 Усред „дру го га раз го во ра”, усред ло ги ке је зич ког 
ни за и усред те ме ља дру штве них кон вен ци ја, ова дру гост не хо да 
мир но, не го се гу ра и сме та. Сто га дру гост, и о то ме је већ го во ре но 
у ли те ра ту ри, код Ко мар чи ћа лу ди, ве не, про па да и не ста је.27 Али, 
са свим је дру го то ка ко Ко мар чић кроз раз ли чи та на ра тив на ре
ше ња име ну је дру гост и ка ко је раз у ме. О по ме ну том за не се ња ку 
Љу би ши, ре ци мо, Ко мар чи ћев на ра тор да је сле де ће оба ве ште ње: 
он је ве ли ки ми сли лац, ћу тљив и ра се јан, о ко је му не ки ми сле да 
је „дир нут” и да већ „зри”, да иде пу тем не сре ће. Ти гла со ви су 
ру жни, али „исти на” – он то по не кад је сте, па сто га по сто ји у 
дру ги ма ја сна и за пра во при хва тљи ва ло ги ка ко ја га та квим сма
тра и та ко га кла си фи ку је. Та ко и на ра тор Јед ног ра зо ре ног ума 
при по ве да ка ко се Ве ља, чи та лац при род них на у ка и ти хи ми сли
лац, окре ће ка ње му и го во ри му о пра по чет ку сун че вог си сте ма. 
Ју нак се за тим вра ћа у по ла зну по зи ци ју и се да као да „ни шта ни 
би ло ни је”.28 По ру ка је, ме ђу тим: би ло је. За не се ност је пре ки ну ла 

25 „Лу ди ло ни је обе ле же но са мо за сле пље но шћу већ за сле пље но шћу за
сле пље ном пре ма са мом се би до те ме ре, да не ми нов но у се би но си при вид 
ра зу ма. Али, ка ко, он да, зна ти где пре ста је ра зум, а где по чи ње лу ди ло јер су и 
јед но и дру го мо гу ћи је ди но у тра га њу за ра зу мом?”, Шо ша на Фел ман, „Co gi to 
и лу ди ло или сми сао књи жев но сти”, у: Књи жев ност и лу ди ло (те мат), Де ло 
(Бе о град), 10 (1979), 17.

26 Нав. де ло, 10. 
27 Вид.: нпр. текст Сло бо дан ке Пе ко вић, на ве ден у фу сно ти број 2. 
28 Стр. 54. 



464

ти ши ну и ја ви ла се. Су бјект се ви ди. Да кле, би ло је. Увод у кон
стру и са ње лу ди ла кре ће у овом пре лом ном тре нут ку ка да пр ва 
сум ња над гра ди је дан прост и ра зу мљив чин про го ва ра ња. По што 
је Ве ља по стао луд и не стао, гла се фин ги ра не ми сли на ра то ра, гле
дам у про шлост и тра жим тач ку где је све кре ну ло. Ево те тач ке, 
ево ње ног из бо ра – у ру ше њу ти ши не. Док ју нак чи та, се ди и ми
сли, то не мо же би ти ко рен лу ди лу. Чим про го во ри, ко рен је ту. 
Лу ди ло, за дру ге, ра сте из не а де кват ног го во ра. Ако је је зик Ве љи
ног ма лог бра та Ки ће „стар ма ли” („Чи ка опет до бар. Од до бра не 
ва ља”), он је ипак ко пи ја не че га до зво ље ног, умно же ност је зи ка
узо ра. Кант је ви шак, убод у ко му ни ка ци ју. За то ће на ра тор при 
ре кон стру и са њу про шло сти „кан тов ски” је зик упо тре би ти као 
до каз о ра ђа њу лу ди ла, сме шта ју ћи га та мо где кул ту ри од го ва ра 
– он ће лу ди лу од ре ди ти по че так, да ти му је зик, при пи са ти му 
свој ства, оце ни ти га и са у че ство ва ће, што је по себ но ва жно, у 
гра ни ца ма ко је кул ту ра на ме ће као ну жне. 

Ве љи на смрт би ће пре кри ве на бри гом ак те ра о ње ном ути ца ју 
на од во ђе ње се стре у ку ћу Дра ги ће ви ћа из Го ле Гла ве, ко ји „тр гу ју 
сви ња ма”,29 а ње гов укоп уни жен пот пу но не ва жном при чом о 
ком ши ни ци Пе ла ди ји и ње ном удо вич ком жи во ту.30 Мо жда је нај
сли ко ви ти ји ис каз у сми слу хлад ног ско ка пре ко суд би не дао док
тор у Док то ро вој ку ли – он скла ња фе њер и ка же: „Хај де мо!... Ту 
ви ше не ма шта да се ви ди!..” Пре ко ту ге, су за, лу ди ла и смр ти иде 
жи вот, а иза при че о јед ном „ра зо ре ном уму” иде епи лог љу бав не 
дра ме, у ко јем је ау то ру дра го це на ба нал на чи ње ни ца о ме сту на 
ко јем се то чи нај бо ље бе о град ско пи во, не и лу ди су бјект. У епи
ло гу Ве ља Сми ља нић се не по ми ње, го то во да се је два и под ра зу
ме ва у на ра то ро вом ре зиг ни ра ном освр ту на про шлост, ко ја је 
„ту жна, али је она опет ле па”.31 И ово пре ска ка ње глав ног пред ме
та ро ма на на са мом ње го вом кра ју је сте знак ко јим се ја вља кул ту ра. 
Ње на фи ло зо фи ја чи ји је глав ни сми сао „жи вот иде да ље” оцр та ва 
гра ни цу до ко је је у идеј ном де лу ро ма на сти гао Ко мар чић. Ко мар
чи ће ви ко мен та ри о лу ди лу као сре до кра ћи из ме ђу је зо ви тог бла
жен ства бе све сти и нај ве ће људ ске не сре ће, у сво јој ин ди фе рент
но сти фак то граф ски су, а не фи ло зоф ски. По се та луд ни ци, иа ко 
пси хо ло шки мо ти ви са на, за ни мљи ва и илу стра тив на, тра у ма тич на 
и опо ра, му зеј ска је у ко ре ну. А мо ти ва ци ја на ра то ра Сте ве углав
ном је обе ле же на скла ња њем од лу ди ла, као од не чег стра шног и 
не при јат ног.

29 Стр. 128. 
30 Стр. 129. 
31 Стр. 132. 
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5. Фе но ме но ло ги ја пред ста вља ња лу ди ла у Јед ном ра зо ре ном 
уму ис хо ди од ре ђе ним по ме ра њем пред ме та ко јим се ба ви. Ово 
ни је тек ро ман о лу ди лу, или ро ман о јед ном ра зо ре ном уму, већ 
се у тек сту ви ди опис на стан ка и раз во ја лу ди ла. То зна чи да је 
исто ри ја лу ди ла Ве ље Сми ља ни ћа за пра во исто ри ја ме ња ња ње
го ве су бјек тив но сти на спрам све та тзв. нор мал них љу ди. За дру ге, 
ју нак је пр во „дру ги”, а тек он да луд. За то је Ко мар чић уло жио 
ве ли ки труд да свој текст ор га ни зу је и ве же за се ман тич ку област 
иден тич но сти и иден ти те та, као и за кон сти ту и са ње и ме ња ње у 
њој. Са ма кроз чи тав ро ман апо стро фи ра на игра су че ља ва ња ли ца, 
ре чи, њи хо вог огле да ња и са мо о гле да ња, њи хо вог ди фе рен ци ра ња, 
уда ља ва ња, али је ни ра ња, пот по мог ну та је и ко мен та ри ма, ди рект
ним ту ма че њи ма и су ге сти ја ма ка ко тре ба схва ти ти текст. Иден
тич ност, сум ња, па то ге но на сле ђе, то су кључ не тач ке о ко ји ма 
отво ре но про го ва ра сам текст. Оно што текст не име ну је, али што 
кри ти ка ви ди је сте ћу та ње – про из вод мо рал них оби ча ја, су бјек
тив них стра хо ва, кул ту ре. Оно о че му се ни је го во ри ло је сте то 
да је ре ак ци ја ју на ка на лу ди ло и – де ло се бич но сти, нео д го вор но
сти, по вла че ња, укла ња ња. На при мер, Сте ва ће ћу та ти о Ве љи ној 
бољ ци иа ко прет по ста вља да је нај бо ље ле чи ти је у ко ре ну, за то 
што он не же ли да бу де пр ви ко ји ће је име но ва ти. Или ће пак ин
фир ми тет сма тра ти за ру жну али имен љи ву по ја ву, али ум ни де
фор ми тет за стра шну по ја ву ко ју је не мо гу ће име но ва ти.32 У том 
сми слу по сто ји кон сен зус о то ме ка да је мо гу ће го во ри ти о лу ди
лу и име но ва ти га. Та ко ро ман мо же мо схва ти ти и као при чу о 
три ма ти ши на ма: јед ној ко ја лу ди ло ства ра (ћу та ње), дру гој ко ја 
га спре ча ва да се до кра ја уоб ли чи (дис кур зив ност кан тов ског 
је зи ка), тре ћој ко ја сле ди ње го вој кон струк ци ји (кул ту ра). 

Лу ди су бјект у та квом је по ло жа ју да је увек са оне стра не 
го во ра. О лу дом су бјек ту не ко мо ра да го во ри да би он као та кав по
сто јао. Го вор о лу ди лу, ме ђу тим, ни је опи си ва ње, већ при пи си ва ње. 
Лу ди ло ми до да је мо не ко ме та ко што ње гов опис пре по зна је мо у 
сво јем вла сти том кон цеп ту – по сто ји не ка иде ја, не ки кри те ри јум, 
не ка гра ни ца, на осно ву ко је се лу ди ло раз ли ку је од не лу ди ла. Тај 
кон цепт мо же да бу де суб вер зи ван у сми слу оси ро ма ше ња сло же
но сти лу ди ла. Та ко ми шље ње по ко јем је лу ди ло Ве ље Сми ља ни ћа 
„кан тов ско”, у сво јој не пре ци зно сти по јед но ста вљу је чи ње ни це 
до тач ке у ко јој лу ди су бјект оста је ли шен са о се ћа ња за ду бо ку и 
те шку бор бу за се бе са мог. Ко мен та ри лу ди ла у са мом ро ма ну и 
ту ма че ња ро ма на о том лу ди лу ова ко схва та ју лу ди ло. Пр ва су 
про из вод кул ту ре – фи ло зо фи ја, зве зде, пра по че ци, са ња ре ња, 

32 Стр. 74. 
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ни су по вла шће ни свет и на ла зе се на су прот над мо ћи за дру жног 
мо ра ла, на ци о нал не ре то ри ке и здра во ра зум ског ра ци о нал ног 
жи во та. Дру га су де ло чи та лач ке инер ци је и по оп шта ва ња не ких 
ау то ро вих ре ше ња и скло но сти, нпр. тих да ју на ке во ли да учи ни 
за не се ни ма и тра гич ни ма. За пра во, по треб но је оно у ро ма ну опи
са но гр че ње те ла Ве ље Сми ља ни ћа, ње го ва фи зи о ло шка за ста кљи
ва ња, ре во лу ци је и од у ми ра ња, ње го ве спа зма тич не хи сте ри је, 
пре ки да не из не над ним осме хом, чи стим по гле дом, пре сли ка ти 
при чи та њу на ду шу ју на ка. У њи ма „кан тов ски” је зик сво јом не
по су ста лом те жњом за ло ги ком пред ста вља ин тер ме цо у ко јем 
до ла зи до на пр сну ћа лу ди ла, у ме ри у ко јој лу ди ло би ва сла бо и 
по пу стљи во. 

Је дан ра зо рен ум је сте про зор ко ји гле да на про стор про из во
ђе ња и кон стру и са ња лу ди ла, у кон тек сту чи ње ни це да кул ту ра 
ис пи су је и оства ру је до зво љи ве обра сце. Лу ди Кант, то је кон структ. 
Го во ру о ње му не тре ба ве ро ва ти без у слов но. Књи жев но и сто риј
ска вред ност ро ма на, ко ја на вод но ле жи у из бо ру те ме, ода би ру 
на ра тив ног ре ше ња, чвр сти ни уну тар тек стов не мо ти ва ци је, не сва
ки да шњо сти ју на ка, го во ри о ра зли ци у од но су на оно ро ма неск но 
што је Ко мар чи ће вом ро ма ну прет хо ди ло. По треб но је, ме ђу тим, 
ре ћи да је овај ро ман но си лац од ре ђе не иде о ло шке суп стан це, те 
да је на ру бо ви ма ње го вих струк ту ра мо гу ће на ћи раз ло ге за па
жљи ви је чи та ње лу ди ла – сто га што и сам ау тор, и сам текст ро
ма на или ју на ци у ње му, па и сам књи жев ни исто ри чар ни су ван 
кул ту ре, ни су ван кон стру и са ња. У овом по ку ша ју чи та ња Ко мар
чи ће вог ро ма на, ја син таг ми „лу ди Кант” од ри чем не у пит ност. У 
рас це пи ма иде о ло шког ја вља се, као што је ов де слу чај, за пи та ност 
над етич но шћу чи та ња и раз у ме ва ња, с на ме ром да се про ве ре и 
обе ле же чи та лач ке, ин сти ту ци о нал не и кул ту ро ло шке нео пре зно
сти. „Кан тов ско” ов де ме ња бо ју ко ју је до би ло у до са да шњим чи
та њи ма при че о лу ди лу Ве ље Сми ља ни ћа, а сам ју нак, ин хи би ра ни 
хи је ро фант, за вре ђу је не ку вр сту ин тер пре та тив ног при зна ња за 
тра гич ну ме ру сво је уз ви ше но сти. 




