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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ УВИ ДИ И РЕ ТОР СКА  
УБЕ ДЉИ ВОСТ ДАР КА ТА НА СКО ВИ ЋА

Ба ве ћи се су че ља ва њи ма кул ту ра Ис то ка и За па да, Дар ко 
Та на ско вић се, као во де ћи срп ски ори јен та ли ста, при род но мо рао 
по за ба ви ти и ге о по ли тич ким те ма ма, па је у том до ме ну он до се
гао не ке од нај ва жни јих уви да до ко јих је срп ска ге о по ли ти ка 
уоп ште до шла. У том сми слу је ви ше не го дра го це на ње го ва књи га 
Нео о сма ни зам: Док три на и спољ но по ли тич ка прак са (2010), ко ја 
нас је упо зо ри ла на фе но мен об но вље них ме ђу на род них ам би ци ја 
са вре ме не Тур ске за сно ва них на спе ци фич ној ре ак ту е ли за ци ји и 
ре ин тер пре та ци ји ње не осма ни стич ке про шло сти. Тај про цес тра је 
већ ду же вре ме на, прак тич но од рас па да би по ла р ног све та за сно
ваног на по де ли на ка пи та ли стич ки и со ци ја ли стич ки блок зе ма ља, 
па је већ то ком 90их го ди на про шлог ве ка у но вом рас по ре ду сна
га у све ту Тур ска по сте пе но по че ла да гра ди сво ју но ву по ли тич ку 
уло гу. У том пе ри о ду је про ме на ге не рал не тур ске по ли ти ке по ста
ла са свим очи глед на ка ко у по на ша њу и де лат но сти ње них по ли тич
ких ли де ра та ко и у на чи ни ма де ло ва ња ње не кул тур не ин ду стри је.

Нео о сма ни зам и ње го ве по сле ди це

За хва љу ју ћи Та на ско ви ће вој књи зи Нео о сма ни зам и ни зу 
ње го вих пу бли ци стич ких тек сто ва срп ска по ли тич ка јав ност је 
оба ве ште на о овим и ова квим про це си ма, а пре све га о чи ње ни ци 
да је оба вље но пот пу но иде о ло шко об ли ко ва ње ова квог по ли тич
ког кон цеп та. Уни вер зи тет ски про фе сор, од 2009. тур ски ми ни стар 
ино стра них по сло ва, а од 2014. пред сед ник вла де Ах мет Да ву то глу, 
у сво јој књи зи Стра те гиј ска ду би на (2001), де фи ни сао је док три ну 
ко ја под ра зу ме ва об но ву тур ске сна ге и ње ну знат но ак тив ни ју 
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уло гу на ме ђу на род ном пла ну, и то пре вас ход но на про сто ри ма 
ко ји ма је не ка да вла да ло Осман ско цар ство. По тој док три ни, за
сно ва ној на чи ње ни ци еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног ја ча
ња Тур ске, те утвр ђи ва ња ње ног но вог ме ђу на род ног по ло жа ја, ова 
др жа ва по ла же пу но пра во на да ле ко сна жни је при су ство и ја ча ње 
свог ути ца ја у ре ги ја ма по пут Бал ка на, Кав ка за и це лог Бли ског 
ис то ка. На тај на чин она на сто ји да за се бе обез бе ди „ста тус ути
цај не ма кро ре ги о нал не си ле и ува же ног па рт не ра глав них цен та ра 
од лу чи ва ња на гло бал ном ни воу”.1

Уме шно де фи ни шу ћи сво је од но се са кључ ним чи ни о ци ма 
са вре ме ног све та, од САД и Европ ске уни је до Ру си је и Ки не пре 
све га, Тур ска се та ко по зи ци о ни ра ла да је не са мо сте кла ве о ма 
по во љне усло ве за соп стве ни раз вој не го је и отво ри ла про стор за 
мно го ак тив ни ју уло гу у све ту не го што је основ на по ли тич ка 
кон цеп ци ја Ке ма ла Ата тур ка то под ра зу ме ва ла. О том са свим 
но вом, епо хал но про ме ње ном кон цеп ту тур ске др жав не по ли ти ке, 
ми смо са зна ли за хва љу ју ћи пре вас ход но Та на ско ви ће вим ори
јен та ли стич ким и ге о по ли тич ким уви ди ма, те ње го вој не ве ли кој, 
али нео бич но ва жној књи зи Нео о сма ни зам, без ко је не би смо разу
ме ли мно го то га што се де ша ва на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни, 
а по го то во на про сто ру Бал ка на. За то је по укуп ну суд би ну срп
ског на ро да ве о ма ва жно да се од ове књи ге кре не не са мо у озбиљ
на по ли ти ко ло шка, еко но ми стич ка и кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња 
не го и да се што пот пу ни је и про ми шље ни је осми сли по ли тич ка 
стра те ги ја као срп ски од го вор на ове, по нас из у зет но осе тљи ве и 
опа сне про це се. 

У том сми слу је из бор Дар ка Та на ско ви ћа за ам ба са до ра СР 
Ју го сла ви је у Тур ској јед но од нај срећ ни јих пе р со нал них ре ше ња 
ко је је на ша ди пло мат ска слу жба на чи ни ла у по след њих че тврт 
ве ка. Ње гов бо ра вак у Ис тан бу лу у пе ри о ду од 1995. до 1999. го ди
не, као и на по ре до оба вља ње ам ба са дор ске функ ци је у Азар беј
џа ну од 1998. до 1999. го ди не, омо гу ћи ла му је да не по сред но, у 
са мој Тур ској, али и на ши рем ме ђу на род ном пла ну про ве ри ко ли
ко је Да ву то глу о ва док три на стра те гиј ске ду би не оди ста по ста ла 
ста бил ни чи ни лац но ве уло ге за ко ју се тур ска др жав на по ли ти ка 
опре де ли ла. Рет ко се то де ша ва, али у срећ ним тре ну ци ма, ка да 
је реч о из у зет ним по је дин ци ма, то ипак би ва: је дан сјај ни ди пло
ма та дао је до при нос од нај ве ћег мо гу ћег зна ча ја за де фи ни са ње 
ге не рал не др жав не по ли ти ке. Та на ско вић је и као ори јен та ли ста
фи ло лог и као ди пло ма та у том по гле ду оди ста је дин ствен, бли став 

1 Дар ко Та на ско вић, Нео о сма ни зам: Док три на и спољ но по ли тич ка прак-
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2010, 106.
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при мер из у зет не бла го твор но сти и ко ри сти за оне ко ји уме ју и 
хо ће да га чи та ју.

И дру га ди пло мат ска ми си ја Дар ка Та на ско ви ћа да ла је из ван
ред не ре зул та те. Бо ра ве ћи на ду жно сти ам ба са до ра у Ва ти ка ну, 
при Све тој Сто ли ци и Мал те шком ви те шком ре ду, наш ори јен та
ли ста је сте као уви де у основ ну при ро ду, у на чи не функ ци о ни са ња 
и у пер со нал не осо бе но сти Ва ти ка на, по че му је он са да је дан од 
на ших нај бо љих зна ла ца ове про бле ма ти ке. Оту да за оспо со бља
ва ње на шег ди пло мат ског осо бља уоп ште, а по го то во за ми си ју у 
Ва ти ка ну, па и у би ло ко јој ка то лич кој зе мљи, од нај ве ћег мо гу ћег 
зна ча ја је сте то да се упо зна ју са дра го це ном књи гом раз го во ра 
Ми ло ша Јеф ти ћа и Дар ка Та на ско ви ћа, књи гом под на сло вом Ау то-
но ми ја ми шље ња (2009). И ти уви ди би оба ве зно мо ра ли да по
слу же као осно ва не са мо за ја сни је де фи ни са ње ме ђу др жав них, 
срп скова ти кан ских, не го и по себ но осе тљи вих ме ђу кон фе си о
нал них, пра во слав нока то лич ких ре ла ци ја, без ко јих се сло же ност 
срп ског пи та ња и чи та ва бал кан ска про бле ма ти ка не да про дук
тив но ми сли ти. 

У Та на ско ви ћу је, та ко, до шло до из у зет но срећ ног спо ја ши
ро ких зна ња ко ја су од фун да мен тал ног зна ча ја за раз у ме ва ње 
укуп не срп ске суд би не: ње го ва при род на од ре ђе ност срп ском кул
ту ром и пра во сла вљем, сна жно је до пу ње на про фе си о нал ним усме
ре њем ка ори јен тал ним кул ту ра ма и исла му, а за чи ње на до дат ним 
уви ди ма у за пад не кул ту ре и у ка то ли чан ство. Ова ко про ду бље не 
ком пе тен ци је чи не Та на ско ви ћа ин те лек ту ал цем из у зет но спрем
ним за су че ља ва ња са нај о се тљи ви јим, иден ти тет ским пи та њи ма 
срп ско га на ро да, те ње го вим ре ла ци ја ма са дру гим је зи ци ма, на
ци ја ма и кул ту ра ма. Баш због та квих сво јих ком пе тен ци ја, он је 
пр во мо гао ја сно да уо чи, а по том и још ја сни је фо р му ли ше оце ну 
ка ко „у екс трем ним вре ме ни ма објек тив ност је не ми нов на жр тва. 
На њу се пу ца са свих стра на”.2 Он је и сам би вао жр твом та квог 
на чи на ми шље ња, па је имао пу но пра во да ука же на то ка ко по
сто ји пу на ин ком па ти бил ност „истин ске ди ја ло шке отво ре но сти” 
и ста ва „по ли тич ке ко рект но сти”.

У сво јој нај но ви јој књи зи Бе ле зи вре ме на. По ја ве, до га ђа ји, 
љу ди (2014) Та на ско вић је са брао тек сто ве, об ја вље не углав ном у 
не дељ ни ци ма, пре све га у Пе ча ту, и то у пе ри о ду од кра ја 2009. 
до 2014. го ди не. У тим тек сто ви ма, у ко ји ма је ис ку ша вао раз не 
об ли ке есе ји стич ког и пу бли ци стич ког дис кур са, он је у ре то рич
ки раз и гра ној фор ми об ја шња вао мно ге по ли тич ке, иде о ло шке и 

2 Ми лош Јеф тић, Ау то но ми ја ми шље ња: Но ви раз го во ри са Дар ком Та-
на ско ви ћем, Пар те нон – Бе о град ска књи га, Бе о град 2009, 35.
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кул ту ро ло шке фе но ме не са вре ме ног све та, нај че шће по ве за не са 
по ме ну тим ком пе тен ци ја ма ко је је он у се би до са да из гра дио. 
Ње го ви уви ди у стра те ги ју и так ти ку тур ске нео сма ни стич ке по
ли ти ке са да су за до би ли знат но ви ше ар гу мен та тив не сна ге за
сно ва не на мно гим при ме ри ма ко је на во ди, па се и не вер не То ме, 
ка квих у на шем по ли тич ком и јав ном жи во ту има ве о ма мно го, 
мо гу до дат но уве ри ти ко ли ко је озбиљ но и уте ме ље но са зна ње 
ко је Та на ско вић из ла же. На рав но, те не вер не То ме су по не кад осо бе 
на не чи јим плат ним спи ско ви ма, по не кад су то на ив не осо бе или, 
ка ко се то пе жо ра тив но ка же, „ко ри сне бу да ле”, али је њи хо во 
де ло ва ње мно го по губ ни је по срп ски на род од отво ре ног за ла га ња 
не ких стра них аге на та и про мо те ра. 

Та на ско вић оту да не пре ста но по зи ва на урав но те же но и ком
пе тент но ра су ђи ва ње не са мо у по гле ду основ ног раз у ме ва ња фе
но ме на о ко јем је реч не го и у по гле ду за сни ва ња стра те шког и 
так тич ког по ли тич ког од го во ра на та кве иза зо ве. Та ко ће, рас пра
вља ју ћи о нео о сма ни зму, али и уви ђа ју ћи ве ков но при су ство Ту
ра ка на Бал ка ну, он ука за ти на чи ње ни цу да „тур ски фак тор је већ 
ско ро се дам ве ко ва тран си сто риј ска кон стан та срп ске суд би не”, 
па би он „ло гич но мо рао би ти и кон стан та срп ске на ци о нал не 
по ли ти ке”.3 На то ме се пак не ће за у ста ви ти не го ће, у окви ру сво
јих не сум њи вих ди пло мат ских и по ли тич ких ком пе тен ци ја, охра
бри ва ти на до но ше ње озбиљ не и здра ве, хра бре и од луч не др жав не 
по ли ти ке. Осу ђу ју ћи ола ко и не про ми шље но ула же ње у три ла те
рал не раз го во ре (Ср би ја – Бо сна и Хер це го ви на – Тур ска) и до но ше
ње „Ис тан бул ске де кла ра ци је” из 2010, он ће ука зи ва ти ко ли ко из 
та квих раз го во ра мо гу да про и за ђу са мо ло ше по сле ди це по срп
ске ин те ре се, јер је тур ски кон цепт „стра гиј ске ду би не” за сно ван 
на ослон цу на му сли ман ске на ро де на Бал ка ну и на не дво сми сле но 
по др жа ва ње њи хо вих ин те ре са. За то ће наш ау тор за пи са ти: „Ја сан, 
ар гу мен то ван и, што је на ро чи то ва жно, пра во вре мен све срп ски 
од го вор на ње га пред у слов је успе шног во ђе ња исто вре ме но праг
ма тич не и на ци о нал но од го вор не по ли ти ке пре ма јед ном од нај
зна чај ни јих и нај у ти цај ни јих спољ но по ли тич ких чи ни ла ца у ре
ги о ну, с ко ји ма Ср би има ју ду го и сло же но исто риј ско ис ку ство, 
али и ге о по ли тич ки пре до ре ђе ну бу дућ ност. Не би ни ка ко тре ба
ло па сив но пре пу сти ти Тур ској да спро во ђе њем сво је стра те ги је, 
а без аде кват ног ува жа ва ња трај них срп ских ин те ре са, пре суд но 
ути че на то ка ква ће та бу дућ ност би ти. Јер, кад бу дућ ност на сту пи 
као са да шњост, мо гло би би ти ка сно за на кнад ну па мет.”4

3 Дар ко Та на ско вић, Бе ле зи вре ме на. По ја ве, до га ђа ји, љу ди, Пра во слав на 
реч, Но ви Сад 2014, 91.

4 Исто.
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На мно го ме ста у књи зи Бе ле зи вре ме на ау тор упо зо ра ва на 
све сло же но сти, али и на из ве сне про ти ву реч но сти, па и сла бо сти 
тур ске по зи ци је ко је мо гу би ти ис ко ри шће не за за сни ва ње про ми
шље не и ве ште срп ске др жав не по ли ти ке. У том сми слу тек сто ве 
„Тур ска у срп ској по ли ти ци”, „Нео сма ни зам и без бед ност на Бал
ка ну”, „Не под но шљи ва све тлост Све те Со фи је”, „Зна мо ли ме ру 
тур ске мо ћи”, „У пли ћа ку стра те гиј ске ду би не”, „На ша ана дол ска 
бра ћа ’по Бал ка ну’” и дру ге тре ба чи та ти са по себ ном па жњом, 
јер тек у том кон тек сту са вр ше но ја сна по ста ју мно га де ша ва ња у 
Бо сни и Хер це го ви ни и Ра шкој обла сти, а по го то во јав но и по ли
тич ко де ло ва ње осо ба по пут до не дав ног са ра јев ског ре исул уле
ме Му ста фе Це ри ћа или муф ти је Му а ме ра Зу кор ли ћа (ви де ти 
тек сто ве „Сви ре и со ви џи ха ди”, „Ислам – то сам ја!” и др.). На 
по је ди ним ме сти ма, а по го то во та квим по во ди ма ка ква је, при ме ра 
ра ди, из ја ва у При зре ну тур ског пре ми је ра Ер до га на да је „Ко со во 
Тур ска, а Тур ска Ко со во”, Та на ско вић на сту па отво ре но по ле мич ки, 
ука зу ју ћи на то ко ли ко на че ла тур ске по ли ти ке у ве зи са фе но ме
ном тзв. арап ског про ле ћа го во ре пот пу но су прот но од оно га ка ко 
се Тур ска ствар но по на ша ла и ка ко је у ре ал но сти про ис хо ди ло.

Зна ње и од го вор ност

На из глед ус пут но, Дар ко Та на ско вић је отво рио чи тав низ 
на чел но ва жних пи та ња. Та ко је, осла ња ју ћи се на тер ми но ло шку 
ди стинк ци ју Ма ри је То до ро ве и на ње но раз два ја ње пој мо ва тра
ди ци је и на сле ђа, ука зао на нео п ход ност от по ра по ку ша ји ма гру бе 
ре дук ци је кул тур ноисто риј ског на сле ђа Бал ка на и ње го вог сво ђе
ња на не ка кве уже, али по жељ ни је окви ре. Ако је евро пе и за ци ја 
Бал ка на по чет ком XX ве ка озна ча ва ла и ње го ву де о сма ни за ци ју, 
па у том сми слу и сво је вр сну ре дук ци ју, он да би са да шње по ку ша
је нео о сма ни стич ке по ли ти ке да се осман ска про шлост при ка же 
у го то во иди лич ном осве тље њу, сва ка ко тре ба ло од ба ци ти као не
и сти ни та и ре дук ци о ни стич ка ту ма че ња. Пре те ри ва ња у би ло ком 
сме ру са мо оне мо гу ћу ју да се фе но мен са гле да у свој сво јој сло же
но сти, па би сто га увек тре ба ло сле ди ти на че ло ме ре и сред ње га 
пу та, на че ло ко је су још ан тич ки Гр ци, а по себ но Ари сто тел, по што
ва ли са пу ним кри тич ким по ве ре њем и од го ва ра ју ћом са мо све шћу.

И не ке дру ге, ус пут но из ре че не по став ке, за Та на ско ви ћа, а 
и за чи та ву про бле ма ти ку ко ју он пре тре са, има ју ве о ма ве ли ку 
ва жност. Ње го во раз у ме ва ње им пе ри јал не про шло сти не ких ве
ли ких др жа ва и пре по зна ва ње но вих на чи на њи хо вог де ло ва ња у 
све ту по ка за ли су се из у зет но ко ри сним у по гле ду де тек ци је и 
ана ли зе ве о ма сло же них про це са у са вре ме ном све ту, на ро чи то у 
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обла сти ма (Бал кан, Афри ка, Бли ски и Сред њи ис ток и др.) ко је су 
де фи ни са не као про стор де ло ва ња ве ли ких и моћ них. Раз ли ко ва
ње пој мо ва твр де и ме ке мо ћи по мо гло је да се уо чи ка ко овај 
дру ги об лик ис по ља ва ња мо ћи мо же, по сред ством де ло ва ња чи
ни ла ца кул ту ре, да по стиг не ве о ма сна жне и упе ча тљи ве ефек те. 
За ни мљи ва је, та ко ђе, и Та на ско ви ће ва де кон струк ци ја пој ма вер
ског фун да мен та ли зма, при че му је он по ре као да пра во на овај 
основ ни из раз („фун да мент”) има ју ра зни об ли ци вер ских гру па 
ко је су сво је ре ли ги о зне уви де про жи ма ли са об ли ци ма сна жног 
по ли тич ког де ло ва ња, че сто и те ро ри стич ких ак тив но сти. Пра во 
да бу ду озна че ни име ном „фун да мен та ли зма”, по Та на ско ви ћу, 
има ју пре све га они по кре ти и ми сли о ци ко ји се вра ћа ју са мим 
из во ри ма, фун да мен ту соп стве не ве ре: кад је реч о хри шћан ству, 
он да је, пре све га, фун да мен та лан по вра так са мом Ису су Хри сту, 
а кад се ње му вра ти мо, ту си гур но не ће би ти ме ста ни за ка кав 
те ро ри зам. А ка да го во ри мо о дру штве ним оба ве за ма на уч ни ка, 
Та на ско вић из ла же уве ре ње о то ме да је „њи хо ва оба ве за да се 
спу сте с ака дем ских ви си на и на при сту па чан на чин упо зна ју нај
ши ру јав ност са су шти ном пој ма ’ме ка моћ’”,5 па и да са ми да ју 
соп стве не до при но се у тој обла сти. Ова ква пре тре са ња пој мо ва и 
кон це па та у Та на ско ви ће вим тек сто ви ма обич но до ђу не ка ко уз
гред, али по сле ди це тог пре тре са оста ју трај но упам ће ним. 

У за вр шном де лу књи ге Та на ско вић је по ка зао ка ко не са мо 
то пло не го и вр ло пре ци зно, а са свим објек тив но, уме да ра су ђу је 
и пи ше чак и о сво јим при ја те љи ма. У том кон тек сту је он оди ста 
дра го це на све до чан ства оста вио о дво ји ци љу ди са ко ји ма се дру
жио и че сто раз го ва рао, а то су Мо мо Ка пор и Дра гош Ка ла јић. 
За Ка по ра он ве ли да је „ве ро ват но је дан од нај бе о град ски јих бео
град ских пи са ца”, да је „стра сни и му дри за љу бље ник у жи вот и 
у ле по ту”, да је ње го ва „пле ме ни та ду ша би ла из над сва ке мр жње”, 
те да је он вре ме ном све ви ше осва јао „ду бо ку жи вот ну му дрост 
ко ја, као и сва ка пра ва му дрост, се бе не сма тра му дром”.6 Оту да 
је Та на ско вић са пу ним убе ђе њем и раз ло гом мо гао да за пи ше 
при ја тељ ски то плу, али и ка рак те ро ло шки и књи жев но кри тич ки 
ве о ма тач ну кон ста та ци ју: „Схва тио сам да је јед на Мо ми на ру ка 
стал но до ди ри ва ла веч ност, док је дру га баш за то не по но вљи во, 
су ве ре но, с је дин стве ном ла ко ћом и да ром обо га ћи ва ла и улеп ша
ва ла на шу че сто не ве се лу сва ко дне ви цу и по си ве ле жи во те.”7

О Дра го шу Ка ла ји ћу, про грам ском за ступ ни ку и апо ло ге ти 
„Ко дек са со лар ног ре да”, Та на ско вић ве ли да ње го ва „ко нач на 

5 Исто, 127.
6 Сви ци та ти, исто, 211, 212, 213.
7 Исто, 223.
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пер спек ти ва је, ре кло би се, над ре ли гиј ска, у сми слу не ког од ре
ђе ног, а по го то во ин сти ту ци о на ли зо ва ног, оц кр ве ње ног вер ског 
уче ња, и се же до при мор ди јал ног, уран ског мо но те и зма не на ру ше
ног доц ни јим ми то ло шким ра ци о на ли за ци ја ма”.8 Не де ле ћи ра зна 
уве ре ња ко ја је Ка ла јић на крај ње осо бен на чин из ла гао, Та на ско
вић ра до ци ти ра Мо му Ка по ра ко ји сма тра да је Ка ла јић „чу дак и 
осо бе њак нај пле ме ни ти јег ко ва”, да је он „ве чи ти де чак ко ји ни кад 
ни је до кра ја пре ва зи шао прет пу бер тет ско оду ше вља ва ње стри
по ви ма о Фла шу Гор до ну и Прин цу Ва ли јан ту”, те да је он „глав ни 
глу мац у фил му или пре по зо ри шту соп стве ног жи во та, увек у вла
сти тој ре жи ји, над моћ но не за ин те ре со ван за пу бли ку”.9 За кључ ни 
Та на ско ви ћев став је ве о ма убе дљив у по гле ду то ле рант ног ра су
ђи ва ња о ми са о ним и идеј ним нео бич но сти ма на шег до ба: „И ако 
се с Ка ла ји ћем не сла же те, а мно ги се не ће и не мо гу сло жи ти, из 
су сре та с њим иза ћи ће те па мет ни ји и бо љи, а и све сни ји ре ал не 
ме ре соп стве не вред но сти и по у зда но сти те ме ља ста во ва ко је за
сту па те и ко ји по кре ћу ва ша де ла.”10

Ве о ма то пле и ра зло жне тек сто ве на пи сао је Та на ско вић и о 
та ко раз ли чи тим љу ди ма ка кви су Ра до ван Би го вић и Ми о драг 
Пе ри шић. По ње му Би го вић је, на рав но, чо век пу не хри шћан ске 
сми ре но сти, „из у зет ни чо век раз бо ри то сти и ме ре, ва зда не ка ко 
сет но осмех ну то хри шћан ско оте ло тво ре ње кла сич ног хе лен ског 
иде а ла ле по те и до бро те (ka lo ka ga tia)”.11 Ње го ву пре ра ну смрт 
Та на ско вић ту ма чи као из раз умо ра у све ту бре ме ни том те шко ћа ма: 
„ни је се упла шио ни ти устук нуо пред ’но вим ве ли ким ис ку ше њи
ма’ за Цр кву, ко ја је на слу ћи вао”, не го се „са мо умо рио и по ву као”.12 
На су прот то ме, Пе ри шић је „био чо век ак ци је, не ис црп не енер ги је, 
стал не по тре бе да бу де у по кре ту, да по ве зу је љу де и ства ра до га
ђа је, да пред ста ву ор га ни зу је иза ку ли са, али и увек спре ман за 
но се ћу, ка рак тер ну уло гу”.13 Та ко се уну тар Та на ско ви ће вог разу
ме ва ња за раз ли чи тост љу ди и ка рак те ра по ја вљу је сим па ти ја за 
об је ди ње ну ка ко кон тем пла ци ју та ко и ак ци ју, ка ко свет ре ли ги је 
та ко и свет по ли ти ке. Оно пак што је ре дов но слу чај је сте да наш 
ау тор тра жи чо ве ка са осо бе ним кљу чем и са свој стви ма, чо ве ка 
ко јег мо же мо пре по зна ти по не чем из ра зи том што га из два ја из 
хо ра са вре ме ни ка. 

У књи зи Бе ле зи вре ме на по ја вљу је се је дан са свим но ви Та на
ско ви ћев лик, ко ји је обе ле жен пре све га ре то рич ком убе дљи во шћу 

8 Исто, 228.
9 Исто, 219.
10 Исто, 230.
11 Исто, 231.
12 Исто.
13 Исто, 236.
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и на кло но шћу ка сти ли за ци ји ис ка за при ла го ђе ног ши рим чи та лач
ким кру го ви ма. Оту да се он ов де уме шно осла ња на убе дљи вост 
ху мор них обр та и на ла ко ћу из ла га ња, те на из у зет но ефект не фор
му ла ци је ко је, по пут ка кве гно ме, оста ју за у век упам ће не. Ка да, 
при ме ра ра ди, жи го ше бес кру пу ло зну фран цу ску вој ну ак ци ју у 
Ма ли ју, Та на ско вић то чи ни из у зет но упе ча тљи во и са ја ком ху
мор ноиро ниј ском сти ли за ци јом: „Фар са не за у ста вљи во пре ра ста 
у гро те ску! А гро те ска у ци нич ну ру ти ну ме ђу на род них од но са, 
bu si ness as usual, што би ве ро ват но ре кли и Фран цу зи, по што ста ри 
до бри фран цу ски, онај гал ски и де го лов ски, не ма од го ва ра ју ћег из
ра за, а у по ли тич ком Па ри зу се и она ко све ви ше го во ри аме рич ки.”14 
Све му то ме он до да је и ци нич ност кул тур ног еста бли шмен та ко ји, 
„по сле Оба ми не акон та циј ске Но бе ло ве на гра де за мир и оне ’за
слу же не’ Мар ти ја Ах ти са ри ја”, по бри нуо да пред сед ник Фран соа 
Оланд „по но сно при ма на гра ду УНЕ СКОа за до при нос ’ми ру и 
ста бил но сти у Афри ци’”, а Бер нар Ан ри Ле ви, на рав но, хва ли то ра
за ра ње африч ких зе ма ља (Ма ли ју је, на рав но, прет хо ди ла Ли би ја) 
као „дру га чи ји вид гло ба ли за ци је, јед ну пле ме ни ту и ве ли ко ду шну 
ва ри јан ту – гло ба ли за ци ју де мо кра ти је и ми ра.”15 Кон ста ту ју ћи 
да „’гал ски дух’ је по то нуо у отров ни, не сим па тич ни ци ни зам, а 
ле пр ша ва иро ни ја се из ро ди ла у пот це њи вач ку аро ган ци ју”, наш 
ау тор упо зо ра ва да бли ста ве Де Го ло ве Ме мо а ре, „те до сто јан стве
не, лу цид не и му дре стра ни це ко је ни ка да не ће за ста ри ти, не ма ко 
да чи та”.16 Та ко је упра во фран цу ским сти лом, ла ко ћом и ху мо ром 
Та на ско вић са оп штио ве о ма гор ка и по ра зна са зна ња о па ду и 
су но вра ту јед не кул ту ре ко ја је, све до не дав но, не го ва ла нај ви ше 
обра сце кри тич ке све сти и ху ма ни стич ког ан га жма на. Фран цу ска 
кул ту ра је, та ко, кре ну ла пу тем гу бит ка вла сти те ду ше.

Опи су ју ћи мно ге до га ђа је, љу де и по ја ве са вре ме ног све та, а 
по себ но на Бал ка ну, Та на ско вић је при род но до шао до ста но ви шта 
осу де бру тал но сти са ко јом се из во ди про цес гло ба ли за ци је, те на
сил но уво ди де мо кра ти ја и ли бе рал ни мо дел ка пи та ли зма, чак и 
та мо где дру штво још ни је до зре ло за та кве ор га ни за ци о не фор ме. 
Осу да за пад них цен та ра мо ћи, у том кон тек сту, на ме ће се са ма по 
се би. Оту да наш ау тор пи ше о слу ча ју Бре дли ја Ме нин га, ко ји је 
по пут Џу ли ја на Асан жа и Едвар да Сно у де на, до при нео да се от кри
је тај на по за ди на функ ци о ни са ња аме рич ке вој не мо ћи („Па си ја 
по Ме нин гу, ре кви јем за исти ну”). Ука зу је Та на ско вић и на мно ге 
опа сно сти ко је се по ја вљу ју ка да Ва ти кан са ма лим и не ја ким зе

14 Исто, 60.
15 Исто.
16 Исто, 150.
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мља ма, по пут Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, Сло ве ни је, Че шке 
и Сло вач ке, пот пи ше Кон кор дат, ко ји би „су прот но из вор ном зна
че њу то га на зи ва, иза звао мно го ви ше не сла га ња, дис кор ди је, не го 
сла га ња, кон кор ди је”.17 У овим тек сто ви ма се ре дов но по ја вљу је 
ду бин ско раз у ме ва ње ме ђу на род нопо ли тич ких про це са, а по не кад 
и оштра осу да њи хо ве су шти не, као и на чи на њи хо ве при ме не.

Но, мно го ви ше од све га оста лог чи та о ца мо же и мо ра осво ји ти 
бри га са ко јом Та на ско вић у срп ској по ли тич кој за јед ни ци на сто
ји да под стак не на по себ ну, до дат ну од го вор ност сва ко га ко је у 
при ли ци да до но си не ке ва жне дру штве не и по ли тич ке од лу ке. 
Нај ва жни ја од лу ка пак ти че се од го во ра на пи та ње ка ко ми разу
ме ва мо са ми се бе и ка ко гра ди мо свој од нос пре ма про шло сти, са
да шњо сти и бу дућ но сти. У су сре ту са та квим пи та њи ма тек сто ви 
Дар ка Та на ско ви ћа је су оди ста дра го це ни. Су о ча ва ју ћи се са опа
сно сти ма при ти са ка да се од Ср ба на пра ве не ка кви „но ви Ср би” 
ко ји не ће би ти све сни соп стве ног иден ти те та, наш ау тор бра ни и 
на ше пра во да се у Ње го ше вом „раз би је ном огле да лу” и да ље огле
да мо. Јер, „ми сао ве ли ког др жав ни ка, те о ло га, ми сти ка, фи ло зо фа 
и пе сни ка ни ка ко не мо же би ти пре пре ка при кљу чи ва њу ду ху 
вре ме на, већ са свим обр ну то. Уз услов, на рав но, да зна мо ко смо, 
ода кле смо и ку да иде мо, а за та кво иден ти тет ско по ла зи ште од 
Ње го ша не ма чвр шћег ослон ца.”18 Дра го це ност Та на ско ви ће вог 
на чи на ми шље ња и ње го ве ар гу мен та ци је и је сте у то ме што се 
та квих огле да ла, од ко јих не сме мо бе жа ти и ко је не сме мо раз би
ја ти, он нима ло не пла ши. На про тив, он нас охра бру је да та огле
да ла и да ље ко ри сти мо ка ко би смо у овом вре ме ну бре ме ни тих 
ис ку ше ња и ве ли ких опа сно сти зна ли ка ко ва ља ми сли ти и ка ко 
тре ба по сту па ти. По у зда но зна ње мо ра нам у том тра же њу ва ља не 
ори јен та ци је пред ста вља ти нај си гур ни ји и нај твр ђи те мељ. Тек на 
та квом те ме љу мо же мо из гра ди ти ку ћу она кве функ ци о нал но сти 
и ле по те ка кву при жељ ку је мо. 

17 Исто, 37.
18 Исто, 156.




