
733

пре о бра жа ју дру штва су прот ста вљао про ми шље не ре фор ме и иде је 
сло бо де и прав де. На кон не у спе ха да де ло ва њем у опо зи ци ји и из да ва њем 
ли ста Де мо кра ти ја очу ва стра нач ки плу ра ли зам у Ју го сла ви ји, Грол се 
на кон скуп штин ских из бо ра у но вем бру 1945. по ву као из по ли тич ког 
жи во та. Пре о ста ле го ди не про вео је под по ли циј ском при смо тром, по
све ћен пи са њу књи ге о по зо ри шту пред рат не Ср би је. У не кој вр сти „уну
тра шње еми гра ци је”, Ми лан Грол је умро у Бе о гра ду 3. де цем бра 1952. 
го ди не.

Као и оста ле ра до ве Ми ре Ра до је вић, и би о гра фи ју Ми ла на Гро ла 
од ли ку ју из ра зи та еру ди ци ја, акри бич ност и бес пре ко ран стил. Реч је 
о те мељ но ис тра же ној и узо р но на пи са ној би о гра фи ји, у ко јој су по ли
тич ке иде је Ми ла на Гро ла ана ли зи ра не уну тар дру штве ног и по ли тич ког 
кон тек ста у ко ме је он де ло вао. Ода тле рад Ми ре Ра до је вић не сум њи во 
пред ста вља ва жан до при нос за по ста вље ној исто ри ји срп ских ин те лек
ту а ла ца, пру жа ју ћи ујед но и је дан од мо гу ћих при сту па пи са њу ин те
лек ту ал не исто ри је. Ко нач но, из ра зи то ин те лек ту ал на лич ност Ми ла на 
Гро ла про на шла је у Ми ри Ра до је вић за слу жног и под јед на ко ин те лек
ту ал ног би о гра фа. Има ју ћи у ви ду ову чи ње ни цу, при каз књи ге за вр ши
ће мо па ра фра зи ра ју ћи чу ве но ме то до ло шко на че ло Бог да на По по ви ћа 
– књи га Ми ре Ра до је вић о По по ви ће вом уче ни ку и при ја те љу Ми ла ну 
Гро лу за и ста је „це ла ле па”!

Ми ха ел АН ТО ЛО ВИЋ

О БО ЛЕ СТИ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Ни ко лај Тим чен ко, Пси хо ло ги ја књи жев не ло го ро ло ги је: ру ске и срп ске 
те ме, при ре ди ла Дра га на Бе дов, За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко”, Ле ско вац 2014

Од ка да је 2005. го ди не осно ва на, За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко” 
ста ра се о бо га тој ду хов ној за о став шти ни зна ме ни тог Ле сков ча ни на, 
књи жев ног кри ти ча ра, есе ји сте и фи ло зоф ског пи сца. Ње го во обим но 
де ло, обе ле же но све при сут ном ве ром у не у га си ву моћ ства ра лач ког људ
ског ду ха, ко ја се ис по ста вља као је ди на на да за чо ве ка и чо ве чан ство, 
од ра жа ва ин те ре со ва ње за мно ге те ме – од ан тич ког до са вре ме ног до ба. 
Чи ни се да се ми сао овог све стра ног ства ра о ца до та кла го то во свих кључ
них до га ђа ја ко ји су обе ле жи ли књи жев ни жи вот Ср би је и кул тур на де
ша ва ња гра да на Ве тер ни ци у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка. Бу ду ћи 
са вре ме ник мно гих зна чај них до га ђа ја ко ји су обе ле жи ли век за на ма, 
Тим чен ко се и као хро ни чар, и као ми сли лац, и као кри ти чар, на ро чи то 
по све ћи вао про бле ми ма са вре ме не књи жев но сти и исто ри је. Пра те ћи 
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те мат ске кру го ве ње го вог ства ра ла штва, За ду жби на је кра јем про шле 
го ди не об ја ви ла још јед ну књи гу из за о став шти не. При ре ђи вач Дра га на 
Бе дов оку пи ла је под на сло вом Пси хо ло ги ја књи жев не ло го ро ло ги је 
тек сто ве у ко ји ма Тим чен ко раз ми шља о ло го ри ма као нај мрач ни јем 
фе но ме ну но во ве ков не исто ри је и о ло гор ској књи жев но сти ко ја о том 
стра вич ном злу све до чи.

Иде о ло шке по ша сти ко је су обе ле жи ле два де се ти век, фа ши зам с 
јед не, ко му ни зам с дру ге стра не, ства ра ју ћи ла жне ми то ве о ху ма ни за
ци ји људ ског дру штва, ство ри ле су ло го ре ко ји су не ги ра ли и по ни шта
ва ли све чо веч но, а бу ди ли зло и бе сти јал ност, уво де ћи на пред ну људ ску 
ра су у апо ка лип тич ки мрак. Стра да ње у ло го ри ма – од ау стриј ских у 
Пр вом свет ском ра ту, фа ши стич ких и уста шких у Дру гом, до ста љи ни
стич ких у Ру си ји и ко му ни стич ких у Ју го сла ви ји – оку пи ра ло је па жњу 
и Тим чен ка ми сли о ца, ства ра о ца, али и Тим чен ка чо ве ка, она ко ка ко би 
то мо ра ло да оку пи ра свест сва ког ми сле ћег чо ве ка. По ре чи ма при ре ђи
ва ча, тек сто ви по све ће ни овој те ми на ла зи ли су се у по себ ној фа сци кли, 
очи глед но при пре ма ни за штам па ње. Не ки од њих прет ход но су об ја вљи
ва ни у пе ри о ди ци и по ка зу ју це ло ви тост и за о кру же ност. Они ко ји се 
пр ви пут об ја вљу ју из ру ко пи сне за о став шти не у де ло ви ма оста вља ју 
ути сак фраг мен тар но сти, али у це ли ни књи ге про на ла зе сво је ме сто.

Не ко ли ко је ми са о них чво ри шта у овој књи зи. Као ин те лек ту а лац 
чи ји су иде а ли би ли сло бо да ми шље ња и ства ра ња, Тим чен ко раз ми шља 
о мра ку иде о ло ги је ко ји гу ши и људ ску и ства ра лач ку сло бо ду, уки да
ју ћи сва ко пра во на ди ја лог и кри тич ко ми шље ње, ра за ра ју ћи и пси ху 
и ети ку и част и до сто јан ство. То је фи ло зоф ски дис курс у овој књи зи. 
Стра да ње Ср ба у ло го ри ма пра ти од 1915, од ин тер ни ра ња Ср ба у До бо ју 
и Ара ду, пре ко стра да ња срп ске де це у уста шким ло го ри ма, све до стра
да ња го ло о точ ких ка жње ни ка. По зи ва се на исто риј ску ли те ра ту ру, ци
ти ра, ко мен та ри ше, на ро чи то на сто је ћи да ра све тли при ро ду су ко ба на 
ле ви ци (иде о ло шку или вла сто др жач ку) 1948. го ди не. То је исто риј ски 
дис курс. Оп те ре ћен људ ским стра да њем, на ро чи то оним на Го лом ото
ку, па жљи во је пра тио и фељ то не у штам пи („Слав ко Ћу ру ви ја, Ибе о вац: 
Ја, Вла до Дап че вић”) и по ле ми ке ко је су они иза зи ва ли у јав но сти, још 
увек иде о ло шки за сле пље ној и не до вољ но све сној да при хва ти стра вич ну 
исти ну, пре но се ћи при том чи та ве на во де. То би био до ку мен тар ни слој 
књи ге. Нај зад, нај ве ћи број тек сто ва по све ћен је ло гор ској књи жев но сти 
– ру ској, ко ју обе ле жа ва ју име на Сол же њи ци на и Ша ла мо ва, и – срп ској, 
го ло о точ кој, ко ју пре свих обе ле жа ва име Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа. 
Раз ми шља ње о ло гор ској те ма ти ци по сре до ва ној на ли те рар ни на чин 
пред ста вља есе ји стич ки слој књи ге. Тим чен ко да је увид у до ку мен тар ну 
и исто риј ску гра ђу, у све до чан ства и ли те ра ту ру о ло го ри ма, при дру
жу ју ћи се они ма ко ји ма је раз ми шља ње и пи са ње о ло го ри ма им пе ра тив 
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са ве сти. Иа ко је вре ме ко је је про те кло од на стан ка тек сто ва до њи хо вог 
оку пља ња и об ја вљи ва ња у књи зи Пси хо ло ги ја књи жев не ло го ро ло ги је 
сру ши ло не ке иде о ло шке та буе, а сна га и свест по је ди них ства ра лач ких 
ду хо ва учи ни ле су да се чу је исти на, не ко ли ко де це ни ја за тр па на при ти
ском иде о ло шки обо је не исто ри о гра фи је, не до во ди се у пи та ње ак ту ел
ност ове књи ге. Ње на ак ту ел ност про из ла зи пре све га из те ме ко јом се 
ба ви, а због ши ри не уви да ко је ну ди она пред ста вља зна ча јан до при нос 
на шој ло го ро ло шкој ли те ра ту ри.

Текст „Књи жев на ло го ро ло ги ја”, у ко јем Тим чен ко го во ри о до при
но су Јо ви це Аћи на уте ме ље њу ау тен тич не срп ске књи жев не ло го ро ло
ги је, до но си кључ не иде је око ко јих се гру пи шу Тим чен ко ве ми сли. Два
де се ти век, обе ле жен ло го ри ма, ме сти ма ма сов ног уби ја ња и уни шта ва ња 
жи во та, је сте „нај тра гич ни је и нај стра вич ни је раз до бље у но во ве ков ној 
исто ри ји чо ве чан ства”. Зло је све при сут но у љу ди ма, са мо се ова пло ћу је 
кроз раз ли чи те по јав не об ли ке беш ча шћа. Исто ри ја се по на вља, о че му 
све до че стра да ња Ср ба од уста ша. Пр ви део син таг ме књи жев на ло го ро-
ло ги ја, ко јом је Јо ви ца Аћин од ре дио ову вр сту ли те ра ту ре, од су штин
ског је зна ча ја. По тре сна све до чан ства пи са ца ло го ра ша оста вља ју та ко 
ду бок траг упра во због умет нич ког об ли ко ва ња исти не ко ју до но се. 
На ша књи жев на ло го ро ло ги ја до сти гла је сво јом ау тен тич но шћу ме ру 
и сна гу де ла Сол же њи ци на и Ша ла мо ва.

Ме ђу ру ским те ма ма глав но ме сто за у зи ма ју упра во ова дво ји ца 
пи са ца – пр ви „тре зве ни оп ти ми ста”, дру ги „ху ма ни пе си ми ста”. Ша ла
мов је од Ко ли ме на пра вио сим бол и „кон крет ну сли ку му чи ли шта”, а 
Сол же њи цин је сво јим хи брид ним де лом Ар хи пе лаг Гу лаг дао „не из бри
сив до при нос раз у ме ва њу све та и су шти не то та ли та ри зма два де се тог 
ве ка”.

У освр ту на успо ме не На де жде Ман дељ штам Тим чен ко ука зу је на 
мит о ру ској аван гар ди, о два де се тим го ди на ма про шлог ве ка ко је су обе
ле же не не сме та ним раз во јем књи жев но сти и ства ра лач ким сло бо да ма, 
у ко ји ма су се под уда ром иде о ло шког дик та та на шли Ман дељ штам, 
Бул га ков, Ах ма то ва, Цве та је ва. 

Дра го слав Ми ха и ло вић је цен трал на фи гу ра срп ске ло го ро ло ги је. 
Пи сао је Тим чен ко о тро том ној до ку мен тар ној књи зи Го ли оток, о Зло-
тво ри ма и о Тре ћем про ле ћу. По во дом Ми ха и ло ви ће вог де ла он из ри че 
ми шље ње ко је би мо гло би ти мо то ове књи ге: „Пи сци од не р ва и раз у ме
ва ња ан тро по ло шких и ме та фи зич ких раз ме ра го ло о точ ке дра ме ства ра ли 
су ли те ра ту ру чи ји је про та го нист не по ли тич ки кри вац или по ли тич ки 
не ис то ми шље ник већ пат ња и стра да ње, као и ме ра људ ске из др жљи
во сти у ег зи стен ци јал ном и есен ци јал ном зна че њу ових пој мо ва.”

Тим чен ко је оста вио бе ле шке о књи га ма Дра го љу ба Јо ва но ви ћа, 
Же ни Лебл, Ве ре Це нић, ко ји су као све до ци пи са ли о ужа си ма ло гор ске 
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ствар но сти, али ју го сло вен ским Ша ла мо вим сма тра Ми ро сла ва По по
ви ћа. На ви ше ме ста освр ће се на ње гов не за вр ше ни текст „Удри бан ду”, 
ис ти чу ћи да је по тре сно ли те рар но све до чан ство овог го ло о точ ког ка жње
ни ка „вред но естет ске и чи ње нич ке ана ли зе и ду гог пам ће ња”.

На слов под ко јим су Тим чен ко ви тек сто ви об је ди ње ни пре у зет је 
од на зи ва освр та на сту ди ју „Ин ди ви ду ал но и ма сов но по на ша ње у екс
трем ним си ту а ци ја ма” Бру на Бе тел хај ма, у ко јој ау тор на сто ји да об ја
сни по на ша ње љу ди у екс трем ној си ту а ци ји ли ша ва ња сло бо де, али и 
мо ти ве и ци ље ве оних ко ји су но си о ци те ро ра. На ро чи то ће до ку мен
тар ни слој књи ге до не ти стра шна, уз не ми ру ју ћа све до чан ства о уби ја њу 
чо ве ка у љу ди ма, о гу бље њу до сто јан ства, али и о не при ста ја њу и чу ва њу 
ин те гри те та лич но сти и људ ске ча сти.

У тек сто ви ма у ко ји ма уплив фик ци је у до ку мен тар ни слој то до
зво ља ва, Тим чен ко про на ла зи оне ху ма ни стич ке по ру ке ко је су нам на
кон чи та ња ова кве ли те ра ту ре нео п ход не – про та го ни ста зла рас та че се 
из ну тра, рас па да се од се бе; та кав је слу чај и са ви нов ни ци ма зла, та кав 
и са то та ли та ри стич ким ре жи ми ма ко ји оп ште зло узро ку ју. Ипак, да ли 
смо по сле број них тра гич них ис ку ста ва ли ше ни иде о ло шке за сле пље
но сти, фа на ти зма; да ли смо иму ни на ства ра ње но вих ми то ва ко ји ће 
из но ва под ма ском оп ште до бро би ти де ху ма ни зо ва ти дру штво? Је смо 
ли за шти ће ни од то та ли та ри зма? У ко јој ме ри је ци ви ли за ци ја до при не ла 
кул ти ви са њу чо ве ка? Мо же мо ли зна ти шта ти ња у под све сти вла шћу 
за сле пље них умо ва и ко ли ко ће би ти љу ди код ко јих ће се ме зла на ћи 
плод но тле? И да нас, ка да се у ствар ном и вир ту ел ном све ту нео ба ве зно 
су сре ћу по том ци жр та ва и ба ти на ша, мо ра мо по ста вља ти пи та ња ко ја 
Тим чен ко по ста вља по во дом суд би не Вла да Дап че ви ћа: „Ко смо, ка кви 
смо, ка кву смо исто ри ју има ли и ка ко смо је не са мо ту ма чи ли не го и 
гра ди ли, за до во ља ва ју ћи се по лу и сти на ма и не и сти на ма, чак и он да ка да 
је би ло очи то да је то са мо лаж.” Ло го ро ло шка ли те ра ту ра, чи ји је део 
и књи га Пси хо ло ги ја књи жев не ло го ро ло ги је, по тре сна је, уз не ми ру ју ћа, 
али и опо ми њу ћа и нео п ход на. На свој на чин Тим чен ко ука зу је на бо
ле сти ци ви ли за ци је – иде о ло ги је и ло го ре, от кри ва ју ћи ужа сно, не ху
ма но ли це исто ри је. Нај зад, и ова Тим чен ко ва књи га, као и прет ход на, 
по твр ђу је по ми ња ну ве ру у нео п ход ност оп стан ка умет но сти, ко ја мо же 
би ти и све до чан ство, и оп ту жба, и опо ме на, али и ве ру да за чо ве ка и 
чо ве чан ство има на де „све док има сна ге и хра бро сти да по гле да у ли це 
су ро вој исти ни”.

Би ља на МИ ЧИЋ




