
180

јер би се ри зи ко ва ло гу ше ње при ват не ини ци ја ти ве и иш че зну ће преду
зет ни ка. Као је ди но ре ал но ре ше ње, Пи ке ти пред ла же већ спо ми ња но 
про гре сив но го ди шње опо ре зи ва ње. 

На рав но, мо же се од мах по ста ви ти пи та ње – ко ли ко је из во дљи во 
спро во ђе ње ова квог про јек та, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да упра во 
већ спо ми ња ни 1% су пер бо га тих не по сред но или по сред но кон тро ли ше 
глав не свет ске ме ди је и но ви на ре, уни вер зи те те и про фе со ре, пар ти је и 
по ли ти ча ре, ко ји већ де це ни ја ма убе ђу ју ши ро ке ма се ка ко су дис про
пор ци је у имо ви ни ,,при ро дан” по ре дак ства ри, и ка ко сва ки по је ди нац, 
уко ли ко је до вољ но мар љив или та лен то ван, мо же до сег ну ти ,,вр хо ве” 
са вре ме ног дру штва. По ред ове не до у ми це у по гле ду ни воа оствар љи
во сти ње го вог пред ло га, Пи ке ти ју се мо же за ме ри ти и пре оп шир ност у 
по је ди ним по гла вљи ма, ко ја је по не кад иза зва на об ја шња ва њем чак и 
ла и ку ба нал них за ко ни то сти, по пут оне да пре ви ше ка пи та ла ,,уби ја” 
при нос на ка пи тал. Ипак, и по ред свих за мер ки, мо же се ре ћи да је То ма 
Пи ке ти на пи сао јед но зна чај но шти во из по ли тич ке еко но ми је, ко је ће 
због сво је ди со нант но сти спрам глав них то ко ва те ку ће еко ном ске ми сли 
још ду го иза зи ва ти ре ак ци је, рас пра ве и ко мен та ре. 

Ко нач но, ва ља по хва ли ти из да ва ча – „Ака дем ску књи гу” из Но вог 
Са да – ко ји се ла тио об ја вљи ва ња ове из у зет не књи ге. Тврд по вез, со ли дан 
па пир и до бра штам па све до че о то ме да се ни је ште де ло у опре ми књи ге. 
У сва ком слу ча ју, реч је зна чај ном по ду хва ту, ко ји ову но во сад ску ку ћу 
лан си ра у сам врх срп ског из да ва штва.

Не бој ша ВУ КО ВИЋ

СТИ ЛИ ЗО ВА НИ ПО ГЛЕД НА СВЕТ

Де ја на Оцић, Ли ни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2014

У ко нач но сти ли ни је 
– бес ко нач ност мо гућ но сти!

Де ја на Оцић

Не ду го по ок то бар ској вре ви сај ма, у Бе о гра ду је об ја вље на књи га 
ко ја ће па жњу чи та о ца при ву ћи упра во сво јом не на ме тљи во шћу. Је два 
при мет не ли ни је оба зри во се про сти ру на ма лом фор ма ту, пре ко по вр
ши не окербеж ни јан си, ис ти чу ћи јед но ста ван на зив, за сен че но име и 
пре зи ме ау то ра и цр теж де вој ке. 

Оне ко ји су на вик ну ти да свр ста ва ју (по жан ро ви ма, опре де ље њи
ма, стру ка ма или за ни ма њи ма) ова књи га за те ћи ће збу ње не упра во због 
те шко ће да је би ло где под ве ду.
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Ли ни је пот пи су је Де ја на Оцић, фи ло зоф по обра зо ва њу, лек си ко граф 
по де лат но сти. Ов де, ме ђу тим, она по ка зу је јед ну са свим дру га чи ју ди
мен зи ју сво је ства ра лач ке лич но сти. Сти ли зо ва не цр те же, ко ји ма је илу
стро ва ла тек сто ве по је ди них књи га, са бра ла је у овом де лу, по ну див ши 
их као под се ћа ње на ми са о но пре по зна ва ње и ви зу ел но ту ма че ње тек ста, 
али и као са свим не за ви сне ли ков не ен ти те те.

Мо то књи ге, ис под ко га је пот пи сан Ми лош Ан дрић (псе у до ним 
ау тор ки ног оца, књи жев ни ка) ука зу је на уза јам ност умет нич ког ства
ра ла штва и ствар но сти, што нас упу ћу је и на око сни цу овог де ла.

Сво је вр стан увод у ову мо но граф ску ми ни ја ту ру пред ста вља есеј 
о ли ни ја ма, за ко ји мо же мо уо чи ти да је по ма ло и оглед из есте ти ке, јер 
се у ње му ис пи су ју цр ти це о до жи вља ју све та, о ле пом у ње му, али и о 
сми слу по сто ја ња... И сам тај при ступ ни текст по ма ло је сти ли зо ван – 
што је ис так ну то и ње го вим под на сло вом, где се ау тор по и гра ва ре чи ма 
„чу до” и „оглед”. О се би от кри ва да гле да са чу ђе њем, али и да у чу до 
гле да и у ње му се огле да. Њен „чу дО глед” као да от кри ва чу да у ствар
но сти, а у тој ре чи сло во „О” пред ста вља и сло во и цр теж, круг, али и 
на ро чи ту илу стра ци ју тек ста чи ји је под на слов.

За по чев ши са чи та њем, а по том и раз гле да ју ћи да ље, као да смо за
ко ра чи ли на сво је вр сну из ло жбу, на ко јој се на шем по гле ду ну де па жљи
во рас по ре ђе не илу стра ци је из књи га раз ли чи тих ау то ра, ра зно вр сних 
жа нр о ва и у раз ли чи то вре ме об ја вље не. У по го во ру овој књи зи Жар ко 
Ви до вић уо ча ва да ау тор ка „тра га за сми слом што се кри је у ре чи ма 
љу ди, би ло да су то ре чи де це у игри, би ло сти хо ви не ког пе сни ка, или 
из ре ке нај ве ћих ми сли ла ца”. Од фи ло зо фи је, пре ко пе са ма и ига ра за 
де цу или мла де, до ко ри ца за по тре сну про зу, или дра ме и по е зи ју... Реч 
је о број ним илу стра ци ја ма у књи га ма: И у ба шти и у ма шти (ау то ра 
Ђор ђа Оци ћа, „Зна мен”, Бе о град 1991), Ре чи у шет њи (ау то ра Ђор ђа и 
Је ле не Оцић, Рад, Бе о град 1996), Скро ви ште, пе сме (ау то ра Ива на Ла ло
ви ћа, „Зна мен”, Бе о град 1997), Ће ли ја (ау то ра Бран ка Бу ба ла, „Зна мен”, 
Бе о град 1997), Оглед о са мо све сти (ау то ра Све то ми ра Бо ја ни на, „Зна мен”, 
Бе о град 1999), Фи ло зо фи ја: уџ бе ник за IV раз ред гим на зи је и струч них 
шко ла (ау то ра Ми ла Са ви ћа, Вла ди ми ра Н. Цвет ко ви ћа, Не на да Це ки ћа, 
За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 1. из да ње 2001, 7. из да ње 2012), Ка ко ми слиш, 
по е ма за му дро љу би ве (ау то ра Је ле не Оцић, „Рад”, Бе о град 2004), Ди ја-
лек ти ка ира ци о нал ног (ау то ра Де ја не Оцић, „Зна мен”, Бе о град 2005), 
Шу ма и друм (ау то ра Ђор ђа Оци ћа, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2006), 
Де ла Ђор ђа Оци ћа у 8 то мо ва (ау то ра Ђор ђа Оци ћа, 7. том, Слу жбе ни 
гла сник и Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2012). 

Ра ни је илу стро ва не књи ге ни су из ло же не хро но ло шким ре до сле
дом, али су пред ста вље не сво јим на слов ним илу стра ци ја ма, као и име
ни ма ау то ра на ле вим стра на ма Ли ни ја. На тим стра на ма на ла зе се и 
ци та ти из пе са ма, али и про ми шља ња ка рак те ри стич на за по је ди не 
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фи ло зо фе, по не кад са мо крат ка ми сао по не ког од њих, или су из ву че не 
дветри ре чи из оно га што илу стра ци ја ре чи ти је опи су је, а што по ста је 
њен на зив. На де сним стра на ма књи ге на ла зе се све оста ле илу стра ци је.

Ли ни ја ма цр те жа ви зу ел но су при ка за ни ап стракт ни пој мо ви, или 
сло же ни до жи вља ји и ми са о ни или емо тив ни про це си. По и гра ва ју ћи се 
сво јом ина че оми ље ном те мом, те мом ап сур да, Оци ће ва успе ва да, пре
о кре нув ши пер спек ти ву, ви зу ел но при ка же ап страк ци је у игри са сво јим 
су прот но сти ма, као што су „кре та ње и ми ро ва ње”, „исти на и лаж” или 
„смех и плач”. Исто та ко, успе ва да и Хе ге ло ву ди ја лек ти ку или ко пер
ни кан ски обрт ви зу а ли зу је у све га не ко ли ко по те за, али и да оспо љи уну
тра шњу сна гу до жи вља ја мо ли тве. Ви до вић у то ме ви ди лов на сми сао 
жи вље ња и при ме ћу је: „Она ду бо ко тра жи у фи ло со фи ји оно што је у њој 
бит но. А би тан је по сту лат, по ла зни став ко ји има сва ка фи ло со фи ја, те 
вре ме ност фи ло соф ске ми сли и њен до мет.”

Иза ли ни ја Де ја не Оцић мо же мо се скло ни ти ка да по же ли мо да на
крат ко по бег не мо од ствар но сти. Чак и при на су мич ном пре ли ста ва њу, 
оне нам мо гу отво ри ти не ки но ви свет, или све то ве, о ко ји ма ће мо раз
ми шља ти чак и ка да књи гу од ло жи мо, јер но ви свет ко ји ће нам она, у 
ства ри, по ну ди ти је сте упра во – у на ма са ми ма. 

Алек сан дра НО ВА КОВ




