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ко јој сен ти мен тал но „на кла па ње” и ну жност хе пи ен да обез бје ђу ју тре
нут ну по пу лар ност. Са то ви у мај чи ној со би је ро ман ко ји од пра вог чи
та о ца зах ти је ва из у зет ну књи жев ну кул ту ру и ап со лут но пре пу шта ње 
уну тра шњим ла ви рин ти ма и вр тло зи ма сви је сти, кроз ко је ће га ро ман 
про ве сти. Уко ли ко „на тр чи” и на дио се бе у тим ла ви рин ти ма, та кав 
чи та лац ће мо ћи да пре по зна истин ску ври јед ност књи ге. 
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Те ма ти зу ју ћи про бле ме хер ме не у ти ке дра жи и до ди ра, фе но ме но
ло ги ју га дљи во сти, фе но мен је зе и си не сте ти ку пра зни не, Да мир Сми
ља нић мар ки ра кључ на ме ста си не сте тич ког уче ња. По не кон вен ци о
нал но сти али и стро го сти ми шље ња из два ја се ау то ро во са гле да ва ње 
те о ри је де ла ња сход но на че ли ма па тич ке и си не сте тич ке ло ги ке. У игри 
су умет нич ко ства ра ла штво, осе ћај је зе и га дљи во сти, по го ђе ност и 
ат мос фе рич ност, пре све га у кон тек сту на пу шта ња те о ри ја де ла ња ко је 
по чи ва ју на пра во ли ниј ском ис пу ње њу свр хе, у ко рист осе тљи ви јег и 
ни јан си ра ни јег на чи на ми шље ња за на ше при ли ке до ста не ти пич ног. 

На чел но од ба ци ва ње фих те ан ске па ра диг ме одва ја си не сте тич ку 
кон цеп ци ју Да ми ра Сми ља ни ћа од глав них то ко ва на ше фи ло зо фи је и 
омо гу ћа ва му да про бле му де ла ња при ђе на по себ ни ји на чин. За обра
зло же ње ове те зе по тре бан је кра ћи из лет у на шу исто ри ју фи ло зо фи је. 
Фих те ан ска са знај на па ра диг ма на ла зи се у раз гра на тим то ко ви ма ме
ђу рат не фи ло зо фи је жи во та, као што је за сту пље на и код про та го ни ста 
прак сис фи ло зо фи је, а реч је о кон трар ним фи ло зоф ским то ко ви ма. Ме
ђу тим, из ме ђу њих по сто је мно ге „тај не ве зе”. Кри ти ку ју ћи око шта ли 
ма те ри ја ли зам та да шње марк си стич ке фи ло зо фи је, Ни ко лај Бер ђа јев 
на ла зи да је ка те го ри ја прак си са нај бит ни је обе леж је ау тен тич ног марк
си зма: „Марк си стич ка фи ло зо фи ја мо ра би ти од ре ђе на као фи ло зо фи ја 
pra xisа, ак та, де ло ва ња, али она др жи до ре ал но сти тог ма те ри јал ног 
све та над ко јим де лу је су бјект, чо век, она уста је про тив иде а ли зма, где тек 
у ми сли до ла зи до по бе де над ну жно шћу и вла шћу ма те ри јал ног све та.” 
(Бердяев Ни ко лай, Цар ство ду ха и цар ство ке саря). Пар де це ни ја по сле 
тог апе ла, Ми лан Кан гр га ин си сти ра на по ве сно сти Фих те о вог иден тич
ног су бјектобјек та, ра ди уте ме ље ња од но са из ме ђу прак се, ства ра ла штва, 
са мо де лат но сти и ре во лу ци је (Прак са. Ври је ме. Сви јет). С дру ге стра не, 
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у мо но гра фи ји Ди ми три ја Нај да но ви ћа о фи ло зо фи ји исто ри је И. Фих
теа (Die Geschichtsphi lo sop hie Ima nuel Her mann Fic htes, 1940 – реч је о 
си ну по зна ти јег Јо ха на Го тли ба Фих теа), на и ла зи мо на слич ну ар гу мен
та ци ју. Нај да но вић, све ште ник ко ји је умро као еми грант у Аме ри ци, 
та ко ђе је раз ма трао ан тро по ло ги стич ку фи ло зо фи ју исто ри је сход но 
ка те го ри ји прак си са: „Ти ме што чо век ства ра по вест, ства ра он за пра во 
са мог се бе... По вест је са мо по сто ја ње чо ве ка = са мо по сто ја ње чо ве ка је 
по вест.” Ина че, мо но гра фи ја је по све ће на вла ди ци Ни ко ла ју Ве ли ми ро
ви ћу и фи ло зо фу Еду ар ду Шпран ге ру, што већ по се би го во ри о ат мос фе
ри де ла. 

У прет ход ном де лу, Си не сте ти ка, Да мир Сми ља нић чи ни од лу чан 
от клон од фих те ан ске са зна јне па ра диг ме: „Ства ри нас се не ти чу јед
но став но са мо с об зи ром на свр ху ко ју има ју за нас, већ нас и (до слов но) 
по га ђа ју, оне су зна чај не за нас, јер под њи хо вим деј ством до спе ва мо 
до из ве сног рас по ло же ња или емо ци о нал ног ста ња, а мо гу има ти ути ца
ја и на на ше ста во ве. Оне нас афи ци ра ју, а то тре ба схва ти ти у дво стру ком 
сми слу: у сми слу на дра же но сти као и у сми слу афек тив не по го ђе но-
сти. Ства ри до би ја ју сво је ли це и свој ка рак тер... Ми ни смо јед но став но 
ак те ри спо зна је у фих те ан ском сми слу те ре чи (као да ми по ста вља мо 
објект ис пред се бе), већ на не ки на чин ми би ва мо за те че ни ка да са зна је мо, 
са зна ње је оно што нам се де ша ва, што нас до слов но ’спо па да’, на шта 
не ма мо ути ца ја!” Ре зул тат на пу шта ња фих те ан ске па ра диг ме по себ но 
је пло до но сан ка да омо гу ћи бли же по ве зи ва ње раз ли чи тих фе но ме на 
ма сов не пси хо ло ги је и ег зи стен ци јал них ста ња са фе но ме ном де ла ња. 
У ча су оства ре ња не ког спорт ског успе ха мо же нас „спо па сти” за јед нич
ки до жи вљај три јум фа, као „пли ва ње” у за јед нич ком осе ћа њу. Оп ште 
ста ње нас мо же за хва ти ти и ка да се у не ком не по зна том гра ду на ђе мо 
у ко ло ни на ви ја ча не ке са свим не по зна те еки пе. Та да је у пи та њу фе но
мен афек тив не по го ђе но сти као спе ци фич но и ти пич но људ ског мо ду са 
ис ку ша ва ња ствар но сти. 

Га ђе ње и ири та ци ја сиг на ли зи ра ју да пад у јед но ди мен зи о нал ност 
ни ка ко ни је суд би на и це на на пу шта ња фих те ан ске па ра диг ме. У тра ди
ци о нал ном сми слу о га ђе њу го во ри мо за рад што бр жег по врат ка у су
блим ну област чи стих иде ја, да би смо са ви си не, са да без га ђе ња, те ма
ти зо ва ли из ве стан фе но мен, као што се ле кар од не по сред но сти жи во та, 
кр ви и те ле сних из лу че ви на, шти ти бе лим ман ти лом. Не тре ба ис пу
сти ти из ви да да је то ста ри фи ло зоф ски про блем, фор му ли сан још код 
Пла то на: „А о пред ме ти ма, Со кра те, ко ји мо гу би ти сме шни – као што 
су дла ка, бла то и не чи сто ћа, или о сва ком дру гом пред ме ту без ика квог 
зна ча ја и без ика кве вред но сти – је си ли у сум њи да ли би тре ба ло твр
ди ти или не да иза сва ко га од њих по сто ји јед на одво је на иде ја, раз ли чи
та од пред ме та ко ји до ти чу на ше ру ке?” (Пар ме нид). Рас пра ва је ста ра, 
али Сми ља нић је об на вља у си не сте тич кој ви зу ри. Га дљи вост и дру ги 
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фе но ме ни по сма тра ју се као слу ча је ви афек тив не по го ђе но сти, а те ло 
чо ве ка се про ми шља као „сво је вр сни ре зо на тор деј ста ва ства ри, до га ђа ја 
и си ту а ци ја ко је се на ла зе и од и гра ва ју око ње га”. 

Фе но мен га дљи во сти, ко ме је ау тор по све тио нај у збу дљи ви је стра
ни це сво је нај но ви је књи ге, не мо же се раз у ме ти без си не сте зи је као но
се ћег кон цеп та. Си не сте зи ја не до пу шта раз ви ја ње „ме та фи зи ке га дљи
во сти”: „По сто ји је дан фе но мен ко ји се ти че тог за јед нич ког де ло ва ња 
чу ла, а ко ји ће би ти кљу чан при ли ком ски ци ра ња па тич ке те о ри је са зна
ња. Он је та ко ва жан за њу, па по ње му мо же до би ти на зив. Ра ди се о фе
но ме ну си не сте зи је као укр шта њу чул них ути са ка одн. ква ли те та: ка да 
се пла ва бо ја не ког пред ме та ујед но осе ти као хлад на, не ки тон од ре ди 
као мек, не ки број или не ка реч иза зо ве од ре ђен осе ћај и сл.” Есте тич ка 
ло гич ност си не сте тич ког, од но сно осо би на да се пој мо ви по ве зу ју ми мо 
за ко на иден ти те та, ис кљу че ња тре ћег и за ко на не про ти вреч но сти, не го 
ви ше сход но ни јан си ра њу, по га ђа њу спе ци фич ног ва ле ра и пре ла за, 
по ста је кључ на осо би на за по вла че ње раз ли ке из ме ђу фор мал не ло ги ке 
и ло ги ке чул но сти. Го вор ник се у кон крет ном слу ча ју мо же вред но ва ти 
ис ти ца њем осо би не ње го ве бо је гла са, али та ко да му и ми сао „зву чи 
шу пље”, би ло да се „уми ља ва” или „ис пу ња ва пра зни ну”.

Ири та ци је и Си не сте ти ка сти жу у на шу кул ту ру и пре ра но и 
пре ка сно. Пре ра но, јер глав ни пред став ни ци тог фи ло зоф ског то ка ни су 
пре ве де ни, а пре ка сно с об зи ром на то да су не ка од ира ци о на ли стич ких 
стру ја ња ко ја ути чу на си не сте тич ку по зи ци ју Да ми ра Сми ља ни ћа би ла 
по себ но по пу лар на у ме ђу рат ном пе ри о ду на ше фи ло зо фи је (ми слим 
пре све га на фи ло зо фи ју жи во та). Ме ђу тим, глав не иде је Ири та ци ја су 
на слу ће не у умет но сти, а по себ но у Ме ди а ли и цр ном та ла су. Огле ди О 
од врат ном Жи во ји на Па вло ви ћа и Но ва фе но ме но ло ги ја га дљи во сти 
Да ми ра Сми ља ни ћа мо гу се по сма тра ти као од јек тог за ми шље ног ди
ја ло га. 

Пре ма Жи во ји ну Па вло ви ћу, га ђе ње иза зи ва ре во лу ци о нар но ме ња
ње об ли ка ма те ри је у ко ме енер ги ја узи ма но ви ток (на при мер у слу ча ју 
по сма тра ња по ро ђа ја), или ка да смрт и по ја ва ле ша про во ка тив ном ге стом 
ре ме те илу зи ју ве чи то сти. Али при ро да „ру жног” у умет но сти не кри
је се у де струк тив ном асо ци ја тив ном деј ству „ру жног” из жи во та, већ 
у де струк тив ној мо ћи ње не екс пре си је. Ру жно на ни воу екс пре си је, као 
умет нич ки ус пе ли при каз, по се ду је свој стве ну де струк тив ност, од ко је 
умет ни чо де ло не мо же по бе ћи (ре ци мо, ка да је Лу ис Бу њу ел у Фран ко вој 
Шпа ни ји сни мио филм, осва ну ла је ка ри ка ту ра над ме ног Ка у ди ља ка ко 
при ма филм ске рол не ко је му екс пло ди ра ју у ру ци). Га ђе ње иза зи ва оно 
што је у од ре ђе ном ста њу, пре у теч ном не го у чвр стом, као оно што нас 
не га тив но афи ци ра, „пр љав шти на”, али: „Пр љав шти на је де лом јед но
став но при су ство, нео бри са ност тра го ва жи во та” (Кол наи). Ти ме је, др жи 
Сми ља нић, до так нут је дан мо ме нат на ири ти ра ју ћем ма те ри ја лу ко ји 
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за слу жу је по себ ну па жњу, а то је мо ме нат де фор ма ци је, од но сно бри са
ња фор мал них цр та. Сва ка дез ор га ни за ци ја фор ме је већ по се би ири
ти ра ју ћа, она упа да у очи, за о ку пља па жњу, сме та, на ме ће се су бјек ту 
и ње го вим чу ли ма. Мо жда ду бљи раз лог за по ја ву не ла год но сти ко ја се 
осе ћа при ли ком пер цеп ци је не у о бли че ног и рас пад ну тог ма те ри јала ле жи 
у не ус кла ђе но сти опа же ног ма те ри ја ла са фор ма ма по ко ји ма смо на ви кли 
да под во ди мо тај ма те ри јал, а „са ма та не ус кла ђе ност фор ми и са др жа
ја иза зи ва не ла го ду”. На ста нак ових ири та ци ја и њи хов си не сте тич ки 
опис мо гли би се, пре ма ау то ру, по ве за ти са тран сцен ден тал но фи ло зоф
ском те о ри јом опа жа ју ћег по во да и оштре ре ак ци је. Фе но мен га ђе ња у 
се би са др жи два ни воа, по га ђа ју ћи и ре ак тив ни. Осе ћај га дљи во сти не 
ве зу је се за од ре ђе не пред ме те, не го је ди фу зан и раз ви ја си не стет ска 
деј ства не за ви сно од об ли ка пред ме та ко ји ства ра ју тај осе ћај, ма да је 
мо гу ће и да тај осе ћај као ди фу зан по ста не об лик пси хо фи зич ке дис по
зи ци је! За то је осе ћај га дљи во сти кљу чан за си не сте ти ку, јер у нај чи сти
јем ви ду ис по ру чу је ана ли зи од нос по га ђа ју ћег и ре ак тив ног. 

Осве тља ва њем оп се сив ноком пул зив ног по ре ме ћа ја, пре све га пој
мо ви ма ко ји по ти чу из Хај де ге ро ве он то ло ги је, Сми ља нић ски ци ра и 
хер ме не у тич ку ло ги ку чи на. Уо ча ва ју ћи код оп се сив ноком пул зив них 
бо ле сни ка не до ста так опу ште но сти (Ge las sen he it), Сми ља нић на ла зи да 
опу штен чо век не под ле же при ти ску не ког па то ло шког по ри ва, већ при
хва та при вре ме ност и про ви зо р ност као мо дус ег зи сти ра ња у све ту, док 
оп се сив нокум пул зив ни бо ле сник не из вр ша ва ни пр ви ко рак, због пре
те ра ног пла ни ра ња и пред ви ђа ња свих мо гу ћих окол но сти и опа сно сти. 
Опу ште ност во ди жи во ту у сим па те тич кој ве зи са све том око се бе, док се 
у су пр от ном ста њу чо век „тро ши” у ја ло вом су пр от ста вља њу, по тен ци ра
ју ћи упра во моћ оно га про тив че га је и устао. Да кле, упр кос на пу шта њу 
фих те ан ске па ра диг ме, про блем де ла ња или си не сте ти ка чи на до ла зи 
у пр ви план те ма ти за ци је. Сход но па тич кој ло ги ци, ло ги ци ко ја об је ди
њу је ми шље ње и осе ћа ња у оп те ре ће њу и мо ти ва ци ји кон крет не си туа
ци је, ва жно је не са мо на пу сти ти ро бо ва ње окви ри ма не го уме ти од у ста
ти и од вла сти тих прет по став них рав ни, ко ри сте ћи на нај про дук тив ни ји 
на чин, пе снич ки ре че но, „шу мо ве у ку ти ји за ми шље ње”. 
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