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О ВРЕД НО СТИ МА, ЗА ПРА ВО

Не над Ни ко лић, Про бле ми са вре ме не књи жев не исто ри је: кри тич ка про-
ле го ме на за об но ву на ци о нал них књи жев но сти и њи хо вих исто ри ја, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад 2015

Да не ким чу дом жи ви мо у све ту у ко ме би про пе де у тич ки раз лог 
за пи са ње рас пра ва о исто ри ји те о ри је књи жев не исто ри је био су ви шан, 
сту ди ја Не на да Ни ко ли ћа мо гла би се чи та ти као аван ту ри стич ки ро ман. 
Ње гов би си же по чи њао ти ме што се за јед но са по ма ло ег зо тич ном ју на-
ки њом, у тре нут ку пе ри пе ти је, пи та мо ка ко се све ово до го ди ло, али би 
се и ње не аван ту ре – ар гу мен та ци ја ове књи ге – мо гле пра ти ти с ми ром 
по уз да ња у уо би ча је ни крај та квих при ча. Да тај свет ни је наш рас кри-
ва се већ у уво ду, где нас ау тор су о ча ва са тра ди ци јом „нео ба ве ште но сти 
и не за ин те ре со ва но сти” на ше ака дем ске за јед ни це ка да су у пи та њу 
ства ри те о ри је и тер ми но ло ги је књи жев не исто ри је. Ва жност пи та ња 
ко је по кре ће ар гу мен та ци ју књи ге чи та лац мо же да пре по зна већ и у 
ути ску да га да нас за пра во пре за па њу је уче шће Хан са Ро бер та Ја у са на 
ску пу о функ ци ји и ре цеп ци ји књи жев ног де ла у ор га ни за ци ји Ин сти-
ту та за књи жев ност 1967. го ди не не го из о ста вља ње два зна чај на исто-
ри ча ра књи жев но сти, Јо ва на Де ре ти ћа и Ми ло ра да Па ви ћа, са ску па о 
књи жев ној исто ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ско ро 20 го ди-
на ка сни је. То сту ди ју Не на да Ни ко ли ћа на са мом по чет ку чи ни не са мо 
књи жев но на уч ним ге стом већ и ге стом кул тур не по ли ти ке.

Ни ко лић се ба ви но вим еле мен том књи жев ног жи во та у по след њих 
25 го ди на, про це сом „об на вља ња ин те ре со ва ња за те о ри ју књи жев не 
исто ри је, ко је је во ди ло ства ра њу тран сна ци о нал них исто ри ја књи жев-
них кул ту ра”. У ње му је уо че на про ме на на чи на на ко ји су на ци о нал не 
књи жев но сти и њи хо ви кул тур ни кон тек сти пред ста вље ни у од но су и на 
на ци о нал не и на ком па ра тив не исто ри је књи жев но сти. Ау тор ма пи ра 
овај про цес ана ли за ма чвор них та ча ка ње го вог раз во ја – два збор ни ка 
те о ри је књи жев не исто ри је и јед ног, од но сно два збор ни ка са мих исто-
ри ја (Пре и спи ти ва ње књи жев не исто ри је: ди ја лог о те о ри ји из 2002, 
ко ји су уре ди ли Лин да Ха чен и Ма рио Вал дес, њи ме при пре мље ним књи-
га ма Књи жев не кул ту ре Ла тин ске Аме ри ке (2004) и Пи са ње књи жев не 
исто ри је: ода бра не сред њо е вроп ске пер спек ти ве (2006) Дар ка До ли на-
ра и Мар ка Ју ва на и че тво ро том ним збор ни ком Исто ри је књи жев них 
кул ту ра Ис точ но-сред ње Евро пе, уред ни ка Мар се ла Кор нис-По у па и 
Џо на Ној ба у е ра, до вр ше ног 2010. го ди не). 

Ово ин те ре со ва ње отво ре но је кра јем ше зде се тих го ди на у кри зи 
тра ди ци о нал не, и по ле ми ци Ре неа Ве ле ка и Хан са Ро бер та Ја у са о мо гућ-
но сти но ве књи жев не исто ри је. Кроз њи хо ве се ста во ве Ни ко лић еле гант-
но кре ће ука зу ју ћи на га да ме ров ско по ре кло и ри ке ров ско ис хо ди ште 
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Ја у со ве кон цеп ци је, али и, још ва жни је, на улог због ко га Ве лек би ра да 
оспо ри мо гућ ност за сни ва ња књи жев не исто ри је на дру га чи јим те ме љи-
ма – очу ва ње уме сто пр о бле ма ти за ци је суп стан ци јал но сти књи жев но сти 
као по себ не умет но сти. Да је из бор да се на овом ме сту за поч не из ла га ње 
о овим про бле ми ма кра јем два де се тог и по чет ком два де сет пр вог ве ка 
до бар по ка зу је се и ти ме што се у ње му већ на чел но на ла зе сва мо гу ћа 
ре ше ња по чет ног су ко ба, а Ве ле ко ва си ту а ци ја из гле да па ра диг мат ска 
за мо ме нат из бо ра ко ји се мо ра на чи ни ти. 

Два су основ на про бле ма тра ди ци о нал не исто ри је књи жев но сти 
цен трал на за ана ли зи ра не при сту пе: при по вед ност књи жев но и сто риј ске 
при че и из бор и уте ме ље ње вред но сти ко јом се та ква при ча ва ли ди ра. 
У оба слу ча ја по вла чи се и на сил но би ва из бри сан по јам на ци је, што 
отва ра про стор за ма ње или ви ше при кри вен рад иде о ло ги је, во ђен уна-
пред про пи са ним мо рал но-по ли тич ким иде а лом пост на ци о нал но сти. 
У пр вом сте пе ну, пре ки да ње ве за из ме ђу две кључ не тач ке во де до ок си-
мо рон ских кон стру ка та „ма њин ске исто ри је књи жев но сти”, од но сно 
„хи пер тек сту ал ног ар хи ва”, у ко ји ма књи жев но и сто риј ске при че пре ста-
ју да бу ду исто ри је у сми слу про сто ра у за јед ни ци де љи вог, осми шље ног 
го во ра о (књи жев ној) про шло сти, отво ре но или при кри ве но оста вља ју ћи 
иде о ло ги ји да дик ти ра њен ток и по жељ ни сми сао. По че так дру гог сте-
пе на Ни ко лић ло ци ра у од у ста ја њу Ма ри ја Вал де са од ри ке ров ски за сно-
ва не кон цеп ци је ефек тив не књи жев не исто ри је, би ра ју ћи иде о ло шки циљ 
пост на ци о нал но сти као кров ни кри те ри јум пи са ња књи жев но и сто риј ске 
при че уме сто хер ме не у тич ког зах те ва за ре де фи ни са њем пој ма на ци о нал-
не књи жев но сти пред ко ји га те о риј ско про ми шља ње до во ди. У ко нач-
ном ис хо ду – ка кав се де таљ но ис пи ту је на при ме ру Исто ри ја књи жев не 
кул ту ре Ис точ но-сред ње Евро пе – уз фун да мен тал ну не за ин те ре со ва-
ност за исто ри ју, обе сми шље на је са ма књи жев ност и све де на на ин стру-
мент за на ме та ње по жељ не по ли тич ке ви зи је. То су иде је „за пад ног 
ли бе ра ли зма, гло бал ног ка пи та ли зма и Џор џа Со ро са”, са им пе ра ти вом 
про ме не кул тур ног иден ти та на ци ја. У оба слу ча ја нео п ход но је на ци ју 
све сти на са мо је дан об лик раз у ме ва ња овог фе но ме на, суп стан ци ја ли-
стич ки, ор ган ски и за тво рен, да би се као та ква од ба ци ла, от кри ва ју ћи 
у укла ња њу „из ми шље ног не при ја те ља” ко нач ни циљ свог про јек та.

Све ово сту ди ју Не на да Ни ко ли ћа чи ни и по ли тич ким ге стом. 
На су прот ана ли зи ра ном, у за кључ ном те о риј ском уоп шта ва њу Ни-

ко лић ну ди за ла га ње за хер ме не у тич ку књи жев ну исто ри ју ка кво је већ 
кон цеп ту а ли зо ва но у ње го вој прет ход ној књи зи, над књи жев но и сто риј-
ском ми шљу Јо ва на Де ре ти ћа. Она је зах тев за за вр ше ном, отво ре ном, 
исто ри јом као про сто ром са мо ра зу ме ва ња, чи ји се сми сао об ли ку је у 
осло вља ва њу про шло сти као тра ди ци је за јед ни це чи ји се осе ћај за јед ни-
штва на њој те ме љи, са осве шће њем кон стру и са но сти али и не из бе жно-
сти ње ног при по вед ног ка рак те ра. Та кво ње но осми шља ва ње по ка зу је 
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се као ме сто по твр де вред но сти књи жев но сти, не са мо у раз у ме ва њу 
за што је „кон цепт на ци о нал не књи жев но сти ну жан да би ком па ра ти сти-
ка има ла сми сла” већ омо гу ћа ва њем да њен сми сао не оста не трај но нем, 
јер је тек та ко мо гу ће по ста ви ти јој пи та ња ко ја су за нас бит на. 

О ау то ро вој сен зи бил но сти и за не до стат ке, али и о све сти о раз ло-
зи ма због ко јих се из бор чи ни на сва ком ко ра ку пи са ња књи жев но и сто-
риј ске при че, до бар се увид сти че ста вља њем на по ре до прет ход не ау то-
ро ве књи ге, Ге о ме три је про шло сти. Ба ве ћи се кри тич ки у њој та ко ђе 
не са вр ше ним, књи жев но и сто риј ским оства ре њи ма Јо ва на Де ре ти ћа, 
али не са вр ше ним та ко да оста ју и исто ри ја, и исто ри ја књи жев но сти, 
Ни ко лић обе ма књи га ма опи су је две по ло ви не кру га у ко ме се де таљ но 
из ла жу не са мо пи та ња уну тар про бле ма ка ко је књи жев на исто ри ја 
мо гу ћа већ се у ње му и по твр ђу ју књи жев ност и књи жев на исто ри ја као 
вред но сти. 

У то ме се огле да уте ме ље ност и по ли тич ког ге ста ко ји ни је тек су-
прот ста вља ње јед не иде о ло шке по зи ци је дру гој. Ин си сти ра ње на пој му 
на ци је ни је ар гу мен то ва но ње ним на сле ђе ним зна ча јем по те клим из по-
след ња два ве ка исто риј ског раз во ја иде је шта књи жев ност је сте, иа ко 
је за нас она кључ но об ли ко ва на упра во из те ис пре пле те но сти. Уме сто 
то га, отво ре ност да се на кра ју за пи та и о мо гућ но сти од у ми ра ња и иш че-
за ва ња на ци ја по ка зу је спрем ност ове сту ди је да и са ма бу де спе ци фич-
на књи жев на (и)сто ри ја, об ли ко ва на упра во на на че ли ма ко ја те о риј ски 
раз ма тра, по ле мич ки пре чи шћу је и хер ме ну тич ки про бле ма ти зу је. 

Ду ња РАН ЧИЋ

СЕ ВЕР, МЕ ТА ФО РА КО ЈА ДИ ШЕ

Гор да на Ђи лас, Се вер, уда љен звук, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен-
ча ни”, Кра ље во 2015

Да би се ту ма чи ла по е зи ја, мо ра ли се би ти пе сник?! Чи ни ми се да 
је ипак „са мо” до вољ но да сти хо ви ре флек ту ју ону то пло ту ко ју по се ду ју 
ве ли ке ми сли/иде је умрт вље не на па пи ру, а ожи вље не сва ким но вим 
чи та њем, па да по ста ну ин спи ра ци ја јед ног ту ма че ња. А сти хо ви Гор да-
не Ђи лас гре ју чи та о че ву ми сао чак и ка да на зив ње не пе снич ке зби р ке 
гла си Се вер, уда љен звук. Та то пло та, ко ја ши ри асо ци ја тив но по ље 
ре ци пи јен та, про ис ти че из от кро ве ња ко је чи та лац осе ћа ка да чи та сти-
хо ве ко ји, усред сре ђу ју ћи се на ин тро спек тив но, нај бо ље опи су ју при-
род но окруж је и обрат но – сти хо ви ко ји го во ре ћи о на ту рал ном за пра во 
ни јан си ра ју све ме не ду ше. На та квој вр сти по е тич ког ре ци про ци те та 
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по чи ва и ова пе снич ка зби р ка, при че му Гор да на Ђи лас, ну де ћи сво ју 
ви зи ју све та око се бе и све та у се би, за пра во пот цр та ва чи та о цу при сне 
и по зна те гра ни це, ко је тек у пе сни ки њи ној је зич кој ма ни фе ста ци ји до-
би ја ју сна гу но вог, иа ко већ по зна тог, и дру га чи јег, иа ко су штин ски исто-
вет ног на ма. Јер, ка ко дру га чи је до жи ве ти сти хо ве по пут ових: „Па се 
обла ци у том чу ду чи не / Као је ди ни пут у ко ји се мо жеш / По у зда ти / 
Веч но про мен љи ве бе ли не / Пре ли ва ју се у ра зним об ли ци ма / И та веч-
ност ко јом си у кре та њу по да рен, да је осе ћај / Из ме ште но сти и не ке све-
оп ште прав де / Ко јој се увек мо жеш вра ти ти” (стр. 9).

Но, та кве ка рак те ри сти ке, ко ји ма су по твр да на ве де ни сти хо ви, већ 
ве зу је мо за ства ра ла штво Гор да не Ђи лас. Али шта је то што зби р ку Се вер, 
уда љен звук из два ја и што јој на тај на чин им пу ти ра осо бен пе снич ки 
ква ли тет, јер ка ко Ми хај ло Пан тић твр ди (а ту тврд њу упо тре бља ва 
упра во при ли ком ана ли зи ра ња јед не од пе снич ких зби р ки Гор да не Ђи лас 
– Зве зда ју га): „...по е зи ја, она истин ска, су штин ска, нај ду бља је зич ка 
умет ност, мо ра не пре ста но да нас др жи буд ним, да нас из не на ђу је.”1 
Раз лог за та кву ана ли тич ку не са ни цу при су тан је већ у на сло ву ове пе-
снич ке зби р ке. Кон крет ни је ре че но, од ред ни ца се вер да ће овој већ по-
твр ђе ној пе сни ки њи јед ну но ву бо ју, нов ин тен зи тет и нов иден ти тет, а 
чи та о ца ће по да ри ти буд но шћу, јер ће се вер са свим сво јим ли ци ма 
зна че ња не пре ста но чи та о ца из не на ђи ва ти.

Да би смо об ја сни ли зна чај од ред ни це се вер и ње ну ком плек сност 
мо ра мо иза ћи из те о риј ских окви ра де фи ни са ња стил ских из ра жај них 
сред ста ва и ре ћи сле де ће: ме та фо ра по ста је але го ри ја ка да до би је вла сти-
ти жи вот. Из то га пак про ис хо ди да ме та фо ра сво ју успе шност на ро чи то 
по твр ђу је ка да до би је сра зме ре але го ри је. Kњига на сло вље на тро реч јем 
Се вер, уда љен звук упра во је по твр да јед не успе шне ме та фо ре. Јер, хлад-
но ћа ко ја жи ви у аку сти ци на сло ва од је ку је чи та вом пе снич ком зби р ком 
и кон ден зу је се у сра зме ре јед не але го ри је.

У том по гле ду, мо же мо из дво ји ти већ пр ву пе сму под на сло вом „Без 
љу ба ви”, чи ја нам са же тост до зво ља ва да је овом при ли ком на ве де мо у 
це ло сти: „Па да ла је на лик на ки шу / Не пре кид но та ми сао / Да је свет у 
ко јем сам се за те кла / Свет опор и без љу ба ви / Ње го ви хлад ни до ди ри / 
Пре тво ри ли су се у јед ном тре нут ку / У про вид ни али и не ја сни плашт / 
Ко ји нас све пре кри ва” (7). Ако би смо за не ма ри ли на слов пе снич ке зби р-
ке, ова пе сма/стро фа, у ко јој пе сни ки њи но оби та ва ње на овом све ту, озна-
че но као за ти ца ње, нео до љи во под се ћа на оно ди сов ско па да ње у ње га – не 
би има ла своју истин ску ди мен зи ју и сна гу. Хлад но ћа ко ја им пли цит но 
про ис ти че из опо рог све та, без љу ба ви, ње го ви хлад ни до ди ри, као и гла-
го ли „па да” и „пре кри ва”, се ман тич ки по тен ци јал цр пе из на сло ва ове 
пе снич ке зби р ке. На тај на чин, се вер пре ва зи ла зи сво је ге о граф ске окви ре 

1 Ми хај ло Пан тић, „Ма ли тре ну ци три јум фа над про ла зним”, у: Гор да на 
Ђи лас, Би ла сам по слу шно др во, Orp he us, Но ви Сад 2012, 12.
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и по ста је све про жи ма ју ће осе ћа ње у зби р ци. То је по е те са екс пли цит но 
и на зна чи ла у пе сми чи ји на слов гла си као и на слов ове пе снич ке зби р ке, 
сле де ћим ис ка зом: „Се вер, ши ри од свог ге о граф ског ли ца” (35).

У од ре ђе ним пе снич ким на ле ти ма пе сни ки ња ће има ти по тре бу да 
чи та о че вом (сл)уху при бли жи зна че ње да ле ког зву ка – се ве ра, па ће та ко 
у пе сми „Трам па” на пра ви ти сле де ће по ре ђе ње: ,,Раз ли ке, ко оштри пре-
ле ти Се ве ра / У свим кра је ви ма све та јед на ко бо ле” (16). У пе сми „Се вер/
Ни ко” по е те син глас ар ти ку ли са ће се у још екс пли цит ни јем ма ни ру. Да кле, 
у на слов ном од ре ђе њу на ве де не пе сме Гор да на Ђи лас ста ви ће знак екви-
ва лен ци је из ме ђу пој ма ко ји упо р но про ма тра мо и ко ји упо р но на ме ће 
но ва зна че ња и од рич не за ме ни це. Та ква јед на кост до сти же сво ју кул ми-
на тив ну се ман тич ку тач ку у са мој са др жи ни ове пе сме, и то у сти хо ви ма 
у ко ји ма је по ја шње но ко сто ји иза за ме ни це ко ја од ри че, а са мим тим и 
иза ге о граф ске од ред ни це ко ја има по вла шћен (по е тич ки) ста тус у овој 
збир ци: „Би ва ло је као да ћеш сва ки час / Ба ну ти пре да ме а ја ћу ти ре ћи 
/ Да сам Ни ко / По вер љив но си лац / Веч них исти на” (22). Д а кле, иза за ме-
ни це ни ко кри је се лир ски су бје кат. Мо ме нат са мо и ден ти фи ка ци је увек је 
на ро чи то дра ма ти чан у свим ви до ви ма умет но сти. Јер, по сред ством умет-
но сти чо век де ми сти фи ку је свет ко ји га окру жу је, а ка да у том све ту про-
на ђе се бе, он да то пред ста вља вр ху нац (са мо)спо зна је. Та ко се вер, уда љен 
звук по ста је уну тра шњи от ку цај. А има ли дра ма тич ни је са мо спо зна је 
од за ме ни це ко ја од ри че су бјек та – ни ко и по е тич ни је од име ни це ко ја 
пре кри ва сти хо ве у чи та вој зби р ци, мо ди фи ку ју ћу им зна че ње – се вер.

Мо же мо ре ћи да се ме та фо ра се ве ра рас плам са ва у ме лан хо лич ном 
то ну ове зби р ке: „Кад кли знеш, зна ћеш / Да су ти да ро ва ни ти да ни / Не-
по врат но / И у њи ма не ки до га ђа ји / Ко ји ма ћеш би ти по ве ден / На ду го 
пу то ва ње / Ко је се зо ве не спо кој / По ра жен и не спо со бан да се / Би ло 
че му ра ду јеш” (11). Та ко се вер по ста је ре флек си ја ко ја ин спи ри ше и ти-
шти. Осим то га, се вер је и ста би лан кон сти ту тив ни еле мент ове пе снич ке 
зби р ке, што се ре флек ту је и на ње ну по де лу по ци клу си ма, ко ји гла се: 
„45° N”, „За да ле ким Се ве ром”, Се вер, уда љен звук” и „Плач, од го вор”. 
При том је, да кле, на зив по след ње пе снич ке це ли не не што ма ње екс пли-
цит но ве зан за на слов ове пе снич ке зби р ке.

Ка да је реч о ор га ни за ци ји стро фа, што се као хер ме не у тич ки за да-
так го то во увек на ме ће кри ти ча ру по е зи је, ка рак те ри сти ка ко ју би тре-
ба ло по ме ну ти је сте при мет на упо тре ба мо но сти хо ва; ти сти хо ви-стро-
фе згу сну та су ми сао; у те лу пе сме де лу ју као отре жњу ју ћи дрх тај пред 
ли цем се ве ра. Као да су и они у том ви ду сво је по јав но сти, у том бол ном 
мо но, ре зул тат јед не са зре ле пе снич ке са мо ће.

Та ко се вер у збир ци по ста је ви ше слој на ме та фо ра: он је ме лан хо ли-
ја, хлад но ћа, са мо ћа, раз ли ка ко ја бо ли, јед на кост ко ја ти шти; се вер је 
ver sus vi ven di овог пе снич ког ци клу са, але го ри ја ко ја оку пи ра чи та о че ву 
ми сао.
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Ако је але го ри ја ме та фо ра про ши ре на на чи та ву пе снич ку сли ку 
или на чи та ву пе сму, по ста вља се пи та ње шта је он да ме та фо ра ко ја се 
рас пли ња ва по чи та вој пе снич кој зби р ци и чи та вом (пе снич ком) жи во ту. 
Не тре ба за бо ра ви ти ни по е те син за ви чај – На ко во – ко је је ге о граф ски 
про ма тра но се вер Ба на та. Та ко се вер за пра во по ста је ме та фо ра ко ја ди ше 
– стил ско из ра жај но сред ство ко је има сво ју ду бо ку уко ре ње ност у (пе-
снич кој) про шло сти Гор да не Ђи лас, ко је об ли ку је и осми шља ва пре зент, 
а за вре ђу је и бу дућ ност с об зи ром на то да ће сна гом/то пло том свог пе-
снич ког за ма ха бру ја ти ду го у чи та о че вој има ги на ци ји.

Та ма ра ЈО ВА НО ВИЋ

ОЦР ТА ВА ЊЕ ПРО ФИ ЛА ЕПО ХЕ

Алек сан дар Ћу ко вић, Кон ту ре хо ри зон та, Ју ме диа Монт, Под го ри ца 2015 

Књи га са бра них ин тер вјуа Кон ту ре хо ри зон та са др жи раз го во ре 
ко је је но ви нар и пи сац Алек сан дар Ћу ко вић во дио са ин те лек ту ал ци ма 
из Ср би је, Цр не Го ре и Хр ват ске. Из ме ђу оста лих, ме ђу Ћу ко ви ће вим 
са го вор ни ци ма при сут на су име на по пут Ма ти је Бећ ко ви ћа, Рат ка Бо-
жо ви ћа, Гој ка Ђо га, Алек сан дра Га та ли це, Алек сан дра Јер ко ва, Зо ра на 
Жив ко ви ћа... Па ипак, као и у сва кој књи зи ин тер вјуа у ко јој су са ку пље-
ни раз го во ри са раз ли чи тим љу ди ма, и ов де се су сре ће мо са јед ним па-
ра док сом. На и ме, то ком ин тер вјуа но ви нар је увек у дру гом пла ну, јер, 
та ко ре ћи, аси сти ра ин тер вју и са ном да из ра зи сво је ста во ве о све ту. Ипак, 
гле да но у це ли ни, Алек сан дар Ћу ко вић је скри ве ни глав ни ју нак сво је 
књи ге, јер је он тај ко ји је осми шља вао пи та ња, би рао са го вор ни ке и та ко 
кон ци пи рао књи гу. Сто га вре ди по ста ви ти пи та ње ка кав је по глед на 
свет са мог но ви на ра. Шта је то што је за јед нич ко свим ин тер вју и ма, шта 
је сто жер на тач ка ње го ве по е ти ке ин тер вјуа?

За по че так, за па жа мо осо би ну ко ја је рет ка у да на шњем но ви нар-
ству, а то је Ћу ко ви ће ва вр ло до бра при пре ма за ин тер вјуе; не рет ко, овај 
но ви нар у са мом пи та њу ци ти ра не ки дру ги ин тер вју или текст ин тер-
вју и са ног. Иа ко у не ким слу ча је ви ма ин си сти ра и на би о граф ским чи-
ње ни ца ма, Ћу ко вић го то во про грам ски усме ра ва раз го вор у два прав ца: 
пр ви је ве за по ли ти ке/вла сти и умет но сти/књи жев но сти, а дру ги од нос 
пре ма гло ба ли за ци ји. 

У пр вом прав цу пре по зна је мо им пли цит ну по ли ти за ци ју про сто ра 
умет но сти и ми шље ња. То што је Ћу ко вић као млад чо век овај фе но мен 
та ко ин тен зив но осе ћа мо же мо ве ро ват но за хва ли ти чи ње ни ци да у 
про це су ре кон сти ту и са ња ста рих и кон сти ту и са ња но вих на ци о нал них 
иден ти те та у ре ги о ну зна чај ну уло гу игра и по ли тич ка ин тер вен ци ја. 
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Ипак, овај фе но мен не би смо сме ли да све де мо са мо на гра ни це Бал ка-
на. Мо гло би се ре ћи да при су ству је мо гло бал ном по ја ча ва њу при ти ска 
по ли тич ког у сфе ри умет но сти и ми шље ња, о че му го во ри, на при мер, 
ти хи про гон Пе те ра Ханд кеа, или стро го кон тро ли са на Но бе ло ва на гра-
да за књи жев ност. Иа ко је Ћу ко вић у сво јим пи та њи ма углав ном ре зер-
ви сан у по гле ду обра зла га ња те ве зе, ње го во лајт мо тив ско ин си сти ра ње 
на од но су вла сти и умет но сти им пли ци ра не сла га ње са та квом прак сом, 
или ма кар свест о то ме да је ва ља пр о бле ма ти зо ва ти. 

Слич но се де ша ва и са про бле мом гло ба ли за ци је: те шко да не ко ко 
до ла зи из сфе ре ху ма ни зма мо же са ра до шћу да по сма тра тек тон ске про-
ме не услед ко јих се ни во тра ди ци о нал ног гра ђан ског обра зо ва ња и по-
ли тич ког уче шћа гра ђа на сма њу је, док моћ ка пи та ла по ста је све от пор-
ни ја на по ку ша је да се она ма кар и ми ни мал но кон тро ли ше. Ћу ко вић 
ва ри ра сво ја пи та ња о гло ба ли за ци ји, али се и по ред тих ва ри ја ци ја у 
пи та њи ма пре по зна је за пи та ност и за бри ну тост. 

Упра во ова два пи та ња хо мо ге ни зу ју књи гу раз го во ра и да ју јој по-
себ ну вред ност. На и ме, да је оста ла са мо ме ха нич ки спој ин тер вјуа раз-
ли чи тих са го вор ни ка, књи га Кон ту ре хо ри зон та под се ћа ла би на ме со 
ко је би без ко сти ју по ле гло по зе мљи. На овај на чин Ћу ко вић је срећ но 
ус пео да из бег не та кву опа сност: раз го во ри су до би ли, с јед не стра не, 
лич ну ди мен зи ју, јер се у њи ма пре по зна ју ин те ре со ва ња са мог ау то ра 
ин тер вјуа. С дру ге стра не, у њи ма је при сут на и епо хал на ди мен зи ја, 
ко ја их је нео сет но пре тво ри ла у ан ке ту о ду хов ној си ту а ци ји вре ме на. 

Ре зул та ти те ,,ан ке те”, на рав но, ни су за ви си ли од но ви на ра, али ни је 
зго рег пр о ко мен та ри са ти их. Крат ка или не та ко крат ка би о би бли о граф-
ска бе ле шка, ко јом за по чи ње сва ки од раз го во ра, по твр ђу је или бар су ге-
ри ше ком пе тент ност иза бра ног са го вор ни ка (сва ки CV из гле да ,,моћ но”). 
Па ипак, ка да су у пи та њу епо хал на пи та ња, код ве ћи не са го вор ни ка 
осе ћа се не ка вр ста уз ми ца ња и опре зно сти: кри тич ки став пре ма фе но-
ме ни ма да на шњи це се осе ћа, али је вр ло те шко за ми сли ти ка ко би се он 
мо гао пре то чи ти у не ку ја сно ар ти ку ли са ну по ли тич ку ал тер на ти ву. Јер, 
ако има кри ти ке, мо ра би ти и ал тер на тив ног ми шље ња и де ло ва ња; ако 
пак то га не ма, че му кри тич ко ми шље ње по се би? Не ко би мо жда опре-
зност и де ли кат ност озна чио као му дрост; па ипак, по сто ји опа сност да 
му дра ми шље ња не ста ну за јед но са не му дром по ли ти ком, упра во за то 
што су, у крај њем слу ча ју, њен део.

Но, и по ред то га, мо же се ре ћи да је Ћу ко вић Кон ту ре хо ри зон та, 
на чи нио као јед ну ин те лек ту ал но по ште ну књи гу: ње го ва пи та ња су 
об зир на и он ни у јед ном тре нут ку не на ру ша ва диг ни тет са го вор ни ка, 
док су ње го ва лич на ин те ре со ва ња у до слу ху са ду хов ном си ту а ци јом 
вре ме на. То да је по себ ну ди мен зи ју овој књи зи раз го во ра.

Бо јан ТО МИЋ




