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И Н  Т Е Р  В Ј У

АЛЕК САН ДРА МАН ЧИЋ

ШТА МО ЖЕ ЧО ВЕК У БЕС КО НАЧ НОМ 
УНИ ВЕР ЗУ МУ?

Раз го вор во ди ла Са ња Ми лић

Са Алек сан дром Ман чић раз го ва ра мо о књи зи Ђор да но Бру но 
и ко му ни ка ци ја (Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015) за ко ју је до би ла 
На гра ду „Ни ко ла Ми ло ше вић” за про шлу го ди ну. На гра ду до де љу-
је Ра дио Бе о град 2 за нај бо љу књи гу из обла сти те о ри је књи жев но-
сти и умет но сти, есте ти ке и фи ло зо фи је. 

Алек сан дра Ман чић ди пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла на гру пи 
за шпан ски је зик и књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра-
ду. Док тор ску те зу „Тра дук то ло шки при ступ про бле му кул ту ре 
стран ца” од бра ни ла је на Ау то ном ном уни вер зи те ту у Ма дри ду. 
Ра ди ла је као пре да вач на Фи ло ло шком фа ку ле ту у Бе о гра ду и као 
го сту ју ћи пре да вач на Ау то ном ном уни вер зи те ту у Ма дри ду. Са да 
ра ди у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, где ру-
ко во ди про јек том „Кул ту ро ло шке књи жев не те о ри је и срп ска књи-
жев на кри ти ка”. Ау тор ка је се дам књи га о те о риј ским про бле ми ма 
пре во ђе ња и ме ђу кул тур не раз ме не, као и сто ти нак струч них тек-
сто ва. Пре ве ла је низ књи га са шпан ског, фран цу ског, ита ли јан ског 
и ен гле ског је зи ка. 

Са ња Ми лић: Ва ша књи га Ђор да но Бру но и ко му ни ка ци ја 
има под на слов Пре во ђе ње иде ја. О ка квом је пре во ђе њу реч?

Алек сан дра Ман чић: Иде ју пре во ђе ња по ве зу јем са иде јом 
тран сла ци је. На и ме, раз у ме ти ко му ни ка ци ју из ме ђу раз ли чи тих 
об ли ка зна ња, раз у ме ти од нос из ме ђу ви ђе ња све та и од но са ме ђу 
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љу ди ма, зна чи упу сти ти се у рас пли та ње пу те ва ко му ни ка ци је 
ко ја је пу на шу мо ва, ко ја пра ти ме ша ње по ру ка у стал ним тран сфор-
ма ци ја ма. Нај бо љи на чин да се са та квим ви ђе њем изи ђе на крај 
је сте да се пре во ђе ње по сма тра као об лик ко му ни ци ра ња, пре но ше-
ња по ру ке из ме ђу две тач ке, а ве зе и пре во ђе ња кроз ко ја се зна ње 
рас по ре ђу је и пре ра спо ре ђу је по сма тра с ме ста за ко је мо же мо ре ћи 
да је сре ди ште, чво ри ште по сре до ва ња и пре во ђе ња. То ме сто не 
на ла зи се ни у обла сти на у ке, ни у обла сти све тог, ни ти у би ло ко-
јем по је ди нач ном об ли ку раз у ме ва ња, не го у обла сти ма у ко ји ма 
се од ви ја ју тран сфор ма ци је – то је ме сто пре во ђе ња.

Мо гућ но је да ови ме рас пли њу јем по јам пре во ди о ца, ши ре ћи 
га на сва ко ја ке вр сте по сре до ва ња, али ми слим да је то ну жно у 
да на шње вре ме све оп штег при су ства, и све оп штег обез вре ђи ва ња 
пре во ди о ца у уском сми слу ре чи. Из ме ђу оста лог, и за то да бих по-
том мо гла да се вра тим оно ме што пре во ди лац је сте, за раз ли ку од 
чи сто тех нич ког ли ца у про це су пре ба ци ва ња је зич ког ма те ри ја-
ла с јед ног ме ста на дру го. И за то да би то „тех нич ко ли це” мо гло 
да схва ти за што га да нас упра во као тех нич ко ли це уве ли ко мо же 
за ме ни ти ма ши на. И да би пре во ди лац схва тио шта је то по че му 
је пре во ди лац пре во ди лац, по че му је ње гов за да так за пра во по сао 
у ко јем од лу чи ва ње и пра вље ње из бо ра – шта, ка ко и за што пре-
ве сти – ни је од нај ма ње ва жно сти.

Шта је био Ваш мо тив да се ба ви те те о риј ском ана ли зом 
Бру но вог де ла?

У књи зи Ђор да но Бру но и ко му ни ка ци ја за ни ма ла ме је, из-
ме ђу оста лог, ана ли за књи жев них и драм ских аспе ка та Бру но вих 
фи ло зоф ских тек сто ва. Ка ко се Бру но слу жи књи жев ним тех ни ка-
ма у раз ви ја њу сво јих фи ло зоф ских по став ки? Да ли су у пи та њу 
са мо тех ни ке пи са ња, или је (књи жев ни) об лик пи са ња у те шњој 
ве зи са Бру но вом фи ло зоф ском ми шљу? Реч ју, про блем пре во ђе ња 
фи ло зоф ске иде је из ме ђу је зи ка фи ло зо фи је и је зи ка умет но сти.

У књи зи пи ше те и о жи во ту Ђор да на Бру на. Ко ли ко је за ра-
зу ме ва ње на чи на на ко ји је про ми шљао при ро ду, ети ку, ре ли ги ју, 
ко му ни ка ци ју, и пи сао о то ме, по треб но по зна ва ње ње го ве би о гра-
фи је, или ка кав је од нос из ме ђу ње го ве фи ло зо фи је и ње го ве би о-
гра фи је?

Ђор да но Бру но је сво јим мо ћи ма пам ће ња и сво јим про во ка-
тив ним иде ја ма о бес ко нач но сти све ми ра сте као сла ву нео р то док-
сног ми сли о ца, и не ми нов но на ву као на се бе гнев Ин кви зи ци је. 
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Бра нио је сво је иде је и сво је пра во да их се не од рек не, до са мог 
кра ја. То му ни ка да ни је опро ште но. Ње го во име, чак и по сле че-
ти ри ве ка, на ста вља да иза зи ва по ле ми ке и ме ђу на уч ни ци ма. 
Бру но је пре и спи ти вао вла да ју ће вред но сти сво га до ба, али нам 
је упу тио и по зив да то чи ни мо увек из но ва. Сво јим те мат ским и 
стил ским „ис па ди ма”, ко ји су вре ђа ли ње го ве кри ти ча ре, Бру но 
је на ме нио ја сну уло гу. По ка зао је да ће мо се ла ко сло жи ти око 
то га да на ме сто по ро ка тре ба по ста ви ти вр ли не, али про блем су 
вр ли не, и на чин на ко ји се оне уса ђу ју љу ди ма. Бру но је ис пи ти вао 
гра нич не мо гућ но сти ко му ни ка ци је, из вр га ва ју ћи ру глу сва ко вр сна 
на мет ну та „пра ви ла”. Ње го ва есте ти ка екс тре ма и ње го во ин си сти-
ра ње на ан та го ни зми ма део су ње го вих ин те лек ту ал них на по ра, 
део ње го ве фи ло зо фи је све оп ште ко му ни ка ци је, ко ја га је, па ра док-
сално, во ди ла из екс ко му ни ка ци је у екс ко му ни ка ци ју. Бру но во де ло 
сво је вр сни је об ра чун са вла да ју ћим пред ра су да ма до ба у ко јем је 
жи вео. Пред ра су да ма што их ши ре и одр жа ва ју ин сти ту ци је ко је 
је чо век ство рио ра ди ме ђу соб ног оп ште ња, ра ди ко му ни ка ци је: 
др жа ва, цр ква, уни вер зи тет... Ин сти ту ци је ко је су осно ва уре ђе ног 
дру штва, и ко је, упра во за то да би оста ле сред ства ци ви ли зо ва не 
ко му ни ка ци је, мо ра ју увек из но ва би ти из ла га не кри ти ци. Му че-
ник за ин те лек ту ал не сло бо де, жив је спа љен, као је ре тик, за јед но 
са свим сво јим књи га ма, на ло ма чи на Цвет ном тр гу у Ри му, 17. 
фе бру а ра 1600. го ди не. За то је ње го ва би о гра фи ја ва жна. Ме ђу тим, 
имам на уму и Ни че о ву ми сао да му че ник, са мим тим што је му-
че ник, не до ка зу је ни ка кву исти ну. И за то, тре ба ићи да ље.

Чи та ти Ђор да на Бру на зна чи чи та ти фи ло зо фи ју чо ве ка су ко-
ба и па ра док са, фи ло зо фи ју по све ће ну ства ра њу еку мен ске фи ло-
зо фи је у ко јој се ме ђу соб но су прот ста вље не пер спек ти ве и при вид-
но про тив реч ни ста во ви мо гу по ми ри ти у да ле ко се жној ви зи ји 
чо ве ко вих те жњи. Са да шњост про се ја ва про шлост кроз сво је ре-
ше то, и оно што од про шло сти узи ма и што у њој ви ди обич но је 
са мо про јек ци ја оно га што ту са да шњост му чи. А по не кад је обич на 
ру ти на, про ис те кла из та на них за хва та кул тур них уста но ва ко је 
ис трај но гра де сли ку слав ног име на или фи ло зоф ског си сте ма 
та ко да не што што је у сво је вре ме бу ди ло ду бо ки не мир по ста не 
то ли ко угла ча но да се пре тво ри у ствар ко ја се ко нач но мо же при-
ка зи ва ти у му зе ји ма. Ме ђу тим, лич ност Ђор да на Бру на и ње гов 
фи ло зоф ски си стем је дан је од рет ких слу ча је ва от пор них на та кве 
за хва те ко је с ве ли ким стрп ље њем спро во де ге не ра ци је уче них 
љу ди и ин сти ту ци ја. Бру но је фи ло зоф чи ја је за во дљи вост у огром-
ној ме ри оста ла у ње го вој не сво дљи во сти, чак не у хва тљи во сти. 
Ко је он? Да ли је до вољ но ре ћи – до ми ни кан ски про по вед ник, 
ро дом из Но ле (не да ле ко од На пу ља), ко ји је од ба цио ман ти ју, или 
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лу та ју ћи про фе сор (по Хе ге ло вим ре чи ма) ко ји је ту ма рао Евро пом 
по де ље ном же сто ким вер ским и по ли тич ким су ко би ма, ре не сан-
сни маг и сло бод ни ми сли лац ко ме је рим ска Ин кви зи ци ја су ди ла 
го ди на ма, да би на кра ју био жив спа љен на ло ма чи? Ка кав је то 
фи ло зоф ко ји је сво јим рас пра ва ма да вао на сло ве као што су Пе-
чат над пе ча ти ма, Кир ки на пе сма, Свр га ва ње по бе до но сне зве ри, 
Ка ба ла ко ња пе га зов ског, Хе рој ски за но си, Све тиљ ка са три де сет 
ки по ва, По бе до но сни иди от или О бес ко нач ном уни вер зу му и све-
то ви ма? Чи та лац би мо гао по ми сли ти да се иза ова квих на сло ва 
кри ју иде је то ли ко лу де да ни је ни чу до што је за вр шио на ло ма чи, 
ма да би му се та ква осу да, узме мо ли је као при лич но ра ди ка лан 
лек про тив на вод ног лу ди ла, мо гла учи ни ти по ма ло пре те ра на. 
Чи та лац би, у вре ме ре ла тив не то ле ран ци је ка кво је ово на ше – то-
ле ран ци је ко ју за пра во нај че шће ду гу је мо стро по шта ва њу угле да 
свих де лат но сти ми шље ња – мо гао би ти за чу ђен, али би му се мо-
гло и учи ни ти да је згод но пре ско чи ти не по треб не му ке и не упу-
шта ти се у чи та ње де ла под она ко чуд ним на сло ви ма, не го се за до-
во љи ти са зна њем да је њи хов ау тор, ви ше не го фи ло зоф, за пра во 
ве ли чан стве ни сим бол, му че ник мо дер не на у ке, бра ни лац сло бод-
ног ми шље ња од ре ли ги о зног мрач ња штва, про рок бес ко нач ног 
уни вер зу ма са не бро је ним на се ље ним све то ви ма, где жи ве би ћа 
по пут чо ве ка... А ипак, иза те сли ке, ко ја хо ће да бу де ја сна, Бру но 
ба ца дру га чи ју мре жу пој мо ва пре ко ха о са све та. Пу ту ју ћи ми сли-
лац, да, и то не са мо по сво јим се о ба ма са јед ног на дру ги европ-
ски уни вер зи тет не го и по сво јој ми сли, ко ја се стал но пре ме шта ла 
из стру је у стру ју, пре се ца ла их, укр шта ла се са њи ма и гра ди ла 
све сме ли је те о ри је. По вр шном чи та њу да нас ње го ва ми сао из гле да 
кон фу зно и екс тра ва гант но. Али та при вид на кон фу зи ја до ла зи 
од огром но сти раз у ме ва ња ко је Бру но ну ди; екс тра ва ган ци ја, од 
огром не стро го сти. Це ло ње го во вре ме је вре ме ко је нам се чи ни 
као огром на по мет ња из ко је про плам са ва но ва на у ка – но во зна-
ње о при ро ди, нов на чин ми шље ња: по мет њу ви ди мо у др жа ва ма, 
ко је на ста ју; у ре ли ги ји, ко ја се ре фор ми ше и про ти вре фор ми ше; 
у са ве сти ма; у је зи ци ма; у умет но сти ма; у ми шље њу.

За што, на ко ји на чин је де ло овог ре не сан сног ми сли о ца ак ту-
ел но у XXI ве ку?

Це ла књи га Ђор да но Бру но и ко му ни ка ци ја по све ће на је том 
пи та њу. Фи ло зоф ске тво ре ви не ре не сан се иза зи ва ју ме ша ви ну 
не стр пље ња и вр то гла ви це: пре та па ње из ме ђу сред њо ве ков ног и 
мо дер ног, ми сти ке и фи зи ке, ма гиј ског и ра ци о нал ног екс пе ри мен-
та, хо ро ско па и астро но ми је, об на вља ња ста рог и ства ра ња но вог. 
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Чо век на ви као да све др жи уред но раз вр ста но по по ли ца ма и фио-
ка ма ви ди пре ве ли ку анар хич ност у ре не сан си. Ме ђу тим, ре не сан-
сно вре ме мо же мо по сма тра ти као огром ну ла бо ра то ри ју у ко јој 
ни је ла ко на пра ви ти раз ли ку из ме ђу екс пе ри ме на та ко ји во де да-
ле ко на пред и оних ко ји не во де ни ку да, а да нас се све ви ше по ка-
зу је да се оно нај за ни мљи ви је и нај кре а тив ни је у Бру но вом де лу 
на ла зи упра во у оним чуд ним де ли ма за ко ја се до ско ра ми сли ло 
да не во де ни ку да. Бру нов ски, бо ље је, уме сто пи та ња ко је Ђор да-
но Бру но, по ста ви ти пи та ње: шта је све Бру но мо гао? Ако је фи ло-
зоф ства ра лац пој мо ва, ко је пој мо ве је ство рио Ђор да но Бру но? 
Да ли их и да нас пре по зна је мо као сво је? Бру но је у Ко пер ни ко вом 
хе ли о цен три зму ви део, пре не го на уч но-екс пе ри мен тал но пи та ње, 
не ку вр сту мо рал ног и ре ли ги о зног сим бо ла. Раз ви ја ју ћи сво ју тео-
ри ју бес ко нач ног уни вер зу ма, Бру но је тај уни вер зум ми слио – ви ше 
у скла ду са фи зи ком ре ла ти ви те та не го са хе ли о цен три змом – као 
бес ко нач ни про стор чи је сре ди ште се на ла зи та мо где се на ла зи 
онај ко тај уни вер зум по сма тра. Бру но је по ве зи вао хе те ро ге не фи-
ло зо фи је, Пло ти но во но во пла тон ство, Аве ро е сов ари сто те ли зам, 
Лу кре ци је во епи ку реј ство, да би до шао до спе ци фич ног ин те лек-
ту а ли стич ког ма те ри ја ли зма у ко јем је ма те ри ја од раз или сен ка 
Јед ног, ко је, опет, по за ко ни ма сме њи ва ња или ре во лу ци ја, про жи-
ма суп стан ци ју, ко ја је ду ша-и-ма те ри ја у про сто ру бес ко нач но 
бре ме ни том жи во том: не ма те ла без ду ше, и не ма ду ше без те ла. 
Бру нов Бог жи ви у чо ве ко вој ду ши, ње гов је храм у чо ве ко вој са-
ве сти, Бог све про жи ма у то ли кој ме ри да се по и сто ве ћу је с при-
ро дом, али је и пре ва зи ла зи на на чин – не из ре цив, не пред ста вљив 
– ко ји го вор о Бо гу омо гу ћа ва са мо као апо фа тич ки из раз не га тив-
не те о ло ги је. Пи та ња мо ра ла, ре фор ми са ње пр вих об ли ка мо рал-
но сти, пи та ње ре ли ги је, са про јек том за сни ва ња ин те лек ту ал не 
и све тов не ре ли ги је ко ја би се слу жи ла ма гиј ско-мне мо нич ким 
ме то дом као ду хов ним ве жба ма? Мо на до ло ги ја, ато ми зам, ком би-
на то ри ка, те о ри ја сме њи ва ња: све су то пој мо ви Бру но ве фи ло зо-
фи је ко ји тво ре ње го ву ми сао. Ме ђу тим, основ на те ма ње го ве фи-
ло зо фи је ни је ни ко смос ни Бог, не го та те ма ко смо са и те ма Бо га 
цр пу сво ју сна гу из пре суд ног пи та ња ко је се, по пут му зич ке те ме, 
раз ви ја у не бро је ним ва ри ја ци ја ма и стал но сто ји у по за ди ни: шта 
мо же чо век? Ка кав је чо ве ков осе ћај соп стве ног жи во та, ко је му 
се мо гућ но сти пру жа ју да њи ме упра вља, да га ре фор ми ше, да га 
из ми шља, и да кроз ње га раз у ме ва свет. Шта мо же чо век у бес ко-
нач ном уни вер зу му? Бру но ука зу је на раз ли чи те ти по ве де ла ња 
ко је бес ко нач ност уни вер зу ма омо гу ћа ва: пре ва зи шав ши за тво ре ну 
струк ту ру уни вер зу ма, он мо же да ра ди и гра ди без ика квих на мет-
ну тих гра ни ца; мо же да кре не у по тра гу за истин ским бо жан ством, 
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за оним Сви ме ко је је тач ка у ко јој се сје ди ња ва ју љу бав и зна ње. 
Ин фи ни ти стич ка те за о све ми ру по слу жи ла је Бру ну да на њој за-
сну је ме та фи зи ку ко ја ће сру ши ти пој мо ве бо жан ског ства ра ња и 
про ви ђе ња и за ме ни ти их пој мо ви ма про из во ђе ња и за ко на при ро де. 
На по ре до са ти ме, она је пред у слов ко ји чо ве ку да је мо гућ ност да 
се осло бо ди и да по ста не де ла тан и де ло тво ран. Ни је, за пра во, по јам 
бес ко нач ног уни вер зу ма на вео Бру на да тра га за но вим етич ким 
зах те ви ма и но вим мо да ли те ти ма зна ња и де ла ња, не го га је, на про-
тив, са гле да ва ње чо ве ко ве ап со лут не сло бо де до ве ло до по тре бе 
да сру ши фи зич ке гра ни це уни вер зу ма, што је био са мо увод у 
ње го ву ети ку стал ног пре о бра жа ва ња. За бес ко нач но отва ра ње ве-
зу је се бес ко нач но кре та ње. За Бру на је, и у ко смо ло ги ји и у ети ци, 
по јам про ме не од кључ не ва жно сти. То је ди на мич ка те ма ко ја сла-
ма кру тост ари сто те лов ско-пто ло меј ског ко смо са. Кван ти та тив на 
и екс тен зив на бес ко нач ност уни вер зу ма мо же се ми сли ти са мо у 
од но су на ква ли та тив ну и ин тен зив ну бес ко нач ност: уни вер зум 
се по ко ра ва за ко ни ма про ме не – му та ци је, ре ћи ће Бру но – у за ви-
сно сти од то га ка ко се ње го ви нај ма њи де ло ви са ста вља ју и ра ста-
вља ју. Све што је сте, обе ле же но је пе ча том мно го стру ко сти – за то 
ње го ва ин фи ни ти стич ка те за укљу чу је тврд њу о не бро је ним све-
то ви ма. Пи та ње бес ко нач но сти уни вер зу ма и да ље је бес крај но 
за во дљи во, јер ни да нас не зна мо да ли је он ко на чан или бес ко-
на чан: оно што је у на у ци XXI ве ка при хва ће но као „стан дард ни 
мо дел уни вер зу ма” је сте уни вер зум у не пре ста ној екс пан зи ји... 
За ко ни про мен љи во сти ну жни су да би се одр жао жи вот, пи сао 
је Бру но. Сти вен Хо кинг је пре не ку го ди ну из ја вио да фи ло зо фи 
ви ше не уме ју да об ја сне свет и чо ве ко во ме сто у ње му – та оба-
ве за са да је пре шла на фи зи ча ре, а ја до да јем да то он да фи зи ча ре 
и фи ло зоф ски оба ве зу је. Бес ко нач ност осло ба ђа чо ве ка од свих 
об ли ка за тва ра ња ко ја огра ни ча ва ју ње го ву ини ци ја ти ву: ко смо-
ло шких за тва ра ња, по ли тич ких за тва ра ња, те о ло шких и спе ку ла-
тив них за тва ра ња. Осло ба ђа ње од по рет ка ко ји хо ће да цен тра ли-
зу је, по рет ка над зи ра ња ко је оне мо гу ћа ва чо ве ко во ства ра ла штво, 
во ди у ми сао о по ли тич ком осло бо ђе њу: то је етич ки сми сао ин фи-
ни ти стич ке те о ри је. Бру но ва те о ри ја зна ња за сно ва на је на же љи 
да се от кри је суп стан ци јал но је дин ство бес ко нач ног и мно го стру-
ког уни вер зу ма, Јед ног ко је озна ча ва бес ко нач но.

Ме ђу тим, шта је то што се у бес ко нач но сти осло ба ђа? Уки да-
ње гра ни ца све та, иа ко зна чи да је чо век ба чен у без гра нич ну не-
од ре ђе ност, да је чо ве ку мо гућ ност да осло бо ди сво је де лат не мо ћи. 
По јам осло бо ђе ња по ве зан с пој мом бес ко нач ног во ди ка уки да њу 
су прот ста вље но сти Не ба и Зе мље. У том сми слу је Бру но ва ми сао 
по зив на суб вер зи ју, по зив да се до ве ду у пи та ње окви ри и за ко ни 
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на ко ји ма по чи ва хри шћан ско дру штво у кру том хи је рар хиј ском 
си сте му ко ји вред но сно су прот ста вља чо ве ка и Бо га, и ус по ста вља 
при сан од нос из ме ђу два ти па ме ња ња, кре та ња при ро де (ње не ди-
на мич но сти) и ме ња ња чо ве ка (ње го вог на по ра). Зе маљ ска ре фор ма 
ко ју Бру но тра жи под ра зу ме ва кри тич ки рад на пре вред но ва њу 
ус по ста вље них вред но сти (те о ло шких, по ли тич ких, ака дем ских), 
из ме ђу ко јих ус по ста вља из ве сну уза јам ност де ло ва ња, стал ну 
раз ме ну. Бес ко нач ност ко смо са је из вор стал ног уз ди за ња чо ве ка, 
и Бру но ис ти че прак тич не мо гућ но сти ко је по сто ја ње бес ко нач ног 
уни вер зу ма отва ра. По јам про ме не обез бе ђу је упра во ве зу из ме ђу 
ко смо ло ги је и ети ке, или тач ни је, по ка зу је у че му је дво стру ка ве за 
чо ве ка са при ро дом и по ли ти ком.

Да ли се Бру но во и да на шње по и ма ње пра ва на дру га чи је ми-
шље ње, сло бо де ми шље ња, раз ли ку ју?

Ако ме пи та те ко ли ко се од нос пре ма са мом Ђор да ну Бру ну 
про ме нио, на то мо гу да Вам од го во рим при ме ром за то ка ко се пре-
ма ње му одно си јед на свет ска ен ци кло пе ди ја фи ло зо фи је. Од ле та 
2014. го ди не у из да њу на ин тер не ту Ен ци кло пе ди је фи ло зо фи је 
Уни вер зи те та Стан форд, ина че дра го це не збир ке есе ја о фи ло зо-
фи ма и фи ло зоф ским пој мо ви ма (ко јој сам се че сто обра ћа ла још 
од вре ме на ка да сам при пре ма ла на по ме не уз свој пре вод Ка ба ле 
ко ња пе га зов ског, 2010. го ди не), од тре нут ка ка да је Ђор да но Бру но 
по стао пред мет же сто ких на па да аме рич ких кре а ци о ни ста, и то 
по во дом по зи ва ња на Бру на као јед ног од за чет ни ка мо дер ног на-
уч ног по гле да на Уни вер зум у на уч но-обра зов ној ТВ се ри ји Ко смос, 
од ред ни ца о овом фи ло зо фу је из бри са на, ма да су тра го ви о ње ном 
по сто ја њу оста ли. Оста ле су, на при мер, упут ни це уз од ред ни цу 
о Ни ко ли Ко пер ни ку, Фра њи Пе три ћу итд. Не за до вољ на ова квим 
ста њем ства ри, ни сам пре са ви ла та бак, не го сам се ла за ком пју тер 
и по сла ла елек трон ске по ру ке, 11. ју на 2015. Јед ну сам по сла ла уред-
ни штву Ен ци кло пе ди је Стан форд, дру гу ау то ру од ред ни це о Ђор-
да ну Бру ну ко ја је у ме ђу вре ме ну не ста ла, Дил ви ну Нок су, про-
фе со ру на Лон дон ском уни вер зи те ту. Од го во ре сам до би ла истог 
да на, по сле све га не ко ли ко ча со ва. Нај пре од глав ног уред ни ка 
Стан форд ске ен ци кло пе ди је фи ло зо фи је Едвар да Зал те: „Хва ла 
Вам на по ру ци. Ми смо ’на ру чи ли’ од ред ни цу о Бру ну, али она још 
ни је успе шно про шла кроз про цес ре цен зи је и про из вод ње. Обе-
ле же на је на на шој стра ни ци ’пла ни ра ног са др жа ја’, али не и на 
стра ни ци са лин ко ви ма за већ об ја вље не од ред ни це. Тре нут но че-
ка мо још јед ну вер зи ју од ау то ра. Али од ред ни ца је одав но на ру-
че на, а су де ћи по бр зи ни ко јом тај ау тор ра ди, мо жда ће про ћи још 
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не ко вре ме до кле ко нач на вер зи ја не бу де при хва ће на за об ја вљи-
ва ње и кон вер то ва на из Word-а у стан да рд ни HTML. Жао ми је, 
али не мо гу да Вам дам пре ци зни ји рас по ред.” Дил вин Нокс је био 
са свим кра так: „Још ни сам са свим за вр шио од ред ни цу, тре ба да 
бу де пре да та сре ди ном ју ла.” На пи та ње где је за вр ши ла прет ход но 
по сто је ћа од ред ни ца о Ђор да ну Бру ну (од два де сет хи ља да ре чи, 
ка ко на ла зим на стра ни ци Дил ви на Нок са), ни ко ми од њих ни је 
од го во рио. Ни сам ин си сти ра ла. Ево ско ро го ди ну да на ка сни је, 
13. мар та 2016, по но во сам се рас пи ти ва ла код уред ни штва шта је 
са члан ком о Бру ну и за што са да већ не ста ју и лин ко ви са дру гих 
од ред ни ца ка (не по сто је ћој, али прет по ста вља се, бу ду ћој) од ред-
ни ци „Ђор да но Бру но”. До би ла сам сле де ћи од го вор: „На не сре ћу 
не мо гу тач но да ка жем ка да ће од ред ни ца о Бру ну по ста ти до ступ-
на. Још је ’у ра ду’. Ау тор је под но сио сво је вер зи је, али уред ни ци 
још ни су одо бри ли текст за об ја вљи ва ње, а и сам ау тор је спо ро 
под но сио ре ви зи је тек ста ко ји ма се освр ће на ко мен та ре ре цен зе-
на та. Тај про цес не мо же мо да по жу ру је мо; тра ја ће ко ли ко год бу де 
по треб но да би смо за вр ши ли уре ђи ва ње и при пре му. Жао ми је 
што ве сти ни су бо ље, али Стан фо рд ска ен ци кло пе ди ја фи ло зо фи је 
по све ће на је одр жа ва њу нај ви ших на уч них стан дар да, а то по не кад 
по вла чи за со бом од ла га ња у на шим пла но ви ма да по ста ви мо од-
ред ни цу о лич но сти ка ква је Бру но.” На уч на стр о гост мо же по слу-
жи ти као ве о ма до бар из го вор. Са мо још да на по ме нем да сам у 
сво јој по ру ци по ста ви ла и пи та ње за што у Ен ци кло пе ди ји не ма 
ста ре од ред ни це, али на ње га ни сам до би ла од го вор. А шта тре ба 
за кљу чи ти из од го во ра ко ји сам до би ла, о то ме од лу ку пре пу штам 
чи та о ци ма.

А по што пра во на дру га чи је ми шље ње, и на сло бо ду ми шље-
ња, ни је ни са мо му шка ствар, ни са мо европ ска ствар, мо жда је ово 
нај бо ље ме сто да се се ти мо и Фа ра кун де Ма лик за де, учи те љи це 
ве ро на у ке ко ју је пре го ди ну да на ру ља ка ме но ва ла до смр ти на 
ули ца ма Ка бу ла, за то што се усу ди ла да у ме дре си рас пра вља о 
Ку ра ну. Ње на је зи ва смрт под се ти ла ме је на смрт алек сан дриј ске 
но во пла то нов ске фи ло зоф ки ње Хи па ти је, пре тач но хи ља ду ше сто 
го ди на, 416. Ми слим да, на кра ју, на Ва ше пи та ње мо гу од го во ри ти 
ова ко: све јед но да ли пре хи ља ду ше сто го ди на, пре че ти ри сто ти не 
го ди на, или пре го ди ну да на, по сто је љу ди спрем ни да по це ну жи-
во та бра не сво је пра во на сло бод но ми шље ње. То је оно че му се ја 
ди вим.

На чин на ко ји сте на пи са ли књи гу Ђор да но Бру но и ко му ни-
ка ци ја оте жа ва ње ну пре ци зну кла си фи ка ци ју: она је и ана ли тич ка 
и есе ји стич ка, те о риј ска и до ку мен та ри стич ка, по ма ло ау то био-
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граф ска... Да ли је / ко ли ко је стил пи са ња са мог Ђор да на Бру на 
ути цао на Ва ше пи са ње књи ге о ње му?

Стил пи са ња Ђор да на Бру на сва ка ко је сте не са мо ути цао 
не го је био пре су дан за мо ју од лу ку да о ње му пи шем. Бру но пи ше 
сво је фи ло зоф ске рас пра ве слу же ћи се и раз ли чи тим књи жев ним 
по ступ ци ма, и упра во ти књи жев ни по ступ ци и њи хо во функ цио-
ни са ње у фи ло зоф ским рас пра ва ма је су ве о ма ва жан еле мент Бру-
но ве фи ло зо фи је. Чак и до бро на мер ни кри ти ча ри по пут Де ни ја 
Ди дроа по не кад ни су има ли раз у ме ва ња за тај стил, сма тра ју ћи 
да му не до ста је си сте ма тич ност, пре ци зност... Оно што се че сто 
у из у ча ва њи ма Бру на по ста вља као про блем је сте упра во не ра зу-
ме ва ње ко је про у ча ва о ци по ка зу ју за ње гов стил пи са ња фи ло зо-
фи је: Бру но ва је ди на дра ма свр ста ва на је у чи сту књи жев ност, ма да 
је за пра во у њој из ло же на ана ли за етич ких и по ли тич ких од но са 
и, за пра во, цео си стем Бру но ве фи ло зо фи је мо ра ла, не ку го ди ну 
пре не го што их је из ло жио, у пот пу но дру гом об ли ку, у фи ло-
зоф ским ди ја ло зи ма Свр га ва ње по бе до но сне зве ри и Ка ба ла ко ња 
пе га зов ског. Те шко је про би ја ти се кроз Бру нов текст, и због ми сти-
чар ске за пле те но сти ње го ве ре че ни це. Ме ђу тим, оно што сам ра де-
ћи на пре во ди ма ње го вих фи ло зоф ских ди ја ло га от кри ва ла је сте 
упра во си сте ма тич ност Бру но вог ми шље ња и пре ци зност Бру но-
вог из ра за, ко ји од ње го вих чи та ла ца и про у ча ва ла ца зах те ва ју 
отво ре ност у при хва та њу раз ли чи тих вр ста зна ња и раз ли чи тих 
сти ло ва пи са ња као фи ло зоф ских. Та кво пре во ђе ње је сте оно што 
је за ме не ве ли ка те ма.

Пи ше те о Бру но вом ути ца ју на Шек спи ра и на Мо ли је ра, о 
са вре ме ним филм ским ау то ри ма ко ји су се ба ви ли ње го вим жи во-
том и де лом. У че му је тај на ње го ве „сце нич но сти”?

Ка ко фи ло зо фи ја ко му ни ци ра у до ба ма сов них ко му ни ка ци ја? 
Ка ко је ко му ни ци ра ла и ко му ни ци ра кроз књи жев ност, а ка ко ко-
му ни ци ра пре ко фил ма, у до ба ре про дук тив но сти? Ка ко ко му ни-
ци ра ми сли лац чи ја је иде ја фи ло зо фи је и кул ту ре ели ти стич ка 
(а под ра зу ме вам да ми сли лац ко ји не ма ели ти стич ку иде ју фи ло-
зо фи је или ни је ми сли лац, или без оч но ла же, не ну жно са мо дру ге), 
у ме ди ји ма на зва ним „ма сов ни”, ка кав је, на при мер, филм? Ово 
пи та ње по ста вља ли су мно ги, на ро чи то у по след ње вре ме, и очи-
глед но је – за то што та кви фил мо ви по сто је, и за то што су ја сно 
усме ре ни на отво ре но ко му ни ци ра ње са гле да о цем – да је та ква 
ко му ни ка ци ја мо гућ на, и да да је из не на ђу ју ће ре зул та те. Са мо је 
тре ба по сма тра ти из ви зу ре ко ја им је при ме ре на. Јер ни ме ди ји 
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ма сов не ко му ни ка ци је не ко му ни ци ра ју са ап стракт но за ми шље-
ном без о блич ном „ма сом”. За пра во, ма да је њи хо во при су ство ма-
сов но (и ма сив но), они ко му ни ци ра ју са по је дин ци ма јед на ко као 
и књи га, или као пи смо при ја те љу. Из дво ји ти јед но сред ство, и то 
оно нај древ ни је, мо жда, и сва ка ко нај трај ни је је сте – те ло. И то 
те ло као из ра жај но ору ђе глум ца. Бру но ви фи ло зоф ски ди ја ло зи 
су те а трал ни и те а тар ски, и баш за то, но лан ска фи ло зо фи ја про на-
ла зи свој из раз, и да нас, на по зор ни ци, и у фил му, на те ле ви зи ји, 
на сним ци ма при пре мље ним за You Tu be и тек сто ви ма пи са ним за 
блог. Ђор да но Бру но био је ми сли лац ре шен да сво ју фи ло зо фи ју 
укљу чи не по сред но у са вре ме ни тре ну так: фор ма, ко ја је и по е зи ја 
и по зо ри ште, од ко ме ди је Све ћар, пре ко ита ли јан ских ди ја ло га пи-
са них сва ки у по пет де ло ва, ко ји се мо гу по сма тра ти и као чи но-
ви: фи ло зо фи ја ко ју је ства рао Ђор да но Бру но је сте фи ло зо фи ја 
уни вер зал не ко му ни ка ци је.

И о жи во ту Ђор да на Бру на пи са не су дра ме и сни ма ни фил-
мо ви. Филм Ђор да но Бру но Ђу ли ја на Мон тал да нај бо љи је при мер. 
При ка зан је, на по себ ној про јек ци ји за но ви на ре, пред 338 стра них 
и до ма ћих но ви на ра, на ФЕСТ-у у Бе о гра ду, 1973. го ди не. Јав ну 
пре ми је ру филм је имао 29. но вем бра 1973, у Ри му. У Ју го сла ви ји, 
ни на про гра му ФЕСТ-а, као ни на ре дов ном би о скоп ском ре пер-
то а ру, ни је при ка зи ван. Че ти ри го ди не ка сни је, 1977, Ђу ли ја но 
Мон тал до до шао је на ФЕСТ са но вим, „пар ти зан ским” фил мом 
Ање за мо ра да умре. Се дам де се тих го ди на, у Ју го сла ви ји су фил-
мо ви чи ја је те ма ти ка не по сред но, а не кроз але го ри ју, ве за на за 
са да шњост, би ли при влач ни ји. Але го ри је је те шко ту ма чи ти, по-
го то во ако је њи хо ва исто риј ска по за ди на сла бо по зна та. Ка да 
да нас гле да мо филм Ђор да но Бру но, из уда ље но сти од че тр де сет 
го ди на, по ка зу је се дру га чи ја сли ка. То по твр ђу је и об ја вљи ва ње 
DVD из да ња фил ма, ко је по чев од 1999. има стал ну пу бли ку и 
по зи тив не кри ти ке, ко је се и да нас пи шу, и оста ју ра су те по стра-
ни ца ма ин тер не та, они ма по све ће ним фил му, и они ма по све ће ним 
фи ло зо фи ји. Гле да ње фил ма Ђор да но Бру но тра жи гле да о ца упу-
ће ног у Бру но ву фи ло зо фи ју, гле да о ца ко ји је исто вре ме но и чи та лац 
ре не сан сне књи жев но сти, и ко ји за до вољ ство на ла зи у пре пу шта њу 
але го ри ја ма филм ског чи та ња.

Ка кво је би ло у про шло сти, а ка кво је да нас ин те ре со ва ње за 
Бру но ву фи ло зо фи ју у на шој кул ту ри?

Бру на је у срп ску кул ту ру увео ча со пис Ја вор, ко ји је у Но вом 
Са ду штам пао Јо ван Јо ва но вић Змај. Го ди на је би ла 1889, и у Ри му 
је Бру ну упра во био по диг нут спо ме ник на ме сту на ко јем је не ка да 
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по гу бљен. Би ло је то вре ме ка да је Бру но био сим бол ује ди ње ња 
Ита ли је, а ује ди ње на Ита ли ја по ли тич ки узор Ср би ји. Три де сет 
пет го ди на ка сни је, за хва љу ју ћи Ксе ни ји Ата на си је вић, пр вој же ни 
док то ру на у ка и пр вој же ни ко ја је по ста ла уни вер зи тет ски про фе-
сор у Ср би ји, Бру но је до био и свог пр вог про у ча ва о ца у на шој 
зе мљи. Сво ју док тор ску те зу по све ти ла је Бру но вом уче њу о нај ма-
њем. Био је то тек по че так пре во ђе ња Бру но ве фи ло зо фи је у срп ску 
кул ту ру, али тај по че так био је ве ли чан ствен. Ксе ни ји Ата на си је-
вић зна ње о Бру но вом ис ку ству по ма га ло је да се бо ри са екс ко му-
ни ка ци јом ко ја је по том њу за де си ла.

Ка да се за ни ма ње срп ске кул ту ре за Бру на упо ре ди са за ни-
ма њем у дру гим кул ту ра ма, по ка зу је се да она ве о ма бли ско пра ти 
глав не европ ске то ко ве. Мар ко Цар и Вла ди мир Тро ја но вић пи са-
ли су о Бру ну у ча со пи су Ја вор 1889, Алек сан дар Љ. Ми тро вић у 
Бран ко вом ко лу 1900; го ди не 1922, фи ло зоф Ксе ни ја Ата на си је вић 
док то ри ра ла је на Бру но вом уче њу о нај ма њем, и то је био до га ђај 
ко ји је ду го од је ки вао у срп ској кул ту ри, ње ни тек сто ви има ли су 
од је ка и у Евро пи, а и нај ве ћи део тек сто ва дру гих срп ских ис тра-
жи ва ча о Бру ну то ком XX ве ка ве зан је упра во за ње но име; пр ви 
пре вод Бру но вог фи ло зоф ског ди ја ло га на срп ски био је О узро ку, 
прин ци пу и јед ном, ко ји је са чи ни ла Ве ра Ба ко тић-Ми ју шко вић, 
об ја вљен 1959; два де сет го ди на ка сни је, 1979. го ди не, Бо ри во је 
Мак си мо вић пре вео је Ве че ру на Пе пел ни цу и О бес крај но сти, 
све ми ру и све то ви ма; пре вод раз го во ра под на сло вом О хе рој ским 
за но си ма по ну дио је Ма те Зо рић у За гре бу, 1985; дра му Све ћар 
пре вео је Иван Клајн 1991. го ди не. О об но вље ном за ни ма њу за Бру-
на у срп ској кул ту ри све до чи и но ви пре вод Ве че ре на Пе пел ни цу, 
из пе ра Ми ме Алек сен дрић, 2014. Два Бру но ва ита ли јан ска раз го-
во ра ко је, чи ни ми се, с мно го раз ло га мо гу на зва ти кри ти ка ма ин-
сти ту ци ја, чи та о цу на срп ском по ста ју до ступ на тек у ско ра шњим 
го ди на ма: фи ло зоф ски ди ја лог Ка ба ла ко ња пе га зов ског пр ви пут 
се на срп ском по ја вио у мом пре во ду 2010, а Свр га ва ње по бе до но сне 
зве ри ове, 2015, у вре ме ка да се Бру но ва ми сао, ви ше од че ти ри 
сто ти не го ди на по сле по гу бље ња на рим ском Цвет ном тр гу, вра-
ћа у рас пра ве о фи ло зо фи ји, на у ци, кул ту ри, не са мо у европ ском 
кон тек сту не го и мно го ши ре, и то у пу ној сна зи.

До би ли сте На гра ду „Ни ко ла Ми ло ше вић”. Ка кав је Ваш од нос 
пре ма де лу про фе со ра Ми ло ше ви ћа, шта сте це ни ли у ње го вом 
на чи ну ми шље ња?

Ову на гра ду до жи вља вам та ко ре ћи као глас про тив сва ког 
за тва ра ња дру штва и сва ке екс ко му ни ка ци је. Зна ње о Бру но вом 
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при су ству код нас тре ба не го ва ти, тре ба обра ћа ти на ње га па жњу, 
тре ба из вла чи ти сми сло ве из на ших ис ку ста ва са Ђор да ном Бру-
ном, са ње го вим при су стви ма у на шој кул ту ри, и од су стви ма из ње. 
Бру но нас и да нас под се ћа – то под се ћа ње увек је до бро до шло – да 
ни смо цен тар све та, и да на са зна ње о бес ко нач но сти све та чо ве-
ков од го вор не сме би ти страх и за тва ра ње, не го тра га ње за Исти-
ном, сло бо да от кри ва ња, сло бо да из бо ра у то ме че му по кла ња мо 
па жњу, и ка ко гра ди мо сми сао из ис ку ства. Мо ра мо то пам ти ти, 
да сво јим за бо ра вом Ђор да на Бру на не би смо по но во осу ди ли на 
екс ко му ни ка ци ју. Та кав на чин ми шље ња ни је био ни ма ло стран 
Ни ко ли Ми ло ше ви ћу, на про тив. Овом на гра дом до ве де на су у 
не по сред ну ве зу два ми сли о ца ко ји се по тем пе ра мен ту сва ка ко 
мо гу по ре ди ти, и то је већ те ма ко ја за слу жу је да се о њој озбиљ но 
раз ми шља.

Ова на гра да је је дин стве на код нас по то ме што вред ну је 
го ди шњу про дук ци ју у обла сти ма те о ри је књи жев но сти и умет-
но сти, есте ти ке и фи ло зо фи је. Ге не рал но, је ли те о риј ска ми сао 
код нас мар ги на ли зо ва на и (ако је сте) на ко ји на чин?

Мо жда је ипак бо ље гле да ти на ства ри ова ко: по сто ји На гра да 
„Ни ко ла Ми ло ше вић”, ко јом се на гра ђу је нај бо ља књи га у обла сти-
ма те о ри је књи жев но сти и умет но сти, есте ти ке и фи ло зо фи је. То 
је при зна ње за рад ко ји је „мар ги на ли зо ван у на шем вре ме ну, јер 
те о риј ска ми сао из и ску је стр пље ње и вре ме – две ства ри ко је до ба 
у ко јем жи ви мо не ма и/или не же ли да има”, ка ко је ре као ово го-
ди шњи пред сед ник жи ри ја, про фе сор Дра ган Про ле. На гра да је 
осно ва на 2002. го ди не, а са да шњи на зив до би ла је 2007, не по сред-
но по сле смр ти Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, пр вог пред сед ни ка жи ри ја. 
Ти ме Ра дио Бе о град чу ва успо ме ну на овог из у зет ног ин те лек ту-
ал ца, бе сед ни ка, и свог са рад ни ка, ко ји се ства ра лач ки огле дао 
упра во у обла сти ма те о ри је књи жев но сти и умет но сти, есте ти ке 
и фи ло зо фи је. Већ сам чин осни ва ња ова кве на гра де го во ри о то ме 
да по сто је љу ди ко ји ма је до сло бод ног кри тич ког ми шље ња ста ло. 
А оста ло – оста ло не сме би ти ћу та ње, да не би по ста ло бу ка и бес.




