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ни ци као рет ком до га ђа ју ху ма ни те та, те при ста ја њу на брак као при-
ста ја њу на не мо гу ће. Нај по сле, још ба рем две по је ди но сти раз ли ста ва ју 
сло же ност овог про бле ма. Бу ду ћи да је књи жев ност по след ње уто чи ште 
ху ма ног сми сла, не чу ди Бо шко ви ћев пред лог „ле че ња ли те ра ту ром” у 
све тлу „ци ни зма ме ди ци не”: ка ко је, на и ме, бо лест истин ски из раз на-
шег би ћа, бо лест по сто ја ња ле чи се осми шља ва њем свог ме ста у све ту. 
Раз лу чу ју ћи функ ци је све ште ни ка (чу ва ра смр ти) и ле ка ра (чу ва ра жи-
во та), ау тор је ука зао на фор ми ра ње све сти о све ту без бо ле сти (са мо ње 
има) и без смр ти (има је ви ше но икад), што до во ди до тврд ње да та ко 
не ма ни људ ско сти. 

„Вра ти те ми мо ју смрт, мо је гре хе и мо је бо ле сти да бих био чо век, 
да бих уоп ште био чо век – гла сио би ва пај на шег са вре ме ни ка.” Ка ко се, 
ме ђу тим, по ста је Чо век? Чи та њем, ма кар се про ла зи ло кроз за блу де, чи-
та њем као „ху ма ни стич ким ме си јан ством у све ту без Бо га”, чи та њем као 
„отво ре но шћу су сре та са Дру гим, тек стом, Дру гим у тек сту, оти ма њем 
уни фор ми за ци ји”, а чи та ње у ко нач ни ци „оку пља раз ли чи то”. То је ујед-
но и је дан од од го во ра на пи та ње че му књи жев ност да нас. Ако је ли те-
ра ту ра из јед на че на са сло бо дом, за њу се тре ба бо ри ти, по це ну да се 
бу де сме шан, под вла чи наш Мар лин ре чи Ки шо ве. По це ну да се бу де 
ри ба-кловн, тре ба ука за ти на Бо шко ви ће ву за вр шни цу књи ге, по ко јој 
жа нр ко ји жи ви мо ни је вир ту ел на ко ме ди ја, и да је дан смај ли ко ји се не 
схва ти као сме шак де мо на мо же да нас опе че мно го ја че од оне ме ду зе 
ко ја је за жа ри ла До ри. Мо жда ви ше не ма мо пра ва на за блу де, јер сле де ћа 
би мо гла да бу де смр то но сна!

Је л е на МА РИ ЋЕ ВИЋ

„ДОК ТО РУ ИМРЕУ ВА РА ДИ ЈУ: НЕ ШТО ИПАК ОСТА ЈЕ”

Ти бор Ва ра ди, Спи си и љу ди: при че из адво кат ске ар хи ве, пре вео с ма ђар-
ског Ар пад Виц ко, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2015

По сто ји код Ја ко ва Иг ња то ви ћа де таљ ко ји го во ри о ра зли ци књи-
жев но сти и жи во та на не за бо ра ван на чин. При ча о дво ји ци бра ће којa 
тре ба да по де ле ку ћу, те као у мо дер ној ре а ли за ци ји ме та фо ре, или цр та-
ном фил му, је дан од њих до ла зи с ала том да је пре те сте ри ше на по ла, ја вља 
се у ње го вим ро ма ни ма, али и у ме мо ар ским за пи си ма, као Иг ња то ви-
ће ва по ро дич на до го дов шти на. Раз ли ка да се у ме мо а ри ма овај до га ђај 
оства ру је са мо као прет ња и ви тла ње те сте ром из над гла ве при по ве да ча 
ни је кључ на – глав на ствар је да се он у њи ма раз вио до пу ног уоб ли че-
ња, жи вље не го у ро ма ну, уз јед ну спе ци фич ну ни јан су. Ка да на кон 
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опи са де ша ва ња на ла зи раз ло ге за та кво по на ша ње, Иг ња то вић ће их, 
уз са свим ју ри стич ку дис тан цу, при пи са ти дис по зи ци ји ду ше сво га бра та, 
за кљу чу ју ћи опис по ре ђе њем „чо век од со ја Ва се Ре шпек та”. Тим се по-
врат ком у фик ци ју, у ко јој је мо гућ ност за до се за ње пу но ће, за кла па овај 
опис, по ка зу ју ћи ве чи ту, не пре мо сти ву раз ли ку жи во та и пи са ња: у зна-
ча ју. Жи вот га не тр пи из ван се бе са мог, те да би се за пи сао мо ра би ти 
пре ве ден у не што дру го, тек сту ал ни обра зац или по ре ђе ње. Књи жев ност 
пак при зна је зна чај из ван се бе, али јој је гра ни ца у бе зна чај но сти – не 
мо же се за пи са ти бе зна чај но, јер ни ма ло ни нај ма ње то ви ше ни су по-
ста ју ћи књи жев ни свет. 

Ства ри су се од он да из ме ни ле уто ли ко што је те же ја сно из дво ји ти 
ме ста где је књи жев ност мо дел чи ји је жи вот од ли вак, ка ко је то са Ва сом 
Ре шпек том и ње го вим ствар но сним про то ти пом. Ин те ре со ва ње за исто-
ри је при ват ног жи во та, отво ре но на но во кра јем два де се тог ве ка, по кло-
пи ло се са све том ко ји се но вим ме ди ји ма об ја вљу је ис пи сан по е тич ким 
на че ли ма, чи не ћи да он за и ста из гле да са ста вљен не од ато ма, већ од 
ма лец них при ча, па ра фра зи ра мо ли Мју ри јел Ру кај зер. Everything not 
sa ved will be lost, по ру чу је у исто вре ме чак и qu it screen Нин тен да, и у 
том стра ху од гу бит ка оног ви шка ко ји не ста је пре во ђе њем у обра сце 
при че на ла зи се па ра док сал ни по кре тач при по ве да ња ма лих сто ри ја. Ко 
је во лео Иг ња то ви ћа, зна да адво ка ти о том пре во ђе њу из ac tis у mun do 
зна ју не што по себ но. Та ве шти на до зво ља ва да у при чу о до сто јан ству 
жи во та уђу и сок не на лу сте ру, ци ца не ха љи не, кре ден ци за ме ње ни за 
сла ни ну ко је не ма у Изра е лу, слич но сти африч ких сло но ва и ме ле нач ких 
ова ца и од ра сли му шкар ци ко ји пред су дом прав да ју раз ло ге због ко јих 
иду у ка фа не, а да при ча умак не сла ду ња во сти ку ри о зу ма или пу кој па-
пир на тој де ко ра тив но сти ло кал не бо је. 

Два де се так пред ме та, од не ко ли ко хи ља да са чу ва них у ар хи ви зре-
ња нин ске адвокатс кe кан це ла ри је три ге не ра ци је Ва ра ди је вих, из во ди 
по вор ку ова квих слу ча је ва, ли ца на гло осве тље них укр ште ним ре флек-
то ри ма исто риј ских и лич них раз ло га, не кад у про ду же ној екс по зи ци ји 
отег ну тих суд ских про це са, не кад у ни зу крат ких се квен ци ко ји ма се 
ско ро ку би стич ки по ли пер спек тив но да је лик. Спо ро ви су ра зни, и са ми 
да ју уз бу дљи ву су му адво ка ту ре у по след њих сто ти нак го ди на: раз во ди, 
кле ве те, вла сни штво над имо ви ном, по ли тич ки про це си и оства ри ва ња 
ма њин ских пра ва за ко је је по треб но до ка за ти при пад ност. Ни је нео бич-
но што се ап сурд че сто це ри са ових стра ни ца, рас ту ре них вре мен ски 
од ка фа на из 1912. го ди не до те ро ри стич ких па ни ка да на шње Аме ри ке, 
или ге о граф ски, од Ка ра ка са до Је ру са ли ма. Иа ко у њи ма Бе геј још увек 
те че кроз град ко ји ме ња име, ово ни су сен ти мен тал не при че о про шло-
сти. Је два да су и при че, има ли се на уму не до вр ше ност жи во та и суд би-
на љу ди ко ји су се у њи хо вим за пле ти ма об ре ли. Ни је то са мо због пре ви ше 
нео д го во ре них пи са ма, ли сто ва ко ји не до ста ју, пре ви ше пи та ња над оним 
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што се ка сни је мо гло до го ди ти да би до ку мен тар ност пру жи ла је дан и 
јед но ста ван сми сао оно ме што је ис при ча но. Та квим их чи ни и дис тан ца 
гла са ко ји го во ри, свест ко ја не мо же а да пред на ци стич ком од ред бом о 
за бра ни ра да у ва ри је те и ма, би о ско пи ма и ка ба ре и ма за Је вре је, Ци га не 
и осо бе у бра ку са њи ма ци нич но не ре а гу је и пи та њем: а шта је са ра ста-
вље ни ма, са раз ве де ни ма, са удов ци ма? Дух при че дво ји се из ме ђу им пул-
са да опи ше и да ту ма чи, све стан да баш ни јан са у жи во ту уме да игра 
уло гу су ви ше ва жну да би се мо гла за не ма ри ти, по кла ња ју ћи јој ви ше 
про сто ра не го уоп шта ва њу као ко нач ном ис хо ду при ча ња.

К он тра пункт овом чи ни слој књи ге ко ји до пу ња ва не до вр ше но сти 
до ку мен та ци је сми ру ју ћи ха о тич ност раз ви тла них спи са у кон ти ну и те ту 
по ро дич не сто ри је. Отуд се дис крет но по ма ља дру ги скуп ју на ка и дру ги 
спрег си ла ко је об ли ку ју пи са ни свет. То што ни је реч о фик ци ји не оме-
та да се пре по зна фи гу ра за пи си ва ча, од слу жбе ног бе ле жни ка чи ка Гец ла 
до екс цен трич не де таљ но сти лич ног днев ни ка Имреа Ва ра ди ја, ко ји не 
за бо ра вља да за пи ше ни ре ци та ци је из го во ре не на про сла ви имен да на 
са про роч ким на сло ви ма. На овај на чин ис пи су је се омаж по ро дич ној 
исто ри ји и нео че ки ва но од го ва ра на за пи та ност о сми слу укле си ва ња 
го ди не осни ва ња у ка ме ни сте пе ник ко ји во ди у кан це ла ри ју, ко ја при па-
да увод ном опи су Беч ке ре ка Ва ра ди је вог де тињ ства. Та квим фи гу ра ма 
при па да и ау тор ка да соп стве на се ћа ња и ис ку ства упо ре ђу је са оним 
што сре ће у за пи си ма сво га оца и де де. У том са ме ра ва њу из ра ста и пра-
ва те ма ове књи ге, иден ти тет, као мре жа у ко јој се и сам ау тор ра за би ре, 
и упра во ус по ста вља ње та кве ли ни је на сле ђи ва ња по ка зу је да је и по чет-
на ди ле ма би ла ла жна: ка да се по ка же да је ар хи ва по сто ја ла и за то да 
би се из ње још јед ном са гра ди ла при ча о иден ти те ту, ни је та ко ва жно да 
ли ува жа ва ње стру ке или пр по шност сто ји у обе ле жа ва њу по чет ка ње ног 
на ста ја ња. 

Те жи на иден ти те та, до жи вље ног као не што крх ко и сло же но, а твр-
ђег и очи глед ни јег од би ло ка квог за ко на и уред бе, ука зу је се сва ки пут 
ка да обич ни, ма ли људ ски жи во ти искри че у от по ру пре ма обра сци ма 
но ве раз де ле ет нич ки, је зич ки, по ли тич ки и кон фе си о нал но ме шо ви те 
сре ди не. Књи га се отва ра јед ном та квом тро стру ком при чом, о су ђе њи-
ма због пе ва ња по ли тич ки про во ка тив них пе са ма, или ма кар оних ко је 
та ко не ко ме из гле да ју. Др жа ве и на ци о нал но сти обре те них се ме ња ју, 
као и сим бо лич ки на но си ко је пе сме са со бом но се. Ни кад су јед на ко 
не срећ не, суд би не ни су ни кад са свим исте, и ре ше ње до ко га до ла зи ци-
ган ски при маш у бу дим пе штан ској ка фа ни, ка да се ше рет ски из вла чи 
из на пе те си ту а ци је ме ња ју ћи ре френ „Од Вар да ра па до Три гла ва” за 
ко ле гу адво ка та из све же са мо стал не др жа ве Хр ват ске, де ло твор но је 
ипак са мо у ка фан ској зго ди. Ва ра ди је ви за пи си не све до че о ис прав ном 
обра сцу ко јим је тре ба ло уре ди ти ства ри та ко да оште ће них не бу де, већ 
под се ћа да та квог обра сца те шко да мо же и би ти, упра во за то што је 
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по ље увек ши ре и ша ре ни је не го што то обра зац мо же под не ти. Та ко 
са гле да но, ни при пад ност „пра вој стра ни” у та квим по де ла ма не зна чи 
го то во ни шта. То што је Сервo Ми хаљ про гла шен на род ним хе ро јем ни је 
не ка уте ха ње го вој мај ци, ко ја о све му то ме мо же са мо да ка же да је „увек 
го во ри ла свом си ро том си ну да се не дру жи с ко му ни сти ма”, а од мак 
због ко јег је да нас мо гу ће осмех ну ти се на ову зго ду из школ ске по се те 
под вођ ством мла де ак ти вист ки ње не ста не чим се при се ти мо да ни пред 
ким из бо ри ни су бит но дру га чи је по ста вље ни.

Та ква је при ча зах те ва ла фак ту ру књи ге Ти бо ра Ва ра ди ја. До бро 
је иза бра но ње но по ре ђе ње са дав ном ви три ном у ста нич ном би феу у 
Чен ти, у ко јој не ма ства ри пре ви ше ма ле да бу де из ло же на они ма ко ји су 
ста ли да пре дах ну у ме мо ар ској сли чи ци Ва ра ди је вог пу то ва ња. Тре ба 
за ста ти. Да се раз гле да све што свет ну ди они ма ко ји су на пу ту (на ко-
јем ли су је зи ку нат пи си „свеж бу рек” и „до ма ћи сир”?), да се ви ди „где 
се с пу та си шло”, што би са ве то вао још је дан ба нат ски адво кат, Јо ван 
Сте ри ја По по вић, или ма кар да се од „жу ти ла” пу та на пра ви ла ка ри ма 
и учи ни га под но шљи ви јим. Да се у то ме што та ко ипак оста је угле да 
– на рав но, шта би дру го – соп стве ни од раз и ма па оног што тек до ла зи. 

Ду ња РАН ЧИЋ

МО РАЛ НА СЛО БО ДА ИЛИ ПРО ВЕ РЕ НЕ РЕ ЦЕП ТУ РЕ?

Здрав ко Ку чи нар, Ар тур Ли берт. Жи вот и де ла / Art hur Li e bert. Le ben und 
Wer ke / Li fe and Works, До си је сту дио, Бе о град 2015

Нај но ви ја књи га Здрав ка Ку чи на ра, Ар тур Ли берт, по све ће на je 
де лу зна ме ни тог фи ло зо фа и ње го вој де лат но сти у не мач кој, ју го сло-
вен ској, као и у свет ској фи ло зоф ској за јед ни ци. Ме ђу на род ни углед 
Ар тур Ли берт (1878–1946) сте као је као ру ко во ди лац Кан то вог дру штва, 
док је у Бе о гра ду де ло вао као го сту ју ћи про фе сор од кра ја 1933. до ју ла 
1939. Је вреј ско по ре кло, ко ли ко и ли бе рал но-ху ма ни стич ки по глед на 
свет, до ве ли су до Ли бер то вог от пу шта ња са Бер лин ског уни вер зи те та 
и ње го вог ан га жо ва ња у Бе о гра ду (по сред ством Ка ји це Ми ло ва но ва), а 
ка сни је и до из бе гли штва у Ве ли кој Бри та ни ји. У бе о град ском пе ри о ду 
об ја вио је чак пет књи га, а сва ка ко нај зна чај ни ји по ду хват у на шој сре-
ди ни био је ства ра ње ме ђу на род ног фи ло зоф ског дру штва Phi lo sop hia, 
као и исто и ме ног ча со пи са. Ме ђу чла но ви ма Ли бер то вог фи ло зоф ског 
дру штва нашлe су се нај мар кант ни је фи ло зоф ске лич но сти епо хе – Ед-
мунд Ху серл, Мар тин Бу бер, Ернст Ка си рер, Ханс Рај хен бах, за тим зна-
чај ни ин те лек ту ал ци на шег ме ђу рат ног пе ри о да, Сло бо дан Јо ва но вић, 




