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Отуд сви ће она што нас ра ста ви ше,
и док на шу но ву суд бу од го не там
чу јем: око ср ца јој цр но зр но ше та,
па скло пим кап ке, и пре ста нем да ди шем. (34)

Украт ко, као и у обич ном, сва ко днев ном жи во ту, љу бав се и усред 
ко је ка квих до го дов шти на по ма ља као не ки оно стра ни из лаз из ба нал
но сти тра ја ња, као зра ка ко ја оба сја ва све ко ли ку пу сти њу про ла зно сти. 
Мо жда пре све га, па и по сле све га, за то што пе сник, а с њим мо жда и 
чи та лац, мо же да по ве ру је у свом сно ви ђе њу у сво ју оно зе маљ ску зве зду 
во ди љу:

Жи во ти ње ко је ва биш, и на пра гу ми лу јеш,
Ми сле да си бе смрт на,

Као што и је си. (36)

Нај зад, зар и тра ди ци ја све ко ли ке љу бав не по е зи је, с при зву ци ма 
ово зе маљ ске про ла зно сти и оно зе маљ ске че жње, ко ја се од вај ка да из
но ва ра ђа из свог пе пе ла, не од је ку је из у зет но зна чај ним при зву ци ма у 
Без ум ном пла ме ну Тон ти ће вих сти хо ва? На ро чи то у да на шње вре ме, 
ка да иде а ли уза јам не при вр же но сти љу ди нео сет но иш че за ва ју као вред
но сна обе леж ја жи во та у рав но ду шно сти елек трон ске ко му ни ка ци је, 
че сто без из ра за ли ца, без по гле да очи ју, без по кре та ме ђу ре чи ма. 

Све то зар КО ЉЕ ВИЋ

ЈЕД НА ПО ЛЕ МИЧ КА КЊИ ГА

Ле он Ко јен, У тра же њу но вог: ин ди ви ду а ли зам и ли бе рал ни дух у срп ској 
кул ту ри (1894–1914), Чи го ја штам па, Бе о град 2015

Књи га Ле о на Ко је на У тра же њу но вог са сто ји се од че ти ри есе ја: 
,,Ин ди ви ду а ли зам у срп ској кул ту ри по чет ком 20. ве ка”, ,,Ли бе рал ни 
дух Срп ског књи жев ног гла сни ка”, ,,Кри тич ки прин ци пи Бог да на По по
ви ћа”, те ,,Мо дер ност и мо дер ни зам”. Све есе је оку пља под на слов књи
ге ,,Ин ди ви ду а ли зам и ли бе рал ни дух у срп ској кул ту ри (1894–1914)”, 
ко ји на до бар на чин упу ћу је чи та о ца ка ко на вре мен ски оквир ко јим се 
књи га ба ви, та ко и на ис хо ди ште Ко је но вих ана ли за.

Две кључ не те зе ко је Ко јен из но си у сво јој књи зи су: пр во, да је кључ
на од ли ка нај зна чај ни јих књи жев них ства ра ла ца тог пе ри о да њи хов 
умет нич ки ин ди ви ду а ли зам. То је узрок за што у пред рат ној срп ској 
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књи жев но сти ни је би ло при ме ра умет нич ких гру па ко је би би ле об је
ди ње не за јед нич ким есте тич ким про гра мом, као што је то био слу чај 
са умет ни ци ма на кон Ве ли ког ра та. Дру га те за: да је та да шњу књи жев
ну и кул тур ну сце ну Ср би је од ли ко вао књи жев ни ли бе ра ли зам, што 
Ко јен по твр ђу је де таљ ном ана ли зом уре ђи вач ке по ли ти ке Срп ског књи
жев ног гла сни ка. 

Да би по твр дио пр ву те зу, Ко јен ће не са мо ци ти ра ти Скер ли ћа, ко ји 
већ та да за па жа ин ди ви ду ал ност ње му са вре ме ног пе снич ког по ко ле ња 
већ ће сво ју те зу успе шно про ве ри ти и кроз ана ли зе Ра ки ће вих пе са ма 
(,,На Га зи ме ста ну”, ,,Сил но за до вољ ство”), од но сно Ди со ве ,,Нир ва не”. 
Ка да је у пи та њу дру ге те за, Ко јен ће по себ ну па жњу по кло ни ти глав ним 
при ме ри ма ре цеп ци је ли бе рал них иде ја Џо на Стју ар та Ми ла. При том, 
Ко јен по ка зу је да је Ми лов кон цепт ли бе ра ли зма срп ским ин те лек ту
ал ци ма мо гао би ти бли жи од оног Хер бер та Спен се ра, и то за то што 
Мил ни је то ли ко ра ди кал но сма њи вао мо гућ но сти ин тер вен ци је др жа ве, 
по пут Спен се ра. Та ко ђе, Ко јен се по за ба вио и кон цеп ти ма ли бе ра ли зма 
ко ји се по ја вљу ју у тек сто ви ма кључ них срп ских ин те лек ту а ла ца по пут 
Јо ва на Скер ли ћа и Сло бо да на Јо ва но ви ћа, по ка зу ју ћи ко је су би ле спе
ци фич но сти у ре цеп ци ји ли бе рал них иде ја. 

Ипак, наj у бе дљи ви ји до каз у ли бе рал ној ори јен та ци ји во де ћих срп
ских ин те лек ту ла ца оног до ба је сте уре ђи вач ка по ли ти ка Срп ског књи
жев ног гла сни ка, ко јој Ко јен по кла ња пу но про сто ра. И то чи ни с пра
вом. На и ме, ли ста име на ау то ра ко ји су би ли ре дов ни са рад ни ци СКГа 
по ка зу је да су се на стра ни ца ма овог ча со пи са на ла зи ли без ма ло сви нај
зна чај ни ји ау то ри срп ске књи жев но сти пре Ве ли ког ра та, али и ве ћи на 
ко ја је обе ле жи ла ме ђу рат ни пе ри од срп ске књи жев но сти. Од по себ не 
ва жно сти је и за па жа ње да су се ме ђу тим ау то ри ма на ла зи ли и они чи јe 
по е ти ке ни су би ле бли ске Гла сни ко вим уред ни ци ма, пре свих Јо ва ну 
Скер ли ћу. На тај на чин Ко јен скре ће па жњу на уре ђи вач ки ли бе ра ли зам 
Скер ли ћа и По по ви ћа, ко ји у ве ли кој ме ри до во ди у пи та ње оп ту жбе за 
књи жев ну дик та ту ру ко је су по сле Ве ли ког ра та упу ћи ва не на ра чун 
Гла сни ка и пре све га Јо ва на Скер ли ћа. Та ко по ста је ви дљи во не што што 
да нас на ма из гле да не ве ро ват но: Ске р лић је имао свој вла сти ти кон цепт 
књи жев но сти као кри ти чар, али очи глед но да као уред ник ни је ни у ком 
слу ча ју био ис кљу чив. На про тив, Ко јен ин си сти ра на то ме да се СКГ 
,,ни је за ла гао за не ки од ре ђе ни пра вац у књи жев но сти или на у ци”. 

Ко је нов тон то ком це ле књи ге из ра зи то је по ле мич ки на стро јен. 
Ње го ва по ле мич ка ори јен та ци ја има два аспек та: пр ви је усме рен ка 
вред но ва њу књи жев но сти пе ри о да 1894–1914, а дру ги ка ре цеп ци ји и 
вред но ва њу иде ја ли бе ра ли зма и ин ди ви ду а ли зма ко је за сту па ју во де ћи 
срп ски ин те лек ту ал ци тог пе ри о да. 

У окви ру пр ве по ле мич ке ори јен та ци је, Ко јен ће по ста ви ти пи та ње 
сте пе на за сту пље но сти овог сег мен та срп ске књи жев но сти у еди ци ји 
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,,Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”, ко ју из да је Из да вач ки цен тар Ма
ти це срп ске. Лич но, ми слим да је Ко је но во ми шље ње ле ги тим но. Сма трам, 
та ко ђе, да у ака дем ским кру го ви ма мо ра би ти ме ста за по ле ми ку, јер 
уко ли ко она из о ста не, то зна чи да љу де из ака дем ске сфе ре ви ше не по
кре ћу иде је већ кон јунк ту ра, а то зна чи да ће сви увек би ти на ис тој стра
ни – та мо где је моћ. Исто та ко ми слим и да ће не ки бу ду ћи исто ри чар 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре мо жда ви де ти у овој еди ци ји не што што 
је мо жда про ма кло и ње ним са вре ме ни ци ма, чак и оним бла го на кло ним: 
да је у пи та њу је дан скри ве ни гест па мет ног от по ра вре ме ну у ко ме се 
на ци о нал на кул ту ра и на ци о нал ни ин ди ви ду а ли тет си сте мат ски до во
де у пи та ње на раз ли чи те на чи не и у раз ли чи тим сфе ра ма. У та квом 
кон тек сту, еди ци ја ,,Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” за слу жи ла би 
пре сва ке кри ти ке и гест по себ ног раз у ме ва ња, јер се по сто ја ње та кве 
еди ци је у да на шњем вре ме ну ни у ком слу ча ју не под ра зу ме ва. 

У окви ру дру ге по ле мич ке ори јен та ци је, Ко јен ин си сти ра на ма ло 
уо че ном књи жев ном ли бе ра ли зму уре ђи вач ке по ли ти ке Гла сни ка и ње
го вих уред ни ка. Тај ли бе ра ли зам ни је до вољ но уо чен и ни је до вољ но 
узет у об зир у њи хо вој по то њој ре цеп ци ји. Ко јен из но си убе дљив раз лог 
за што је тај ли бе ра ли зам био пот це њен из ме ђу два ра та: ,,У све ту ко ји 
је све ви ше био под не по сред ним или по сред ним ути ца јем то та ли тар них 
иде о ло ги ја, (...) ли бе рал ни ин ди ви ду а ли зам је по ли тич ки и кул тур но де
ло вао као не што пре жи ве ло”. У све тлу тог об ја шње ња, мо жда мо же мо 
по ста ви ти и пи та ње ко је Ко је но ва књи га им пли ци ра: за што тај ли бе ра
ли зам не це ни мо да нас? 

Мо жда је у пи та њу про блем пер цеп ци је од но сно прак ти ко ва ња са
мих (нео)ли бе рал них иде ја да нас. Ка ко то по ка зу је Деј вид Хар ви у сво јој 
Крат кој исто ри ји нео ли бе ра ли зма, по сто ји раз ли ка из ме ђу не ка да шњег 
ли бе ра ли зма и да на шњег нео ли бе ра ли зма и у са мој еко но ми ји. Сем то га, 
из гле да да је еко ном ски то та ли та ри зам, у ко ме да нас жи ви мо, свео ли бе
рал не иде је на њи хо ву еко ном ску сфе ру, чи ме је ис кљу чио њи хо ву со
ци јал ну ди мен зи ју. По сто ји и дру ги мо ме нат: мо жда смо за и ста, под 
ути ца јем аван гард них по кре та из ме ђу два ра та, те бор бе за ау то но ми ју 
књи жев но сти у ко му ни стич ком окру же њу, пот пу но смет ну ли с ума је дан 
дру га чи ји кон цепт умет но сти, или још бо ље – је дан кон цепт ин те лек
ту ал ца, ко ји у се би об је ди њу је умет ни ка/на уч ни ка, јав ног де лат ни ка и 
по ли ти ча ра (за ко га на че ла још увек има ју зна чај ну уло гу). То је оно што 
нас, чи ни ми се, у кон цеп ту ал ном сми слу нај ви ше де ли од пе ри о да о ко ме 
пи ше Ле он Ко јен, и то је раз лог за што је да нас на ша ре цеп ци ја Скер ли ћа 
то ли ко су же на и то ли ко ис кри вље на: чи ни нам се ис кљу чи во као про
то тип Жда но ва, ко ји је са хра њи вао та лен те (Иси до ра, Дис). Да је ова ква 
ре цеп ци ја сте ре о тип на и не тач на по ка зу је нам чи ње ни ца да се из ње ни
ка ко не мо же об ја сни ти ка ко то да Иси до ра у свом тек сту о Бе о град ском 
сти лу (из 1920. го ди не) Скер ли ћа на зи ва ,,бо љим од свих нас” од но сно 
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за што му по све ћу је три па не ги рич ка тек ста (је дан 1914. и два 1924. го
ди не), од ко јих онај по след њи, ,,На гро бу Јо ва на Скер ли ћа”, по чи ње ни
ма ло офи ци јел ном ре че ни цом, ,,Две го ди не да на ни сам би ла на гро бу 
Скер ли ће ву...” 

Не ки од од го во ра на ова пи та ња мо гу се на слу ти ти и из Ко је но ве 
књи ге. Ре ци мо, Ко јен на при ме ру Кон стан ти но ви ће ве ре цеп ци је овог пе
ри о да по ка зу је да је сле пи ло за ли бе рал ну, ин ди ви ду а ли стич ку ори јен
та ци ју зна чај них срп ских ин те лек ту а ла ца у до ба пре Ве ли ког ра та има ло 
сво ју иде о ло шку под ло гу. На кра ју кра је ва, сам Кон стан ти но вић је био 
вр ло да ле ко од би ло ка квог ин ди ви ду а ли зма и ли бе ра ли зма. Да да нас 
у из ве сном сми слу по сто ји кон ти ну и тет са та квим иде о ло шким ста но
ви штем мо же се на слу ти ти из јед не Ко је но ве еу фе ми стич ке на по ме не: 
,,Да нас ка да је срп ска кул ту ра пред но вим ис ку ше њи ма, ме ђу ко ји ма 
иде о ло шка јед но ду шност, со ци јал ни кон фор ми зам и ’по ли тич ка ко рект
ност’ ни су на по след њем ме сту, тај став [књи жев ни ли бе ра ли зам] вре ди 
по но ви ти: ни ка ква по ли тич ка или кул тур на иде о ло ги ја, вер ски про пис, 
мо рал но уче ње, или фи ло зоф ски си стем, не пред ста вља ин стан цу ко јој 
пи сац или кри ти чар тре ба уна пред да под ре де свој ства ра лач ки по сту
пак од но сно свој кри тич ки суд.” 

У том сми слу, чи ни се да основ на ин тен ци ја књи ге У тра же њу 
но вог ни је са мо у по ку ша ју да се је дан ва жан пе ри од срп ске др жа ве и 
кул ту ре од бра ни од иде о ло шких де фор ма ци ја ко ји ма је и да нас из ло жен, 
пре све га од стра не ре ви зи о ни стич ки ори јен ти са них исто ри ча ра ко ји 
овај пе ри од ту ма че у скла ду са сме р ни ца ма Ла тин ке Пе ро вић, већ да се 
исто вре ме но још јед ном под ву че ва жност и вред ност ин ди ви ду а ли зма 
и јед ног об ли ка ли бе ра ли зма, оног, на и ме, ко ји је да ле ко ши ри и сло же
ни ји од нео ли бе рал ног la is se fa i re мо де ла ко ји до ми ни ра ко ли ко у еко
но ми ји то ли ко и у кон цеп ту чо ве ка ко ји се да нас кре и ра у свет ским 
Ме га ло по ли си ма. 

Сло бо дан ВЛА ДУ ШИЋ

ДВА ИН ДИ ВИ ДУ А ЛИ ЗМА

Ле он Ко јен, У тра же њу но вог: ин ди ви ду а ли зам и ли бе рал ни дух у срп ској 
кул ту ри (1894–1914), Чи го ја штам па, Бе о град 2015

Шта би нам да нас ре као Ске р лић, а шта Бог дан По по вић? Ни је слу
ча јан на слов овог тек ста. То је на слов ко ји смо по зај ми ли од Скер ли ћа, не 
са на ме ром да го во ри мо уме сто ње га или, не скром но, да по ку ша мо по зајм
љу ју ћи на слов да исто вре ме но по зај ми мо ути цај и значaj. По зајм љу је мо 




