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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 
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на слов да би смо ис та кли слич ност про бле ма из ме ђу он да шњег и са да
шњег вре ме на. Раз ли ка ко ју је по чет ком 20. ве ка уо чио Јо ван Ске р лић 
из ме ђу два ин ди ви ду а ли зма ја сно је, чи ни нам се, ви дљи ва и да нас. 

Књи га Ле о на Ко је на 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) ре зул тат је ау то ро вих про у ча ва ња 
јед ног пе ри о да у срп ској кул ту ри ко ји мо же да ти од го во ре на на ше не
до у ми це да нас. По кре та чи Срп ског књи жев ног гла сни ка, кри ти ча ри и 
пи сци ко ји су об ја вљи ва ли у овом ча со пи су, дух ко ји их је по ве зи вао, 
пред мет су ана ли зе Ле о на Ко је на. Зна чај Срп ског књи жев ног гла сни ка 
за на гло са зре ва ње срп ске кул ту ре он да шњег вре ме на ау тор ис пи ту је са 
ста но ви шта ин ди ви ду а ли зма, од но сно ли бе ра ли зма, чи ја су основ на на
че ла угра ђе на у те ме ље овог из у зет но ва жног ча со пи са. За то ће пре по
гла вља чи ји на сло ви гла се „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”, „Мо дер ност и мо дер ни зам”, 
Ко јен ана ли зи ра ти „Ин ди ви ду а ли зам у срп ској кул ту ри по чет ком 20. 
ве ка”, ка ко и гла си на слов тог пр вог по гла вља. 

Ин си сти ра ју ћи на ин ди ви ду а ли зму као те ме љу на ко јем се да ље 
гра ди ла осо бе ност књи жев но сти с по чет ка 20. ве ка, Ко јен ана ли зи ра 
ути цај Џо на Стју ар та Ми ла и ње го вог есе ја ,,О сло бо ди” на срп ске ин
те лек ту ал це оно га вре ме на, пре све га на Бог да на По по ви ћа, Сло бо да на 
Јо ва но ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа. Та ко ђе, у том кон тек сту Ко јен ана ли зи ра 
Скер ли ће ву те зу о по сто ја њу два ин ди ви ду а ли зма. Ске р лић је ди јаг но
сти ко вао раз ли ке у по сто ја њу два ин ди ви ду а ли зма и дао сво ју ана ли зу 
у есе ју чи ји смо на слов по зај ми ли. По ње му, је дан ин ди ви ду а ли зам је 
до бар а дру ги рђав. Скер лић ка же: ,,Али тај рђав ин ди ви ду а ли зам ни је 
пра ви ин ди ви ду а ли зам. Тај не га тив ни и де струк тив ни ин ди ви ду а ли зам 
је озна ка ни ског кул тур ног ста ња, уских ду хов них ви ди ка, он не но си 
пло да, и мно го ви ше сма њу је ин ди ви дуу но што је по ве ћа ва. Истин ски 
ин ди ви ду а ли зам прет по ста вља ви шу кул ту ру и сре ди не и лич но сти и 
иде са ши ри ном и у ду ши и у ду хов ним ви ди ци ма, он је по зи тив на и 
ства ра лач ка си ла пр вог ре да, он се сав са сто ји у афир ма ци ји, у ра ду и 
ства ра њу. Истин ски ин ди ви ду а лист је онај ко ји је лич ним и си сте мат ским 
на по ри ма раз вио сво ју лич ност (...) он је укро тио жи во ти њу ко ја дре ма 
у сва ком чо ве ку, на ка ле мио пле ме ни те и со ци јал не осо би не на гру бе 
лич не стра сти, сре дио, ор га ни зо вао свој уну тра шњи жи вот, и сло бод на 
ду ха и креп ке ду ше из и шао на ве ли ко по при ште жи во та.” Не што да ље 
Ске р лић го во ри о крај њим кон се квен ца ма јед ног, од но сно дру гог ин ди
ви ду а ли зма. Јед ног, рђа вог, ко ји се за тва ра у се бе и изо лу је од дру гих, и 
дру гог ко ји је ал тру и стич ки: „...и са мо ма ли и сла би мо гу се за тва ра ти 
у сво је си рот но и бед но ја, про пи ња ти се на пр сте да их дру ги при ме те 
(...) да у на ше до ба сло же ног со ци јал ног жи во та ни ко ни је нео п хо дан, 
али ни ко ни је из ли шан.” Бу ду ћи да је овај рђа ви ин ди ви ду а ли зам ка ри
ка ту ра ин ди ви ду а ли зма, Ске р лић до ла зи до за кључ ка да је са мо је дан 
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ин ди ви ду а ли зам пра ви и да са мо је дан ин ди ви ду а ли зам успе ва да раз ви
је лич ност и по диг не је ,,на ви си ну сло бод не и кри тич ке ми сли”.1

Ле он Ко јен по ку ша ва да ухва ти Скер ли ћа у кон тра дик ци ја ма из
ме ђу ин ди ви ду а ли зма и ал тру и зма. По Ко је ну, Скер ли ћев ин ди ви ду а ли
ста ну жно је и ал тру и ста, док ми лов ски схва ћен ин ди ви ду а ли зам ка же 
Ко јен ,,не за тва ра уна пред вра та ни ко ме”. Ко јен ка же: ,,За ла жу ћи се за 
ин ди ви ду а ли зам у ко јем по је ди нац у на че лу под ре ђу је сво је лич не скло
ности осе ћа њу це ли не и оп штих ин те ре са, Ске р лић не ува жа ва до вољ но 
ра зно ли кост људ ских скло но сти и те жњи, за ко ју ни сам ни је мо гао ми
сли ти да без ко рек ти ва оп штих ин те ре са увек во ди бо ле сном ин ди ви дуа
ли зму.”2 Ко рек тив оп штих ин те ре са сиг на ли зи ра Ко је ну мо гу ћи до ла зак 
дру штве ног уре ђе ња ко је би да упра вља по је дин цем. По сле ди ца гу бит
ка ин ди ви ду ал но сти је на ра ста ње сна га ко је су упе ре не про тив Дру гог: 
,,Тре ба ло је да про ђе још не ко ли ко де це ни ја, то ком ко јих су се обе ло да
ни ли сви ужа си Ста љи но вог и Хи тле ро вог по рет ка, па да по ста не ја сно 
да је од ба ци ва ње ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма и на по ли тич ком и на кул
тур ном пла ну би ла ве о ма ску па за блу да.”3 Не мо же мо, чи ни нам се, на 
осно ву до га ђа ја из Дру гог свет ског ра та и на кон ра та го во ри ти о по тре би 
за ко рек ти вом оп штих ин те ре са као о кључ ном узро ку ста љи ни стич
ких и фа ши стич ких упра вља ња љу ди ма. Јед на ко мо же мо твр ди ти и 
обр ну то: да је ин си сти ра ње на ли бе рал ном ин ди ви ду а ли зму та ко ђе пут 
ка вла да њу јед них над дру ги ма. О то ме мо же мо ми да на шњи да све до
чи мо. Ске р лић је по сво јим схва та њи ма бли зак и Пла то ну и Ари сто те лу. 
Со ци ја бил ност, по ње му, ни је сред ство ко јим се по сти же при ват ни циљ, 
не го је циљ и сми сао жи во та по се би. У том сми слу, ,,пот пу но са мо до
вољ но би ће би ло би или жи во ти ња или бог” (Ари сто тел). Ске р ли ће ва 
те за о два ин ди ви ду а ли зма би ла би на овој ли ни ји раз ми шља ња, ко је 
же ли да на ђе ме ру из ме ђу ин ди ви ду а ли зма и ал тру и зма. 

Ко је но ва књи га је зна ча јан под сти цај за рас пра ву на раз ли чи те 
те ме ко је су по кре ну те на по чет ку 20. ве ка. У том сми слу зна чај но је и 
Ко је но во ис ти ца ње свих ак те ра ко ји су уче ство ва ли у ства ра њу ам би
јен та за ди ја лог ко ји је као ре зул тат дао ува жа ва ње раз ли чи то сти и био 
под сти цај кре а тив но сти. Та ко је он да би ло мо гу ће да Иси до ра Се ку лић 
она ко го во ри о Јо ва ну Скер ли ћу, без об зи ра на кри ти ку ко ју је Скер лић 
пре то га на пи сао по во дом Иси до ри них ра до ва. 

Ме ђу тим, чи ни се да би Ко је но ва књи га би ла мно го зна чај ни ја кад 
би би ла у ста њу да бу де до след на са мој се би. То би под ра зу ме ва ло да се 

1 Јо ван Ске р лић, прир. Пре драг Па ла ве стра, Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти, књ. 109, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви 
Сад 2011, 321.

2 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, 31.

3 Исто, 57.
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не од ри че мо ве ли ких и зна чај них лич но сти из на ше кул ту ре, без об зи
ра на евен ту ал не иде о ло шке раз ли ке, ни ти да се ола ко об ру ша ва мо на 
ин сти ту ци је по пут Ма ти це срп ске, тим пре што то ли чи на на ср та ње на 
отво ре на вра та. По сле ди це мо гу да бу ду ка та стро фал не. Као ни он да, 
ни са да не сме мо да до зво ли мо се би, ако то би ло ко ја на ци ја мо же се би 
ика да да до зво ли, као што Ске р лић ка же, да оста не мо без ијед ног та лен
та, без ијед не зна чај не лич но сти. Не сме мо оне мо гу ћи ти ди ја лог. Чи ни 
нам се да је у сле де ћим ре че ни ца ма Леон Ко јен пре о штар, да не упо тре
би мо те же ре чи: ,,На ша нај ста ри ја кул тур на ин сти ту ци ја, Ма ти ца срп ска, 
од 2010. го ди не из да је ам би ци о зно за ми шље ну еди ци ју Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти, ко ја у 120 то мо ва сво је пр ве се ри је тре ба да нам, 
по но вим са зна њи ма и ме ри ли ма, пред ста ви дуг раз вој ни лук срп ске 
ли те ра ту ре. Пре ко 70 од пред ви ђе них 120 књи га, не што ма ње од две 
тре ћи не, уре ђи вач ки од бор је по све тио срп ској књи жев но сти од Во ји
сла ва Или ћа до да нас. У том не баш ма лом бро ју књи га, из це лог раз до
бља срп ске књи жев но сти од 1900. до 1914. на шло се ме ста, по ред Пе тра 
Ко чи ћа и Вељ ка Пе тро ви ћа, са мо за дво ји цу од нај ва жни јих пи са ца овог 
до ба: јед ног пе сни ка, Јо ва на Ду чи ћа, и јед ног про зног пи сца, Бо ру Стан
ко ви ћа. По но вим са зна њи ма и ме ри ли ма, хи ља ду го ди на срп ске књи
жев но сти не за ми сли во је без, ре ци мо, Ми ло ва на Ђи ла са и Ми ха и ла 
Ла ли ћа, Па вла Угри но ва и Жи во ји на Па вло ви ћа, али ту не ма ју шта да 
тра же Сло бо дан Јо ва но вић, Ми лан Ра кић, Си ма Пан ду ро вић, Дис, Ми лу
тин Бо јић, Иси до ра Се ку лић, пи сац Са пут ни ка и Пи са ма из Нор ве шке, 
Ми лу тин Уско ко вић, Вељ ко Ми ли ће вић, Иво Ћи пи ко, Бог дан По по вић... 
Те шко да има зе мље у ко јој нај ста ри ја кул тур на уста но ва с та квом хлад
но крв но шћу уче ству је у пре ћут ној ли кви да ци ји јед ног од нај зна чај ни јих 
пе ри о да сво је но ви је књи жев но сти, а це ла кул тур на јав ност – с два или 
три из у зет ка – не на ла зи да у то ме има не че га чуд ног или бар вред ног 
по ме на.”4

До вољ но је са мо, ре ци мо, отво ри ти књи ге Иси до ре Се ку лић и Бог
да на По по ви ћа из ове еди ци је па ће мо се уве ри ти у пра во ста ње ства ри. 
По ста ће нам ја сно да Ма ти ца срп ска не уче ству је у ,,пре ћут ној ли кви
да ци ји” срп ске кул ту ре, не го у ње ној ја сној и гла сној афи р ма ци ји. Мно го 
шта да нас на ову те му мо гу да нам ка жу ин ди ви ду а ли зам и ли бе рал ни 
дух овог до ба о ко јем пи ше Ле он Ко јен. Са мо по у зда ње ле ги ра но са мо кри
тич но шћу, са пу ном све шћу о од го вор но сти пред бу ду ћим ге не ра ци ја ма, 
по треб но нам је и да нас. 

Ра ки ће ве књи ге за и ста не ма у пр вој се ри ји, али је на ја вље но штам
па ње и Ра ки ће ве књи ге, као и штам па ње књи га свих оста лих ау то ра ко ји 
ни су за сту пље ни у пр вој се ри ји. Да би ис та као ко ли ки је про пуст Уре
ђи вач ки од бор на пра вио, Ко је ну је по треб но да ис так не ва жност Ра ки ћа 

4 Исто, XI I I –XIV.
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као пе сни ка. Ме ђу тим, јед но је ис та ћи Ра ки ћа као пе сни ка, а дру го је 
ома ло ва жи ти оне ко ји су из ме ђу оста лог и кри тич ки го во ри ли о Ра ки
ће вом пе сни штву. Ми сли мо ов де на Ми о дра га Па вло ви ћа и Ра до ми ра 
Кон стан ти но ви ћа. Ко јен ци ти ра Ра ки ће ве сти хо ве из пе сме „На Га зи Ме
ста ну” и за тим ка же: ,,Зна мо да је ова Ра ки ће ва пе сма би ла ре ци то ва на 
по стро је ним вој ни ци ма у Пр вом бал кан ском ра ту, пре не го што би кре
ну ли у окр шај, што са мо по се би све до чи ко ли ко је у то вре ме по не кад 
би ло сна жно је дин ство на ро да, од нај о бра зо ва ни јих сло је ва ко је је би ла 
за хва ти ла за пад њач ка ре ка до обич них, че сто не пи сме них се ља ка ко ји 
су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва и је згро срп ске вој ске у ра то ви ма 1912–
1918. Тре ба ло је да про ђе не ких по ла ве ка, па да – у ко му ни стич ко вре ме 
ка да је ин ди ви ду а ли зам као та кав био сум њив а сло бод но при хва та ње 
мо рал них иде а ла би ло за ме ње но усрд ном по слу шно шћу иде о ло ги ји и 
во ђи (или, тач ни је, во ђи и иде о ло ги ји) – ови Ра ки ће ви сти хо ви по ста ну 
пред мет чу ђе ња и под сме ха. Две или три ге не ра ци је ко му ни стич ких 
ин те лек ту а ла ца и њи хо вих са пут ни ка, по пут Ми о дра га Па вло ви ћа, Ра
до ми ра Кон стан ти но ви ћа и мно гих дру гих, сво јим од но сом пре ма тој 
пе сми и на ро чи то ње ним за вр шним сти хо ви ма по ка зи ва ле су ко ли ко је 
у срп ској кул ту ри Бро зо вог вре ме на био јак от пор чак и пре ма пе снич ки 
ис ка за ном етич ком ин ди ви ду а ли зму.”5

Го ди не 1960. у тек сту Ми о дра га Па вло ви ћа о Ра ки ћу на ла зи се и 
ова ре че ни ца: ,,Сво јим ко сов ским пе сма ма учи нио је да огро ман за да так 
умет нич ког пре по ро ђа ва ња ко сов ског епа не бу де без прет ход них по ку
ша ја и да се тан ка нит ових тра ди ци о нал них по ку ша ја не пре ки не.”6 Та 
ре че ни ца, пре све га, и то је оно што је овог тре нут ка нај ва жни је, ре фе
ри ше о го спод ском, уме ре ном, уљу ђе ном од но су пре ма јед ном пе сни ку, 
од стра не дру гог ин те лек ту ал ца, та ко ђе пе сни ка, ко ји има свест да ње
гов од нос пре ма јед ном пе сни ку, по себ ном, ути че по сред но и не по сред но 
на сна гу по е зи је, на сна гу умет но сти, а он да на сна гу на ше кул ту ре и 
др жа ве. Та ре че ни ца, на кра ју ни за ре че ни ца ко је и кри ти ку ју Ра ки ће ве 
про ма ша је и пе снич ке не до стат ке, све до чи о то ме да је из го ва ра ин те
лек ту а лац, ко ји во ди ра чу на да не пре те ра, јер зна да сва ко пре те ри ва ње 
ви ше го во ри о оном ко го во ри не го о оно ме о ко ме или о че му се го во ри. 
Па вло вић во ди ра чу на о ин те лек ту ал ном по ште њу, о то ме да ће ње гов 
текст чи та ти ге не ра ци је ко је до ла зе и да сва ка не и сти на уру ша ва на шу 
кул ту ру. Па вло вић у кри тич ном исто риј ском тре нут ку во ди ра чу на да 
ис так не оно што је зна чај но и до бро у по е зи ји Ми ла на Ра ки ћа, оно што 
је ва жно за на ци о нал ну кул ту ру. Ми о драг Па вло вић, Ра до мир Кон стан
ти но вић, Ма ти ца срп ска и дру ги на ши по је дин ци и уста но ве за слу жу ју 
да се о њи ма го во ри са све шћу да пре те ра но сти у из ра зи ма на но се ште ту 

5 Исто, 8.
6 Ми о драг Па вло вић, По е зи ја и кул ту ра, Но лит, Бе о град 1974, 150. 
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сви ма на ма. То, на рав но, не зна чи да је кри ти ка за бра ње на. Ми сли мо да 
је опа сно ре ћи, вр ло па зи мо овом при ли ком на из бор ре чи, да су Ми о драг 
Па вло вић и Ра до мир Кон стан ти но вић ,,ко му ни стич ки ин те лек ту ал ци” 
или још го ре ,,њи хо ви са пут ни ци”. Де гра ди ра ти пре све га лич но сти 
дво ји це зна чај них ин те лек ту а ла ца на при пад ност јед ној или дру гој по
ли тич кој оп ци ји, ка ко се то да нас ра ди, зна чи оне мо гу ћи ти би ло ка кав 
ди ја лог са њи ма, бу ду ћи да они ни су лич но сти, ин ди ви ду ал ци, а он да 
и де гра ди ра ти ин сти ту ци ју ди ја ло га, као осно ве би ло ка квог ли бе ра ли
зма. Та ко Ле он Ко јен мо же по ста ти жр тва соп стве не де фи ни ци је ли бе
ра ли зма, мо же по ста ти жр тва ар гу ме на та ко је су прот ста вља Ске р ли ћу, 
али још го ре, мо же мо сви по ста ти жр тве со лип си зма под из го во ром да 
бра ни мо кул ту ру и ин ди ви ду а ли зам. 

Пи та ње је да ли мо же мо из ви да да ис пу сти мо да је со ци ја ли стич ки, 
ко му ни стич ки кон цепт, бар у јед ном де лу по вео ра чу на о свим оним сло
је ви ма ко ји су би ли за не ма ре ни или пре пу ште ни сти хи ји ли бе ра ли зма. 
Та ко би смо за не ма ри ли да на шњу си ту а ци ју да је ве ћи на по пу ла ци је 
не ви дљи ва, као што је у оном тре нут ку би ла уни же на и екс пло а ти са на. 
Да ли је он да Скер ли ћев по глед не до сле дан? Мо жда је са мо тра жио на
чин да ре ши про блем? На рав но, клат но се пре ба ци ло на дру гу стра ну: 
у зах те ву да бу ду јед на ки, у јед ном тре нут ку исто ри је, не ки су по ста ли 
по вла шће ни ме ђу ра ни јим под но си о ци ма зах те ва и при сво ји ли пра во 
да за сво је по тре бе ,,упо тре бе” Дру гог. То, чи ни нам се, ни је до ве ло у 
пи та ње ва лид ност са мог зах те ва. Бри са ње на ци о нал не кул ту ре и ње на 
за ме на ин тер на ци о на ли змом оне мо гу ћи ли су пра ви лан раз вој на ше 
кул ту ре, у пра ву је Ле он Ко јен. Ме ђу тим, баш из тог раз ло га је ва жно 
сад, као што је би ло и он да, да во ди мо ра чу на о на шим зна чај ним по је
дин ци ма и ин сти ту ци ја ма. Ако то не бу де мо ра ди ли, мо же мо да до ђе мо 
у си ту а ци ју у ко јој јед ни оп ту жу ју Ми о дра га Па вло ви ћа за ,,та мјан и 
пра во сла вље”7, а дру ги за то да је ко му ни стич ки ин те лек ту а лац. Ште та 
на не та на шој кул ту ри та квим нео д го вор ним из ја ва ма је не мер љи ва. Кри
ти ка, али и ис ти ца ње оног што је до бро, би ли би до каз на ше зре ло сти. 

Ле он Ко јен у сво јој књи зи ис ти че пе ри од од 1894. до 1914. го ди не 
као је дан од нај зна чај ни јих пе ри о да у на шој но ви јој књи жев но сти. Ва жно 
је на гла ша ва ти да је овај пе ри од отво рио мно ге пу те ве на шој књи жев но
сти и ва жно је ис ти ца ти лич но сти тог пе ри о да ко је су сво јим обра зо ва њем 
и ин те лек ту ал ним по ште њем ства ра ле ам би јент за ди ја лог као основ 

7 ,,У им пре сив ном опу су Ми о дра га Па вло ви ћа тре ну ци и те ме услов но 
на зва не ре ли ги о зне ин спи ра ци је ни су ни ка ква рет кост, те отуд не чу ди што су 
овог пе сни ка и кри ти ча ра, по јед ном но ви јем под се ћа њу, и ’мо дер ни сти’ и ’реа
ли сти’ пот ка зи ва ли за та мјан и пра во сла вље, а ње го ву Ан то ло ги ју срп ског пе
сни штва (1964) про ка за ли као ’цр кве њач ку, по пов ску и ми ро то чи ву’”, Слав ко 
Гор дић, „Све ти ли шта Ми о дра га Па вло ви ћа”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 497, 
св. 1–2, ја ну ар –фе бру ар 2016, 60.
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кул ту ре. Ди ја лог ко ји под ра зу ме ва кри ти ку и раз ли ке у ста во ви ма. Зна
чај но је ис ти ца ти стан дар де ко је је по ста вио овај пе ри од у на шој књи жев
но сти да би смо лак ше и ефи ка сни је про пи та ли са ми се бе у ка квој се 
си ту а ци ји да нас на ла зи мо. Да ли је оно што го во ри мо исти ни то? Да ли 
је на ше обра ћа ње Дру гом у оном тре нут ку ка да се не сла же мо до вољ но 
ар гу мен то ва но? Да ли се са го вор ни ку обра ћа мо са пу ним ува жа ва њем 
ње го ве лич но сти? Да ли му се обра ћа мо са све шћу о то ме ка кве све по
сле ди це мо же да про из ве де на ша реч?8

Не над СТА НО ЈЕ ВИЋ

ЖИ ВО УМ НЕ КЛИ НА МЕ НЕ  
МИ ХА И ЛА ЕП ШТЕЈ НА

Ми ха ил Еп штејн, Ле пљи ви ли сти ћи: ми сли без ре да и об зи ра, пре ве ла с 
ру ског Рад ми ла Ме ча нин, Де ре та, Бе о град 2015

Пи шу ћи Ле пљи ве ли сти ће, ко лек ци ју ми кро е се ја, сми са о но бре
ме ни тих фраг ме на та зна ња и лич них ис ку ста ва, књи жев ни те о ре ти чар, 
фи ло зоф и есе ји ста Ми ха ил Еп штејн у увод ним ре до ви ма књи ге скре нуо 
је па жњу чи та о цу на иде ал ни вре мен ски обруч у окви ру ко јег би тре ба ло 
пред у зе ти ову чи та лач ку пу сто ло ви ну: за сва ком од сто че тр де сет есе
ји стич ких ми ни ја ту ра, ко ли ко их књи га об у хва та, ва ља по сег ну ти то ком 
пра зни ка и ви кен да, у тре ну ци ма oti umа, уче не до ко ли це, ми са о но 
бде ти над њи ма то ком не рад них да на ко јих у го ди ни има, уз сит на од сту
па ња, оно ли ко ко ли ко и Еп штеј но вих ми кро е се ји стич ких за пи са ме ђу 
ко ри ца ма Ле пљи вих ли сти ћа. Са на ве де ним пи шче вим упут ством ау тор 
ових ре до ва ни је ус пео да очу ва ко рак: раз ло зи се не од но се то ли ко на 
екс пе ди тив ност ко ју спи са тељ ски по сао по не кад под ра зу ме ва и ко ја 
зах те ва знат но жи вљу ди на ми ку су сре та са књи га ма од оне ко ја се Еп
штеј но вим са ве том пре по ру чу је, ко ли ко се за пра во ти чу искон ске, не сми
ре не чи та лач ке ра до зна ло сти што ра сте, не пре кид но и не за у ста вљи во 
ка да је Еп штеј но во есе ји стич ко кон тем пли ра ње у пи та њу, са сва ким 
но вим па ра гра фом. Ли ста ње Ле пљи вих ли сти ћа, по ред ра до зна ло сти, 
бу ди за ди вље ност пи шче вим вир ту о зним, нео бич ним и не пред ви ди вим 

8 ,,Од го вор ност под ра зу ми је ва за јед ни цу јер је лич ност за јед ни ца. Из ван 
за јед ни це не ма од го вор но сти. Рас кид са искон ском за јед ни цом чо вје ка и Бо га 
је бек ство од од го вор но сти. Ка да не ма за јед ни це са Све тим, ка да не по сто ји 
пра од нос ко ји нас кон сти ту и ше као лич но сти, он да се бе за сни ва мо на соп стве
ној ин ди ви ду ал но сти, по ку ша ва мо да из се бе са мог оправ да мо и од бра ни мо 
соп стве ну ин ди ви ду ал ност”, Бо го љуб Ши ја ко вић, Пред ли цем Дру гог: фу га у 
огле да ли ма, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град 2002, 62.




