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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

СЛАВ КО ГОР ДИЋ

ФРАГ МЕН ТИ О МИ ЛА НУ ПРА ЖИ ЋУ

Бе ле же ћи ове је се ни се ћа ња на Ми ла на Пра жи ћа (1938–1981) 
и ути ске о ње го вој књи зи Дар и мо рал – ан тро по ло шки оглед (Пар
те нон си стем, Бе о град 2015), не ми нов но ри зи ку јем да ис пад нем 
„дис пер зи ван” и „ди фу зан”, да кле упра во она кав ка кви су би ли 
или му се бар чи ни ли не ки од не га тив них ју на ка ње го ве кри ти ке. 
Из гле да ћу при то ме и ко ле бљи во за пи тан, про тив ре чан и па ра док
са лан, што, ме ђу тим, ви ше ни је са мо сла бост мо га при сту па те ми 
већ и обе леж је са мог те мат ског ком плек са, жи вот ног и књи жев ног, 
ко јим се сад ба ви мо.

Нај пре ћу ука за ти на не ко ли ка суд бин ска па ра док са Ми ла но
ве лич но сти, жи во та и де ла, као и тзв. кри тич ке ре цеп ци је тог де ла. 
При бе га ва ју ћи ма ло час на го ве ште ном упит ном то ну, ли ше ном при
зву ка при ту жбе ко ли ко је то мо гућ но, за пи та ћу се нај пре ка ко би 
из гле дао жи вот ни и ства ра лач ки пут Ми ла на Пра жи ћа да је ми ло
шћу суд би не до че као ви со ке го ди не сво га узор ног про фе со ра Иве 
Тар та ље (1930), чи јем се уред ном ду ху и те о риј скоме то до ло шкој 
спре ми искре но ди вио, а ко ји ових да на у Збор ни ку Ма ти це срп ске 
за кла сич не сту ди је об ја вљу је свој кри тич ки осврт на Же не то ву ре
ви зи ју књи жев них жан ро ва, или пак јед ног, опет ду го веч ног ау то
ра чи ја је есе ји стич кокри тич ка шти ва под врг нуо не у мо љи вој есте
тич коетич кој и сти ли стич кој ви ви сек ци ји, а ко ји, та ко ђе ових да
на, у За ду жби ни, ли сту Ву ко ве за ду жби не, обе ло да њу је свој „Стил 
као за гр љај”, по хва лу пре во ди лач ком тру ду и учин ку Би сер ке Рај
чић, сти ли зо ва ну, ка ко би Па ла ве стра ре као, у пре по зна тљи вом 
ма ни ру „све тлу ца ве ре то ри ке и ле жер не пра зни не”. Сле де ће пи та
ње, ви ше од пу ке асо ци ја ци је, ти ца ло би се са мог Па ла ве стре, у 
чи јој дво том ној Исто ри ји срп ске књи жев не кри ти ке (2008) не ма 
ни по ме на о Ми ла ну Пра жи ћу, док су, ме ђу де се ти на ма на ших са
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вре ме ни ка, упа дљи ва ме ста за по се ли ка ко Ми ла но ви узо ри та ко и 
они кри ти ча ри и есте ти ча ри чи ја су де ла и ста во ви пред мет ње го вог 
оспо ра ва ња. Да ли је по сре ди Па ла ве стрин не хај за те о риј скокри
тич ко про ми шља ње по е зи је за де цу, ко ја је у го ди на ма пи са ња по
ме ну те Исто ри је би ла, без ма ло, је ди на по зна та и до ступ на област 
Пра жи ће вог из у ча ва ња и про су ђи ва ња, па ће ње гов укуп ни рад, 
есте тич копо е тич ки и књи жев нокри тич ки, а по го то во Дар и мо рал, 
би ти не за о би ла зна те ма не ког бу ду ћег исто ри ча ра на ше кри тич ке 
ми сли? А ево, уз на ве де на пи та ња и на га ђа ња, и јед не мо је не до у ми
це о са мом Ми ла ну Пра жи ћу и при ро ди ње го ве ис тра жи вач ке во
ка ци је, ко ја ме (не до у ми ца) оп се да ла још у да ни ма на шег бе о град
ског дру го ва ња на пост ди плом ским сту ди ја ма и, доц ни је, у вре ме 
за јед нич ког уред ни ко ва ња у Ле то пи су Ма ти це срп ске. Збу њи ва ло 
ме, на и ме, чуд но двој ство Ми ла но вих ду хов них афи ни те та и дис
по зи ци ја. Не у мо ран из у ча ва лац и те ме љит по зна ва лац ви син ске 
фи ло зоф скоесте тич ке ми сли на ве ли кој раз да љи ни од Пла то на и 
Ари сто те ла, пре ко Ђам ба ти сте Ви ка, Кан та и Хе ге ла, до Берг со на 
и Кро чеа, уз идеј но му на гла ше но бли ског Марк са, Фро ма и Адор
на, Ми лан Пра жић је с под јед на ком по све ће нич ком стра шћу во лео 
и из у ча вао пе сни штво за де цу. Два то ли ко раз ли чи та идо ла, Иво 
Тар та ља и Ду шко Ра до вић! Од ко јих ће овај дру ги, ево и јед ног 
дир љи вог се ћа ња, при су ство ва ти и Ми ла но вој са хра ни у Вр њач
кој Ба њи. Да ли је мо жда, пи там се са да, Пра жи ће ва на кло ност за 
на ив ну пе сму упо ре ди ва са Да ној ли ће вим окре та њем по е зи ји за 
де цу, ко ју Љу бо мир Си мо вић ви ди као от пор зах те ви ма мо дер не 
по е зи је, ко ја га спу та ва „на сил ном сло же но шћу, уче но шћу, уси ље
но шћу, ли те ра р но шћу, са мо до вољ но шћу”?

Те шко је, од мах да ка жем, на ћи у јед ној је ди ној лич но сти по
у зда ног и ујед на че но ком пе тент ног по зна ва о ца фи ло зоф скоесте
тич ке и књи жев но те о риј ске ми сли, ху ма ни стич ког и етич ког 
аспек та кул ту ре, ства ра ла штва и кри ти ке, ме ђу за ви сно сти та лен
та и мо ра ла, то ли ких ан ти но ми ја књи жев не кри ти ке (од ко јих је 
кључ на сам њен ста тус – не где из ме ђу књи жев не умет но сти и књи
жев не на у ке), фе но ме но ло ги је ки ча и пот кул ту ре, плод ног и оног 
не плод ног плу ра ли зма ме то до ло шких при сту па књи жев но сти, 
ко руп тив них и па то ло шких ви до ва на шег тзв. књи жев ног жи во та 
и, отуд, не из бе жне, ма кар и по вре ме не не га тив не кри ти ке, за ко ју 
Пра жић на по чет ку дру ге гла ве сво је књи ге ве ли да свој раз лог 
по сто ја ња на ла зи „на пла ну раз би стри ва ња те ку ћег књи жев ног 
жи во та и ма гле у ин те лек ту ал ној кли ми, по себ но у до ме ну књи
жев не кри ти ке”, да кле у си ту а ци ји кад се „кри тич ки ан га жман 
про тив ла жне ак ци је по ка зу је као ну жност, као про тив став, као 
ли ни ја раз гра ни че ња, да кле, као етич ки им пе ра тив опре де ље ња. 
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Ако не у сва ком тре нут ку”, пре ци зи ра Пра жић свој став, „кри ти
ка књи жев не ла жи и мо рал не нео д го вор но сти мо ра бар с вре ме на 
на вре ме да пру жи увер љи ве до ка зе свог от по ра све му оно ме што 
ба ца сен ке ре ла ти ви зма, кон фу зи је и ни хи ли зма на из вор не вред
но сти, на истин ски чин и де ло”.

Про из ла зи, отуд, да би глав ни фон ан тро по ло шком огле ду 
Дар и мо рал мо ра ла би ти ре ле вант на ста но ви шта о при ро ди и 
функ ци ји кри ти ке, ре ци мо она из пе ра Све то за ра Пе тро ви ћа и Зо
ра на Га ври ло ви ћа, али и да су за ва љан раз го вор о овој књи зи ну
жни не ки уви ди и ис ку ства – да оста не мо овај пут при име ни ма 
жи вих ау то ра – од фи ло зоф скоесте тич ких екс пе ра та, по пут Мир
ка Зу ров ца, Ми ло сла ва Шу ти ћа и Дра га на Про ла, до Пра жи ћу по 
ду ху, тем пе ра мен ту и усме ре њу бли ских „прак ти ча ра” у ру бри ци 
тзв. не га тив не кри ти ке, ка кви су Сте ван Кор дић, Бо жо Ко при ви ца, 
Ми ли вој Не нин и Не бој ша Ва со вић. По што се сâм не осе ћам по зва
ним за ме ри тор но про су ђи ва ње свих те ма и про блем ских ре ла ци ја 
Пра жи ће ве књи ге (ма да сам, уз још не ка шти ва, кри ти ци кри ти ке 
по све тио две сво је књи ге, Сла га ње вре ме на и Про фи ли и си ту а
ци је), од лу чу јем се овом при ли ком са мо за не ко ли ко мар ги на ли ја, 
чи ји ће нео ба ве зу ју ћи „им пре си о ни зам” у по не чем ве ро ват но би ти 
у опре ци са чвр сти ном и стр о го шћу Пра жи ће ве ми сли, ко јој, мо ра 
се при зна ти, не рет ко при да је увер љи вост на дах ну ти сар ка зам и 
пер си фла жа ко ли ко и гво зде на ло гич ка ар гу мен та ци ја.

1.

По не што у Пра жи ће вом вел тан ша ун гу, бар на пр ви по глед, 
као да има пе чат не по врат но ми ну лог вре ме на. Мо жда ли шен ка
та стро фич ног пред о се ћа ња бу дућ но сти, Пра жић као да пој мо ви ма 
исто риј ског ма те ри ја ли зма, на пред них и „здра вих” иде ја, ди ја лек
тич ке за ко ни то сти ка у за ли те та и кре та ња, те са мо у пра вља ња и 
ју го сло вен ства при пи су је не спор но, са мо ра зу мљи во ва же ње. Ма
да уче но шћу и че сти то шћу да ле ко ис пред фол клор них марк си ста 
и ре жим ских иде о ло га, Пра жић кат кад узна ли ку је по о дав но иш че
злим или за ћу та лим вер ни ци ма ко му ни стич ког по рет ка. Или се 
то мо жда ми, а не Пра жић, ва ра мо у ра чу на њу вре ме на? За ве де ни 
епо хал ним убр за њем ствар но сти и све вла шћу ди вљег ка пи та ли
зма, ко ји по не ко на зи ва и „зо о ло шким”, као да гу би мо из ви да ка ко 
по не ки ви тал ни и твр до кор ни при мер друк чи јег си стем ског ре да 
ства ри та ко и све број ни је за мет ке от по ра екс пан зив ном, до ско ра 
не у пит ном мо де лу гло ба ли за ци је. Да со ци ја ли стич ка иде о ло ги ја 
ни је про је кат из гу бље ног сми сла све до че и ве сти из раз ли чи тих 
пра ва ца, и Ка пи тал у XXI ве ку То ма са Пи ке ти ја, и осве до че ње ан
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тро по ло га, со ци о ло га и фи ло зо фа Бру на Ла ту ра да је по јам са мо
у пра вља ња по но во ак ту е лан, и по не ки ма ње по знат др жав ноправ
ни акт и факт, по пут чи ње ни це да у пре ам бу ли ин диј ског уста ва 
пи ше да се ра ди о „су ве ре ној со ци ја ли стич кој, се ку лар ној де мо
крат ској ре пу бли ци”, или ак цен та из пор ту гал ског уста ва ко јим 
се ис ти че те жња на ро да да иде „со ци ја ли стич ким пу тем”. Ни су, 
да кле, свест и свет Ми ла на Пра жи ћа без над но ту ђи и да ле ки.

2.

Слич на дво знач ност – сад на пла ну гно се о ло ги је, ети ке, кри
ти ке и кри тич ке ак си о ло ги је – као да про си ја ва и из две ју Пра жи
ће вих кључ них ре чи: уве ре ње и исти на. Ма да не спор не као вред
ност и циљ ми шље ња и де ла ња у не ким сфе ра ма људ ске ствар но сти, 
чи ни се да ови ак си о ми не ма ју ап со лут ну уте ме ље ност и оства ри
вост упра во у обла сти ма ду ха и ства ра ла штва о ко ји ма је сад реч. 
Ка ко, ре ци мо, осим кру том пра во вер но шћу, про тив ре чи ти Ва ле
ри ју кад ка же да не мо же ни шта ре ћи о се би а да му се истог ча са 
оно са свим су прот но не учи ни ве ро ват ни јим? Или кад ус твр ди да 
је дух по са мој сво јој при ро ди не ве ран. Ми лан, до ду ше, ниг де у 
књи зи не по ми ње Ва ле ри ја, али се за то у не ко ли ко на вра та по и гра
ва син таг мом „свест о не све сно сти са ге” Ју ли ја на Пши бо ша. Бри
так и бес ком про ми сан дух, бо јим се да Пра жић ни је имао осо би тог 
афи ни те та и при јем чи во сти за сфе ру па ра док сал ног, тај но ви тог 
и те шко до ку чи вог. За то је, ме ђу тим, ми сао и књи га овог чо ве ка 
„од уве ре ња и исти не”, ка ко би сам ре као, ко ри стан под сет ник и 
ору ђе от по ра у од бра ни од све при сут ног и ра сту ћег ду ха ма ни пу
ла ци је и ци ни зма ко јим нас, мо жда не по врат но, са вре ме ни нео ли
бе ра ли зам на во ди на ре зиг ни ра ну по ми сао да исти на не по сто ји 
и да је све са мо игра мо ћи.

3.

Ра све тља ва њем ме ђу од но са да ра и мо ра ла Ми лан Пра жић је, 
ко ли ко знам, те ма ти зо вао и про бле ма ти зо вао ово пи та ње те мељ
ни је и кон се квент ни је не го ико у на шој књи жев но кри тич кој и пси
хо ло шкоан тро по ло шкој ми сли. Да је те ма не са мо сло же на не го, 
по не кад, и ту га љи ва, по све до чу је и чи ње ни ца да Ита ли ја ни ћу те 
о не ким не ле пим мо мен ти ма из Дан те о ве би о гра фи је, као и Ру си 
о слич ним цр та ма Пу шки но ве лич но сти. Ис кљу чу ју ћи, с ва ља ним 
раз ло гом, из свог вид ног по ља при ват ну стра ну ве ли ка на о ко ји ма 
раз ми шља, Пра жић – на при ме ри ма То ма са Ма на, Мар ке са, Бор хе са, 
Ан дри ћа и Цр њан ског – по ка зу је ка ко јав но де ло ва ње пи сца сво
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јим етич ким аспек том уве ћа ва или ума њу је ње го ву ства ра лач ку 
ви си ну. Да се ау тор од лу чио на екс тен зив ни ју раз ра ду те ме, мо жда 
би за стао и над при зо ром епо хал не бла ма же 93 не мач ка углед на 
пи сца, на че лу с но бе лов цем Гер хар дом Ха уп тма ном, ко ји ав гу ста 
1914. об ја вљу ју ан ти срп ски и ан ти ру ски ра си стич ки про глас. Или 
би, мо жда, за стао и над упра во па ра диг ма тич ним слу ча јем ау стриј
ског ро ман си је ра Алек сан дра Лер не таХо ле ни је, чи ји стил и став 
обе ле жа ва „нон ша лант на еле ган ци ја јед ног ари сто кра те” али и 
дво сми сле на ре пу та ци ја та лен та без ка рак те ра, сте че на по др шком 
ан шлу су и са рад њом с на ци сти ма. Пра жић, ме ђу тим, и на огра ни
че ном бро ју при ме ра по ка зу је ка ко ни умет ност, ни књи жев ност, 
ни кри ти ка, чак ни при род не на у ке ни су и не мо гу би ти етич ки 
не у трал не. Отва ра ју ћи те му лу цид ним уви дом да су, ма кар на 
пр ви по глед, дар и мо рал „опо зи ци ја као бо жан ско и људ ско, као 
ме та фи зич ко на спрам фи зич ког, као бес ко нач но и ко нач но, као 
ства ра лач ки нео ме ђе но на спрам огра ни ча ва ју ћем”, те да отуд „да
ро ви тост, не сум њи во као чо ве ко ва ге не рич ка осо би на гра ди тељ
ства и моћ из ра жа ва ња ни је етич ки од ре ђе на”, Пра жић ће у тре ћој 
гла ви сво је књи ге по ка за ти и до ка за ти ка ко, ипак, „на у ка слу жи 
све ту она квом ка кав он је сте, а не свет на у ци”, ка ко умет ност и 
кад се „не пи та о мо ра лу као о су шти ни људ ско сти” увек би ва „под 
ње го вом сен ком” и ка ко је, нај по сле, кри ти чар „мо рал но оба ве зан 
са мом ду ху кри ти ци зма као на че лу и ору ђу исти но љу бља”, ко јим 
он не мо же вла да ти, „не го обрат но – мо ра се пре ма ње му вла да ти”. 
Бли ста ве за вр шне стра ни це овог по гла вља оби лу ју, као и це ла 
књи га, ефект ним, афо ри стич ки сро че ним ис ка зи ма, по пут овог: 

Мо же се ова пло ти ти, па пре ма то ме и це ни ти са мо хра бра да
ро ви тост, а не ку ка вич ки та ле нат. Спо соб ност ко ја од ва жно от кри
ва, а не она ко ја се пла ши, за ба шу ру је и при кри ва. Хте ли то или не, 
кри ти ча ри мо ра ју слу жи ти књи жев но сти (не и да се њо ме слу же 
или да њо ме оп слу жу ју)...

4.

Кри ти ка, књи жев ност и књи жев ни жи вот, свом ду жи ном 
Пра жи ће ве књи ге, би ва ју про ми шља ни са сту ди о зно шћу и све шћу 
о њи хо вој ва жно сти, ко ја – и свет и ва жност – од у да ра ју од да на шњег 
ре да ства ри у зна ку мар ги на ли за ци је по ме ну те сфе ре ми шље ња 
и де ла ња. Уз ви со ко по ста вљен етич ки зах тев, ау тор кри ти ку и 
кри ти ча ра су о ча ва и са кон се квент но про ми шље ним пи та њем 
њи хо вог ста ту са (пр вен стве но у сми слу „он то ло шке из ве де но сти”) 
и те о риј скоме то до ло шког усме ре ња. Ри зи ку ју ћи не до ре че ност, 
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на ве шће мо са мо не ко ли ко кр њих ис ка за ка ко би смо, ма кар овла
шно, илу стро ва ли смер и бо ју Пра жи ће вих на ла за из овог про блем
ског до ме на. „Кри ти чар је”, ка же наш ау тор, „кри ти чар је, чак и 
ако се бе не ра чу на, ду жник на све стра не: умет но сти, за ко ју се 
опре де љу је, а да га ни ко та мо не зо ве (ето слич но сти с умет ни ком 
– и он је са мо зва нац ко ји сле ди са мо свој уну тра шњи глас), дру штву, 
чи ја га иде о ло ги ја оба ве зу је, обе ле жа ва и над зи ре, пу бли ци, ко јој 
ни је нео п хо дан, а с ко јом не мо же а да не ра чу на, по зи тив ној тра
ди ци ји, ко ја га про ве ра ва, са да шњи ци, ко ја је вред но сно ха о тич на 
и не из ди фе рен ци ра на, бу дућ но сти, ко јој се ин тим но пре по ру чу је... 
Са мо зван и уса мљен, он би за и ста био и из гу бљен без уве ре ња и 
чвр стог, та ко ре ћи кан тов ског упо ри шта у се би са мом.” Ви со ко 
уз ди жу ћи чвр сти ну уве ре ња, Пра жић ис трај но по ле ми ше са за точ
ни ци ма пар ти ку ла ри зма и ре ла тив но сти, ова ко де фи ни шу ћи све 
уче ста ли је аспек ти стич ко ми шље ње: „Аспект је сва ки онај об лик 
ми шље ња ко ји сво ју исти ну др жи за тво ре ну у се би, а не за сни ва је 
на пред ме ту про су ђи ва ња, ни ти је из во ди из ње га. Аспект, да кле, 
мо же би ти са мо исти но лик, али не и ин те грал но истин ски чин 
ми шље ња.” Уне ко ли ко бли зак Ми ро сла ву Еге ри ћу, Пра жић др жи 
да је у кри ти ча ру пре те жни ја лич ност од ме то да, те на мно гим 
стра ни ца ма ове књи ге оспо ра ва, па и ка ри ки ра умно жа ва ње ме
то да ко ји се ви ше ба ве са ми со бом не го ли исти ном де ла и исти ном 
све та. Ова ква кри ти ка кри ти ке не ће, да ка ко, по ште де ти ни – до 
да нас ак ту ел ну – ап со лу ти за ци ју је зи ка. Да кле, по Ми ла ну Пра жи
ћу, „пи сац ко ји, упр кос сва кој смет њи, сме сти свој је зик у кри ло 
исти не и исти ном за до ји свој је зик, у пра вом сми слу ре чи сло бо дан 
је и не за ви сан ства ра лац, док онај ко ји је зич ки екс пе ри мен ти ше да 
би исти ну не ка ко из ма мио и је зич ки обр ла тио осве до чу је сво ју 
за ви сност од слу ча ја, па са мим тим и за вр ша ва у исти ни слу чај
но сти. Пр ви се у је зи ку на ста њу је као за ко но да вац, дру ги је са мо 
про ла зник кроз ту ђи је зик.” По ова квом од но су пре ма је зич ком 
екс пе ри мен ту ла ко је на слу ти ти кри ти ча ре во ми шље ње о да да и
зму, над ре а ли зму и срод ним аван гард ним и нео а ван гард ним по
е тич ким усме ре њи ма.

Уме сто ре зи меа, ко ме би мо ра ла прет хо ди ти сту ди о зни ја ин
тер пре та ци ја, са мо ћу – уз ве ли ко по што ва ње за Ми ла ну бли ске 
срод ни ке ко ји су ње го во де ло спа сли од за бо ра ва – ус твр ди ти ка ко 
ни јед на бу ду ћа исто ри ја срп ске књи жев не кри ти ке и кри тич ких 
спо ро ва не ће мо ћи ми мо и ћи и пре чу ти брит ке и ана том ски ана ли
тич не су до ве и пре су де овог есте ти ча ра, кри ти ча ра и по ле ми ча ра.*

* Реч из го во ре на у Ма ти ци срп ској при ли ком пред ста вља ња књи ге Дар и 
мо рал Ми ла на Пра жи ћа, у Но вом Са ду, 2. но вем бра 2017. го ди не.




