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ГОР ДА НА ЂИ ЛАС

ДАР И МО РАЛ
Ми лан Пра жић њим са мим

Ми лан Пра жић је био управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
од 1. сеп тем бра 1976. до 1. ок то бра 1980. го ди не. У том пе ри о ду 
Би бли о те ка је по во дом 150го ди шњи це ра да Ма ти це срп ске ор га
ни зо ва ла не ко ли ко зна чај них ма ни фе ста ци ја ко ји ма се при кљу чи
ла обе ле жа ва њу ове про сла ве. По кре нут је Го ди шњак Би бли о те ке, 
чи ји је пр ви број по све ћен овом ју би ле ју, а ко ји из ла зи и да нас. У 
ја ну а ру 1978. за по че та је при ме на Ме ђу на род них стан дар да за 
би бли о граф ску об ра ду мо но граф ских пу бли ка ци ја ISBD(M) и за 
об ра ду се риј ских пу бли ка ци ја ISBD(S), а за њи хо во спро во ђе ње 
би бли о те ка ри Би бли о те ке Ма ти це срп ске су са чи ни ли при руч ни ке 
ко ји су пре по ру че ни свим би бли о те ка ма у Вој во ди ни. Би бли о те
ка ри зна ју ко ли ко је зна ња и ве шти не по треб но да се они са чи не. 
На осно ву са мо у прав ног спо ра зу ма пот пи са ног у За јед ни ци на
ци о нал них би бли о те ка Ју го сла ви је, Би бли о те ка се укљу чи ла у раз
ме ну ка та ло шких ли сти ћа. Пр ви пут је у Би бли о те ци ор га ни зо ва но 
и спро ве де но по ла га ње струч них би бли о те кар ских ис пи та за сти
ца ње би бли о теч ких зва ња, у апри лу 1980. го ди не. По кре ну та је 
еди ци ја „Би бли о гра фи је Вој во ди не” и пр ве књи ге ко је су се по ја
ви ле у овој еди ци ји би ле су Би бли о гра фи ја но во сад ске штам пе 
Ане Ка ћан ски и Ми ла не Би киц ки и Би бли о гра фи ја Јо ва на По по
ви ћа Ви де Зе рем ски. За по чет је рад на из ра ди те ку ће би бли о гра
фи је Вој во ди не, да нас „Би бли о гра фи је књи га у Вој во ди ни” ко ја ће 
у на ред ном пе ри о ду по ста ти је дан од ва жних сег ме на та де лат но
сти Би бли о те ке и про фи ли са ти низ струч ња ка, би бли о гра фа да нас 
це ње них не са мо у би бли о те кар ству Ср би је већ и ши ре.
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И, да ка же мо на кра ју, до гра ђе но је око 2.000 m2 рад ног и 
ма га цин ског про сто ра, адап ти ра не су и пре у ре ђе не чи та о ни це у 
Би бли о те ци. 

Би бли о те ка Ма ти це срп ске је у сво јој еди ци ји „По себ на из да
ња” об ја ви ла књи гу Ми ла на Пра жи ћа Ре чи и вре ме и на тај на чин 
ис ка за ла по што ва ње и за хвал ност пре ма свом управ ни ку. Ка да сам 
2002. го ди не у Би бли о те ци Ма ти це срп ске при ре ди ла ову књи гу, 
ни сам прет по ста ви ла да ћу се са ње го вим де лом сре сти опет. Да
ни ца Ва си ле ва, се стра Ми ла на Пра жи ћа, са ку пи ла је ње го ве тек
сто ве и та ко до при не ла ства ра њу књи ге Ре чи и вре ме, ко ја је по
све ће на по е зи ји за де цу. Њој ду гу је мо ве ли ку за хвал ност за гра ђу 
ко ју нам је усту пи ла, а ду гу је мо јој за хвал ност и на ан га жо ва њу 
око да на шње про мо ци је. Да нас је пред на ма књи га Дар и мо рал, 
об ја вље на 2015. го ди не, у ко јој пре по зна јем љу бав, фо ку си ра ност, 
страст и ве ли ку енер ги ју са ко јом сам се су сре та ла и пре три на ест 
го ди на. 

Ула зе ћи у чи та ње књи ге ко ју да нас пред ста вља мо, тра жи ла 
сам, као и увек, тан ку и не ви дљи ву нит за ко ју ћу се ухва ти ти, и 
ко ја ће ми по том би ти во ди ља то ком да љег чи та ња. По не кад се та 
нит не ухва ти, а по не кад је по треб но до бра но уро ни ти у књи гу 
ка ко би се она про на шла. У књи зи Дар и мо рал Ми ла на Пра жи ћа 
та нит је би ла Пра жи ће во ту ма че ње Скер ли ће вог кри тич ког и 
јав ног ан га жма на и ње го ва ми сао ка ко „кри ти ка и умет ност ни су 
исто, и не да ју се све сти јед на на дру гу, да кле, ни су упо ре дљи ве 
по ре дук ци о ни стич ком ме то ду ис кљу чи во сти (илиили)”. Као да 
је упра во Скер ли ће ва ми сао би ла по ла зи ште кри ти чар ских на че
ла и Ми ла на Пра жи ћа, под ко је би се мо гли све сти ње го ви увод ни, 
те о риј ски уви ди у књи жев ну кри ти ку кри ти ке. 

Пра жић сма тра да су по је ди ни Скер ли ће ви су до ви, оце не и 
ре зул та ти пре ва зи ђе ни, али оста ла је „сна га опре де ље ња, исти
ни тост уве ре ња, же сти на ак тив но сти, бор бе ни ан га жман”. При 
то ме се по зи ва и на суд Мид ха та Бе ги ћа, ко ји са ис тан ча ним осе
ћа њем за реч пи ше о Скер ли ће вом под ви гу ко ји је по зи ти ван од
го вор бар у мо рал ној, ако не и у књи жев ној су ви сло сти. 

Кри ти чар, по Пра жи ћу, мо ра би ти лич ност, и тек као лич ност 
мо же би ти ве ли ки кри ти чар, и он се свом вре ме ну мо же при бли
жи ти не ме то дом не го уве ре њем. Сма тра ју ћи да кри ти чар мо ра 
би ти лич ност од иде је, ис ти че ства ра лач коспо знај ни и кри тич ки 
марк си зам ко ји у књи жев ној кри ти ци об у хва та књи жев но де ло и 
љу де ко ји ма је де ло по све ће но у њи хо вој исто риј ској уза јам но сти 
и то та ли те ту. Не по сре дан циљ кри ти ке је књи жев ност са ма и књи
жев на исти на. Ин тен ци ја умет но сти су љу ди и људ ска за јед ни ца 
и због то га кри ти ка пред ста вља „стал но пи та ње о чо веч но сти и 
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чо веч ном у умет но сти”. (Не мо гу а да се на овом ме сту не се тим 
ре че ни це на шег са вре ме ног књи жев ног кри ти ча ра, ко ји је, ту ма
че ћи јед ну књи гу по е зи је, из ре као да је, из ме ђу оста лог, књи га 
су ви ше људ ска!) Оно што би се да нас мо гло ци ти ра ти или про
ми шља ти на сли чан на чин и што је, за ову при ли ку, у фо ку су мог 
ин те ре со ва ња и на шта бих же ле ла да скре нем па жњу (ру ко пис 
је, пре ма ре чи ма при ре ђи ва ча, за вр шен 1980. го ди не, да кле пре 37 
го ди на) је:

– Да се мо де ли људ ског ми шље ња сме њу ју по за ко ни ма ау тен
тич но сти исто рич но сти и да по сто је у све ве ћем и не пре глед ном 
мно штву али у све ма њем сте пе ну ме ђу соб не са гла сно сти и у све 
да љим про сто ри ма од то та ли те та људ ске исти не. Чи ње ни ца је 
да је да нас све ре ла ти ви зо ва но, али и у том ре ла ти ви зму оно што 
је кон стан та је сте да тво рач ки и кри тич ки дух не мо гу би ти оне
мо гу ће ни. Је ди на за шти та ду ха је он сам! Исти на књи жев не 
умет но сти са др жа на је у њој са мој;

– Да је на књи жев ној сце ни у агре сив ном по ра сту па мет без 
ду ше и ум без мо ра ла; 

– Да се узро ци по ја ве књи жев не ла жи мо гу про на ћи и у пси
хо ло шком про фи лу по је дин ца ко ји се ба ви умет но шћу, као и у 
прак си по ве зи ва ња у кла но ве. При то ме се ми сли на кла но ве ко ји 
се ства ра ју због лич них афир ма ци ја, а не због естет ских и ства
ра лач ких афи ни те та; 

– Да је књи жев на кри ти ка ду хов на при ви ле ги ја ка да је да ро
ви та, ум на и од го вор на; 

– Да исти на у умет но сти ни је ни ка да у су штин ском су ко бу 
са иде ја ма ху ма ни зма ни ти оне са њом;

– Да ни ко не мо же би ти при си љен да во ли књи ге;
– Да је обра зо ва ње са мо прет по став ка за кул ту ру.

Пред на ма је књи га са под на сло вом ко ји упу ћу је на то да је 
реч о ан тро по ло шком огле ду, ко ја је чвр сто кон ци пи ра на, са ја сно 
из ре че ним ста во ви ма, те о риј ски уте ме ље на. Она сна гом ре чи, 
да нас би смо ре кли сна гом енер ги је, зра чи во љом да се оста не до
сле дан у сво јим естет ским и пре вас ход но етич ким на че ли ма. 

По ста вља ју ћи у увод ном де лу те о риј ски оквир свог кри тич
ког ан га жма на, Ми лан Пра жић бра ни став да је тај на умет но сти 
у то ме да се ње на исти на бра ни са ма со бом и да јој се мо же при ћи 
на пра ви на чин са мо из ду хов них про сто ра. „Уко ли ко је де ло до бро, 
оно ће ис тра ја ти упр кос и по хва ла ма и кри ти ка ма.” Ква ли те том 
умет нич ког де ла бра ни се ду хов но пред ста вља ње умет но сти. Пра
жић ис ка зу је по све ће ност, озбиљ ност у при сту пу ли те рар ним и 
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умет нич ким те ма ма, не про пу шта ју ћи да се о истим ста во ви ма 
са гла си са са вре ме ним кри ти ча ри ма, те о ре ти ча ри ма па и пи сци
ма као што су Иси до ра Се ку лић, Ерих Фром, Ми ло ван Да ној лић, 
Те о дор Адор но, Ви са ри он Гри гор је вич Бје лин ски, Иво Ан дрић, 
Ни ко ла Ми ло ше вић, Вал тер Бе ња мин, Ле шек Ко ла ков ски, Ханс 
Маг нус Ен цен сбер гер и дру ги. На тај на чин до пу њу је и обо га ћу
је сво ју ми сао, а уво ђе њем ци та та и ста во ва књи жев но и сто риј ски 
по твр ђе них књи жев ни ка и те о ре ти ча ра ус по ста вља по треб ну ме ру 
дис тан це, што до при но си бо љем ути ску објек тив но сти и озбиљ
но сти у про ми шља њу за да тих те ма. 

Цен трал ни део књи ге чи ни по гла вље на сло вље но као и књи га 
– „Дар и мо рал”. Пра жић раз ма тра у ка квом су од но су дар (да ро
ви тост) и мо рал, с об зи ром на то да да ро ви тост ни је етич ка од ред
ни ца, тј. етич ки је не у трал на. На во де ћи при ме ре из жи во та свет ски 
по зна тих пи са ца ко ји су де ло ва ли у скла ду са мо рал ним на че ли ма 
и иде ја ма ко је су за сту па ли и оних ко ји су се ста ви ли на по гре шну 
стра ну, Пра жић не оспо ра ва де ло књи жев ни ка ко ји су се огре ши ли 
о мо рал на на че ла, на во де ћи при мер Бор хе са или Цр њан ског. По 
ње му се мо рал но не мо же одво ји ти од ли те рар ног. Мо рал се не мо же 
одво ји ти од по ли ти ке и умет но сти јер се ње го вим одва ја њем не 
по сти же про чи шће ње ства ра лач ких ди сци пли на ду ха. „Ако мо рал
но пи та ње и ни је ви дљи во у је згру умет но сти и у би ћу умет нич
ког де ла оно је не рас ки ди во по ве за но са умет нич ким као та квим.”

По све ће ност и пре да ност овој те ми све до че о Пра жи ће вој 
отво ре но сти и искре но сти ко ја по бу ђу је па жњу. И на ма се чи ни 
да основ ни по сту ла ти из ре че ни о кри ти ци кри ти ке, о од но су умет
но сти и кри ти ке, књи жев ном де лу у сво ме вре ме ну и од но су ли
те ра ту ре и ствар но сти и да нас зву че убе дљи во јер но се по треб ну 
све вре ме ност. Оно за шта се за ла же, а што па ра док сал но, да нас, 
ни је то ли ко мо дер но, је сте упра во искре ност, уве ре ње без остат ка 
и спрем ност да се за свој став бо ри свом сна гом ду ха и та лен та.*

* 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.




