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СЛАВ КО ГОР ДИЋ

АУ ТО ШО ВИ НИ ЗАМ И  
КО СМО ПО ЛИ ТИ ЗАМ

Ко смо по ли ти зам не ис кљу чу је љу бав за свој на род и обр ну
то – ро до љу бље не ис кљу чу је по што ва ње и ду бо ку на кло ност за 
све вред но, чо веч но и ле по у ве ли ком све ту. Ре кло би се, шта ви ше, 
да су нај ве ћи за љу бље ни ци свог ро да и до ма исто вре ме но и нај и стин
ски ји гра ђа ни све та. Го во ре ћи са мо из вид ног угла ове ку ће, под се
ти мо на Иси до ру Се ку лић, Ми ла на Ка ша ни на и Бо шка Пе тро ви ћа. 
Жар њи хо ве срп ске и све срп ске љу ба ви ни је га снуо у су сре ту с 
ве ли ким ху ма ни стич ким и кул тур ним, по себ но књи жев ним и 
ли ков ним по стиг ну ћи ма стра ног све та. А ми, обич ни смрт ни ци? 
Раз ли ку ју ћи за пад не вред но сти од за пад них ин те ре са, во ли мо као 
сво је и оне с нај да љег за па да, Еми ли Ди кин сон, Ви ли ја ма Фок не
ра и Со ла Бе ло уа, на при мер. И оне с Да ле ког ис то ка, из Ки не и 
Ја па на, чи ју древ ну по е зи ју не пре ста је мо да во ли мо – ма хом за
хва љу ју ћи на дах ну том по сред ству Дра го сла ва Ан дри ћа и Пе тра 
Ву ји чи ћа – и кад, евен ту ал но, не раз у ме мо до бро њи хо ве да на шње 
ме ђу др жав не од но се и ге о стра те шке ре ла ци је са остат ком све та.

Да ли је и дру где та ко? Ни су увек, да ка ко, ни они нај бо љи на 
до бром пу ту, али је не по бит но ко ли ко и уте шно да и ме ђу љу тим 
про тив ни ци ма ни је рет ко уза јам но по што ва ње. Школ ски при мер 
ве ко веч ног гер ман скосло вен ског не ра зу ме ва ња, па и не при ја тељ
ства, срећ но убла жу је исти на о ду бо ком ре спек ту, па и љу ба ви за 
сло вен ски свет јед ног Хер де ра, Грил пар це ра, Рил кеа и То ма са 
Ма на. И кад дру ги ху ле, они по све ћу ју. Рил кеу је Ру си ја је ди на 
зе мља ко ја се гра ни чи с Бо гом, док Ман, та ко ђе, има без ма ло по
бо жан од нос пре ма „све тој ру ској књи жев но сти”.

По сле овог пуч ко школ ског уво да о по што ва њу ту ђег, упи тај
мо се, с истом ме ром ја сно ће (на ру бу по јед но ста вље ња), о љу ба ви 
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за сво је. Је ли она са мо ра зу мљи ва? Или, за по не ког од нас, сми сао 
и вред ност увек пре би ва ју не где дру где? Да ли нас се још увек 
до ти чу, ре ци мо, пе сме о „род ној гру ди”, или је то у пост мо дер ном, 
нео ли бе рал ном и гло ба ли зо ва ном све ту по е зи ја из гу бље ног сми
сла? Не ка нам као тест, или me men to, по слу жи пе сма с по ме ну том 
син таг мом у на сло ву из пе ра Си ме Пан ду ро ви ћа, спе ва на у ма ју 
1918, кад му се чи ни ло ка ко су „...сру ше ни ве ре ста рин ски ол та ри”, 
ка ко „Ср це ћу ти; пу сти пред на ма су пу ти; / Жи вот, то је ко шмар, 
иде а ли – гро бље.” По ен та ове ту го ван ке шам пи о на пе си ми зма, 
ме ђу тим, под се ћа ка ко, упр кос све му, „Јед на ле па не жност још у 
на ма жи ви.” Ево и за вр шне стро фе „Род не гру де”: „Са мо јед на љу
бав не чи ли у па ри / Про ла зно сти; са мо јед на се не ме ња; / Са мо 
сво ја зе мља не ле жи у ба ри / До са де; и по ред сви ју ис ку ше ња, / 
Све се ви ше во ли што се већ ма ста ри.” А ко ју го ди ну ра ни је, по 
на кнад ном при се ћа њу Вељ ка Пе тро ви ћа, је дан наш ро до љу би ви 
по ет „на звао је то осе ћа ње при пад но сти на ро ду и до мо ви ни, ко је 
мо же има ти све сте пе не истин ске љу ба ви, кон кре ти зо ва ним ху
ма ни стич ким осе ћа њем. Док год се не из ро ди, раз у ме се, у звер ски 
шо ви ни зам.” Сам Пе тро вић пак, ма кар по зна ти ји по Сте ри ји срод ном 
гор ком па три о ти зму, на пи са ће 1952. оглед „Па три от ска по е зи ја” 
у ко јем се не ће ус те за ти да, уне ко ли ко упр кос нор ма ма по ли тич ке 
ко рект но сти оног вре ме на, на ве де Си ли ја При до ма, ко ме је отаџ
би на „све та и сви ре по дра га” као „стро ги брак јед ног пле ме на и 
јед ног тла”.

Ни је, ме ђу тим, у од ре ди шту на ше те ме ни ро до љу бље као „кон
кре ти зо ва но ху ма ни стич ко осе ћа ње” ни „звер ски шо ви ни зам” као 
не ху ма на, опа ка зло у по тре ба и по су вра ће ње тог осе ћа ња, ма да та 
зло у по тре ба и ни је без ди ја лек тич копа ра док сал не срод нич ке ве зе 
с фе но ме ном ко јим се ба ви мо. А тај фе но мен је ау то шо ви ни зам и 
ан ти шо ви ни сти, „ка те го ри ја ’ин те лек ту а ла ца’”, ко ја, по јед ном 
не дав ном уви ду епи ско па бач ког Ири не ја Бу ло ви ћа, „на жа лост, 
по сто ји, и то са мо код нас”.

Да ли по сто ји, и от кад, и от куд, пи та ња су ко ја нас све по га
ђа ју, али и оба ве зу ју на у ку, по ред оста лог и ону ње ну гра ну чи ји 
је пред мет со ци јал на па то ло ги ја. Да по те за ње ове син таг ме ни је 
пре ја ко, или не у ме сно, по ку ша ће мо по ка за ти јед ним ла ич ким 
осве до че њем. Чи та ју ћи, на и ме, за твор ске ме мо а ре јед ног пе сни ка 
и ле ка ра ко ји је про жи вео пет го ди на (1950–1955) у ста љин ским 
ло го ри ма Че хо сло вач ке, за ста је мо пред суд би ном јед ног ме ђу сто ти
на ма ње го вих не ду жних са пат ни ка, ко ју он име ну је као „је ди ни 
слу чај са мо оп ту жи ва ња, ау то ка у за ци је, ко ји сам срео по за тво ри ма”. 
Не срећ ник ко ји је се бе оп ту жи вао, без кри ви це и без при ну де, био је 
ин те лек ту а лац, са док тор ском ти ту лом. Сад нам се на ме ће пи та ње: 
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ако је та ко ре дак и не до ку чив слу чај ин ди ви ду ал ног са мо оп ту жи
ва ња, ка ко об ја сни ти у овој зе мљи при лич но че сту по ја ву оп ту жи
ва ња соп стве ног на ро да и отуд про ис те клу без ма ло мод ну уче ста
лост на ви ка, ге сто ва и тек сто ва ко је с муч ни ном али и од го во р но 
на зи ва мо ау то шо ви ни змом?

Оста вља ју ћи овај пут по стра ни не ке од нај бол ни јих др жав
нона ци о нал них те ма, као што је ко со во ме то хиј ска, или она лин
гви стич копо е тич ка, узр о ко ва на чу до ви шним рас пар ча ва њем и 
уни жа ва њем срп ског је зи ка – те ма чи ји трет ман не рет ко по ка зу је 
ау то де струк тив ну при ро ду слу жбе ног не зна ња, не ха ја и спрем но
сти на коб не уступ ке, о че му смо већ рас пра вља ли под овим кро вом 
и дру где – са мо ће мо је зи ком све при сут них при ме ра и њи хо вом 
мо гућ ном пред и сто ри јом по ку ша ти да ука же мо на зло срећ ну спе
ци фич ност срп ског ау то шо ви ни зма, уто ли ко не ве ро ват ни јег што 
се гне зди упра во у на ро ду чи ја исто ри ја и кул ту ра има ју из ра зи то 
сло бо дар ски ка рак тер.

Ода кле да поч не мо? Мо жда од оних па жљи во из ле пље них 
фла је ра по ста бли ма и зи до ви ма уни вер зи тет ског квар та на ко ји ма 
је у го ди ни обе ле жа ва ња 200го ди шњи це Пр вог срп ског устан ка 
пи са ло: „1804–2004, два ве ка срп ског на ци о на ли зма”. Мо жда ова 
ин вер зи ја од но са пре ма да хи ја ма и Ка ра ђо р ђу ни је ни ка кав екс трем, 
већ упра во па ра диг ма тзв. ре ви зи је исто ри је и ре фор ме на ше све сти. 
На ред на ве ли ка го ди шњи ца је на ве ла ак те ре тог ре форм ског ин же
ње рин га да нас опет по у че, овај пут по во дом име на и де ла Га ври ла 
Прин ци па и ње го вих дру го ва, ка ко нам ва ља пла ка ти не над сво јим 
већ над ту ђим гро бо ви ма. „Ме диј ске ве шти це” – хва ла не по зна том 
ау то ру ове син таг ме – го ди на ма уве ћа ва ју или чак из ми шља ју ис
кљу чи во на ше кри ви це у овом и ми ну лом вре ме ну. Во де ћи спољ
но по ли тич ки са рад ник во де ћег на шег днев ни ка го ди на ма са мо до
пад но и ци нич но ба га те ли ше на шу ко сов ску му ку. По ме ну тим 
„ве шти ца ма” и се ја чи ма са мо мр жње иду на нер ве и Ханд ке, и Да
ни јел Ар но, и онај грч ки пот по руч ник Ма ри нос Ри цу дис, ко ји је 
од био на ре ђе ње да се са сво јим бро дом укљу чи у агре си ју на СРЈ.

На ве де ни и то ли ки дру ги, не по ме ну ти при ме ри и при зо ри 
ма ни фест ног ау то шо ви ни зма има ју, на жа лост, у ду ху и је зи ку 
на ше сва ко дне ви це плод но тле. Део на ше ели те не мо же без по дру
гљи вог при зву ка по ме ну ти отаџ би ну, па три о ти зам, тра ди ци ју, 
гу сле и ћи ри ли цу, по го то во не пој мо ве и лек се ме из све та ве ре и 
цр кве. Је ди ни ду хо вит на род из ме ђу Бе ча и Ца ри гра да, ка ко је бар 
ми слио Ду чић, да нас име ни цу се љак ко ри сти, без ма ло ис кљу чи во, 
као пе јо ра тив и дис фе ми зам. А не та ко дав но, да па ра фра зи ра мо 
Ву ка, у Ср би ји и ни је би ло дру гих жи те ља осим се ља ка. И вр ло 
је ре дак слу чај у све ту, по на ла зу на ших ве ли ких исто ри ча ра и пе
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сни ка, да су, као у на шем слу ча ју, упра во се ља ци у ве ко ви ма не
сло бо де би ли но си о ци др жа во твор не све сти. Да и не по ми њем са
мо зва ним ели ти сти ма не зна но или не ми ло уве ре ње у све му то ли
ко ме ђу соб но не слич них Ду чи ћа, Ћо си ћа и Сре те на Ма ри ћа о 
ари сто кра ти зму срп ског се ља ка. Не ко ме је не дав но, овим по во дом, 
под се тио и на Јо ва на Цви ји ћа.

Ка ша нин је не где за бе ле жио да смо ми ма ли на род с пси хо ло
ги јом ве ли ког на ро да. Бо ја ти се да смо да нас на пу ту ма лог на ро да 
с ма ло са мо по што ва ња и са мо по зна ња. Ни зу илу стра ци ја, мо жда 
ма хом пар тер них, до да ће мо још две. Нај пре при мер на до буд ног 
мла дог кри ти ча ра из Бра ни чев ског окру га ко ји по ре де ћи пр ву 
ре че ни цу ро ма на На Дри ни ћу при ја с пр вом ре че ни цом јед ног 
Мар ке со вог ро ма на из во ди за кљу чак о без над ној ана хро но сти и 
бе ди на ше књи жев но сти. По том под се ћам на ве ро ват но вам зна ну 
не сра зме ру из ме ђу ћу та ња о ју на ци ма из ги ну лим на Ко ша ра ма и 
оп ште књи жев не и филм ске сим па ти је за де зер те ре и све са мо жи ве 
бе гун це у тзв. нор мал ни свет и нор мал ни жи вот. Ни је ов де, да ка
ко, реч о есте тич ки ле ги тим ном шар му не га тив ног ју на ка, већ о 
симп то му не до ми сли ве ин вер зи је вред но сти, ко ја је за пра во ср жно 
пи та ње на ше да на шње рас пра ве.

Ево, на кра ју, и пред ло га да се по сле де се так на ших де се то
ми нут них ди ску си ја не ко од ва жи на ком плек сни ји, ду го роч ни је 
ори јен ти сан про је кат о фе но ме ни ма из да је, ау то шо ви ни зма и ау то
ка у за ци је у на шој про шло сти и са да шњо сти. Ра је тин ски син дром, 
или „под ло жнич ка сви јест”, ка ко је че сти ти Стан ко Ко раћ име но вао 
ети ку и по ли ти ку де ла на ших су на род ни ка у Хр ват ској, за слу жу
ју па жњу ко ли ко и дру ге на уч но и стра жи вач ке те ме, по го то во оне 
из мо зга не, три ча ве, или тај ним је зи ком за ма ски ра не. Ко ли ко је, 
ре ци мо, и да нас у на ма и ме ђу на ма не из бри са них оти са ка хаб збур
шкоко мин тер нов ске оп ту жбе о ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму? И 
ко ли ко ствар но зна мо о рас плам са лој са та ни за ци ји срп ске кул ту ре 
на пла не тар ној ди ја го на ли од Но вог Зе лан да до Ка на де, с на жа лост 
та ко пред ви дљи вим ње ним епи цен тром у тзв. ре ги о ну? Ка ква је пак 
ве за и до слух ин спи ра то ра и ак те ра за пад не ан ти ру ске хи сте ри је, 
чи ји је стра те шки дис курс, су де ћи по књи зи Нор ве жа ни на Иве ра 
Б. Ној ма на, по о дав но би тан чи ни лац у фор ми ра њу европ ског иден
ти те та, са по бу да ма и учин ци ма оних ко ји у на шем на ро ду по сто ја но 
при хра њу ју и ту ђом и до ма ћом ру ком за се ја но се ме са мо мр жње 
и са мо оп ту жи ва ња?

Ди јаг но за? Те ра пи ја? Прог но за? По не што ваљ да за ви си и од нас, 
од оног што чи ни мо, го во ри мо и пи ше мо, раз ли ку ју ћи, ре ци мо, у 
фа мо зном по ли тич ком ре а ли зму тре зве ну и да ле ко ви ду од го вор
ност од ку ка вич лу ка из ко мо ци је.




