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ГО РАН РА ДО ЊИЋ

ИЗ МЕ ЂУ БУ РЕ ТА И УТО ПИ ЈЕ
Фраг мен ти о ко смо по ли ти зму и ау то шо ви ни зму

1.

Кре ну ћу од не ких пи та ња. От ку да спој та два пој ма, ко смо по
ли ти зма и ау то шо ви ни зма? Је ли он слу ча јан или ну жан? Од че га 
све за ви се од го во ри на та пи та ња? У ком кон тек сту се и са ма та 
пи та ња по ста вља ју? Ко ли ко су на ша раз ми шља ња усло вље на на шим 
вре ме ном и на шом си ту а ци јом, а ко ли ко у од но су из ме ђу тих пој
мо ва има и не че га што ва жи у дру гим кон тек сти ма, или чак у свим?

На ста ви ћу анег до том. „Же лим да ми дје ца бу ду гра ђа ни сви
је та”, ка же ми је дан при ја тељ. „Да не бу ду оп те ре ће на на ци о нал ним 
про бле ми ма, и да са ма иза бе ру гдје ће да жи ве.” „Гдје, на при мјер?”, 
пи тао сам. „На За па ду, на рав но.”

Овај ди ја лог, ау тен ти чан, ти пи чан је и чест у на шем вре ме ну 
и на на шем про сто ру. Он по ка зу је, из ме ђу оста лог, и ка ко се ла ко, 
и го то во ну жно, је дан од на ших пој мо ва по ве зу је са дру гим.

2.

По ку шај мо да за ми сли мо ка ко би из гле дао тај градсви јет, 
ко смос и по лис исто вре ме но. Зби ља, гдје би се на ла зио тај град, 
и ко би би ли ње го ви жи те љи?

Пи там се да ли би он ви ше ли чио на сви јет у ко ме не ма ра ја 
ни па кла, ни др жа ва, ни раз ло га да се уби је или умре, ни ре ли ги
је, ни сво ји не – као у Ле но но вој пје сми. Та пје сма је, уз гред бу ди 
ре че но, нај про да ва ни ји сингл ње го ве со ло ка ри је ре.
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3.

Мо жда би тај градсви јет ви ше ли чио на му зеј ко како ле, гдје 
се на јед ном мје сту ха р мо нич но об је ди ња ва ју аро ме из ци је лог 
сви је та (ко је, сва ку по је ди нач но, мо же мо да про ба мо), да ју ћи раз
ли чи те ни јан се је дин стве ном основ ном уку су, а још и по ни ској ци
је ни, и уз мо гућ ност да осво ји мо јед ну од број них на гра да? Мо жда 
тај сви јет тре ба тра жи ти ви ше у иде ји сло бод ног тр жи шта и на ду 
по ла га ти у сло бо дар ске ин сти ту ци је по пут Ме ђу на род ног мо не
та р ног фон да и Свјет ске бан ке?

За и ста, и без Ор ве ла, ре ал но исто риј ско ис ку ство опо ми ње нас 
на опрез због мо гу ћег из о кре та ња и упо тре бе, па и зло у по тре бе пој
мо ва, и то на мно го на чи на. Тим тер ми ни ма, уо ста лом, ла ко се по
слу жи ти и као ети ке та ма. Мо же им се да ти и вр ло раз ли чит са др жај.

У јед ном збор ни ку по све ће ном рас пра ви о па три о ти зму и 
ко смо по ли ти зму1, јед на ау тор ка, ко ја та два пој ма узи ма ипак као 
су прот ста вље на, ка же ка ко је „па три о ти зам ве о ма бли зу шо ви ни
зма”.2 Ако би то мо гло би ти та ко, на јед ној стра ни, и ако на ша те ма 
су ге ри ше да би ко смо по ли ти зам мо гао би ти бли зу ау то шо ви ни
зма, на дру гој стра ни, он да смо на јед ном вр ло опа сном те ре ну.

4.

Ако бих ја мо гао да би рам, тај ко смоспо лис мо рао би би ти 
град гдје не ма бе сми сла ни смр ти, ко ји пје ва ве дро, са гр мља вом 
да ле ком, и тка у сто ље ћа, са му ња ма, и сво ју нит – мо рао би има
ти не што од Бе о гра да из Ла мен та Ми ло ша Цр њан ског. Ко смо по
ли ти зам ко ме бих при па дао био би не што бли ско су ма тра и зму. 
Ни је не ва жно да се ту ра ди о тра же њу из ту ђи не, о по гле ду из 
ту ђи не ка на ма, ка на шој пре сто ни ци, ка се би.

Оста је пи та ње да ли се о то ме мо ра раз ми шља ти у уто пиј
ским сли ка ма.

5.

На шао сам да је дан ау тор ка же ка ко је нај ста ри је зна че ње 
ри је чи ко смос – се ло.3 За ни мљи ва ни јан са. Мо жда би се он да 

1 За љу бав до мо ви не: рас пра ва о гра ни ца ма па три о ти зма, (ур.) Мар та 
К. Нус ба ум, Џо шуа Ко ен, прев. Дрин ка Гој ко вић и Сла ви ца Ми ле тић, XX век, 
Бе о град 1999.

2 Мар та К. Нус ба ум, „Па три о ти зам и ко смо по ли ти зам”, у: За љу бав до
мо ви не..., 22.

3 Ро берт Пин ски, „Ерос про тив еспе ран та”, у: За љу бав до мо ви не..., 103.
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при је ра ди ло о гло бал ном се лу? Или о не ком хи бри ду, се лу и гра
ду исто вре ме но?

Гдје би би ле гра ни це тог сви је та? Да ли би он био огра ђен 
не ким зи дом, или би са ма ње го ва при ро да чи ни ла зи до ве не мо гу ћим?

Опет, да ли се мо же тра жи ти до сљед ност, или мо ра мо ра чу
на ти са не до сљед но шћу, па и ли це мјер ством, у ова квим рас пра
ва ма?

Ка ко дру га чи је об ја сни ти да је је дан си стем ко ји је по зи вао 
про ле те ре свих зе ма ља на ује ди ње ње од лу чио да на пра ви зид у 
Бер ли ну? Ка ко не дав не бо дљи ка ве жи це на гра ни ца ма за јед ни це 
ко ја про кла му је прин цип „је дин ство у раз ли чи то сти” – да ли су 
не вољ ни ци из Си ри је или Ав га ни ста на пре ви ше раз ли чи ти да би 
не ки Евро пља ни мо гли да их при хва те у нео гра ни че ном бро ју? А 
шта ре ћи о пла но ви ма да на сво јој ју жној гра ни ци из гра ди зид нај
моћ ни ја зе мља, ко ја с по но сом ис ти че ка ко је на ста ла на де кла ра
ци ји ко ја ка же „да су ове исти не са мо о чи глед не, да су сви љу ди ство
ре ни јед на ки, да их је њи хов Тво рац об да рио од ре ђе ним нео ту ђи
вим пра ви ма, да су ме ђу тим пра ви ма Жи вот, Сло бо да, и по тра га 
за Сре ћом”? (Ми смо се, за ни мљи во, до бро по ка за ли у тој кри зи.)

6.

Дје лу је при ма мљи во кад би се тај сви јетград тра жио у вир
ту ел ној сфе ри, у јед ној већ по сто је ћој мре жи на ко ју се мо же мо 
при ка чи ти, и по њој, као по не ком огром ном оке а ну, сур фо ва ти, 
свра ћа ти у раз не лу ке, до че ки ва ти у сво јој лу ци раз не го сте, ди
је ли ти са том бес крај ном за јед ни цом го то во све, у стал ној и бес
ко нач ној раз мје ни иде ја, сли ка, емо ци ја. По зна то је, ме ђу тим, да 
се и ту ра ди о раз ли чи тим об ли ци ма кон тро ле.

Мре же обич но слу же да се не ко ухва ти и за ро би, не да се 
осло бо ди. Да ли мре жа ко ја се про сти ре ши ром сви је та мо же има
ти дру га чи ји ка рак тер?

7.

Пи та ју ћи свог при ја те ља о мје сту гдје се мо же жи вје ти као 
ко смо по ли та, не свје сно сам ва ри рао пи та ње ко је ју на ки ња фил ма 
Сје ћаш ли се, До ли Бел по ста вља ју на ку док јој он го во ри о пу ту у 
ко му ни зам. „Ђе ти је то?”, пи та она, а он јој од го ва ра: „Ни је то град. 
То је, бо на, ста ње.”

Ра ди се, да кле, о ста њу ду ха, и то, ре као бих, дво стру ком: с 
јед не стра не по је ди нач ном, с дру ге ко лек тив ном ста њу. По сто је 
ли и ту не ки при руч ни ци за про мје ну сви је сти?
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8.

Ко смо по ли ти зам и ау то шо ви ни зам је су и емо ци је (има ју, зна
чи, и не ку ира ци о нал ну ком по нен ту). Ка кав је од нос ме ђу тим 
емо ци ја ма? Мо же мо ли, при мје ра ра ди, осје ћа ти љу бав, или ба рем 
при вр же ност, пре ма свим љу ди ма, а да, прет ход но или исто вре ме
но, не во ли мо и сво је нај бли же, да не ка жем сво је бли жње? Ко ли
ко се та љу бав пре ма јед ном ипак ап стракт ном про сто ру са сто ји 
од не га ци је кон крет ног пред је ла на ко ме се не ко на ла зи? Да ли у 
та квој си ту а ци ји уоп ште има љу ба ви?

9.

Ко ли ко је за ра зу ми је ва ње ко смо по ли ти зма зна чај но ко је онај 
ко ји је, из гле да, пр ви го во рио да је гра ђа нин сви је та, и ко ји се пр ви 
та ко осје тио? Је ли ва жно то што је Ди о ген из Си но пе био из бје гли
ца, да нас би се мо жда ре кло ми грант? Сје ти мо се да је сам ис та
као, оба вје шта ва нас Ди о ген Ла ер ти је, ка ко је баш због из гнан ства 
по чео да се ба ви фи ло зо фи јом.4

Ко ли ко је тај пр ви ко смо по ли ти зам у ве зи са оним што о Дио
ге ну ка же Ди о ген Ла ер ти је: „Био је на ро чи то јак у то ме да оста лим 
љу ди ма по ка же свој пре зир”?5 Слич но, на пи та ње гдје је у Грч кој 
ви дио љу де, Ди о ген је на вод но ре као: ни гдје.6 При ча о то ме ка ко 
је сви је ћом да њу тра жио чо вје ка ваљ да је сви ма по зна та.

Да ли то зна чи да се мо же би ти ко смо по ли та је ди но он да кад 
се сви јет по сма тра из бу ре та?

10.

Ха мле ту, на кон што на зо ве Дан ску там ни цом, Ро зен кранц 
ка же да је Дан ска су ви ше ти је сна за ње гов дух. Ха млет од го ва ра: 
„Мо гао бих би ти за тво рен у ора хо вој љу сци, па се ипак сма тра ти 
кра љем бес крај ног про сто ра, са мо кад не бих имао ру жних сно ва.”7

Је ли и Ди о ген по чео да раз ми шља о јед ном бес крај ном по
ли су због ко шма ра? Уз гред, за што су га уоп ште пи та ли ода кле је? 
Је ли ње го во са мо о дре ђе ње као гра ђа ни на сви је та мо гло би ти и 
на чин да из бјег не ди рек тан од го вор на пи та ње о по ри је клу? Зар 
ни је он да иро ни ја што је оста ло упам ће но из ког кра ја по ти че?

4 Ви ди: Ди о ген Ла ер ти је, Жи во ти и ми шље ња ис так ну тих фи ло зо фа, 
прев. Ал бин Вил хар, БИГЗ, књ. VI, гл. 2, Бе о град 19792, 49.

5 Исто, књ. VI, гл. 2, 24.
6 Исто, књ. VI, гл. 2, 27.
7 II, 2.
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Би смо ли, он да, мо гли по ми сли ти да је Ди о ге нов ко смо по ли
ти зам бар дје ли мич но био са чи њен и од не за до вољ ства сво јом 
суд би ном, тј. од но сом љу ди пре ма се би, па и од пре зи ра пре ма 
они ма око се бе?

Да ли би он да ка сни је ра зу ми је ва ње ко смо по ли ти зма, нпр. 
као при вр же но сти јед ној све оп штој људ ској за јед ни ци, би ло уда
ља ва ње од ње го вог пр во бит ног зна че ња?

Та да би, па ра док сал но, спој ко смо по ли ти зма и ау то шо ви ни
зма био бли жи из вор ном зна че њу не го што би се мо гло на пр ви 
по глед по ми сли ти. То би он да мо жда отво ри ло мо гућ ност за те зу 
да тај спој ни је са мо ве зан за од ре ђе не окол но сти.

11.

Из Ди о ге но вог при мје ра, и не са мо из ње га, мо гу се из ву ћи 
још не ки за кључ ци. Ако би се мо гло узе ти да па три о ти зам и ко
смо по ли ти зам „ни су са мо иде је, то су осе ћа ња, за пра во об ли ци 
љу ба ви, и но се сав ужас ко ји та реч под ра зу ме ва”8, и то по го то во 
кад их по сма тра мо у па ру, мо гло би се ре ћи и да ау то шо ви ни зам 
и ко смо по ли ти зам је су, или мо гу би ти, и об ли ци мр жње. Та мр жња 
усмје ре на је пре ма сво јој до ма ји, са мим тим и пре ма се би.

12.

Пи та ња ко је по ста вља мо, као и окви ри у ко ји ма тра га мо за 
мо гу ћим од го во ри ма, го во ре нам о кри зи у ко јој се на ла зи мо. Хтје
дох ре ћи, на ла зи мо се у кри зи као за јед ни ца, но пи та ње је о ко јој 
и ка квој за јед ни ци за пра во го во ри мо.

По ста вља ју ћи број на пи та ња, а и дру га, имам при је све га у 
ви ду про бле ма тич ност сво је по зи ци је. Хи там да бих пред у хи трио 
да ме не ко дру ги про бле ма ти зу је. По ме нуо сам из ра зе по пут „ми” 
и „на ши”. (И у ве зи са „ми гран ти ма” сам по ме нуо да смо се „ми” 
до бро по ка за ли у тој кри зи.) Ко смо то „ми”? Да ли, ка да сва ко од 
нас ка же „ми”, под ра зу ми је ва мо исто, или се ра ди о са мо дје ли
мич ном по кла па њу? Ко ли ко то за ви си од го вор ни ка, а ко ли ко од 
пу бли ке, тј. мје ста гдје раз го ва ра мо?

13.

У ве зи са тим, на ме ће ми се цр но гор ски па ра докс, гдје је оства
рен нео би чан спој дви ју тен ден ци ја, на пр ви по глед не спо ји вих, 

8 Р. Пин ски, нав. текст, 103.
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ау то шо ви ни зма и па три о ти зма. Дру гим ри је чи ма, мр зи се и не ги ра 
свој иден ти тет и сво ја кул ту ра, а исто вре ме но се ве ли ча и обо жа ва 
свој иден ти тет и сво ја кул ту ра ко ји се кре и ра ју на нов на чин. Та ко 
те дви је емо ци је, на пр ви по глед не ло гич но, јед на дру гу хра не. Но, 
мо жда то и ни је чуд но, у др жа ви ко ја је исто вре ме но и мла да и 
ста ра, са тра ди ци јом ко ја тра је и хи ља ду го ди на и тек де се так.

Ре ци мо, у Цр ној Го ри ће вас ау то шо ви ни ста пи та ти ка ко мо
же те би ти про тив вла да ју ће по ли ти ке, па пре ма то ме и про тив 
сво је др жа ве. Не ки од по зна тих ко смо по ли та из су сјед них сре ди
на са свим бла го на кло но ће гле да ти на та ква пи та ња и уоп ште на 
ат мос фе ру у ко јој су она не са мо мо гу ћа не го и ве о ма че ста. Не ки 
не ће ни при ми је ти ти да се не што зби ва у тој сфе ри.

14.

Ко смо по ли ти зам је и јед на од ре ак ци ја на не јед на кост и не
прав де у сви је ту. Али, тре ба има ти у ви ду и да став „гра ђа ни на сви
је та” „јед на ко до бро мо же по слу жи ти и одр жа ва њу и сма њи ва њу 
при ви ле ги ја” (Има ну ел Ва лер штајн).

15.

Ко смо по ли ти зам је не кад и по ку шај да се на пра ви от клон од 
пер вер ти ра ног па три о ти зма. Ипак, без об зи ра на мо ти ве, и у ко смо
по ли ти зму се на ла зе опа сно сти. Ка ко нас опо ми ње је дан те о ре
ти чар: „Зло чи не су, ре кло би се, у два де се том ве ку ал тер на тив но 
чи ни ли пер вер ти ра ни па три о ти и пер вер ти ра ни ко смо по ли ти. 
Ако је фа ши зам пр ва од ових пер вер зи ја, ко му ни зам је, у сво јој 
ле њи ни стич кој и ма о и стич кој вер зи ји, дру га” (Мајкл Вал зер).

16.

Је дан од очи глед них узро ка ау то шо ви ни зма је сте осје ћа ње 
ко је се мо же од ре ди ти као ко шмар исто ри је. Сје ти мо се Шек спи ра, 
али и Џој со вог Де да лу са: „Исто ри ја је ко шмар из ко га по ку ша вам 
да се про бу дим” (Уликс, 2, 377). То је узрок де струк тив но сти, скри
ве не или отво ре не же ље за уни ште њем сво је сре ди не, или за ње ним 
на пу шта њем. Кад бих ту сре ди ну уни штио или на пу стио, ми сли 
наш ко смо по ли та и ау то шо ви ни ста, то не би био ви ше мој ко шмар.

За ни мљи во ка ко се од јед но став не же ље да се „жи ви као сав 
нор ма лан сви јет” до ђе до де струк ци је и ау то де струк ци је. С дру ге 
стра не, ипак и упр кос све му, ни је са свим чуд на та по тре ба да се 
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„жи ви као сав нор ма лан сви јет”. Но, ре ко смо већ, има ли тог сви
је та и те нор мал но сти?

На пу стив ши свој град, Џојс не да га се ни је од ре као, на про тив, 
по све тио се то ме да га по но во ство ри, да га учи ни бес ко нач ним, 
ко смо сом. Има ту, он да, не што и од тра ги ке. Да ли и кри ви це?

17.

Ко смо по ли ти зам мо же би ти и вид его и зма. Не кад је он осно ва 
и за из град њу ка ри је ре, и за лич ну про мо ци ју.

18.

Ка ко ка же је дан кри ти чар, ис по ста вља се да пор трет Џој со вог 
ју на ка је сте „име за пи та ње о бу дућ но сти и ње ним ре ла ци ја ма са 
про шло шћу, о на шој ду жно сти не да по бјег не мо од исто ри је не го 
да по но во на пи ше мо и ство ри мо се бе”.9 То је и на ша ду жност, да 
по тра жи мо од го вор усред исто риј ских ис ку ше ња: да де фи ни ше мо 
то „ми”, тј. на шу за јед ни цу и да још јед ном по твр ди мо раз ло ге 
на шег по сто ја ња. И то баш ов дје и са да.
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