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ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ

ИСТО РИ ЈА У ОГЛЕ ДА ЛУ ПО Е ЗИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: Две пе сме Бра ни сла ва Пе тро ви ћа из књи ге О про
кле та да си ули цо Ри ге од Фе ре, ко ја је об ја вље на на са мом по чет
ку се дам де се тих, „До бро вољ ни при лог за на ци о нал ну исто ри ју” 
и „При лог за европ ску исто ри ју”, ус по ста вља ју не по сред ни ји од нос 
са исто ри јом. Ове две пе сме ни су је ди не Пе тро ви ће ве пе сме ко је 
до ла зе у до дир са исто ри јом, ма да је у њи ма ве за са исто ри јом ду
бља не го и у јед ној дру гој пе сми овог пе сни ка. Сли ка исто ри је у 
овим пе сма ма ни је си сте ма тич на, ни хро ни кал но уте ме ље на, ни ти 
је то у при ро ди да ра и тем пе ра мен та, рап со дич ног гла са и ин ту и
тив не по е ти ке овог пе сни ка, али за то је сте ис ко ше но и ра зор но 
раз у ме ва ње за хва љу ју ћи ко ме се, слој по слој, ски да обра зи на исто
ри је с ко јом се са жи ве ла и умно го ме по и сто ве ти ла на ци о нал на и 
европ ска за јед ни ца. Са гле да ни из ши ре пер спек ти ве до ко је нас 
до во ди дра ма мо дер не, Пе тро ви ће ви „до бро вољ ни при ло зи” из ра
жа ва ју ду бо ку сум њу у мо гућ ност да се исто ри ја ху ма ни зу је, па 
чак и у мо гућ ност да кри тич ко све до че ње о њој бу де пре по зна то 
као де ло твор но упо зо ре ње. Два пе сни ко ва „до бро вољ на при ло га” 
за на ци о нал ну и европ ску исто ри ју раз ли ку ју се по то ме што он у 
јед ном слу ча ју пре и спи ту је и де тро ни зу је пре о вла ђу ју ћу сли ку на
ци о нал не исто ри је, док у дру гом слу ча ју пе сма, узи ма ју ћи на се бе 
лик ми то пе је, пре до ча ва кри тич ку вер зи ју европ ске исто ри је. Пе
сник не на ла зи сми сао у исто ри ји, ни ти у ње ној зва нич ној и ка но
ни зо ва ној вер зи ји. Од би ја ју ћи да мо дер не ми то ве, ме ђу ко ји ма мит 
о то ко ви ма исто ри је има по себ но ме сто, при хва ти као трај ну и не
до дир љи ву сли ку, пе сник се од лу чу је за ра ди кал но оспо ра ва ње та буа 
и сте ре о ти па, на ци о нал них и ху ма ни стич ких ми то ва мо дер ног 
до ба, као и за крит ку мо дер не. Пе сник у „до бро вољ ним при ло зи ма” 
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ис ку ство ег зи стен ци је пре о бли ку је у кри тич ки ин то ни ра ну су му 
исто риј ског ис ку ства.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пред о се ћа ње бу дућ но сти, на ци о нал на исто
ри ја, европ ска исто ри ја, ми то пе ја, мит, па ро диј скоху мор ни трет ман, 
кри тич ки мо дус, де тро ни за ци ја, кри ти ка мо дер не.

У че твр том де лу пе сме „Пред о се ћа ње бу дућ но сти”, у књи зи 
О про кле та да си ули цо Ри ге од Фе ре, Бра ни слав Пе тро вић ка же:

исто ри јо стра шна
бол на
и пре ду га.

Исто ри ја се при зи ва да би се, у ми мо гре ду, на ње ној по за ди ни 
из ко је ода свуд из би ја „иста / ту га”, ис ка за ло пред о се ћа ње бу дућ но
сти ко ја је по че ла, с ко јом ва ља жи ве ти, али и у ко јој ви та ли стич
ки сми сао по сто ја ња за ме њу је је за ис ку ства и су мрач на стра на 
ег зи стен ци је.

За овим сти хо ви ма Бра ни сла ва Пе тро ви ћа усле ди ће две пе сме 
у ко ји ма се ус по ста вља не по сред ни ји од нос са исто ри јом, у јед ном 
слу ча ју с на ци о нал ном, у дру гом слу ча ју са европ ском и оп штом 
исто ри јом. Обе пе сме пе сник де фи ни ше као при ло ге; то ни је скром
ност, ни ти је она овом пе сни ку при ли чи ла, већ пред о се ћа ње да је 
„ду го тра ја ње” исто ри је до вољ но са же ти у не ко ли ко пе снич ких 
сли ка у ко ји ма ће ожи ве ти ка ко дра ма про шло сти та ко и слут ња 
бу дућ но сти ко ја је овог пе сни ка ужа сну ла још од дру ге по ло ви не 
ше зде се тих го ди на, да би то вр ху ни ло у књи га ма О про кле та да 
си ули цо Ри ге од Фе ре, из ко је су ова два пе снич ка при ло га, и 
Пред о се ћа ње бу дућ но сти, ко је су об ја вље не на са мом по чет ку 
се дам де се тих.

„До бро вољ ни при лог за на ци о нал ну исто ри ју” и „При лог за 
европ ску исто ри ју” ни су је ди не пе сме Бра ни сла ва Пе тро ви ћа које 
до ла зе у до дир са исто ри јом, ма да је у њи ма ве за са исто ри јом ду
бља не го и у јед ној дру гој пе сми овог пе сни ка. У пе сми „Ро да” из 
књи ге Пред о се ћа ње бу дућ но сти осе ћа се хро ни кал ни тон, али је 
у пе сми мно го ви ше реч о ми то пе ји не го о исто ри ји, док су при
зва не исто риј ске сли ке, по ре клом из да ле ке исто ри је, до вољ но 
уоп ште не да би смо их пре узе ли као на чел ну сли ку исто ри је од 
по чет ка све та не го као кон кре ти зо ва но исто риј ско ис ку ство. 

Ду гач ка „Пе сма ја пан ског вој ско во ђе”, ис пу ње на зву ков ном 
стра ном и ефект ним ре фре ни ма, бли жа је са вре ме ној исто ри ји, 
али и у њој овла да ва сли ка су ро во сти исто ри је, док се, уме сто не
по сред ни је ре фе рен ци јал но сти на про ве ре но ис ку ство исто ри је, 
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пе сник опре де љу је за моћ не ме та фо ре у ко ји ма се исто риј ско зна ње 
из ме шта у ху ма ни стич ки за сно ва ну кри ти ку сле пих си ла људ ског 
вре ме на и исто ри је. Док пе сма го во ри о ру ском ца ру ко ји је су ро
во по ка зао сво ју моћ, би чу ју ћи ја пан ске вој ни ке та ко да им је 
от па да ло ме со од ко сти ју, исто риј ска ствар ност Ру скоја пан ског 
ра та из 1904–1905. го ди не са свим је дру га чи ја: Ру си ја је у том рату 
пре тр пе ла те жак вој ни по раз, из гу би ла ва жан део свог пре сти жа, 
од ре кла се Ко ре је, Ман џу ри је и ки не ских остр ва ко ја су по слу жи
ла као по вод су ко ба, из гу би ла бал тич ку и па ци фич ку фло ту. Сам 
вој ни слом из осно ва је по тре сао ру ско дру штво, во де ћи нај пре до 
Ре во лу ци је 1905, а по том и до Ок то ба р ске ре во лу ци је. На рав но, 
по е зи ја ни је ни ка ква ре пли ка исто ри је, ни ти је ду жна да вер но 
од ра жа ва исто риј ске то ко ве. Уто ли ко пе сма Бра ни сла ва Пе тро ви
ћа ни је, при зо ви мо ари сто те лов ску про јек ци ју, по чи ни ла ни ка кву 
гре шку про тив по е зи је, па чак ни про тив раз у ме ва ња исто ри је у 
ши рем сми слу. Пе сма је ин ди ви ду а ли зо ва ни глас ја пан ског вој
ско во ђе ко ји у не ком нео д ре ђе ном сег мен ту не ми ло срд ног ра та за 
пре моћ на Да ле ком ис то ку про жи вља ва дра му стра да ња сво јих 
вој ни ка. Ту дра му и тај глас пе сник мо же да над ре ди оп штем пла
ну исто ри је, не из не ве ра ва ју ћи, при то ме, ху ма ни стич ку кри ти ку 
рат ног са ти ра ња, до ко је је пе сни ку ви ше ста ло не го до исто риј ске 
до слов но сти. Изо ло ва ни тре ну так Ру скоја пан ског ра та, ис пу ње
ног стра шним гу би ци ма на обе стра не, по слу жио је пе сни ку да 
пре до чи сли ку рат не кла ни це ко ја сто ји на по чет ку су ро вих рат них 
ис ку ста ва XX ве ка. 

Пе сни ко во опре де ље ње за мит ски и над вре ме ни го вор, ко ји 
са мо по вре ме но при зо ве по ко ји исто риј ски де таљ, по твр ђу је се и у 
књи зи Тра гом прах. Пред ста вља ју ћи сли ку све та у ко јој се до во де 
у ве зу и про жи ма ју жи вот и смрт, слут ња је зе и све до че ње чу да, 
ле по та и ужас, оза ре ње и страх, сти хо ви из књи ге Тра гом прах из во
де пред чи та о ца си на Чо ве чи це „Ужа сну тог / За па ње ног / За ди вље
ног”, и све то у исти мах. Ужас пред ис ку ством ег зи стен ци је и исто
ри је пре тва ра се у за па ње ност пред спрем но шћу чо ве ка да по сег не 
за ру ши лач ким си ла ма или да по ста не њи хо во ору ђе, да би је сме
ни ла за ди вље ност пред чо ве ко вим ства ра лач ким мо гућ но сти ма, 
док се све, у не пре ки ну том ци клич ном сме њи ва њу, не вра ти на траг. 

Та кво раз у ме ва ње све та, вре ме на и исто ри је, као и ме ста чо
ве ка у њи хо вом ко ор ди нат ном си сте му, не из не на ђу је у овој по е
зи ји. Она нај пре, од нај ра ни јих пе са ма па до по след њих пе сни ко вих 
сти хо ва, не рет ко го во ри о по ста њу, по се же за ко смо го ниј ским то
но ви ма или са гле да ва исто риј ски тре ну так или чо ве ко ву суд би ну 
из пер спек ти ве нео д ре ђе не, али сва ка ко ве ли ке ма се вре ме на. До
жи вља ва ју ћи по е зи ју као „се ћа ње на свет”, Пе тро вић раз у ме да 
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уло га пе сме ни је да се пре тво ри у низ све до че ња по је ди нач них 
или ло кал них до га ђа ја, већ да у се би са жи ма су му људ ског и исто
риј ског ис ку ства, због че га се сли ка исто ри је не де ли не дво сми
сле но од мит ских зо на, ни ти од над вре ме них то ко ва. Оту да у овим 
пе сма ма исто ри ју мно го ви ше слу ти мо, пред о се ћа мо или под ра
зу ме ва мо не го што се на пре по зна тљи ву сли ку исто ри је мо же мо 
по зва ти у не ком од пе сни ко вих сти хо ва. Се ти мо се сти хо ва из 
књи ге Пред о се ћа ње бу дућ но сти у ко ји ма се са ме ра ва ју уло га пе
сни ка и уло га фи ло зо фа:

У ме ни се пе сник с фи ло со фом ко ље
до бро би ти не ће – ши ро ко им по ље.

Два „ро ђе на бра та” и ни шта ма ње два „зи да ра све та”, пе сник 
и фи ло зоф, упр кос свим опреч но сти ма и на пе то сти ма ко је се ја
вља ју из ме ђу њих, оства ру ју са гла сје у от кри ве ном „је дин ству 
су прот но сти”:

Фи ло соф стра жа ри по нај ве ћем мра зу и дрх ти као прут
за уз врат му пе сник
кроз нај цр ње тми не
сво јом лу дом гла вом
осве тља ва пут.

На ро чи та уло га пе сни ка не оста је у та ко при ви ле го ва ном 
од но су са мо ка да је реч о фи ло зо фу не го и ка да је реч о раз у ме ва њу 
исто риј ских то ко ва. Два до бро вољ на при ло га Бра ни сла ва Пе тро
ви ћа раз у ме ва њу срп ске и европ ске исто ри је по ка зу ју на не дво
сми слен на чин сна гу тог по е тич ког уве ре ња да по е зи ја ви ди ду бље 
и да ље у та ми про шлог и бу ду ћег вре ме на.

Пе сник сна жног и зеб њом ис пу ње ног „пред о се ћа ња бу дућ
но сти”, ко ји је, уз то, гром ко об ја вљи вао: „До жи вео си стра шну 
омла ди ну”, окре нуо се у јед ном тре нут ку исто ри ји. Та сли ка исто
ри је ни је си сте ма тич на, ни хро ни кал но уте ме ље на, ни ти је то у 
при ро ди да ра и тем пе ра мен та, рап со дич ног гла са и ин ту и тив не 
по е ти ке овог пе сни ка, али за то је сте ис ко ше но и ра зор но раз у ме
ва ње за хва љу ју ћи ко ме се, слој по слој, ски да обра зи на исто ри је 
с ко јом се са жи ве ла и умно го ме по и сто ве ти ла на ци о нал на и европ
ска за јед ни ца.

Пе тро ви ће ве пе сме сто је у ди ја ло гу са исто ри јом, али то није 
јед но ста ван ди ја лог, ни ти је то обич на исто ри ја. Пе сник не при
по ве да зва нич ну и ка но ни зо ва ну исто ри ју, ни ти та ква исто ри ја 
пред ста вља ко рек тив ње го вог пе снич ког гла са. Уме сто исто риј ске 
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ин то на ци је, ин тер тек сту ал но сти и не по сред ног по зи ва ња на исто
риј ске те ме и из во ре, Пе тро вић се опре де љу је за кри тич ки мо дус 
и за па ро диј скоху мор ни трет ман исто ри је. Зва нич на исто ри ја, 
дру гим ре чи ма, осве шта но зна ње о исто ри ји као ко лек тив но зна ње 
и пам ће ње за јед ни це, сто ји у осно ви Пе тро ви ће вих сти хо ва ви ше 
као иза зов не го као из вор, али су пе сме у кри тич ком и по ле мич ком 
од но су с њом. Ње го ве пе сме де тро ни зу ју ка ко по све ће ни ста тус 
исто ри је, та ко и хе рој ски ста тус по вла шће них ли ко ва и до га ђа ја 
на ци о нал не и европ ске исто ри је. Обе исто ри је су пре глед тра гич них 
и ап сурд них до га ђа ја, ни чим не мо ти ви са них про це са, грам зи вих 
и обе сних ју на ка, пре љу ба и зло чи на. Са гле да ни на та кав на чин, 
исто риј ско по ста је обич но и про за ич но, хе рој ско по ста је ба нал но.

На по чет ку и на кра ју пе сме „До бро вољ ни при лог за на ци о
нал ну исто ри ју” на ла зи се по јед на мит ска сли ка. Из ми та про ис
ти че на ци о нал на исто ри ја, из го во ре на и пред ста вље на из на гла
ше но из о кре ну те пер спек ти ве, да би се на кра ју пе сма по но во 
вра ти ла у мит. Ју на ци по чет не мит ске сли ке у пе сми је су же на и 
ста рац Егон, док је по кре тач мит ске си ту а ци је пче ла за ра же на 
„по љуп цем Де мо на”. Же на и Егон се вра ћа ју на по зор ни цу пе сме 
у за вр шној мит ској сли ци, али се са да као мит ски из вор ука зу је 
сун це ко је „не уме да за ђе”. Сли ка на ци о нал не исто ри је по чи ва 
на не спор ним исто риј ским фи гу ра ма, од ца ра Ду ша на и не ја ког 
Уро ша, пре ко Ла за ра и Ко сов ског бо ја, све до Ви шњи ћа ко ји „по
сле мно го ле та” у та ми вре ме на, ка ко се у овој по е зи ји од пе сни ка 
и оче ку је, на ла зи и об ја вљу је сун це. У том Ви шњи ће вом ге сту ука
зу је се ка рак те ри стич на ве ра Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, по себ но упе
ча тљи ва у ње го вим сти хо ви ма из ра не и сред ње фа зе, у „моћ го
во ра” и у сна гу ства ра лач ког чи на. 

Ако су исто риј ске фи гу ре у овом „до бро вољ ном при ло гу за 
на ци о нал ну исто ри ју” не спор не, кон текст у ко ме се оне на ла зе је 
– сем у Ви шњи ће вом слу ча ју, ко ји има ду бљу по е тич ку осно ву – 
не у о би ча јен, из ме штен из стан дард них оче ки ва ња и раз у ме ва ња 
на ци о нал не исто ри је. Ду шан ни је вој ско во ђа и моћ ни цар не го сви
ре пи и су јет ни му чи тељ се бра Лу ке, док су цр ви све што оста је 
по сле обо ји це. Ду ша но ва Је ле на, „кри ком се бра тај но об љу бље на”, 
ра ђа из тог пре љуб нич ког чи на не ја ког Уро ша. Ла зар ни је кнез, 
ка ко га пам ти исто ри ја, ни цар, ка ко га не рет ко пам ти еп ска пе сма, 
не го „слу га не ки” ко ји оку пља на род, „не ук, не сре ћан и хра бар”, 
као лак плен за Та та ре. Оби ли ћев хе рој ски чин је, за пра во, услу га 
сул та но вом си ну, а сам Оби лић је го то во де пер со на ли зо ван у ре
чи ма „не ки Ми лош”. Та сли ка на ци о нал не исто ри је је по ле мич на 
и нео че ки ва на. Пе сник де тро ни зу је основ не на ци о нал не ми то ве, 
док исто риј ске фи гу ре из на ци о нал ног ми та пре во ди у по ље обич
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них људ ских стра сти и сла бо сти, ме ђу ано ним не и ни по че му изу
зет не љу де ко ји са мим тим не сти чу ме сто у пре сти жном на ци о
нал ном пан те о ну. Ста би ли зо ва на исто риј ска пред ста ва, на ста ла 
на ду гом тра ја њу ми то ва и еп ске пе сме, пре то че них у зва нич ну 
вер зи ју исто ри је, што се не мо ра увек по кла па ти са уви ди ма исто
ри о гра фи је, до во ди се у пи та ње кон ку рент ском сли ком ја ке има
ги на тив не осно ве и из ра зи то по ле мич ког ста ту са. Ка но ни зо ва на 
сли ка исто ри је се не из ла же у пе сми, али се под ра зу ме ва, јер је 
реч о те ма ма ко је су по зна те сва ком чи та о цу срп ског је зи ка: на тој 
осно ви ак ти ви ра ног и оства ре ног пре по зна ва ња из ра ста по ле мич ка 
ди мен зи ја пе снич ког „до бро вољ ног при ло га”.

На ци о нал на исто ри ја је при ка за на из обр ну те пер спек ти ве, 
а кључ но сред ство де тро ни за ци је еп ског све та је сте еп ски де се те
рац. За јед но с де се тер цем, пе сник ко ри сти и еп ске фор му ла ич ке 
из ра зе: та ко ви тез сте го но ша мо ра би ти ви так, ко ња ни ци ла ки, а 
го зба до бра. Да би ра зо рио еп ски обра зац пред ста вља ња на ци о нал
не исто ри је, пе сник по се же за ста бил ном еп ском фор му лом та ко 
што у де се те рац, као основ ни об лик еп ског пре да ња, уно си ис ко
ше ну, по ле мич ку, де та бу и зи ра ну сли ку еп ског све та. Мо дер ни 
пе сни ци су че сто де кон стру и са ли еп ске те ме и на ци о нал не ми то ве 
мо дер ним пе снич ким сред стви ма. Пе тро вић, на про тив, упо тре
бља ва еп ски де се те рац као сред ство мо дер не по е зи је по мо ћу ко јег 
до во ди у пи та ње мит ско, еп ско и ка но ни зо ва но раз у ме ва ње исто
ри је. Мо дер ност пе сме на тај на чин не би ва до ве де на у пи та ње, 
али се ра ди кал ни је пре и спи ту је на ци о нал ни мит.

У „При ло гу за европ ску исто ри ју” исто риј ска осно ва је још 
ду бља и уда ље ни ја не го у „До бро вољ ном при ло гу за на ци о нал ну 
исто ри ју”. Ни исто риј ске фи гу ре ни исто риј ски до га ђа ји не при
зи ва ју се не по сред но. „При лог за европ ску исто ри ју” од по чет ка до 
кра ја про ти че као ми то пе ја ко ја се тек на сим бо лич кој рав ни мо же 
до ве сти у ве зу са европ ском исто ри јом. Под на слов пе сме, „Из днев
ни ка”, на го ве шта ва опис ни за до га ђа ја ко ји се од ви ја ју у не де фи ни
са ном про сто ру и у не де фи ни са ном вре ме ну, што су све окви ри 
мит ских си ту а ци ја. Је дан за дру гим, сме њу ју се су ро ви при зо ри 
у ко ји ма гру па бес по штед них и не у стра ши вих рат ни ка иде из 
зло чи на у зло чин: „има ли смо за да так да нас по злу за пам те”. Уби
ства и му че ња, зло чи ни и ра за ра ња те ле сно сти, уз то и ши ре ње 
епи де ми ја, пред ста вља ју не пре ки ну ти низ су ро во сти:

За на ма не ра зу ман ле лек не до стој них
ис пред нас ци ље ви уз ви ше ни
из над Звер ко ја нас во ди
пу те ви ма Го спод њим
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Шо кант не сце не на си ља и зло чи на об ли ку ју је дин стве ну по
вест о злу оства ре ном у не де фи ни са ним ма са ма људ ског вре ме на. 
Јед ни љу ди чи не зло дру гим љу ди ма, ис ку ша ва ју и му че јед ни 
дру ге, на во де дру ге на зло, не ма ју ми ло сти ни са о се ћа ња. На про
тив, зло се умно жа ва, а сва ка од епи зо да по хо да ју на ка у овом „При
ло гу за евр оп ску исто ри ју” из гле да као мо гу ћа гра да ци ја у раз во ју 
зла у људ ској при ро ди и дру штву. То зло, ме ђу тим, као што зна мо 
и из Пе тро ви ће ве пе сме и из евр оп ске исто ри је, ни је не мо ти ви са
но, ни слу чај но. Оно про ис ти че из „уз ви ше них ци ље ва”, из „ви ших 
ин те ре са”, из „др жав ног раз ло га”, из „нај бо љих на ме ра”, из „чвр
сте ве ре” у бо љу и све тли ју бу дућ ност за рад ко је су сва сред ства 
оправ да на, а сви гре си и зло чи ни опр о ште ни. Исто ри ја на си ља не
одво ји ва је од јед на ко ду ге исто ри је ве ли ких при ча ко ји ма се на
си ље оправ да ва и но р ма ли зу је, што га са мим тим чи ни са став ним 
де лом ци ви ли за циј ског ис ку ства.

Је ди ни тре ну так ка да се све оп ште зло до во ди у пи та ње по
ја вљу је се на са мом кра ју пе сме. Ка да су ро ви ју на ци ове пе сме на
и ђу на би стру во ду у не по зна тим бр ди ма, ту ће, на по кон, угле да ти 
сво ја ли ца и „из не на да” бри зну ти у плач. Би стра во да је ствар на 
и сим бо лич ка су прот ност ли ци ма и при ро ди зло чи на ца, као што 
је и плач, као по след ња реч ове пе сме, су шта су прот ност свим њи
хо вим прет ход ним по ступ ци ма. Ако је це ла пе сма су ма де ху ма ни
зу ју ћих по сту па ка, ње на за вр шна реч отва ра мо гућ ност ка тар зич ног 
про чи шће ња. Плач у Пе тро ви ће вој по е зи ји нај че шће оли ча ва тре
ну так у ко ме је дин ка кроз ка тар зу до ла зи до ис ку пљу ју ћег уви да 
или са зна ња. Плач је у дру гим пе са ма овог пе сни ка тре ну так спо
зна је, час спо ме на на дра го це не љу де или на тре нут ке ко ји се не 
сме ју пре ви де ти, от кри ће нај ду бљих људ ских осно ва. 

Да ли он да и плач на кра ју „При ло га за евр оп ску исто ри ју” 
озна ча ва час ху ма ни стич ке ка тар зе, на ја ву очо ве че ња по сле ду ге 
и за стра шу ју ће исто ри је зло чи на и на си ља, или је са мо тре ну так 
у ко ме се на си ље по вла чи пред зр ном ху ма ни стич ког сми сла, пред 
би стром во дом жи во та? 

То пи та ње у овој пе сми Бра ни сла ва Пе тро ви ћа оста је отво
ре но, али због то га сим бо лич ка сли ка евр оп ске исто ри је ни је ма ње 
дра ма тич на ни не из ве сна. Мо ра мо, ме ђу тим, има ти на уму Пе тро
ви ћев по е тич ки лук, од ви та ли стич ке про сла ве чу да жи во та, чо ве
ко вих гра ди тељ ских и уоп ште ства ра лач ких мо ћи, а пре све га чу да 
ства ра ња и мо ћи го во ра, пре ко „пред о се ћа ња бу дућ но сти” ко ја је 
већ по че ла а ко ја је до жи вље на као је за сва ко дне ви це, као низ слут
њи и оства ре ња зла и сва ко вр сних прет њи и из во ра жи ве зеб ње, до 
по зне и ко нач не спо зна је да је све, баш све, сме ће и да ће све за вр
ши ти у сме ћу као ко нач ном ис хо ду ци ви ли за циј ског тра ја ња и па да.
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„При лог за евр оп ску исто ри ју” мо гао би се по сво јим зна чењ
ским по сле ди ца ма узе ти и као при лог за оп шту исто ри ју људ ске 
вр сте. За што се он да у Пе тро ви ће вој пе сми ја вља европ ска исто
ри ја? То не го во ри о пе сни ко вој евро по цен трич но сти, већ о то ме 
да је исто ри ја евро по цен трич на, след стве но чи ње ни ци да је ин тер
пре та ци ја моћ, па је са мим тим исто ри ја увек си ту и ра на та мо где 
је моћ. Док у „До бро вољ ном при ло гу за на ци о нал ну исто ри ју” до
во ди у пи та ње на ци о нал не ми то ве ко ји су у са мој осно ви пре да ња 
за јед ни це, по го то ву оне о злат ном раз до бљу сред њег ве ка, пе сник 
у „При ло гу за евр оп ску исто ри ју” до во ди у пи та ње ху ма ни стич ке 
ми то ве о про гре су у евр оп ској и уоп ште људ ској исто ри ји, о не пре
ста ној ху ма ни за ци ји исто ри је и чо ве ко вог де ло ва ња у њој, о про све
ти тељ ском пре о кре ту и о раз во ју људ ских од но са у мо дер ном до бу.

Кри тич ка исто ри ја Евро пе у XX ве ку Мар ка Ма зо ве ра умно
го ме по твр ђу је пе сни ко ву су мор ну ви зи ју исто ри је мно го ду же од 
ве ка у ко ме је Евро па по ста ла по при ште два свет ска ра та и из гу
би ла гло бал но пре и мућ ство. „У Фран цу скопру ском ра ту из 1870–
1871. би ло је 184 хи ља де жр та ва. У Пр вом свет ском ра ту би ло их је 
пре ко осам ми ли о на, а ви ше од 40 ми ли о на Евр о пља на – од то га 
пре ко по ло ви на ци ви ла – по ги ну ло је у Дру гом свет ском ра ту”, 
пи ше Ма зо вер у Мрач ном кон ти нен ту. Упр кос тој дра ма тич ној 
сли ци XX ве ка, ко ја вр ху ни у дра ма тич ном умно жа ва њу људ ских 
жр та ва, „осе ћај евр оп ске ци ви ли за циј ске пре мо ћи” оста јао је не
так нут, па чак „ни уби тач ни до ка зи у XX ве ку ни су ума њи ли 
спо соб ност Евро пља на за са мо об ма ном”. Та са мо об ма на ис ка зи
ва на је и у од но су пре ма ми то ло ги за ци ји исто ри је и са вре ме но сти, 
као и спрем но шћу да се дру ги, чак и ка да при па да ју евр оп ској 
кул ту ри, ра ди је по сма тра ју „као део вар вар ског Тре ћег све та” него 
да се при хва ти „ка ко и са ма са вре ме на Евро па мо же би ти ука ља на” 
у об но вље ном на си љу. 

Пе тро ви ће ва зеб ња пред на слу ће ном бу дућ но шћу про ду бље
на је пе снич ки про дор ним раз у ме ва њем исто риј ске про шло сти. 
То на во ди пе сни ка да се су о чи с по ра зним су ма ма исто риј ског 
ис ку ства и да од ба ци сва ку иде о ло шку про јек ци ју про шло сти или 
бу дућ но сти. Уто ли ко Пе тро ви ће ви сти хо ви мо гу да се раз у ме ју и 
као ау тен тич ни од јек на ду бо ку ху ма ни стич ку за пи та ност евр оп
ског чо ве ка по сле ка та кли зми Пр вог и Дру гог свет ског ра та. На 
је дан на чин ту за пи та ност из ра жа ва Адо р но у зна ме ни том есе ју 
„Кри ти ка кул ту ре и дру штво” го во ре ћи о не мо гућ но сти пи са ња 
по е зи је по сле Ау шви ца: „Кри ти ка кул ту ре су о че на је с по след њим 
ступ њем ди ја лек ти ке од но са и вар вар ства: по сле Ау шви ца пи са
ње по е зи је тре ба схва ти ти као чин вар ва ри зма, и то на гри за и спо
зна ју ко ја из ри че за што је по ста ло не мо гу ће да нас пи са ти пе сме.” 



458

Зиг мунт Ба у ман ве ру је да Ау швиц ни по што ни је ин ци дент у исто
ри ји, већ да је Хо ло ка уст, као из раз не ко ли ко ва жних то ко ва мо дер
не, мо гу ћа и оче ки ва на по сле ди ца мо дер но сти и ци ви ли за ци је 
та квих ка кви је су и ка кве че сто иде а ли зу је мо, ни ка ко ва р вар ства 
ко је ру тин ски од ба цу је мо и у том од ба ци ва њу уве ли ча ва мо се бе. 
Ау швиц, сма тра Ба у ман у Мо дер но сти и Хо ло ка у сту, пред ста вља 
нај ек стрем ни ји из раз ци ви ли за ци је мо дер не. Ба у ма но вој пе си ми
стич кој кри ти ци мо дер не бли ско је и Сло тер дај ко во раз у ме ва ње 
„кул ту ре ло горâ” као јед ног од кључ них „ма лиг них по на вља ња” 
у мо дер ној исто ри ји: „Она је слу жи ла ре пре си ји под из го во ром 
пре ва спи та ња, уни шта ва њу под из го во ром ра да. Те на по кон бри
са њу с ли ца зе мље без из го во ра.” Са гле да ни и из ове ши ре пер спек
ти ве до ко је нас до во ди дра ма мо дер не, Пе тро ви ће ви „до бро вољ ни 
при ло зи” из ра жа ва ју ду бо ку сум њу у мо гућ ност да се исто ри ја 
ху ма ни зу је, па чак и у мо гућ ност да кри тич ко све до че ње о њој 
бу де пре по зна то као де ло твор но упо зо ре ње.

На ста ли у слич ном вре ме ну и об ја вље ни у ис тој књи зи, два 
пе сни ко ва „до бро вољ на при ло га” за на ци о нал ну и евр оп ску исто
ри ју раз ли ку ју се по то ме што он у јед ном слу ча ју пре и спи ту је и 
де тро ни зу је пре о вла ђу ју ћу сли ку на ци о нал не исто ри је, док у дру
гом слу ча ју пе сма, узи ма ју ћи на се бе лик ми то пе је, пре до ча ва 
кри тич ку вер зи ју европ ске исто ри је. Слич ност ова два нео бич на 
пе снич ка при ло га је, ме ђу тим, ду бља. Пе сник не на ла зи сми сао у 
исто ри ји, ни ти у ње ној зва нич ној и ка но ни зо ва ној вер зи ји. Од би
ја ју ћи да мо дер не ми то ве, ме ђу ко ји ма мит о то ко ви ма исто ри је 
има по себ но ме сто, при хва ти као трај ну и не до дир љи ву сли ку, 
пе сник се од лу чу је за ра ди кал но оспо ра ва ње та буа и сте ре о ти па, 
на ци о нал них и ху ма ни стич ких ми то ва мо дер ног до ба. 

Удру жен с фи ло зо фом, с ко јим се не ка да и ко ље, по сва ђан са 
исто ри ча рем ко ји пе дант но бе ле жи де та ље вр ло че сто оста вља ју ћи 
ши ру сли ку исто ри је без до вољ но све тла, пе сник у „до бро вољ ним 
при ло зи ма” ис ку ство ег зи стен ци је пре о бли ча ва у кри тич ки ин
то ни ра ну су му исто риј ског ис ку ства.

Гој ко Б. Бо жо вић
Са мо стал ни ис тра жи вач
Из да вач ка ку ћа Ар хи пе лаг
Бе о град
goj ko.bo zo vic @ar hi pe lag.rs 




