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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

НЕ НАД НИ КО ЛИЋ

РЕЧ ДО БИТ НИ КА

По што ва на по ро ди цо Ми ло ше вић, 
Да ме и го спо до из Ра дио Бе о гра да 2, 
Чла но ви жи ри ја, ко ле ге и при ја те љи,

За до вољ ство ми је да вам се као пи сац књи ге Иден ти тет 
срп ске књи жев но сти: при ча о књи жев но и сто риј ској иде ји да нас 
обра тим са ово га ме ста. На гра да ко ја од 2007. го ди не но си име Ни
ко ле Ми ло ше ви ћа, пр вог пред сед ни ка жи ри ја, сво јим име ном и 
да ље оба ве зу је на ви со ке кри те ри ју ме ко је је он ус по ста вио, а што 
је јав но шћу жи ри ра ња по себ но ви дљи во. За то је из у зет на част по
не ти ту је дин стве ну на гра ду и ја вам се на њој за хва љу јем.

Ме ни је она дра га и за то што је пр ва сту ди ја ко ју сам об ја вио 
– пре две де це ни је, у по след њој го ди ни про шло га ве ка – би ла по
све ће на Ми ло ше ви ће вом чи та њу Бо ри сла ва Пе ки ћа. Као што је 
по зна то, кључ ни ин тер пре та тив ни по јам кроз ко ји је он са гле да вао 
Пе ки ће ве ро ма не био је ми то ма хи ја. Тај по јам му је био бли зак јер 
се и сам бо рио про тив раз ли чи тих ми то ва ко ји су огра ни ча ва ли 
чо ве ко во ми шље ње и, по сле дич но, де ла ње. То је уме ло би ти и ри
зич но, као ка да је по чет ком осам де се тих го ди на ње го ва кри ти ка 
ле њи ни зма на ве ла Ју ри ја Ан др о по ва, пр вог чо ве ка Со вјет ског 
Са ве за, да од на шег Са ве за ко му ни ста тра жи да Ми ло ше вић бу де 
из ба чен са Фи ло ло шког фа кул те та, на ко јем је пре да вао це ло га 
сво га рад но га ве ка. Ме ђу тим, у то вре ме де кан Фи ло ло шког фа кул
те та био је ча стан чо век ве ли ког на уч ног и лич ног ин те гри те та, 
те је од био зах тев пар ти је да Ни ко лу Ми ло ше ви ћа от пу сти, по ка
зу ју ћи ти ме не ма њу хра брост од оне ко ју је Ми ло ше вић ис по љио 
сво јом бор бом про тив ко му ни стич ког ми та о Ле њи ну. Име тог 
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де ка на би ло је Јо ван Де ре тић. Иа ко су се ба ви ли раз ли чи тим те
ма ма на раз ли чи те на чи не, осим нај ви ших до ме та оства ре них у 
сво јим обла сти ма ње га и Ни ко лу Ми ло ше ви ћа по ве зи ва ло је опре
де ље ње за сло бод но ми шље ње и ње го во јав но из но ше ње.

Јо ван Де ре тић је пр вом и до са да је ди ном це ло ви том Исто
ри јом срп ске књи жев но сти – ко ју је об ја вио 1983 – оспо рио ка ко 
тра ди ци о нал но за себ но из ла га ње ста ре, на род не и но ве књи жев но
сти, та ко и та да ак ту ел на на сто ја ња – ко ја су сле ди ла крип то кон
фе де рал ни устав Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла
ви је из 1974 – да се у школ ским про гра ми ма срп ска књи жев ност 
по де ли по ре пу блич копо кра јин ским гра ни ца ма, а што би зна чи ло 
да се Ла за Ко стић пре да је као вој во ђан ски пи сац, Ње гош као црно
гор ски, Ма та вуљ као хр ват ски, Ме ша Се ли мо вић као бо сан ски. 
Да нас, ка да Ју го сла ви је ви ше не ма, и ка да се у др жа ва ма ко је су 
на ста ле по сле ње си сте мат ски ума њу ју пра ва Ср ба ко ји у њи ма 
жи ве, са ја сним ци љем да Ср ба та мо ко нач но и не ста не, још је очи
глед ни ји зна чај Де ре ти ће вог за ла га ња за це ло ви тост срп ске књи жев
но сти, ко ју је схва тао као је дан од по ка за те ља це ло ви то сти срп ске 
на ци је.

То је би ло у до слу ху и са на че ли ма ко ја ће Ни ко ла Ми ло ше
вић де ве де се тих го ди на за сту па ти: у од но су пре ма стран ци ма, да 
се на ци о нал на пра ва Ср ба мо ра ју ува жа ва ти под јед на ко као на цио
нал на пра ва дру гих, а у уну тра шњој по ли ти ци да не ма ре ше ња 
на ци о нал ног пи та ња без истин ски де мо крат ских и ли бе рал них 
од но са. Ако је на ци ја – по ста рим ре чи ма Ер не ста Ре на на – „сва
ко днев ни пле би сцит”, он да са мо на ша сло бод на во ља да бу де мо 
за јед но чи ни да на ци ја по сто ји, и она се кроз вре ме мо ра увек 
из но ва ис ка зи ва ти. Да би та по но вље на во ља мо гла би ти за и ста 
сло бод на, нео п хо дан је про стор за на ше ме ђу соб но пре го ва ра ње 
о то ме шта су на ци о нал не вред но сти. Уко ли ко се вред но сти ускла
ђу ју са но вим по тре ба ма жи во та, на ци ја не ће би ти спу та ва ју ћа; 
баш као што не ће не ста ти уко ли ко се те вред но сти на до ве зу ју на 
оне ко је су вре ме ном по ста ле на ци о нал на тра ди ци ја.

Же ле ћи да пре и спи та ре зул та те до та да шње исто ри о гра фи је 
срп ске књи жев но сти ка ко би њи хо вом кри ти ком осна жио на ци о
нал ну књи жев ност, Де ре тић је прет по ста вио не ку ње ну не про
мен љи ву суп стан ци ју. Пи та ње ко је сам по ста вио у књи зи Иден
ти тет срп ске књи жев но сти сле де ће је: да ли је мо гу ће кри ти ку 
усме ри ти не са мо на кон крет на ре ше ња прет ход ни ка – као што је 
Де ре тић чи нио – већ и на са мо суп стан ци ја ли стич ко ми шље ње, 
а да се при том све не рас пад не и не оста не мо са срп ском књи жев
но шћу као пра зним име ном?
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Јер, ка да за др жа ва мо суп стан ци ја ли стич ки на чин ми шље ња 
и ства ри по сма тра мо са ста но ви шта оно га што ве ру је мо да је наше 
нај пот пу ни је от кри ва ње суп стан ци је, прет ход ни ци ну жно по ста ју 
не до вољ но тач ни. Њи хо ве ре чи су, ме ђу тим, би ле нај ве ће исти не 
јед но га вре ме на; шта ви ше, оне су тра ди ци ја ко ја је бит но од ре ди ла 
ка ко ми да нас ми сли мо о срп ској књи жев но сти – нај пре те исти не 
усва ја ју ћи, да би смо им се по том су прот ста ви ли. На рав но, већ то 
што има ви ше исти на ко је су се ме ђу соб но над ме та ле за ап со лут
но ва же ње – упу ћу је на њи хо ву огра ни че ност. За то се при че ко је 
су их ис ка зи ва ле и кроз ко је је сим бо лич ки те ме ље на на ци ја не 
сме ју ока ме ни ти у ми то ве. На про тив, тре ба их де ми ти зо ва ти, де
са кра ли зо ва ти, по ка за ти ка ко су нас те при че од ре ди ле, где су им 
гра ни це, шта је то у њи ма што нам се ви ше не чи ни до вољ ним, на 
ко ја нам жи вот на пи та ња не да ју од го во ре, али и шта је оно из тих 
при ча без че га ни ка ко не мо же мо. Же ља да се на но во ис при ча већ 
ви ше пу та при ча на при ча све до чи о исто вре ме ном осе ћа њу ње не 
ва жно сти и ње не не до вољ но сти. За то на ци је тра ју са мо док из но ва 
отва ра ју и по но во при ча ју при че ко ји ма одр жа ва ју пред ста ве о са
ми ма се би. Ако пре ста ну то да чи не, то зна чи да ви ше не осе ћа ју 
бит ност ве зе са прет ход ни ци ма.

Срп ска на ци о нал на књи жев ност је два ве ка осми шља ва на 
пре ра ђи ва њем на род них тра ди ци ја ко је сти жу из не про зир не про
шло сти и цр кве них тра ди ци ја ко је се до ку мен то ва но мо гу пра ти ти 
од Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, као и ра зно вр сним од но си ма пре ма 
жи вом ства ра њу – то је срп ску књи жев ност чи ни ло јед ном од нај
ва жни јих уста но ва срп ске на ци је. Она се одр жа ва ла – а у не ким 
раз до бљи ма и до во ди ла у пи та ње, као ре ци мо кон цеп ци јом ју го
сло вен ства – „сва ко днев ним пле би сци том”: во љом да се бу де за јед
но, ко је не би би ло без прет ход не сим бо ли за ци је и ко ја прет хо ди 
бу ду ћим сим бо ли за ци ја ма, ства ра ју ћи та ко не за вр ши во кру же ње 
са мо ра зу ме ва ња. То је, ме ђу тим, у суп стан ци ја ли стич ком ми шље њу 
не ви дљи во. Из ла зак из кру га је нео п хо дан да би се ста би ли зо ва ла 
пред ста ва ко ја ће по ста ти те мељ са мо ра зу ме ва ња јед но га до ба, 
али је она схва та на као за у век ва же ћа исти на. За ла жу ћи се за осве
шћи ва ње соп стве них усло вље но сти, књи гу Иден ти тет срп ске 
књи жев но сти за вр шио сам по гла вљем „Отво ре на при ча”, ука зу
ју ћи да „са мо не пре ста ним пре ва зи ла же њем на сле ђе них и ус по
ста вља њем но вих исто ри ја срп ске књи жев но сти мо же се ства ра ти 
раз бо ко ре на пред ста ва о про мен љи вом по сто ја њу књи жев них дела 
у вре ме ну и сто га све сло же ни јем иден ти те ту срп ске књи жев но сти 
– пре по зна тљи вом, пој мов но не у хва тљи вом, при по вед но уоб ли
чи вом: са сва ком но вом при чом не што дру га чи је уоб ли че ним, да 
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би био по ну ђен са вре ме ни ци ма и на след ни ци ма да га у свом разу
ме ва њу дру га чи је схва те и по же ле да га из но ва ис пи шу”. На да мо 
се то ме и че ка мо. 

Хва ла вам.*

* Из го во ре но у Ка ме ној са ли Ра дио Бе о гра да, при ли ком при ма ња На гра
де „Ни ко ла Ми ло ше вић” за књи гу Иден ти тет срп ске књи жев но сти: при ча о 
књи жев но и сто риј ској иде ји (Срп ска књи жев на за дру га – Пар те нон, Бе о град 
2019), ко ја се до де љу је за нај бо љу књи гу те ку ће го ди не из обла сти те о ри је књи
жев но сти и умет но сти, есте ти ке и фи ло зо фи је, а ко ју до де љу је Ра дио Бе о град 2, 
12. фе бру а ра 2020. го ди не.




