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К РИ Т И К А

ОГЛЕДИОСРПСКИМСТВАРАОЦИМА

Јо во Ра дош, Про се ја ва ње ми сли, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, Ник шић 2020

Кра јем про шле го ди не у из да њу Ин сти ту та за срп ску кул ту ру из 
Ник ши ћа по ја ви ла се књи га углед ног уни вер зи тет ског про фе со ра, књи
жев ни ка и спорт ског рад ни ка Јо ва Ра до ша (1949), под на зи вом Про се ја
ва ње ми сли. Проф. др Јо во Ра дош је до бро по знат на уч ној, кул тур ној и 
ши рој јав но сти Ср би је и чи та ве бив ше Ју го сла ви је. Ши ро ко је по ље 
ње го вог на уч ног и ли те рар ног ин те ре со ва ња. Об ја вио је ве ли ки број 
сту ди ја и мо но гра фи ја, од ко јих су не ке из у зет не на уч не ври јед но сти, и 
кре ћу се у ра спо ну од фи ло зо фи је и со ци о ло ги је, пре ко ети ке и есте ти ке, 
до фол кло ри сти ке и књи жев не кри ти ке. По ред че тр на ест књи га те о риј
скоана ли тич ких, исто ри о граф ских, фол кло ри стич ких и књи жев но кри
тич ких сту ди ја, Јо во Ра дош је об ја вио и дви је књи ге пје са ма и при ча, а 
као ис так ну ти спорт ски дје лат ник на пи сао је три књи ге по све ће не бо ри
лач ким вје шти на ма. Очи глед но је, да кле, да је ње го во ин те лек ту ал но ства
ра ла штво из у зет но обим но и ве о ма раз у ђе но. Ако би смо хи по те тич ки 
за ми сли ли да не ма мо дру гих књи га из фи ло зо фи је осим ње го вих, и та да 
би се фи ло зо фи ја и глав ни на ње них ди сци пли на мо гле из у ча ва ти на 
осно ву ње го вих ра до ва. 

Књи га Про се ја ва ње ми сли је два де се та из бо га тог ства ра лач ког опу
са Јо ва Ра до ша, не ра чу на ју ћи број не (пре ко сто ти ну) на уч не и струч не 
ра до ве, члан ке, рас пра ве, огле де, есе је, при ка зе. Тек сто ви са бра ни у овој 
Ра до ше вој књи зи (осим при ло га ,,О од ли ко ва њи ма и на гра да ма”) ра ни је 
су пу бли ко ва ни у збор ни ци ма, ча со пи си ма и днев ним ли сто ви ма. Ри јеч 
је о ори ги нал ним на уч ним ра до ви ма, огле ди ма, освр ти ма на књи ге по
е зи је и збир ке при по ви је да ка, као и о ра зним при ло зи ма и при ка зи ма. Нај
ве ћи број тек сто ва ове збир ке Ра дош по све ћу је са вре ме ном књи жев ном, 
књи жев но кри тич ком и на уч ном ства ра ла штву. 

Књи га је по ди је ље на у два ди је ла: Он то ло шке цр ти це и Бре ца ји 
са мо све сти, од ко јих пр ви дио има је да на ест, а дру ги осам ра до ва. У пр вом 
и нај о бим ни јем ра ду у књи зи – ,,Бор ба као су шта ство све та у Ње го ше
вом пе сни штву” (ра ни је об ја вље ном у Ње го ше вом збор ни ку Ма ти це 
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срп ске 2014) ау тор – на те ме љу ,,ре ле вант них фи ло зоф скобо го слов ских 
ис ка за и ста во ва о овој про бле ма ти ци” – са гле да ва Ње го ше ва ви ђе ња 
бор бе из ме ђу до бра и зла. У ,,Увод ним на зна ка ма” за овај рад Ра дош ука
зу је на чи ње ни цу да се у ње го шо ло ги ји ду го пре ви ђао хри шћан ски дух 
Ње го ше ве књи жев не тво ре ви не, а на гла ша ва ли су се и до ми шља ли нај
ра зли чи ти ји не хри шћан ски ути ца ји и мо ти ви у ње го вом ства ра ла штву. 
Иа ко је хри шћан ски ути цај на Ње го ше во књи жев но дје ло то ли ко очи гле
дан да га ни је дан озбиљ ни ји ин тер пре та тор не мо же за о би ћи, у про те клим 
де це ни ја ма на ста ла је обим на ли те ра ту ра ко ја је на сто ја ла да Ње го ша 
по сва ку ци је ну се ку ла ри зу је. Шта ви ше, на гла ша ва ау тор, има се ути сак 
да су го то во са свим пре вла да ла увје ре ња да је Ње гош ,,у фи ло зоф ском, 
пе снич ком и крај ње ду хов ном сми слу ве ћи и бо љи, оно ли ко ко ли ко се 
као сло бод ни ми сли лац [...], на вод но, уда љу је од је ван ђељ ских исти на”. 
Ма ли је број, по Ра до ше вом ми шље њу, оних ње го шо ло га ко ји су успје ли 
да уђу ,,у са му он то ло ги ју Ње го ше вог еп ског и лир ског ис ка за, ко ји је пре
вас ход но и истин ски уте ме љен у ве ри у Бо га, ода кле се, у нај ве ћој ме ри, 
ре флек ту ју и сва оста ла ње го ва раз ми шља ња и уве ре ња”. Ра дош уви ђа 
и ис ти че да Ње гош ни је за бо ра вио да се, по ред оба вља ња свје тов них и 
др жав нич ких по сло ва, ,,под вр га ва и под ви зи ма не у мо љи ве аске зе и иси
ха зма (мо ли тва, пост и бде ње), усме ра ва ју ћи ду шу ка ми ло ср ђу и исти ни, 
а ум ка умо зре њу и оп ште њу са Бо гом, да се при бли жи Бо гу и от кри је 
апо фа тич ки (скри ва ју ћи) сми сао Ње го вог про ја вљи ва ња”. На кон де таљ
не ана ли зе ре ле вант них фи ло зоф скобо го слов ских ис ка за и ста во ва о 
бор би до бра и зла, ау тор под вла чи да се код Ње го ша мо гу на ћи сви по
зна ти ста во ви о тој бор би, ко ји су од ра ни је при сут ни у фи ло зоф ским и 
бо го слов ским про ми шља њи ма, али им је он да,,је дан но ви, осо бен из раз 
и пе чат соп стве ног ин ди ви ду ал нолич но сног по и ма ња и до жи вља ва ња”. 
Ау тор твр ди да па жљи во иш чи та ва ње Ње го ше вих по ет ских оства ре ња 
по ка зу је да бор бу из ме ђу до бра и зла Ње гош ви ди ,,као су штин ску од ред
ни цу то та ли те та све та” и да је та бор ба, по Ње го шу, јед на од фун да мен
тал них и ка те го ри јал них од ред ни ца сви је та. По Ра до ше вом ми шље њу, 
мо же се из ве сти за кљу чак да Ње гош сво ју он то ло ги ју, гно се о ло ги ју и 
ети ку бор бе за сло бо ду 

гра ди и раз ви ја на уни вер зал ним је ван ђељ ским и фи ло зоф ским кон стан
та ма, са гле да ва ју ћи их кроз оп ти ку на род не му дро сти и тра ди ци је, али и 
у скла ду са на че ли ма про ис те клим из соп стве не ду хов не гла ди и упи та
но сти, као и из про роч ких да ро ва од Бо га до би је них.

На кон овог ра да о Ње го шу, сли је ди текст, од но сно При год но сло во 
о ства ра ла штву срп ског при по ви је да ча, ро ма но пи сца и драм ског пи сца 
Све то за ра Ћо ро ви ћа, из го во ре но о сто го ди шњи ци пи шче ве смр ти. Раз
ви ја ју ћи пи та ње шта нас то да нас још под сје ћа на Све то за ра Ћо ро ви ћа 
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и у ко јој мје ри је он при су тан у на шем са да шњем жи вље њу и на шем 
ин те лек ту ал ном пам ће њу, ау тор из ри чи то твр ди да Ћо ро ви ће ву пи са ну 
за о став шти ну ни до да нас ни је пре крио вео за бо ра ва и да ње го во књи
жев но име још жи ви у срп ском на ро ду, и то не са мо због то га што је на
пи сао де се так књи га при по ви је да ка, ско ро то ли ко ро ма на, и ве ћи број 
дра ма (24), ,,већ и за то што је ње го во де ло вер но све до чан ство јед но га 
вре ме на, јед не зе мље (Хер це го ви не) и на ро да, чи ји жи вот је сли ко ви то 
до ку мен то вао кроз увер љи ве ли ко ве”. Ра дош раз ма тра основ на свој ства 
Ћо ро ви ће вог ли те рар ног ства ра ла штва и за кљу чу је да у шти ву овог 
вр сног при по ви је да ча пре вла да ва, при је све га, аспект људ ско сти. На тај 
на чин Ра дош се увр стио ме ђу књи жев не исто ри ча ре ко ји су из у ча ва њем 
Ћо ро ви ће вог дје ла до при ни је ли да овај зна чај ни срп ски пи сац до би је 
од го ва ра ју ћу естет ску ва ло ри за ци ју и за у зме вид но мје сто на стра ни
ца ма срп ске књи жев не исто ри је. 

Овај дио књи ге још об у хва та при ка зе, освр те и пред го во ре за књи ге 
пје сни ка, про за и ста и књи жев них исто ри ча ра ко ји по ти чу са про сто ра 
Ис точ не и Ста ре Хер це го ви не: при каз књи ге Не ђа Ши пов ца ,,Хри стос 
у Хер це го ви ни”; осврт на про зна дје ла Ра до сла ва Бра ти ћа; рад ,,Са деј ство 
ума и ка рак те ра” – пи сан као пред го вор за књи гу ака де ми ка Љу бо ми ра 
Зу ко ви ћа Убе ђе ња и убе ђи ва ња; текст о књи зи есе ја про фе со ра Слав ка 
Гор ди ћа Осма трач ни ца; при ка зе пје снич ких књи га Гој ка Ђо га и Ђор ђа 
Сла до ја, те књи ге при по ви је да ка Мом чи ла Го ли ја ни на и књи ге по ет ских 
ми сли Дра га на Ла ки ће ви ћа. У за вр шном ра ду у овом по гла вљу књи ге, 
на сло вље ном ,,Би блиј ски са др жај у на род ној књи жев но сти”, Ра дош го
во ри о књи зи Бу ди ми ра Алек си ћа Би бли ја и срп ска епи ка.

Дру ги дио књи ге са др жи се дам ин те ре сант них и ра зно вр сних ра
до ва. Ње гов оп шти на слов Бре ца ји са мо све сти од но си се на тек сто ве: 
,,Евро па као ес ха то ло шки иден ти тет”, гдје се го во ри о са вре ме ној Евро пи 
ко ја, фор си ра ју ћи оно што је по при ро ди огра ни че но и про ла зно, ,,гу би 
из ви да он то ло шку ди мен зи ју све та, при ро де и чо ве ко вог по сто ја ња као 
Бо жи јег про ми сла”; за тим ,,Не у пу ће ност ’упу ће них’” у ко ме се по ка зу је 
да пу но ћа и цје ло ви тост са вре ме ног вас пит ног про це са ни је мо гу ћа без 
вјер ске ди мен зи је; он да ,,Па ра ле ле срп ског на ци о нал ног не ма ра” ко ји 
са др жи на нео бо ри вим до ка зи ма за сно ва не при мје ре са ка ће ња срп ских 
те ри то ри ја и срп ских на ци о нал них ин те ре са, под ди ри гент ском па ли цом 
ко му ни стич ког ре жи ма Ј. Б. Ти та; по том ,,Бит и уме ће пре да вач ке де лат
но сти”, по све ћен раз ма тра њу фун да мен тал них од ред ни ца бе сјед ни штва 
и пре да вач ке дје лат но сти; на кон то га о ,,вла да ви ни ре ла ти ви зма” ко ја је, 
ис ти че ау тор, да нас ви ше не го очи глед на, и ко ја је по ста ла око сни ца по
ли тич ких ак тив но сти за пад них си ла на ус по ста вља њу ,,но вог свјет ског 
по рет ка”, а што се нај бо ље од сли ка ва на при мје ру Ко со ва и Ме то хи је. 
Ше сти текст го во ри ,,о од ли ко ва њи ма и на гра да ма”, а сед ми, ,,И Но вак 
мо же да за дре ма”, по све ћен је на шем те ни ском асу Но ва ку Ђо ко ви ћу.
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У нај о бим ни јем ра ду овог, дру гог ди је ла књи ге, ,,Па ра ле ле срп ског 
на ци о нал ног не ма ра”, ау тор раз ма тра пи та ње су шта ства и он то ло ги је 
срп ског на ци о нал ног би ћа, као и наш не ма ран од нос пре ма соп стве ном 
те ри то ри јал ном на сле ђу и жи вот ном про сто ру. Пи сан о сто го ди шњи ци 
при кљу че ња Сре ма, Бач ке, Ба на та и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји (1918), 
овај Ра до шев рад, на те ме љу не спор них исто риј ских чи ње ни ца, го во ри 
ка ко је са ка ће на срп ска др жав на те ри то ри ја, од но сно срп ски ет нич ки и 
исто риј ски про стор. Ау тор об ја шња ва да је тај про стор фраг мен ти ран 
не са мо због по ли ти ке за пад них си ла, већ и за хва љу ју ћи по ли ти ци Ко
му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је и ње ног во ђе Јо си па Бро за Ти та ко ји је 
на кон Дру гог свјет ског ра та Ју го сла ви ју пре у ре дио на ште ту срп ског 
на ро да. Ба ве ћи се про бле мом кон стру и са ња но вих на ци ја од срп ског 
ет нич ког суп стра та, ау тор за кљу чу је да је то дио ге о по ли тич ких про
гра ма ве ли ких си ла, ко је су ре а ли зо ва ли ју го сло вен ски ко му ни сти на 
ште ту срп ских на ци о нал них ин те ре са.

У огле ду ,,Евро па као ес ха то ло шки иден ти тет” Јо во Ра дош про бле
ма ти зу је еко ном скома те ри јал ни мит о до ла ску ,,све оп штег Про гре са”, 
чи је је дру го име Евро па, ,,или ти за јед ни ца нај ви ших људ ских стан дар да 
и еко ном ског и свег оста лог бла го ста ња”. Та Евро па, ко јој те жи ве ли ки 
број кон зу ме на та са вре ме них ме ди ја, по ми шље њу ау то ра, не ма ду шу; 
то је ви со ко ра зви је на тех нич ка ци ви ли за ци ја, ко ја за не ма ру је ду хов но
кул тур ну ди мен зи ју жи вље ња, и сво ди чо вје ка на ко стре ти еко ном ске 
жи во ти ње. Вр хов на ври јед ност те ци ви ли за ци је је про фит, а пла не тар
ни про стор је тр жи ште на ко јем се он оства ру је. Вје ру ју ћи у хри шћан ски 
сми сао исто риј ских зби ва ња и исто риј ског про це са у цје ли ни, ау тор с 
пра вом твр ди да та кав европ ски про је кат обе ћа ног жи во та у до ла зе ћем 
вре ме ну хри шћа ни схва та ју у ду ху ри је чи бла же но по чив шег па три јар ха 
срп ског Па вла: „Ми че ка мо Хри ста, а не бо ље ври је ме.”

Ус по ста вља ју ћи при сну ре ла ци ју са ства ра о ци ма о чи јим дје ли ма 
пи ше, Јо во Ра дош се – по ри је чи ма ре цен зен та ове књи ге др Ра ди са ва 
Ма ро је ви ћа – 

жи во уно си у про чи та но и фор ми ра ни соп стве ни до жи вљај, кон сул ту ју ћи 
дру га ми шље ња, раз ви ја до упо ред ног кри тич ког освр та, по свје до чив ши 
да ри јеч и раз го вор по чи ва ју у сре ди шту ње го вог по е ти зо ва ног би ћа. 

Књи жев но кри тич ки, књи жев но и сто риј ски, фи ло зоф ски и по ли ти
ко ло шки су до ви Јо ва Ра до ша, без сум ње, те же јед ном објек ти ви те ту и 
ва ља ној ана ли тич кој ло ги ци. Ње го ве тек сто ве ка рак те ри ше мир на ана
ли за за сно ва на на убје дљи вим чи ње ни ца ма и не по бит ним до ка зи ма. Као 
чо вјек ен ци кло пе диј ских зна ња и ши ро ког обра зо ва ња, Ра дош је по у здан 
про цје ни тељ естет ске ври јед но сти књи жев но у мјет нич ких тво ре ви на и 
на уч не ври јед но сти на уч но и стра жи вач ких дје ла. Сма тра мо да се, на 
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кра ју, тре ба освр ну ти и на је зик ко јим сам Јо во Ра дош пи ше. У пи та њу 
је су здр жа но, до вољ но пре ци зно, али и од ње го ва но пи са ње у нај бо љим 
тра ди ци ја ма бе о град ског на уч ног сти ла. Сма тра мо, сва ка ко, по хва лом 
ка да ка же мо да се у не чи јем ма ни ру пи са ња на слу ћу је дух и ин тен ци ја 
на ших прет ход ни ка ко ји су на сто ја ли да им ври јед ност оно га што су 
ка за ли за ви си и од на чи на на ко ји су то ка за ли. Пи са на, да кле, ри јет ко 
од ње го ва ним сти лом, ова књи га Јо ва Ра до ша свје до чи о ве ли ком ин те
лек ту ал ном ра спо ну јед ног су пер и ор ног по зна ва о ца књи жев но сти, фи
ло зо фи је, те о ло ги је, исто ри је, јед ном ри јеч ју – го то во свих дру штве них 
и ху ма ни стич ких на у ка. 

Бу ди мир АЛЕК СИЋ

СЕЋАЊЕИБИВСТВОВАЊЕ 
СЛОБОДАНАМАНДИЋА

Сло бо дан Ман дић, Дух при че и дру га име на, Аго ра – Град ска би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, Но ви Сад – Зре ња нин 2020

До стој но је сте сла вит ствар ност
у гра ди ву не ствар ног.

Иван В. Ла лић (Че твр ти ка нон)

„Ни шта што је про шло ни је пре ста ло да по сто ји.” Чи ни нам се да 
је нај бо ље овом сен тен цом за по че ти при чу о Ман ди ће вом нај но ви јем 
про зном оства ре њу, ше сна е стом по ре ду. На ве де на ре че ни ца, ре кло би се, 
у ве ли кој ме ри илу стру је основ не по сту ла те Ман ди ће вог ро ма но пи са ња. 
Твр де ћи ово, пре све га, ми сли мо на ау то ро во пре по зна ва ње про шло сти 
и са да шњо сти као ау то по е тич ки ва жних еле ме на та, а по том и на ка зи
ва ње о уни вер зал ним идеј ноте мат ским фе но ме ни ма из жи во та по је
дин ца не пре кид но за ми шље ног над про шлим и бу ду ћим ис ку стви ма. 

На кон, из ме ђу оста лог, Ва ви лон ске Ку ле Кру жо ка на злат ни по гон 
и Ди ска из Фе сто са Па нон ских па лимп се ста, ро ман Дух при че и дру га 
име на илу стро ван је Чон тва ри је вом сли ком Учи тељ Ма ро ка нац. Са свим 
је ја сно да се Ман дић пре да но по за ба вио идеј ноестет ским ре ше њем 
пред њих ко ри ца сво јих ро ма на, те у том кон тек сту ва ља раз мо три ти 
Учи те ља Ма ро кан ца. Ни је зго рег на по ме ну ти да је по пр ви пут реч о 
пред ста ви људ ске фи гу ре на ко ри ца ма не ког ро ма на овог ау то ра. Као 
об ја шње ње ова квог из бо ра сли ке, ау тор у соп стве ном пој мов ни ку твр ди 
да је реч о при ка зи ва њу спи ри тус мо вен са соп стве не про зе, али, и по ред 
то га, и да ље смо за пи та ни ко је учи тељ? Узев ши у об зир прет ход ни Ман




