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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ПЕТЕРХАНДКЕИДЕЛИКТМИШЉЕЊА
УКУЛТУРАЛНОМСИСТЕМУЗАПАДА

СА ЖЕ ТАК: Ау тор раз ма тра ка кав од нос је ус по ста вља ла за
пад на кул тур на јав ност пре ма Пе те ру Ханд кеу од ка ко је не мач ки 
пи сац по чео да из ла же сво је лич не по гле де на до га ђа је ве за не за 
кр ва ви рас пад СФР Ју го сла ви је и за ста во ве за пад них др жа ва и 
ме ди ја, по чев од 1991. па до да нас. Том при ли ком је ма ни фе сто ва
на крај ње про бле ма тич на по ја ва да за пад но јав но мње ње ни је мо
гло да при хва ти Ханд ке о во пра во на раз ли чи тост не го је на сто ја
ло да санк ци о ни ше ње го во по на ша ње (ор га ни зо ва ни на па ди у 
ме ди ји ма, од у зи ма ње већ до де ље них на гра да, јав но вре ђа ње и 
исме ва ње, оспо ра ва ње це лог ње го вог де ла и ње го ве лич но сти и 
сл.). Та кво по на ша ње у пот пу но сти угро жа ва еле мен тар на пра ва 
чо ве ка на сло бо ду ми шље ња и го во ра, па се у јав ни жи вот За па да 
уво ди сво је вр сни де ликт за ко ји се сма тра ло да је у европ ском по
ли тич коли бе рал ном си сте му одав но пре ва зи ђен и у пот пу но сти 
ели ми ни сан.

Ова кве по ја ве не то ле рант но сти има ју ве о ма ду бо ке ко ре не, 
па ау тор за кљу чу је да осим свог Све тлог ли ка (де мо кра ти ја, ди ја
лог, сло бо да, јед на кост, брат ство, из град ња ме ђу на род ног ми ра и 
ме ђу соб ног лич ног раз у ме ва ња и сл.) Евро па и да ље чу ва свој Там
ни лик, ко ји је ве зу је за то та ли тар на ис ку ше ња, те за ње ну мрач ну 
им пе ри јал ну и ко ло ни јал ну про шлост. Та два ли ка су чвр сто сра
сла, па се уме сто Све тлог ли ка Евро пе уме ју ма ни фе сто ва ти не тр
пе љи вост, агре сив ност, по тре ба за ди сци пли но ва њем по је ди на ца 
и сл. То је уто ли ко по губ ни је по диг ни тет де кла ри са них европ ских 
вред но сти јер Ханд ке у сво јим књи га ма о ју го сло вен ској по ли тич
кој кри зи и о ра то ви ма на тим про сто ри ма то ком де ве де се тих го
ди на ХХ ве ка, ни је ис пи си вао чи сто по ли тич ке ана ли зе. У сво јим 
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пу то пи си ма он је умет нич ким по ступ ци ма и из вор ним пе снич ким 
ду хом по сма трао свет кроз ко ји је пу то вао, па је до га ђа је ту ма чио 
у скла ду с та квом умет нич ком пер цеп ци јом. По ра зно је по свет 
европ ских вред но сти та ква свест о по тре би за санк ци о ни са њем 
умет нич ког чи на. То зна чи да она дру га, Там на Евро па, ко ја је до
ве ла до ве ли ких свет ских ра то ва (На по ле о но ва осва ја ња, Пр ви и 
Дру ги свет ски рат, као и ак ту ел ни, гло ба ли стич ки Тре ћи свет ски 
рат ко ји мо ра оста ти при кри вен), је сте увек при сут на, те да спрем на 
вре ба тре ну так ка да ће сло бод ни је мо ћи да ис по љи сво је мрач не 
стра сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Евро па, За пад, по е зи ја, пе сник, про за ист, де
ликт, ми шље ње, сло бо да, кул ту рал ни си стем, ка пи та ли зам, им пе
ри ја ли зам, гло ба ли зам 

Је дан је Пе тер Ханд ке. 
По мно го че му са свим осо бен и пре по зна тљив, он та кав ни је 

по стао за хва љу ју ћи са мо је зич костил ским фи не са ма, те мат ско
мо тив ској су ге стив но сти, те осо бе ном осе ћа њу књи жев не фор ме 
не го и за хва љу ју ћи пре фи ње ној осе тљи во сти за естет ске и етич
ке аспек те ства ра лач ког чи на, за при каз све ко ли ке сло же но сти 
дру штве ног и по ли тич ког по рет ка, те за раз ма тра ње сми са о них 
ни јан си чо ве ко вог жи во та. За хва љу ју ћи та квим ква ли те ти ма, ње
го во књи жев но де ло око се бе ства ра осо бе ну ау ру са чи ње ну од 
естет ских, ду хов них и мо рал них че сти ца на ко је се књи жев но 
де ло ни ка ко не сме ре ду ко ва ти, али од ко јих књи жев но де ло у 
ве ли кој, чак нај ве ћој ме ри жи ви. Пи сац, на и ме, од та кве осе тљи
во сти пре у зи ма жи ву суп стан цу ствар но сти: тај се про цес зби ва 
по мо ћу нај не жни јих крв них и ка пи лар них ве за ства ра лач ке све сти 
и це ло куп ног све та, а то под ра зу ме ва пре у зи ма ње све га што чи ни 
жи вот је дин стве ним и не по но вљи вим чу дом. За хва љу ју ћи та квом 
осо бе ном, а по сво јој при ро ди не сум њи во ми стич ком до жи вља ју 
све та и жи во та, Ханд ке је спон та но гра дио им пре сив не об ли ке 
сво је књи жев не осо бе но сти и ори ги нал но сти. 

Деликтмишљења

Пе тер Ханд ке пред ста вља сво је вр сни слу чај не са мо у не мач
кој не го и све ко ли кој за пад ној, европ ској, па ти ме и свет ској кул
ту ри. Тај слу чај је на стао та ко што се је дан истин ски умет ник 
ре чи усу дио да по ми сли, па уз то и да ре а ли зу је, сво је вр сни суд 
ча сти на ко јем окрут на по ли тич ка ствар ност кра јем XX и по чет
ком XXI ве ка тре ба да од го ва ра пред ли цем не ју ри стич ког су да 
и прав де не го пред су дом и прав дом ко ју ус по ста вља истин ска 
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умет ност, тј. умет ност за сно ва на ко ли ко на иде а ли стич ком, мета
фи зич ком за но су то ли ко и на ре а ли стич ком, ем пи риј ском осе ћа њу 
жи во та. Ре кло би се да је Ханд ке по ку шао да оства ри не што не мо
гу ће, али ка ква је уоп ште умет ност ко ја не би по ку ша ла упра во то, 
да бу де ре а ли за ци ја не чег не мо гу ћег, за но сног, уто пиј ског? На су
прот то ме ис по ста вља се је зич ки јад и бе да ко ји тек не ким сит ним 
по је ди но сти ма на ли ку је на истин ску умет ност, а по све му бит ном 
пред ста вља упра во пу ку ре а ли за ци ју она кве ра ци о нал но сти ка кву 
на ме ће по ли тич ка ре ал ност ко ју истин ска људ ска ду шев ност и есте
ти ка ху ма ни те та не же ле и не мо гу да при хва те као по жељ но ста ње 
жи во та? По бу на про тив су ве ра ци о нал но сти од ко је се је ди но мо же 
умре ти, а за ко ју се ни ка ко не мо же жи ве ти, та ква по бу на је је ди но 
мо гу ће ста ње истин ског ху ма ни те та и одго ва ра ју ће естет ске езги
стен ци је. Дру гим ре чи ма, чо век на шег до ба су о чен је са та квом 
ра ци о нал но шћу за пад ног све та ко ји би ра до се бе про гла сио за нај
бо љи од свих све то ва, али се ипак су здр жа ва јер зна да још увек има 
мно го љу ди ко ји до бро пам те и још бо ље зна ју ко ли ко је про кла мо
ва но та квих его цен трич них и са мо за љу бље них про из во ђа ча ве ли
ких илу зи ја то ком исто ри је људ ско га ро да, па су се пре или ка сни
је те илу зи је ја сно по ка за ле као тру леж, прах и пе пео. Да је по ста ла 
ре ал ност тај по рив за про гла ше њем за пад ног све та за нај бо љи од 
свих све то ва, ја сно је, сво је вре ме но, по ка зао Френ сис Фу ку ја ма 
ка да је крај исто ри је ве зао упра во за чин ус по ста вља ња по ли тич ког 
по рет ка нео ли бе ра ал ног ка пи та ли зма, при че му је оста так све та 
про гла шен за „ђу бри ште исто ри је”, на ко јем је при ме на свих не ху
ма них по сту па ка пре ма љу ди ма, на ци ја ма и др жа ва ма, чак и пре ма 
жи вот ној сре ди ни, по ста ла не што са свим из ве сно.1

Сво јим књи жев ним де лом, Ханд ке је по ку шао не што го то во 
не мо гу ће: да оста не у до ме ну чи сте умет но сти, али да са те по вла

1 У тек сту „Крај исто ри је” (об ја вље ном у ча со пи су TheNationalInterest, 
ле то 1989), ко ји је про из вео зна чај не ефек те у раз ли чи тим сфе ра ма по ли тич ке 
ми сли и на раз ли чи тим ге о граф ским про сто ри ма, Френ сис Фу ку ја ма је ана ли
зи рао раз не иде о ло шкопо ли тич ке об ли ке ко ји опо ни ра ју по ли тич ком и еко ном
ском ли бе ра ли зму За па да, па за кљу чу је да „три јумф За па да или за пад не иде је, 
пре све га се огле да у ис цр пље но сти свих до ступ них и си сте ма тич но раз ви ја них 
ал тер на ти ва”, те „да се те мељ ни прин ци пи дру штве нопо ли тич ке ор га ни за ције 
ни су су штин ски из ме ни ли на кон 1806. го ди не”, да „мно ги ра то ви и ре во лу ци је 
су на кон то га во ђе ни у име иде о ло ги ја ко је су твр ди ле да су раз ви је ни је од либе
ра ли зма. Но, све их је де ма ски ра ла са ма исто ри ја. У ме ђу вре ме ну, ове иде о ло
ги је су ипак ус пе ле да про ши ре све том уни вер зал ну хо мо ге ну др жа ву, и та ко 
омо гу ће њен ути цај на све оп шти ка рак тер ме ђу на род них од но са”. Уз те про це
се Фу ку ја ма кон ста ту је да „нај ве ћи део Тре ћег све та и да ље оста је на ђу бри шту 
исто ри је”, где ће „до ста ду го би ти по ље број них су ко ба” (Френ сис Фу ку ја ма, 
„Крај исто ри је”, Трећипрограм, бр. 84, I, зи ма 1990, стр. 141 и 157). Тач но је да су 
не ке ал тер на ти ве ли бе ра ли зму де ма ски ра не, али је тач но и то да је де ма ски ран 
и са ми ли бе ра ли зам.
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шће не по зи ци је оба ви нео п ход не са ни тар не ме ре ко је ће по ка за ти 
где се по ја ви ла пр љав шти на, а где чи сто та ово га све та. Та ко се 
фе но мен ан га жма на и ан га жо ва не књи жев но сти по ја вио та мо где 
ни је би ло ни ка кве по чет не на ме ре да се оба ви та кав по ду хват. Тај 
спој не мо гу ћих су прот но сти по мно го че му под се ћа на за но се сту
дент ске омла ди не из круп них по тре са 1968. го ди не, обе ле же не 
јед ном ве ли ком об ја вом стра сне про ти ву реч но сти: „Бу ди мо ре
ал ни, тра жи мо не мо гу ће!” Та ква про ти ву реч ност би ла је у са мом 
ко ре ну по чет не, мла да лач ке стра сти ко ју је мла ди пи сац Ханд ке 
из ре као 1966. го ди не, оп ту жу ју ћи ста ри ју ге не ра ци ју ве ли ких 
не мач ких пи са ца (тзв. „Гру па 47”: Гин тер Грас, Хајн рих Бел, Уве 
Јон сон и др.) за не плод ност у је зич кој и кри тич кој ва ло ри за ци ји 
ствар но сти.2 Он сам је вре ме ном из гра дио по е ти ку ко јом је по ку
шао да об је ди ни ка ко сен зи тив ност за ра зно вр сне спе ци фич но сти 
је зи ка та ко и отво ре ност пре ма про бле ма тич ној и тра у ма тич ној 
ствар но сти.3 И јед но и дру го, и од су ство кре а тив ног је зич ког за но са 
и уко че ност пред од већ моћ ним ис ку ством све та, мо гло се сматра ти 
по сле ди цом те шког ис ку ства кроз ко је је про шла на ци стич ка и 
пост на ци стич ка Не мач ка. Ханд ке је, ме ђу тим, же лео да иде да ље 
и ду бље од оно га што се би ћи ма с рат ним тра у ма ма чи ни ло при
хва тљи вим и до пу ште ним, па је ње гов по е тич ки кре до по стао из раз 
отво ре но сти ка ко за је зич ке ши ри не та ко и за те мат ске ду би не. Тај 
кре до од ре дио је при ро ду ње го вог де ла ка кво се об ли ко ва ло на кон 
мла да лач ког ро ма на Стршљенови (1966), а већ од кра ја ше зде се тих 
го ди на ХХ ве ка, са крат ким ро ма ни ма ка кви су Голмановстрах
одпенала (1969), Краткописмозадугорастајање (1971), Безжељна
несрећа (1972)4 и др., овај пи сац по ку ша ва не мо гућ спој ка ко ис тра

2 О то ме ка ко је из гле дао тај скуп у Прин сто ну (САД), те ка ко је Ханд ке 
по сле ви ше де це ни ја оце њи вао зна чај су ко ба ко ји се та да ма ни фе сто вао, ви де ти 
Мал те Хер виг, Мајсторсвитања:ПетерХандке,биографија, пре ве ла Ме рал 
Та рар Ту туш, Ла гу на, Бе о град 2021, стр. 135‒138.

3 У свом тек сту „Ка ко је Пе тер Ханд ке по стао Пе тер Ханд ке” Ми ло Дор је 
по све до чио ка ко се на пу ту ави о ном, пре ко Па ри за, упо знао са мла дим Ханд ке ом, 
те ка ко је у Прин сто ну, у САД, на чу ве ном јав ном са стан ку не мач ке књи жев не 
„Гру пе 47”, по др жао мла до га, гнев но га пи сца да сло бод ни је ис ка же сво ју љут њу 
и свој бес на на ра тив ну не у бе дљи вост ста ри јих не мач ких пи са ца: „Ханд ке је 
из гле дао ве о ма бе сно. Све што је до са да чуо је сра ње, из ја вио је љу ти то, све са ма 
опи сна књи жев ност. [...] За што то го во ри те ме ни?”, од го во ри му по спа но Дор. 
„Ре ци те то дру ги ма. Ов де је све де мо крат ски.” И мла ди ли те ра та уста де и ја ви 
се за реч. „Све је ово сра ње!”, по ви ка и по че бе сно да на па да све што је до та да 
чи та но...” По том је ау тор до дао да је тај „спек та ку лар ни на ступ ство рио од њега 
Пе те ра Ханд кеа, ка квог ра ни је ни је би ло. Но ви не су на по кон до би ле је дан књи
жев ни скан дал и мо гле су да га екс пло а ти шу до ми ле во ље, а Пе тер Ханд ке је 
по стао књи жев на те ма да на.” (Ми ло Дор, Напогрешномколеосеку, пре вео Злат
ко Кра сни, Про све та – Књи жев на за јед ни ца, Бе о град – Но ви Сад 1991, стр. 20‒21).

4 Пр во бит но је срп ски пре вод овог ро ма на, у Деч јим но ви на ма из Гор њег 
Ми ла нов ца, иза шао 1983. под на сло вом Ужаспразнине, али уз на по ме ну пре
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жи ва ња је зи ка ко јим се све до чи о ствар но сти та ко и ана ли за са ме 
ствар но сти на чи ње не нај че шће из не ких нео бич них угло ва по сма
тра ња, оних ко ји све до че о мо гућ но сти ма за чуд них, ко сих по гле
да на свет, а пре све га по глед на чо ве ков уну тра шњи свет ко ји се 
ма ни фе сту је у спо ља шњем све ту уну тра шњег све та.5 Кад го во ри 
о не ком пред мет ном све ту, Ханд ке ре дов но го во ри уз по моћ раз
ли чи тих об ли ка по сре до ва ња је зич ких фор ми, ак ту е ли за ци јом 
ра зних аспе ка та ствар но сти и мно гих чул них фор ми у ко ји ма се 
ствар ност ис по ља ва, па та ко све до бес кра ја мно гих огле да ла у 
ко ји ма ви ди мо свет, а у њи ма смо су о че ни са не ка квим дру гим 
огле да ли ма по ста вље ним на су прот са мом се би и на су прот чул ном 
апа ра ту ко јим опа жа мо свет.

Ова ква Ханд ке о ва осо бе ност и ори ги нал ност је, за ду го, би ла 
из вор по себ них естет ских за до вољ ста ва, па је пи сац сте као углед 
ко ји се чи нио не по ме рив и не спо ран.6 Ипак, то ком ре ла тив но ду
гог про це са од сре ди не ше зде се тих до по чет ка де ве де се тих го ди на 
ХХ ве ка, он је соп стве ном осо бе но шћу по чи нио нео про стив грех, 
па је до жи вео фрон тал ни, че о ни су дар са до ми нант ним, офи ци јел
ним об ли ци ма ми шље ња за пад ног кул ту рал ног си сте ма, те је по чео 
да би ва јав но жи го сан и огла ша ван за про бле ма тич ну, не под но
шљи ву осо бу, не до стој ну оних естет ских оце на ко је се у кру го ви ма 
ва ља них по зна ва ла ца књи жев но сти и кул ту ре за ње га обич но ве
зу ју. Та ко, по сле свих ре ла тив но ма њих, ма хом чи сто књи жев них 
и по е тич ких про во ка ци ја ко је је чи нио пре тре са ју ћи (ма ло)гра ђан
ски по ре дак вред но сти, Ханд ке се де ве де се тих го ди на ХХ ве ка 

во ди о ца Жар ка Ра да ко ви ћа: „На слов де ла, ко ји у ори ги на лу гла си Wunschloses
Unglück, Безжељнанесрећа. Из да вач га је, ме ђу тим, из сво јих раз ло га, пре и на
чио у Ужаспразнине.” Го то во че ти ри де це ни је ка сни је, 2020, у Ла гу ни из Бео
гра да, исти ро ман, са истим пре во ди о цем, иза шао је под на сло вом Несрећабез
жеља, а без ика кве пре во ди о че ве на по ме не.

5 Ово при зи ва ње на сло ва Ханд ке о ве пе снич ке књи ге Унутрашњисвет
спољашњегсветаунутрашњегсвета (1969) Ми ло Дор је, на и ме, по ме ну тим сво
јим тек стом по ку шао да ука же на уну тар ње про ти ву реч но сти мла до га Ханд кеа, 
али је при том де мон стри рао и про ти ву реч но сти соп стве ног раз у ме ва ња све та 
и књи жев но сти. Та ко је оста ло све до чан ство ко је го во ри о из ве сним, услов ним 
ме ђу соб ним сим па ти ја ма До ра и Ханд кеа, али и очи глед ним на пе то сти ма ко је 
су ме ђу њи ма по сто ја ле. У та квим од но си ма је До ра по себ но по нео људ ски, 
упе ча тљи ви крат ки ро ман Безжељнанесрећа или Нежељенанесрећа, у ко јем 
је пре по знао „књи гу ис пу ње ну исти ни тим жи во том”, а ти ме је Ханд ке „про на
шао пут до при род ног, не по сред ног је зи ка” (нав. де ло, стр. 25). 

6 Хер виг кон ста ту је да је већ „по чет ком се дам де се тих го ди на Ханд ке био 
на вр хун цу свог успе ха, ско ро сва ки ње гов на слов за вр ша ва на ли ста ма бест се
ле ра”, да успе шно за ра ђу је, али при та квом сти ца ју окол но сти пи сац ипак гра ди 
спе ци фич но, вла сти то пра ви ло по на ша ња: „Но вац за Ханд кеа је сте ва жан, али 
он ни ка да ни је по хле пан. Уско ро ће усво ји ти на ви ку да на до де ла ма на гра да 
при ми са мо при зна ње, а да нов ча ни део на гра де про сле ди они ма ко ји ма је он 
по треб ни ји.” (Мал те Хер виг, нав. де ло, стр.151‒153). 
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ко нач но на шао у по љу не дво сми сле не про бле ма тич но сти ко ја је 
ма ло ко га оста вља ла рав но ду шним. Чу до ви шну ре ак ци ју офи ци
јел них уста но ва и од го ва ра ју ћег ау ди то ри ју ма за пад них кул ту ра 
ни су иза зва ла на сум њи во за ни мљи ва и про во ка тив на Ханд ке о ва 
де ла као што су Леворукажена (1976), Спориповратаккући (1979), 
ПорукепланинеСентВиктоар (1980), Детињаповест (1980), Кроз
села (1981), Понављање (1986), Поподнеједногписца (1989), Још
једанпутзаТукидида (1989) и др., не го је пра ви па као на стао кад 
је овај во де ћи не мач ки пи сац за по чео са си стем ском оп сер ва ци јом 
бал кан ских при ли ка и не при ли ка на ста лих при кр ва вом рас ту ра њу 
СФР Ју го сла ви је то ком де ве де се тих го ди на ХХ ве ка. Та ко су на
ста ле Ханд ке о ве књи ге Опроштајсањараоддеветеземље (1991), 
ЗимскопутовањедорекаДунава,Саве,МоравеиДрине (1996), 
ЛетњидодатакЗимскомпутовању (1996), Питајућиусузама (2000), 
ОкоВеликогтрибунала (2003), ТабласиДајмијела (2006), Кукави
цеизВеликеХоче (2009) и ПричаоДрагољубуМилановићу (2011), 
а ре ак ци је за пад ног јав ног мње ња, те на ро чи то офи ци јел них за
ступ ни ка по ли тич ке и кул ту рал не мо ћи, пре ва зи ла зи ле су све у
куп ни ре ал ни по вод ко ји је пи сац јав но сти ис по ста вио.7

По сле ових књи га у ре цеп ци ји Ханд ке о вог де ла на За па ду 
ни шта ви ше не ће би ти исто. Ако је сто ти нак го ди на ра ни је Јо ван 
Ду чић са ди вље њем упи рао очи срп ске кул ту ре ка За па ду го во
ре ћи – у есе ју „Спо ме ник Во ји сла ву” (1902) ‒ да је то „ве ли ки и ум ни 
За пад”, те да би ти „чист За пад ник [...] ни је ма ла вр ли на”8, са да се, 
баш у слу ча ју Пе те ра Ханд кеа, по ка зу је ка ко За пад ви ше ни је ни 
ве лик ни уман, а да све ви ше по ста је опа сан и де струк ти ван, на
из глед ра ци о на лан и ху ман, али у ду би ни сво га би ћа те мељ но 
ни хи ли стич ки ори јен ти сан: у та квим окол но сти ма би ти не кри

7 Об ја шња ва ју ћи по ли тич ки слу чај са Ју го сла ви јом и ње ним рас па дом, 
укљу чу ју ћи и слу чај Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, Ханд ке је упо зо рио на зна чај 
је зи ка и на ње го ве ин тим не ре ак ци је у од но су на је зик ко јим се ми сли ло, го во
ри ло, оп ту жи ва ло и су ди ло на За па ду, а кри вац је у јед ном тре нут ку по стао са мо 
и је ди но пред сед ник Ср би је Сло бо дан Ми ло ше вић. У ли сту Зидојчецајтунг Ханд
ке је 31. ма ја 2006. об ја вио сле де ћи за пис: „Је зик ме је од вео на пут, је зик та ко зва
ног све та ко ји је знао исти ну о том ’ко ља чу’ и ’не сум њи во’ кри вом ’дик та то ру’ 
ко ме се и ње го ва смрт при пи су је као кри ви ца за то што се ’ис крао пред пре су дом, 
без сум ње до жи вот но’ – за пи тао сам се: за што је уоп ште по тре бан суд ко ји би 
га про гла сио кри вим? Та кав је зик ме је на вео на мој ми ниго вор у По жа рев цу – у 
пр вој и по след њој ли ни ји та кав је зик, не ло јал ност Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, него 
ло јал ност јед ном дру гом је зи ку ко ји ни је но ви нар ски и ни је вла да ју ћи. Про ши
ри мо отвор. Не ка ру па ни ка да ви ше не бу де за гу ше на гад ним или отро ва ним 
ре чи ма. На по ље, зли ду си. На пу сти те ко нач но је зик. На у чи мо умет ност пи та ња, 
пу туј мо у со нор ну зе мљу, у име Ју го сла ви је, у име не ке дру ге Евро пе. Жи ве ла 
Евро па. Жи ве ла Ју го сла ви ја.” (Ви де ти: Мал те Хер виг, нав. де ло, стр. 237).

8 Јо ван Ду чић, „Спо ме ник Во ји сла ву”, у: Јо ван Ду чић, Мојисапутници, 
Са бра на дје ла књ. IV, Свје тлост, Са ра је во 1969, стр. 241.
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тич ки За пад ник по ста је из раз опа сне ин те лек тал не сла бо сти и 
етич ке ма не. Не ка жем, при том, да на дру гим стра на ма све та по
сто је не ка упо ри шта ко ји ма би ча стан чо век мо гао без ре зер вно да 
по кло ни сво је по ве ре ње, не го ка жем са мо то да се кри тич ко, сум
њи ча во око мо ра не пре ста но др жа ти буд ним и отво ре ним кад 
го во ри мо о Евро пи, За па ду, па и би ло ко јем дру гом де лу све та. 
Ве ли чи на Пе те ра Ханд кеа је сте, из ме ђу оста лог, упра во у то ме 
што он сво је естет ско и етич ко око др жи ва зда буд ним и отво ре
ним. У пост ко му ни стич ким кон флик ти ма на тлу СФР Ју го сла ви је 
не ма леп ше по хва ле за по зи ци ју срп ског на ро да од чи ње ни це да 
упра во та кав, кри тич ки осе тљив и опре зан, али и де кла ра тив но 
одре шит и ја сан пи сац ка кав је Пе тер Ханд ке, има пу но раз у ме
ва ња за Ср бе, за њи хо ву по тре бу да бра не за јед нич ку др жа ву и 
спрем ност да се оба ве, ако је мо гу ће – мир ни пре го во ри и ча сни 
до го во ри, али ако је не мо гу ће – Ср би не ће по бе ћи са по при шта. 
Мно ги љу ди ко ји не уме ју да са гле да ју вред ност чо ве ко ве сло бо де, 
не ће има ти раз у ме ва ња за по зи ци ју срп ског на ро да, али они ко ји 
зна ју шта је сло бо да и спрем ни су да се за њу жи во том за ло же – 
та кво га по што ва ња ће сва ка ко има ти. 

Пе тер Ханд ке је све то до бро раз у мео: је дан је Ханд ке, али он 
вре ди за хи ља де и хи ља де хи ља да јер је не са мо сја јан пи сац не го 
и ча стан чо век!

Ка да се у пу ној ме ри ис ка за ла про бле ма тич ност Ханд ке о вог 
спе ци фич ног огла ша ва ња, по че ли су се ис по ља ва ти ни зо ви јав них 
ге сто ва офи ци јел них кул ту рал них ин сти ту ци ја и њи хо вих за ступ
ни ка ко ји су по ку ша ли на раз ли чи те на чи не да оспо ре и до ве ду у 
пи та ње Ханд ке ов не са мо пу бли ци стич ки и по ли тич ки не го чак 
и спи са тељ ски кре ди би ли тет. По сле по мног за гле да ња у пост ко му
ни стич ку тра ге ди ју про сто ра не ка да шње СФР Ју го сла ви је, Ханд
ке је на пи сао чи тав низ из у зет но за ни мљи вих књи га ко је ја сно 
по ка зу ју да се ње гов дар об но вио и по чео да про го ва ра са до дат ном 
сна гом и увер љи во шћу. Та ко се ни жу де ла као што су ДонХуан 
(2004), Јуче,напуту (2005), Моравсканоћ (2008), Великипад (2011), 
Другимач (2020) и др., али је у мно гим кул тур ним уста но ва ма на 
де мо крат ском, ли бе рал ном За па ду био ор га ни зо ван оче вид ни бој
кот Пе те ра Ханд кеа.9 Тај бој кот је ра ди кал но по де лио пре све га 

9 Мал те Хер виг кон ста ту је да још за вре ме пи шче ве мла до сти „не на кло ност 
из ме ђу Ханд кеа и ње го вих са вре ме ни ка ба зи ра се на уза јам но сти” (нав. де ло, 
стр. 153), али је све до по чет ка де ве де се тих го ди на ХХ ве ка то од су ство сим па ти ја 
по чи ва ло ма хом на за мер ка ма пи сцу због ње го вих књи жев них, естет ских и етич
ких про во ка ци ја. Тек по сле на зна че ног вре ме на иди о син кра зи ја, чак и отво рено 
га ђе ње пре ма Ханд кеу до би ло је озбиљ не по ли тич ке, ет но фо бич не, кул ту рал
не и књи жев не об ли ке ве за не за по тре бу да се оба ви же сток об ра чун са Ср би ма 
и са њи хо вом же љом да се из бо ре за не ка кве сво је по ли тич ке, на ци о нал не, 
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Не мач ку, али и це ло куп ну за пад но е вроп ску кул тур ну јав ност, а 
та ква по де ље ност се, на жа лост, уме ла пре ло ми ти и пре ко срп ске 
кул тур не сце не. При мет но је, та ко, да је Ханд ке до био не ка оди ста 
зна чај на при зна ња упра во у овом пе ри о ду ње го ве по ли тич ке и 
гра ђан ске про ка же но сти, а ме ђу тим при зна њи ма су не ки по ча сни 
док то ра ти (Уни вер зи тет у Кла ген фур ту 2002; Уни вер зи тет у 
Салц бур гу 2003), као и књи жев не на гра де као што су, из ме ђу оста
лих: „То мас Ман” (2008), „Франц Каф ка” (2009), Иб зе но ва на гра да 
(2014), Не стро је ва по зо ри шна на гра да (2018), те ко нач но Но бе ло ва 
на гра да (2019). Том ни зу ви со ких по хва ла тре ба при дру жи ти и она 
при зна ња ко ја су до шла са срп ског кул тур ног про сто ра: Злат ни 
кључ Сме де ре ва (1998), Бра ћа Ка рић (2000), Злат ни крст све тог 
кне за Ла за ра (2009), „Мо мо Ка пор” (2012), По себ на пла ке та 50. Ди
со вог про ле ћа (2013), Бе ло вод ска ро зе та (2015), „Ми ло ван Ви да
ковић” (2017), „Иво Ан дрић” (Ви ше град, 2021), из бор за ино стра
ног чла на АНУРС (2008), ино стра ног чла на СА НУ (2012), по ча сног 
гра ђа на ни на Бе о гра да (2015), по ча сног чла на Удру же ња књи жев
ни ка Срп ске (2019), по ча сног чла на Ма ти це срп ске (2020), а за тим 
и Ор ден Ње го ша (2008), Ор ден Ка ра ђор ђе ве зве зде пр вог сте пе на 
(2020), Ор ден Ре пу бли ке Срп ске (2021) и др. 

При ли ком са ме об ја ве ве сти, а по го то во при ли ком чи на уру
че ња тих на гра да Пе те ру Ханд кеу, ве о ма че сто су на ста ја ле мно ге 
на пе те и не при јат не си ту а ци је ко је ја сно све до че ка ко иза та квих 
јав них ак ци ја и про те ста сто је ни ма ло на ив не про па ганд не ор га
ни за ци је чи ји ци ље ви уда ра ју у са ме те ме ље сло бод ног гра ђан ског 
дру штва, зах те ва ју ћи да се де ликт ми шље ња угра ди у јав ни жи вот 
и по ли тич ки по ре дак Европ ске уни је. Да ова кон ста та ци ја ни је ни
ка ква фан та зма го ри ја до вољ но ја сно све до чи чи ње ни ца да је са кро
санкт ном учи ње на (сва ка ко не тач на) од лу ка Ха шког три бу на ла 
да је у Сре бре ни ци по чи њен ге но цид (а не, као што би се ра ци о
нал но и ар гу мен то ва но је ди но мо гло за кљу чи ти: те жак и нео про
стив рат ни зло чин), те да је то по стао оба ве зу ју ћи став у за пад ним 
прав нопо ли тич ким си сте ми ма ко ји за дру га чи ју тврд њу пред ви
ђа ју чак и при ме ну санк ци ја. Ми, ко ји смо про шли пе ри од ко му
ни стич ке иде о ло шке кру то сти ова кво по на ша ње ја сно мо же мо 
име но ва ти она ко ка ко и тре ба, а то је да се ова квим си сте мом 
од лу ка уво ди вер бал ни де ликт као не сум њи ва чи ње ни ца за пад них 
де мо крат ских, по ли тич ких за јед ни ца. Пре о ста је још са мо то да 
се ин сти ту ци ја вер бал ног де лик та ја сно, без не до у ми ца, угра ди 
у прав ни си стем Европ ске уни је, па ће скан дал по ста ти ко нач но 
за о кру жен. На слу ча ју Пе те ра Ханд кеа у ве ли кој ме ри се пре ла ма 

еко ном ске и кул ту рал не ин те ре се. Суд би на Пе те ра Ханд кеа и срп ског на ро да 
та ко се из у зет но чвр сто и раз гра на то све за ла.
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ова кво од лу чи ва ње: хо ће ли у Европ ској уни ји би ти ета бли ран 
по јам вер бал ног де лик та и де лик та ми шље ња или ће де мо крат ски 
свет ипак од би ти да се по ви ну је про це су би ро кра ти за ци је и ди сци
пли но ва ња сло бод не ми сли и ре чи. Уко ли ко за пад ни свет и Европ
ска уни ја бу ду спрем ни да су спен ду ју пра ва сло бод ног, кри тич ког 
и ар гу мен то ва ног ми шље ња, они ће из гу би ти сва ки ху ма ни стич
ки, а ти ме и по ли тич ки кре ди би ли тет. У том слу ча ју по ка за ће се 
ко ли ко је Ханд ке био у пра ву и ко ли ко је, на умет нич ки ре ле ван
тан на чин, и то на вре ме, упо зо рио Евро пу и за пад ни свет да су 
кре ну ли пот пу но по гре шним пу тем. 

Упра во је од лу ка Но бе ло вог ко ми те та сим бо лич но и озна чи ла 
по бе ду пи шче ве кре а тив не сна ге над гра ђан ским кон фор ми змом 
и од врат ним на ло гом да на че ло тзв. по ли тич ке ко рект но сти, тач
ни је по ли тич ке по слу шно сти пред не ја ким би ро крат ским апа ра том 
бу де из над еле мен тар не људ ске сло бо де и сва ког об ли ка књи жев не, 
умет нич ке и на уч не кре а тив но сти. Том на ло гу је Пе тер Ханд ке 
ре као од луч но „не”, а тај од го вор тре ба схва ти ти као јед ну вр сту 
пле би сци та ко јим је овај пи сац из го во рио сво ју реч у име свих 
љу ди ко ји је ди но мо гу при ста ти да жи ве по сло бод ним, ства ра лач
ким, а ни ка ко не по ад ми ни стра тив ним, би ро крат ским на че ли ма. 
Због то га слу чај Пе те ра Ханд кеа ни је тек не ка кав изо ло ва ни, поје
ди нач ни, чак при ват ни до га ђај не го је чин од нај оп шти је, европ ске 
и свет ске ва жно сти. 

Краткисукобизадугорастајање

Не склад ност из ме ђу Ханд ке о вих иза зо ва и ре ак ци ја за пад ног 
јав ног мње ња би ла је си гу ран знак да је пи сац по го дио у са му не
у рал гич ну тач ку у ко јој се пре се ца ју мно ги тај ни, скри ве ни ин те
ре си ко ји би мо ра ли и да ље да оста ну не ви дљи ви, ка ко би цен три 
им пе ри јал не мо ћи мо гли не сме та но да кре и ра ју кри зна жа ри шта 
ши ром све та, да мир но до вр ше сво ја па кле на не де ла и да их, при том, 
ни ко не по зо ве на од го вор ност. На од го вор ност их је, ме ђу тим, 
из у зет но не жно и ефект но, про звао пи сац ка кав је Пе тер Ханд ке, 
а та је про зив ка по ста ла грех ко ји се у за пад ним по ли тич ким, 
иде о ло шким и кул ту рал ним уста но ва ма јед но став но не пра шта. 
Ту не где тре ба по тра жи ти ко ре не но во у ста но вље ног де лик та ми
шље ња и пи са ња, де лик та ко ји се у кул ту рал ном си сте му За па да, 
у епо си гло ба ли зма, све ви ше по ста је очи глед на чи ње ни ца. Де мо
крат ски ко декс као да по ста је про бле ма ти чан, па ми ло сти ви ше 
не ма ни за пи сце, ни за пе сни ке, ни за умет ни ке, ни за на уч ни ке, ни 
за ко га ко би се усу дио на кре а ци ју ви ше га ре да и на од го вор ност 
пред ин стан ца ма из над прав ног и по ли тич ког по рет ка.
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Сво јим по е тич ким про гра мом и естет ским ста вом, Ханд ке 
је у књи жев но сти од у век био и остао сво је вр сни en fant ter ri ble, али 
је овај пи сац, пре све га сво јим де лик том ми шље ња, по стао но си
лац јед не огром не, не под но шљи ве ми си је: ње го ва умет ност све до
че ња о све ту пре тво ри ла се у естет ски об лик са крај ње не у год ним 
ефек том де ма ски ра ња пла не тар них цен та ра по ли тич ке, еко ном ске, 
ме диј ске и вој не мо ћи ко ји се бес кру пу ло зно по и гра ва ју, де кон
стру и шу и уни шта ва ју мно ге ма ле на ро де и др жа ве, од ре ђе не као 
иде ал не жр тве све у куп ног си сте ма ко ји по чи ва на од но си ма мо ћи 
и над мо ћи, на си ља и над на си ља, ла же и па ра ла же. Ханд ке је та ко 
по стао не под но шљи ва чи ње ни ца јав ног жи во та За па да јер је био 
и остао по све ће ни, не жни, па жљи ви, а на да све умет нич ки ре ле
вант ни све док о то ме ка ко функ ци о ни ше си стем им пе ри јал не, нео
ко ло ни јал не мо ћи и ка ко чи тав кул ту рал ни и ме диј ски си стем тих 
скри ве них им пе ри ја да је све од се бе да се то ре ле вант но све до че ње 
у це ли ни од ба ци и пре пу сти пот пу ној ме диј ској ти ши ни и та ми. 

Мо гло би се на во ди ти мно го при ме ра ко ји о том ста њу мен тал
ног рас це па, ши зо фре ни је За пад ног све та и од го ва ра ју ћег на чи на 
ми шље ња све до че, али је до вољ но и све га не ко ли ко њих ко ји би 
успе шно по ка за ли основ ну ма три цу ова квог ор га ни зо ва ног де ло
ва ња про тив сло бо де људ ске ми сли и људ ског ства ра ла штва. Када 
је 2006. го ди не тре ба ло да при ми на гра ду „Хајн рих Хај не”, град
ске вла сти Ди сел дор фа до не ле су од лу ку да се на гра да ве ли ком 
пи сцу оду зме. На ту вест је срп ски кри ти чар Ми ло сав Мир ко вић 
на пи сао кра так текст по хва ле и књи жев но и сто риј ског под се ћа ња 
под на сло вом „Пе те ру Ханд кеу, по клон од ср ца”: у ње му је под се тио 
на на по ре срп ских пре во ди ла ца (Ми та Ра кић, Јо ван Јо ва но вић 
Змај, Ла за Ко стић, Алек са Шан тић, Во ји слав Илић) усме ре них ка 
пре во ђе њу Хај неа. Мир ко вић је свој текст за кљу чио ре чи ма: „Ако 
је да нас, и та мо, у Ди сел дор фу остао без Хај не о ве на гра де са мо 
за то што је бра нио исти ну, кич му Ко сти ће вог и Шан ти ће вог ро да 
и на ро да, ве ли ки по е та про зе и по е зи је Пе тер Ханд ке мо же од ср ца 
ср цу, као нај до стој ни ју на гра ду, при ми ти по све ће не пре во де Хајн
ри ха Хај неа на срп ски је зик, ве ли ки је зик ма лог на ро да!”10 Град ски 
оци Ди сел дор фа је су та ко оште ти ли до сто јан ство на гра де и ре гу
лар ност чи на до де ле на гра де до бит ни ку Ханд кеу, али су сво јим 
по на ша њем по кре ну ли све љу де ко ји уме ју да од го во ре на на сил
не иза зо ве ове вр сте: ти љу ди се те мељ ни је и од го вор ни је од но се 
пре ма исти ни ства ри, па је та ко и по ме ну ти срп ски кри ти чар имао 
по тре бу да ка же шта о то ме ми сли. И сам Ханд ке је ре као шта 
ми сли о на сил но сти град ских ота ца ка да је о Вас кр су исте го ди не 

10 Ви де ти: Политика, Кул ту ра – умет ност – на у ка, 7. IV 2006, стр. 14.
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до шао на Ко со во и Ме то хи ју, до нео је из нос од 50.000 евра (ко ји 
су му, као из раз по што ва ња и ком пен за ци је за ус кра ће ну на гра ду), 
уру чи ли бер лин ски ин те лек ту ал ци), па је се ли ма Ве ли кој Хо чи и 
Ора хов цу по да рио те па ре ка ко би се ко ли кото ли ко по бољ шао 
жи вот Ср ба у овим ме сти ма, сме ште ним ду бо ко у ме то хиј ској 
ен кла ви.11 У по ме ну тим рас це пи ма иза зва ним Ханд ке о вим тек
сто ви ма и де ли ма, рас це пи ма ко ји укљу чу ју ве ли ке књи жев не 
ди ле ме и етич ке ло мо ве, не ко је имао при ли ку да се осра мо ти, а 
не ко да се уз диг не: сва ко је, са соп стве ним схва та њем људ ско га 
до сто јан ства, учи нио оно што тре ба и мо ра да учи ни!

У овим рас це пи ма би ло је слу ча је ва ко ји све до че и о то ме 
ка ко су се упр ља ле не ке срп ске кул тур не ин сти ту ци је и по је дин
ци. Та ко је го ди не 2006. из био још је дан ве о ма не при ја тан слу чај, 
ово га пу та у Ср би ји, и то са Ханд ке о вим ко ма дом „Ча со ви у ко јима 
ни шта ни смо зна ли јед ни о дру ги ма”: у На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду је – по сле две и по го ди не ра да, 120 одр жа них про ба, те 
уго во ре не са рад ње ко ја је под ра зу ме ва ла и из во ђе ња ко ма да на 
сце ни те а тра Де ла Вил у Па ри зу (и то у ре пре зен та тив ној фор ми 
„та ко да се чак 12 ве че ри игра на сце ни” по ме ну тог те а тра), ре ди тељ 
Мла ден Ма те рић био при ну ђен да пре ки не да љи рад и да от ка же 
на го ве ште ну пре ми је ру, а фран цу ски парт нер се по ву као из овог 
про јек та. Ма те ри ћу је пре ки пе ло кад му је но ва упра ва по зо ри шта 
са оп шти ла да ће пред ста ва би ти из во ђе на на ма лој сце ни, а већ је 
и ве ли ка сце на овог по зо ри шта би ла ма ла у од но су на ре ал не по
тре бе пред ста ве. Је дан од но си ла ца глу мач ког по ду хва та Сло бо дан 
Бе штић из ја вио је да су „прет ход на Упра ва Љу би во је Та дић и 
Слав ко Ми ла но вић за по че ли рад на овој пред ста ви, а по сле су на
ста ли све ком пли ко ва ни ји и не са гле ди ви про бле ми. Прав ни, фи
нан сиј ски и умет нич ки, а за тим по ме ра ње пре ми је ра. Он да је упу
ће но и пи смо Мла де ну Ма те ри ћу са не ка квим но вим усло ви ма, па 
је ре че но да дру ги про је кат има пред ност у ра ди о ни ца ма, а и не ка 
го сто ва ња”. Бе штић је об ја снио да се ра ди ло по си сте му ра ди они
ца, да су сви глум ци (осим Бе шти ћа још и Алек сан дар Цвет ко вић, 
Љи ља на Бла го је вић, До бри ла Стој нић, Бо ја на Бам бић...) игра ли 
по не ко ли ко уло га, а кад су се по ја ви ли ор га ни за ци о ни про бле ми 
у ко му ни ка ци ји са Упра вом, ди рек тор дра ме Бо жи дар Ђу ро вић 
је „ре као да сма тра да је Ханд ке тре ће ра зред ни пи сац што је сти
гло до уши ју са мог пи сца”, па је из би ла „та ква бру ка и сра мо та да 
се опи са ти не мо же”.12 Ка сни је је цео про је кат пре не сен у На род но 

11 Аген циј ска вест, Бе та, „Ханд ке по кло нио Ср би ма 50.000 евра”, Поли
тика, 10. IV 2007, стр. 5.

12 Сви ци та ти у: Мир ја на Ра до ше вић, „Не по тре бан скан дал”, Политика, 
пе так, 20. I. 2006, стр. 17.
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по зо ри ште у Ба њу Лу ку, па је пре ми је ра и чи тав жи вот ове пред
ста ве ипак био омо гу ћен у Ре пу бли ци Срп ској. 

Го ди не 2014. из био је но ви скан дал ме ђу на род них раз ме ра, а 
Ханд ке је по но во био жр тва озбиљ не ан ти срп ске хи сте ри је ко ја 
је си стем ски не го ва на и одр жа ва на не са мо у за пад ним по ли тич
ким и иде о ло шким цен три ма мо ћи не го и у кул тур ним ин сти ту
ци ја ма. Нај че шћи по во ди би ле су на гра де ко је су Ханд кеу уру чи
ва не, па је до де љи ва ње Иб зе но ве на гра де у Нор ве шкој у Ослу и 
род ном Иб зе но вом гра ду Ши је ну, про пра ће но ор га ни зо ва ним 
јав ним и ме диј ским ак тив но сти ма, те пра вим де мон стра ци ја ма. 
Пре ма из ве шта ји ма бе о град ске Политике, „во ђе на је сна жна кам
па ња про тив ово го ди шњег ла у ре а та и ме ђу на род ног сед мо чла ног 
жи ри ја Иб зе но ве на гра де”, а при ли ком уру че ња на гра де, у На род
ном по зо ри шту у Ослу, у не де љу 21. апри ла, ис пред по зо ри шта су 
ор га ни зо ва не пра ве де мон стра ци је са не дво сми сле ним из ли ви ма 
мр жње: „Чу ли су се зви жду ци, не го до ва ње, увре дљи ви по ви ци: 
’Фа ши сто!’, ’Вра ти Иб зе но ву на гра ду!’ Про тест ни скуп ор га ни
зо ва ли су, ка ко пре но се нор ве шки ме ди ји, ’удру же ња пре жи ве лих 
и из бе глих од Ми ло ше ви ће вог те ро ра и агре си је’, бо сан ски му сли
ма ни и ко сов ски Ал бан ци на се ље ни у Нор ве шкој.” Ханд ке је, ме
ђу тим, по ку шао да се су о чи са свим тим љу ди ма, али је за кљу чио 
да је то не мо гу ће: „Они ми сле да они зна ју ко су до бри, а ко зли. 
Ти ме они свет пра ве још го рим. Са њи ма ди ску си ја ни је мо гу ћа. 
Срам би ло све оне ко ји зло у по тре бља ва ју де мо кра ти ју и да ју про
стор не зна њу, не у пу ће но сти, не по зна ва њу, мр жњи, об ма на ма, ла
жи ма, хи сте ри ји у та ко зва ним ме ди ји ма, све у име ла жне де мо
кра ти је.” Ка да је за пи тан шта ми сли о де мон стра ци ја ма, Ханд ке 
је од го во рио: „Бог их бла го сло вио, Бог ће им опро сти ти!”; у са мом 
све ча ном го во ру је пак ре као: „Не ка иду до ђа во ла, та мо где се и 
на ла зе!” Са му на гра ду је при мио, али нов ча ни део од 300.000 евра 
ни је же лео да узме „за то што је при мљен и до че кан као не при ја тељ, 
на зи ван фа ши стом и уби цом”.13 У овој си ту а ци ји је ја сно да је био 
ве ли ки број љу ди и ком пе тент них ту ма ча књи жев но сти ко ји су 
Ханд кеа и ње го во де ло ту ма чи ли и бра ни ли, али су на ули ци до
ми ни ра ли љу ди са из ра зи том по ли тич ком за сле пе ље но шћу и не
то ле рант ним, сва ђа лач ким ста во ви ма.

Кул ми на ци ја та квих су да ра – с јед не стра не, љу ди ко ји има ју 
по тре бу да раз у ме ју и про ту ма че пи шче во де ло и, с дру ге стра не, 
љу ди ко ји има ју при мар ну по тре бу да до не су пре су ду, да де кла
ри шу сво је по ли тич ке ста во ве и да жи го шу љу де ко ји дру га чи је 

13 Ра до ван Па вло вић, „Ханд ке о де мон стран ти ма: ’Не ка иду до ђа во ла. 
Бог их бла го сло вио!’”, Политика, 23. IX 2014, стр. 13.
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ми сле ‒ на ста ла је оно га мо мен та ка да је об ја вље но да је до бит ник 
Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 2019. го ди ну, упра во Пе тер 
Ханд ке. Од та да су по че ли да се огла ша ва ју и зва ни и не зва ни, и 
то не са мо за ин те ре со ва не ску пи не љу ди не го и це ле др жа ве, са 
свим сво јим над ле жним ми ни стар стви ма, чи та вим уста но ва ма, 
удру же њи ма, пред у зе ћи ма и сл. Од лу ку да не ће при су ство ва ти 
све ча ној це ре мо ни ји 10. де цем бра 2019. на ја ви ле су др жа ве по пут 
Ал ба ни је, Тур ске, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, као и пре тен
ден ти на др жав ни ста тус у При шти ни; про те сто вао је и аме рич ки 
ПЕН, а од пи са ца су мно ги пу сти ли свој глас: Сал ман Ру жди, 
Су зан Сон таг, Ален Фин кел кра ут, Џо на тан Ли тел, Пе тер Ен глунд, 
Ели да Бре мер, Сла вој Жи жек, Ве ли мир Ви ско вић, Аб ду лах Си дран, 
Џе вад Ка ра ха сан, Са ша Ста ни шић, Фи лип Да вид, Де јан Ти ја го 
Стан ко вић и др. За ни мљив је слу чај Сал ма на Ру жди ја ко ји је и 
сам про шао те жак пе ри од про го ње но сти, али је мо жда упра во та 
си ту а ци ја од ње га учи ни ла прин ци пи јел но са ра дљи ви јом лич но
шћу кад је реч о из ра зи то по зи тив ном, не кри тич ком ко мен та риса
њу ста во ва за пад них др жав них струк ту ра. Та ко је, при ме ра ра ди, 
Ру жди 1999. го ди не, на про те сте због бом бар до ва ња Ср би је и Цр не 
Го ре, од го во рио име но ва њем Ханд кеа у ли сту Guardian за глав ног 
тр ка ча за ти ту лу „ме ђу на род ног мо ро на го ди не” због ње го вих „се
ри ја стра сних апо ло ги ја ге но цид ног ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше
ви ћа”, а по бед ник је био Чарлс тон Хе стон као ло би ста ре вол ве раш. 
На вест о Ханд ке о вом Но бе лу 2019. го ди не, Ру жди из ја вљу је: „Да нас 
не мам ни шта да до дам, али се др жим оно га што сам та да на пи сао.”14 
На па ди ма на Ханд кеа сво је до при но се да ли су Ален Фин кел кра ут 
(на зи ва га „иде о ло шким мон стру мом”), Су зан Сон таг (ко ја ми сли 
да су Ханд ке о ви ко мен та ри ко нач но за вр ши ли при чу о ње му код 
ње го вих ра ни јих при ја те ља у Њу јор ку), Џо на тан Ли тел („Он мо же 
би ти фан та сти чан умет ник, али је као људ ско би ће он мој не при
јатељ... он је шу пак...”).15 Не ће се ла ко за бо ра ви ти ни ре чи Фи ли па 
Да ви да ко ји ве ли да „Ханд ке, све сно или не, оста је ту жни и ру жни 
сим бол по гре шног раз у ме ва ња у јед ном мрач ном вре ме ну, тра гич
ном вре ме ну кр ва вог рас па да Југoславије”.16 Сти че се ути сак да 
ни ко од ових гла сно го вор ни ка и опа да ча Ханд ке о вог де ла ни је та 
де ла по себ но ни раз ма трао: Ханд ке, на и ме, ни је не кри тич ки бра
нио Ср бе не го се са мо за ла гао да се објек тив ни је са гле да ју све окол
но сти то га рас па да, да се Ср би ма (а ни би ло ко ме дру го ме) не 

14 Сви ци та ти пре у зе ти са ин те р нет сај та ли ста Guardian, пре вео Иван 
Не гри шо рац; кон сул та ци је оба вље не 5. но вем бра 2021.

15 Сви на во ди, нав. ме сто, прев. И. Н.
16 Ци тат пре у зет са сај та Монитор, при лог по ста вљен 26. X 2019; при ступ 

сај ту на чи њен 5. XI 2021.
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по ни шта ва сва ки људ ски лик, те да се и њи хов аспе кат при че узме 
у озбиљ но раз ма тра ње. То на из глед ни је мно го, али се у усло ви ма 
но во у спо ста вље ног де лик та ми шље ња у кул ту рал ном си сте му 
За па да то по ка зу је го то во не мо гу ћим. 

Та квих при ме ра из ри чи тих оп ту жби на Ханд ке ов ра чун има 
мно го, али на сву сре ћу су и мно ги пра ви, истин ски пи сци Ханд кеа 
бра ни ли, зна ју ћи да ти ме бра не и соп стве но, али и на чел но пра во на 
раз ли ку, на сло бод но ми шље ње и умет нич ко из ра жа ва ње. Та ко 
су оста ле за пам ће не ис кре не ре чи Ел фри де Је ли нек, ко ја је, са знав
ши да је сво је вре ме но но ми но ва на за Но бе ла, ми сли ла да ће Коми
си ја да ти пу ну пред ност Ханд кеу, а ка да је ту на гра ду 2004. ипак 
она до би ла, ни је скри ва ла свој ин тим ни став да је, у од но су на 
Ханд кеа, она сте кла пред ност за то што је же на. Две го ди не по сле 
до де ле на гра де, по све до чи ла је ка ко сма тра да Ханд ке то нео спор
но за слу жу је: „Мо ли ла сам се да он не умре или се не раз бо ли!”, 
ка ко би прав да ипак би ла на ми ре на.17 Ка да је 2019. Ханд ке ко нач
но до био Но бе ла, Је ли не ко ва је из ја ви ла: „ве ли ки пи сац Ханд ке 
де се то стру ко је већ за ра дио Но бе ло ву на гра ду”, а ње на оце на за
сни ва се ис кљу чи во на оце ни књи жев них вред но сти.18 Та ко се 
не пре ста но суд јав но сти ис по ља вао у об ли ку кла сич не клац ка ли
це: на јед ној стра ни не ки љу ди иду на ни же, а на дру гој не ки љу ди 
иду на ви ше! 

Јав ност не са мо на За па ду, не го чак и у Ср би ји, би ла је по де
ље на, а ме ђу Ср би ма при го во ре Ханд кеу има ли су пр вен стве но 
љу ди ко ји ма је до гло ба ли за ци о них пр о це са у све ту ви ше ста ло 
не го до еле мен тар ног оп стан ка Ср ба и срп ске кул ту ре. Та ко је по
ста ло ја сно да су та кви за ступ ни ци гло ба ли стич ких иде о ло шких 
за но са ле ги тим ни на след ни ци ко му ни стич ких за но са: да ли је основ
ни циљ ко му ни стич ко дру штво ор га ни зо ва но по марк си стич ким 
на че ли ма или је циљ гло ба ли стич ко дру штво ор га ни зо ва но по 
ли бе рал ноде мо крат ским на че ли ма, та квом мен тал ном скло пу 
го то во да је све јед но! У оба слу ча ја уто пиј ска ствар ност ‒ и то 
са ма по се би, као уто пи ја, а не по спе ци фич но сти сво јих ци ље ва 
‒ са свим је за кри ва ла, па и по ни шта ва ла са му по ли тич ку ре ал ност 
и кри тич ке мо де ле ми шље ња, а при мар на је по ста ја ла за но сна 
за па ље ност и из ра зи тост до жи вља ја иза зва них пар ти ци па ци јом 
уну тар ве ли ких, свет ских про је ка та. Од та квих за но са при род но 

17 Ње не ре чи на ве де не су пре ма ин тер нет сај ту ли ста FinancialTimes, по 
тек сту Бе на На пар сте ка „High an xi ety”, ко ји је по ста вљен 27. X 2006; фраг мент 
пре вео И. Н., а тек сту је при сту пље но 5. XI 2021.

18 На ве де но пре ма сај ту DW.com, по тек сту Са би не Пе шел „No bel La u re a te 
Pe ter Hand ke’s cri tics and sup por ters”, ко ји је по ста вљен 5. XII 2019; фраг мент пре
вео И. Н., а тек сту при сту пље но 5. XI 2021.
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је да се ре ал ност ни је мо гла ва ља но са гле да ти, па је до шло до спе
ци фич не тран сфор ма ци је: уме сто ко му ни стич ке Мо скве цен тар 
све та је по стао гло ба ли стич ки Ва шинг тон и Бри сел. Уме сто оних 
ко ји би, кад ко му ни стич ка ки ша па да у Мо скви, спрем но ши ри ли 
ки шо бра не у Бе о гра ду и у мно гим дру гим гра до ви ма све та, са да 
смо до би ли оне ко ји сво је гло ба ли стич ке ки шо бра не ши ре у за ви
сно сти од то га да ли ки ша па да у Ва шинг то ну или Бри се лу.

Нај нор мал ни ји и нај при род ни ји ре зон тре ба ло би пре вас ход
но да обра ћа па жњу на ме те о ро ло шке при ли ке у Ср би ји или на 
би ло ком дру гом од го ва ра ју ћем про сто ру где чо век жи ви, па да у 
скла ду са та квим чи ње нич ним ста њем до но си од лу ке о рас кла
па њу или скла па њу ки шо бра на. Је ди но та кав, не сум њи во ис пра ван 
став по ста јао је све ма ње за сту пљен и при хва тљив, а на ме сто то га 
по ста ју нор мал на и при хва тљи ва апри о ри стич ка за кљу чи ва ња без 
ика квог упо ри шта у чи ње ни ца ма и у са мом лич ном ис ку ству. Зато 
се о Ханд кеу и ње го вом де лу мо гу из ја шња ва ти чак и они ко ји га 
са свим очи глед но ни су чи та ли и ни су о све му па жљи во про ми сли
ли! У окви ру та квог мен тал ног скло па, спрем ног да се из ја ша ња ва 
и о оно ме што не по зна је, спрем ног да с ра до шћу при ми све обли
ке им пе ри јал ног де ло ва ња свет ских цен та ра мо ћи, те скло ног „ду ху 
са мо по ри ца ња” (Ми ло Лом пар), „ау то шо ви ни зму” (Зо ран Ћир ја
ко вић), „ис тра зи пре да ка” (Иван Не гри шо рац), ра зно вр сни об ли ци 
кри тич ке све сти, а по го то во ра фи ни ра но Ханд ке о во све до чан ство, 
по ста је крај ње не по жељ но. 

Зна ју ћи ко ли ко су гла сни и ор га ни зо ва ни они ко ји тре ба да 
ра де у ко рист ште те срп ско га на ро да, те ко ли ко су ак тив ни и у по
гле ду оспо ра ва ња Пе те ра Ханд кеа, у срп ској кул ту ри је увек би ло 
оних ко ји су па жљи во чи та ли и ту ма чи ли де ло не мач ког пи сца. 
Та ква јед на гру па ци ја слич но ми шље ни ка је у Гра ча ни ци, 9. де цем
бра 2019, дан уо чи са мог чи на до де ле Но бе ло ве на гра де, ор га ни зо
ва ла Све ча ну ака де ми ју у част Пе те ра Ханд кеа. Ор га ни за то ри су 
би ли из Гра ча ни це и Но вог Са да: Дом кул ту ре „Гра ча ни ца”, Ма
ти ца срп ска, Би бли о те ка Ма ти це срп ске и Срп ско на род но по зори
ште. Про грам је на чи њен у знак за хвал но сти за све што је Ханд ке 
учи нио за Ср бе, срп ску кул ту ру, по себ но за Ко со во и Ме то хи ју, а 
као исто вре ме но и под се ћа ња да је Ханд ке не са мо до бит ник Но
бе ло ве на гра де не го и но си лац Злат ног кр ста све тог кне за Ла за ра 
за 2009. го ди ну. У про гра му је би ло ре чи о са мом Ханд ке о вом књи
жев ном де лу, о ње го вим књи га ма по све ће ним те ма ма кр ва вог рас
ту ра ња СФР Ју го сла ви је, али и о са свим лич ним се ћа њи ма на су
сре те и дру же ња са ве ли ким пи сцем. У про гра му су уче ство ва ли 
пе сни ци, књи жев ни ци и про у ча ва о ци књи жев но сти: проф. др Дра
ган Ста нић (Иван Не гри шо рац), Се ли мир Ра ду ло вић, проф. др Зо ран 
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Ђе рић, мр Жи во јин Ра ко че вић, проф. др Дра го мир Ко стић, Де јан 
Ба љо ше вић, Рат ко По по вић, Но ви ца Со вр лић, Ђор ђе Јев тић, Зо ран 
Ђор ђе вић и Бран ки ца Ко стић, као и глу ми це: Со ња Да мја но вић 
и Је ле на Срећ ков. Та ко је са све тог ме ста, из не по сред не бли зи не 
ма на сти ра Гра ча ни це, Ханд кеу по сла та брат ска по ру ка љу ба ви и 
по што ва ња, са свим су прот на од че сто пре гла сних, гло ба ли стич ки 
остра шће них и не у те ме ље них оспо ра ва ла ца ње го вог де ла и жи вот
ног чи на.

Овај су коб ко ји се око Ханд кеа отво рио, очи глед но по чи ва на 
илиили ал тер на ти ви и ту по ми ре ња из ме ђу две ју гру па ци ја као 
да не ма. У сре ди шту овог су ко ба је сте пи та ње: да ли ће кул ту рал ни 
си стем За па да и де мо крат ског све та по ни шти ти та квог екс цен три
ка, ства ра о ца и умет ни ка ка кав је Ханд ке или ће Ханд ке ус пе ти 
да се на мет не том кул ту рал ном си сте му као ре ле вант на чи ње ни
ца спо соб на да оп ста не упр кос свим ор га ни зо ва ним на па ди ма и 
оспо ра ва њи ма ра зно вр сних кул тур тре ге ра на чи јим ра ме ни ма 
по чи ва по ме ну ти си стем? Ов де је, да кле, на де лу је дан об лик кул
ту рал ног, али и све оп штег, хи брид ног ра та у чи јем сре ди шту је сте 
си стем пре о бли ко ва ња гло бал ног све та на окру тан, зло чи нач ки 
на чин: жр тве то га ра та је су, и би ће, мно ги ма ли на ро ди без аде кват
не за шти те, а кључ ни про та го ни сти је су за пад ни цен три по ли тич
ке, вој не, еко ном ске и ме диј ске мо ћи и кључ ни кре а то ри кри зних 
жа ри шта ши ром све та. Ханд ке се ов де по ја вљу је као ве о ма не у го дан 
све док у ни ка да отво ре ном про це су про тив нај ва жни јих зло чи на ца 
чи та вог гло ба ли стич ког, пла не тар ног си сте ма ка кав се од по чет ка 
де ве де се тих го ди на XX ве ка ета бли ра на, ре кло би се, не за у ста вљив 
и суд бин ски на чин. Ханд ке о ва по бу на про тив то га си сте ма са др жи 
не што оди ста тра гич ки уз ви ше но, а чи ни се као да је он устао про
тив са ме суд би не: мно ги би, у том су да ру, мо гли по ми сли ти да 
ну жно сле ди са мо ње гов по раз, и ни шта ви ше.

ДвеидејеЕвропе

Уза сву ла ко ћу са ко јом мо же мо од ре ди ти при ро ду овог суко ба 
и кул ту рал ног ра та у чи јем скло пу се ја вља, мо ра мо се те мељ ни
је и ду бље за пи та ти шта је то Ханд ке учи нио што се у кул ту рал
ном си сте му За па да по ка за ло као оди ста нео про сти ви грех? Ва ља 
од мах кон ста то ва ти да он ни је ни ти учи нио ни ти ре као ишта што 
не ко дру ги, исти на – на дру га чи ји на чин, све то већ ни је ре као. 
Дру гим ре чи ма, у Ханд ке о вом слу ча ју ни је нај пре суд ни ји фе но мен 
са свим од ре ђе ног, по себ ног са знај ног ста ва пре ма фе но ме ни ма 
ко је је он ста вио у сре ди ште сво је спи са тељ ске па жње. Та ква са зна
ња, у ра спо ну од на уч них уви да ка кве обез бе ђу ју по ли ти ко ло ги ја, 
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ге о по ли ти ка, кон спи ро ло ги ја, вој не на у ке, еко но ми ја, ко му ни ко
ло ги ја, ме ди о ло ги ја и мно ге дру ге ди сци пли не не опи су ју пре ци
зно пра ву при ро ду ње го вог уви да, а уз то с раз ло гом мо же мо кон
ста то ва ти да та ква са зна ња, и то у на уч но мно го ре ле вант ни јем 
об ли ку, про на ла зи мо код ра зних по ли тич ких ана ли ти ча ра бал
кан ске си ту а ци је и исто ри о гра фа ко ји су се ба ви ли суд би ном СФР 
Ју го сла ви је19 ‒ код из у ча ва о ца ка кви су Сми ља Авра мов, Ко ста 
Ча во шки, Но ам Чом ски, Едвард Хер ман, Да ја на Џон стон, Је ле на 
Гу ско ва, Алек сан дар Ду гин и др. 

Ханд ке о ва ино ва ци ја ве за на је пак за основ ни књи жев ни ме
ди јум чи је је из ра жај не мо гућ но сти он ис ко ри стио у нај ве ћој мо
гу ћој ме ри, па ње го во све до че ње не мо же мо сме шта ти у стро го 
по ли тич ки кон текст ре зо но ва ња. Ње го во све до че ње је пр вен стве но 
књи жев но и чак пе снич ко, оно је пре вас ход но по сле ди ца естет ског 
опа жа ња ствар но сти, али је тај умет нич ки чин са др жа вао и не сум
њи ве по ли тич ке ефек те. Нај ве ћа не у год ност Ханд ке о ве по зи ци је 
и је сте по сле ди ца упра во чи ње ни це да ње гов по ду хват не ма ника
кву стро го по ли тич ку мо ти ва ци ју не го је та мо ти ва ци ја са др жа на 
у са мом жи во ту и људ ској ствар но сти ко ју он хо ће умет нич ки да 
пер ци пи ра и да је са чу ва у је зи ку. Па ра док сал но ре че но, Ханд ке
о ва сна га са др жа на је у чи ње ни ци ње го вих ин тен ци о нал них сла
бо сти, тј. у од су ству сва ке по ли тич ке во ље за мо ћи ко ја би се при
мар но ути ски ва ла у по чет ни на ум, а тај на ум је усме рен ис кљу чи во 
ка то ме да пу ту је, по сма тра и пи ше о по сле ди ца ма дро бље ња СФР 
Ју го сла ви је. Ханд ке ни је же лео да бра ни Ср бе, па је за то ис пи сао 
стра ни це ко је је ис пи сао, не го је обр ну то: по чео да бра ни Ср бе јер 
му је естет ско, пу то пи сно, на ра тив но ис ку ство на те ре ну на ло жило 
да је ди но та квим ста но ви штем мо же да од бра ни пра во до сто јан
стве ног оп стан ка тих љу ди ко је је де скрип тив но, ис ку стве но и 
на ра тив но из у ча вао, као и да од бра ни не са мо чи тав је дан на род 
из ло жен про це су де мо ни за ци је не го и да за шти ти соп стве ну част 
све до ка и углед исти но љу би вог чо ве ка.

Ње го ва по чет на по зи ци ја је, шта ви ше, би ла са свим су прот на од 
оне за ко ју је оп ту жен: он је на по че ци ма кри зе у СФР Ју го сла ви је 

19 Од нос За па да пре ма СФР Ју го сла ви ји је, при ме ра ра ди, Сми ља Авра мов 
ја сно име но ва ла већ на сло вом сво је књи ге ПостхеројскиратпротивЈугославије, 
а ка ко вре ме од ми че, основ ни став ко ји је де таљ но обра зла га ла са мо до би ја на 
сна зи, увер љи во сти и ја сно ћи: „Ју го сла ви ја као за јед ни ца три ју ју го сло вен ских 
на ро да: Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца – про и за шла је из хе рој ског ра та: ство ре на 
је 1918. на те ме љу вој них, по ли тич ких и мо рал них успе ха ко је је из во је ва ла 
Ср би ја, је ди на су ве ре на др жа ва на том про сто ру, је ди на са ве зни ца де мо крат ског 
За па да. Ра зо ре на је у пост хе рој ском ра ту, 1991‒1995, ко ји је по вео ује ди ње ни За
пад (ЕУ и САД) у са ве зу са здру же ном екс трем ном де сни цом и ле ви цом у Хр ват
ској и Сло ве ни ји.” (Сми ља Авра мов, ПостхеројскиратпротивЈугославије, ЛДИ, 
Ве тер ник 1997, стр. 443).
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био при род но ве зан за по ли тич ку по зи ци ју Сло ве на ца (као Слове
нац по мај ци, те по сен ти мен ту по ре кла и по сло ве нач ком је зи ку 
ко јим је вла дао), по том за по зи ци ју Хр ва та (као ка то лик по ре клом), 
а на кло ност ка Ср би ма ра сла је у ме ри у ко јој је је ди но у овом на
ро ду ви део ис кре ну же љу да се, упр кос свим сла бо сти ма, очу ва 
ју го сло вен ска по ли тич ка за јед ни ца. Та ко је Ханд ке као сим па ти зер 
Ју го сла ви је по сте пе но сти цао све ве ће сим па ти је за Ср бе и њи хо
ву по ли тич ку по зи ци ју, а ње го ве сим па ти је су са мо ра сле у ме ри 
у ко јој су упра во Ср би, а пре све га њи хо во по ли тич ко вођ ство, али 
и чи тав на род (и то на свим ме сти ма: у Ср би ји, Ре пу бли ци Срп ској, 
Цр ној Го ри, Хр ват ској и др.), ну жно би ва ли жи го са ни као нај ве ћи 
на ци о на ли сти и ис кљу чи ви крив ци за рас пад Ју го сла ви је, те као 
истин ски де мо ни ко ји (са праг ма тич ног ста но ви шта за пад не поли
тич ке и вој не мо ћи) за слу жу ју да бу ду пре зре ни и ис кљу че ни из 
за јед ни це на ро да ко ји сме ју да бри ну о соп стве ном оп стан ку. За 
Ср бе је, као при ме рен ам би јент, при пре мље но ис кљу чи во „ђу бри
ште исто ри је”. Ханд ке је, да кле, јед но став но опа зио да је де мон ска 
по ка рак те ру та иде ја за пад них цен та ра мо ћи о оп штој срп ској кри
ви ци за све што се до га ђа ло, што се до га ђа, и што ће се до га ђа ти 
на ју го сло вен ској те ри то ри ји, а да је ствар ност, de fac to, пот пу но 
обр ну та: Ср би ма се на но си нај ве ћа не прав да, а упр кос свим њи хо
вим на по ри ма за пад ни цен три мо ћи ис кљу чи во ра де на то ме да се 
ти на по ри мар ги на ли зу ју, де ле ги ти ми шу и кри ми на ли зу ју. Ханд
ке о ва не по сред на књи жев ноумет нич ка са зна ња о све му ово ме су 
ве о ма дис крет на, по ступ но гра ђе на, али не дво сми сле на: она ни су 
на ста ла као про дукт по ли тич ког и иде о ло шког де ло ва ња не го као 
из раз чи сто књи жев ног, умет нич ког и естет ског уви да. 

Си ту а ци ју на су ко бље ном Бал ка ну и на раз ва ли на ма СФР 
Ју го сла ви је при вла чи ла је Ханд кеа у ду гом вре мен ском ра спо ну 
(о то ме је об ја вљи вао књи ге у пе ри о ду од 1991. до 2011. го ди не), али 
је и до да на да на шњег очу вао па жњу с ко јом се ра за би ра у сло же ним 
сло ве нач косрп скохр ват скобо шњач коал бан ским ре ла ци ја ма 
ко је се још за ду го не ће сми ри ти. Чак и кад би он хтео да за бо ра ви 
све ове кр ва ве му ке и про бле ме, та ко не што му не ће до пу сти ти 
ка ко иде о ло шки за ступ ни ци оних на ро да ко ји се у ње го вим све
до чан стви ма осе ћа ју ус кра ће ним, та ко, још и ви ше, офи ци јел ни 
пред став ни ци по ли тич ковој ног и кул ту рал ног еста бли шмен та 
за пад них зе ма ља ко ји не пра шта ју де ликт ми шље ња и умет нич ких 
сло бо да и не под но се кр ше ње кон вен ци ја тзв. по ли тич ке ко рект
но сти. На тај на чин, усред ли бе рал ног и де мо крат ски опре де ље ног 
За па да Ханд ке све очи глед ни је и озбиљ ни је пре по зна је ка ко се 
ве о ма ла ко ус по ста вља ју обра сци не кри тич ког ми шље ња и чак отво
ре на иде о ло шка за сле пље ност. У свим тим слу ча је ви ма по сле ди це 
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по по на ша ње љу ди, па и по сло бо де умет нич ког из ра жа ва ња ве о ма 
су слич не, а сво де се на об ли ке те шке ин хи би ци је и ужа сног осе
ћа ња не ла год но сти сва ко га ко би хтео да ми сли и из ра жа ва се као 
сло бод но људ ско би ће. Ка да се та ко не што де ша ва, он да сва ки сен
зи бил ни чо век мо ра за кљу чи ти да су у том слу ча ју на де лу не ка
кви пр ља ви по ли тич ки и вој ни чи но ви, али и не га тив ни мо рал ни 
и естет ски про це си ко ји угро жа ва ју сло бо ду, брат ство и јед на кост 
љу ди на ше га до ба. 

А упра во ту, где се угро жа ва су штин ска ва жност људ ске сло
бо де, ну жно се, по но во, на ме ће пи та ње шта је то да на шња Евро па 
и ка ко се она мо же раз у ме ти? У вре ме ни ма уо чи ру ше ња Бер лин
ског зи да ова кул тур ноци ви ли за циј ска и по ли тич коеко ном ска 
за јед ни ца је по ка зи ва ла ис кљу чи во сво је сјај но и чи сто ли це, а ту 
иде ју су об ли ко ва ли ми сли о ци са ду бин ским уто пиј ским по тре
ба ма и за ми сли ма. Та ко је, раз ма тра ју ћи низ пи та ња ко је про блем 
Евро пе ну жно отва ра, Ед гар Мо рен сјај но по ка зао шта то зна чи 
по зи тив но „ми сли ти Евро пу”, па је у сво јој зна ме ни тој књи зи Penser
l’Europe (1987; срп ски пре вод Спа со ја Ћу зу ла на до дат но је дра ма
ти зо вао на слов, па смо уме сто на сло ва МислитиЕвропу до би ли 
на гла ше но упит ну ин то на ци ју: КакомислитиЕвропу, 1989) по
ста вио чи тав кон структ у ко јем су се ја сно ис ти ца ле но се ће иде је: 
ду би не тра ди ци је, за јед ни штво суд би не, зна чај кул ту ре и све оп ште 
кул тур но вре ње, пер спек ти ве ху ма ни зма, ума и на у ке, из град ња 
но ве све сти о за јед ни штву, свест о опа сно сти ма, пре суд на ва жност 
ди ја ло га и де мо кра ти је, бри га о Дру го ме и сл.20 Та ко из ло же не 
иде је Евро пе би ле су мно го стру ко при влач не и те шко им је одо
ле ти због ње них не сум њи вих де мо крат ских, ху ма ни стич ких и 
уто пиј ских про јек ци ја. Ако су по чет не иде је Евро пе из ла га ли 
ми сли о ци ко ји су са ња ри и пе сни ци, али и иде о ло зи, по ли ти ча ри 
и еко но ми сти, он да су са му ствар ност те иде је, тј. др жав ни по ре
дак по сле на стан ка Европ ске уни је 1993. го ди не, вре ме ном све 
ви ше пре у зи ма ли и по че ли у пот пу но сти да кон тро ли шу би ро
кра те и чи нов ни ци, по ли ти ча ри и вој ни ци, би зни сме ни и бан ка ри, 
вла сни ци круп но га ка пи та ла и но си о ци мо ћи у ме ђу на род ним 

20 Упр кос то ме што је Ед гар Мо рен мно ге ис хо ди шне про це се на слу ћи вао, 
ипак су ви ше не го очи глед ни по ку ша ји иде а ли за ци је, а по себ но усред сре ђе ња 
пре вас ход но на ову Све тлу, Бо го ли ку Евро пу: „Бом ба ви си над њом, а Евро па 
је мир на; у сре ди шту је опа сно сти, али је она из ван исто ри је. Евро па је на пе ри
фе ри ји до ба пла не тар ног же ље за, али из ње га са ма не мо же иза ћи. Око ње, сви јет 
је у аго ни ји. Ри јеч ago nia зна чи тје скоб ну бор бу, уну тра шњи су коб. Сва ко рађа
ње, као и сва ка смрт, је аго нич но. На ла зи мо се у аго ни ји јед ног сви је та ко ји не 
сти же да умре. Не зна мо да ли ће то ко нач но би ти аго ни ја смр ти или аго ни ја ра
ђа ња. Не ма мо ви ше ви дљи ве бу дућ но сти.” (Ед гар Мо рен, КакомислитиЕвропу, 
пре вео Спа со је Ћу зу лан, Свје тлост, Са ра је во 1989, стр. 167).
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кор по ра тив ним си сте ми ма, кре а то ри кри зних жа ри шта и кон спи
ро ло зи. Евро па ви ше не ма из глед ис кљу чи во све тло сног, иде ал ног 
би ћа, а њен лик је одав но по чео да би ва обе ле жен там ним ни јан са ма.

Сто га мо же мо не дво сми сле но утвр ди ти да иде ја Евро пе, и 
да нас, као и у им пе ри јал ној про шло сти во де ћих европ ских зе ма
ља, има у се би бар два основ на ли ца, а та се ли ца бо ре око при ма
та у но се ћем, ба зич ном кон струк ту ко ји обе ћа ва да ће не са мо 
очу ва ти за јед ни цу не го је и да ље пло до но сно раз ви ја ти. Ду бин ски 
по глед на исто ри ју Евро пе ја сно по твр ђу је да су та два ли ца Евро пе 
од у век, још од ан ти ке, по сто ја ла на овом тлу, а да у људ ском дру
штву, те пре то га и у људ ској ду ши по сто је још од по ста ња чо ве ка 
и све та. Сто га мо же мо го во ри ти о два ма об ли ци ма Евро пе: о бого
ли кој Евро пи и о де мо но ли кој Евро пи. Бо го ли ка Евро па раз ви ја 
се као ан тро по цен трич на и те о цен трич на, де мо крат ска и хри шћан
ска, као за јед ни ца ко ја по чи ва на иде а ли ма исти не, до бра и ле по те, 
сло бо де, брат ства и јед на ко сти; Де мо но ли ка Евро па раз ви ја се као 
его цен трич на и тех но цен трич на, по ли то крат ска и ни хи ли стич ка, 
као за јед ни ца ко ја по чи ва на иде а ли ма при ви да, зла и ни шта ви ла, 
ма ши не, нов ца и ла жи. Евро па се раз ви ја ла у про сто ру из ме ђу ова 
два на че ла, па су на овом по љу он тич ких мо гућ но сти људ ског би ћа 
и дру штве не за јед ни це у Евро пи ро ђе не ка ко нај у зви ше ни је и нај
сјај ни је иде је ко је су обе ле жи ле свет фи ло со фи је, умет но сти и 
на у ке та ко и оне нај стра шни је и нај ра зор ни је иде је ко је су људ ски 
род по кре та ле на по ли тич ка де ло ва ња, вој не су ко бе, ра за ра ња и 
стра шне пат ње. Евро па, тач ни је њен За пад ни оде љак, је сте ме сто 
нај ве ће про из вод ње но вих иде ја и исто риј ских чи но ва, а оне су не 
са мо бо жан ског не го и де мон ског по ре кла: оне су на ста ле не са мо 
у окри љу Бо го ва, Исти не, Прав де, Ле по те, Ми ра не го и у окри љу 
Де мо на, Ла жи, На си ља, Ру жно ће, Ра та.

Сло же ност, тј. исто вре ме на при влач ност и не у год ност фе но
ме на Евро пе углав ном је по ве за на са чи ње ни цом да се ова два 
ли ца не по ја вљу ју одво је но, не го ис кљу чи во у сна жној ме ђу соб ној 
по ве за но сти, она ко ка ко би ан тич ки, тач ни је рим ски бог Ја нус 
под ра зу ме вао оба ли ца сра сла на ис тој гла ви.21 Раз ми шља ти о 

21 Не тре ба из гу би ти из ви да да је бог Ја нус сво је нај ра згра на ти је и нај и зра
зи ти је функ ци је до био код ста рих Ри мља на, где „вре ме ном он по ста је чу вар 
све та и це лог ко змо са, све ство ри тељ, отац бо го ва и љу ди”, али пре све га „бог свих 
про ла за, ко ји осма тра сва ки ула зак и из ла зак”, „по што ван по ред мно го број них 
про ла за и врат ни ца”, а „ње го ви атри бу ти су кључ и штап” (Дра го слав Сре јо вић, 
Алек сан дри на Цер ма но вић Ку зма но вић, Речникгрчкеиримскемитологије, Срп
ска књи жев на за дру га, Бе о град 1979, стр. 176). Овај, да кле, дво лич ни бог, ко ји 
је пр ви храм до био тек 260. го ди не п. н. е., је сте оте ло то во ре ње не ори јен тал ног 
на че ла ји на и јан га, као об ли ка че жње и по тра ге за це ли ном све га по сто је ћег, 
не го је пре вас ход но пер со ни фи ка ци ја сна ла же ња, спо соб но сти про на ла же ња 
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Евро пи, тач ни је о кул ту ри и све ту За па да ко ји Евро пу хо ће при
мар но да ре пре зен ту је, раз ми шља ти о све му то ме, а не са гле да ти 
ње но ко ли ко про дук тив но то ли ко и фа тал но двој ство, то би под
ра зу ме ва ло те мељ ни не у спех у спо зна њу пра ве, пу не ње не при
ро де обе ле же не спе ци фич ним од но сом из ме ђу до бра и зла. Та два 
ли ца Евро пе, та Све тла, Сун че ва, Бо го ли ка Евро па и Там на, Ноћ на, 
Де мо но ли ка Евро па не пре ста но се на ла зе у ме ђу соб ним ве за ма и 
тен зи ја ма, до ти ца ји ма и су да ри ма, па се та ква ди на ми ка мо ра ра
зу ме ти као оп ште, ди на мич ко свој ство ствар но сти ка ква је из гра
ђе на упра во на тлу Евро пе, као скуп про це са ко ји се ис по ста вља ју 
у нај ја сни јим, нај о чи глед ни јим по јав ним об ли ци ма. Мо гло би се 
сва ка ко ре ћи да су ова ква на че ла по сто ја ла од ар хај ских вре ме на, 
те да су из раз нај оп шти јих, он тич ких по став ки, али се ни ка ко не 
мо же по ре ћи чи ње ни ца да су те по став ке у Eвропи по ста ле ого ље
но ја сне као кон струк тив ни чи ни о ци упра во у епо си ка пи та ли зма 
као дру штве нееко ном ске фор ма ци је. 

Двесепобишесиле:СветлаиТамнаЕвропа

Са да шња, мо дер на и пост мо дер на Евро па је сте про стор на 
ко јем је ство рен ка пи та ли зам као дру штве ноеко ном ска фор ма
ци ја, али је и он, ка пи та ли зам, ство рио ова кву Евро пу ка ква је она 
да нас. Ка пи та ли зам је, без сум ње, пр вен стве но европ ски про из вод, 
а ње го во сре ди ште се на ла зи на про сто ру пре вас ход но ка то лич ко
про те стант ских кул ту ра, оја ча них и дру гим кул ту рал ним ком
по нен та ма, пре свих је вреј ским, а он да се тај спе ци фич ни култ 
ма те ри јал них до ба ра, нов ца и Злат ног те ле та про ши рио и на пра
во слав ни хри шћан ски, ислам ски, те це ло куп ни ори јен тал ни свет, 
па и на свет схва ћен као све ко ли ка, пла не тар на, гло бал на и гло
ба ли стич ка ствар ност. Мно го ве ков на при ча о Евро пи је сте пре 
све га при ча о то ме ка ко је на ве ли ком про сто ру, на кон ти нен тал
ном ма кро про сто ру са чи ње ном од мно штва на ро да, њи хо вих је
зи ка и кул ту ра по че ла да се из два ја уни вер зал на ме ра вред но сти 
људ ских чи но ва, а та је ме ра про на шла екви ва лент у нов цу и у пу
те ви ма ње го вог опло ђа ва ња. При том се ова кав си стем и од го ва ра
ју ћа мера вред но сти не за у ста вља ју ни вре мен ским ни про стор ним 
окви ри ма у ко ји ма су на ста ли, не го они на сто је да се ус по ста ве 
као уни вер зал на, пла не тар на вред ност це ло куп но га све та и чини
лац ко ји функ ци о ни ше по уну тра шњим ме ха ни зми ма соп стве не 

пу те ва, из ла ска из те шко ћа, лу кав ства и сл. Уко ли ко би смо при ро ду Евро пе са
гле да ва ли из ова кве, ја ну сов ске пер спек ти ве, он да у пр ви план при род но ула зе 
људ ска ве шти на и лу кав ство, а ни ка ко не бо жан ска че жња за це ло ви то шћу све та 
и уни вер зу ма. 
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сна ге.22 При ча о мо дер ној и пост мо дер ној Евро пи, сто га, је сте у 
ве ли кој ме ри при ча ко ја во ди ка то ко ви ма ка пи та ла и ка раз у ме
ва њу ка пи та ли зма као дру штве не струк ту ре, а она је у нај ве ћој 
ме ри про пра ће на и чи ном вер ских де но ми на ци ја и ства ра ња раз
ли чи тих об ли ка про те стан ти за ма, те по себ но сти про те стант ске 
ети ке ко ја је ‒ по убе дљи вом опи су Мак са Ве бе ра ‒ нај при бли
жни ја са мом ду ху ка пи та ли зма.23 Свет ка пи та ла и ка пи та ли зам 
као дру штве ноеко ном ска фор ма ци ја је ус пе ла на раз ли чи тим 
стра на ма све та јер са др жи јед но став ну по чет ну фор му лу, а уз то 
та фор му ла по све му од го ва ра до њим, ис кљу чи во ма те ри јал ним 
аспек ти ма људ ско га би ћа, мо ти ви шу ћи чо ве ка на мак си мал на 
прег ну ћа, на из глед без ика кве спо ља шње при си ле.

Ка да, ме ђу тим, го во ри мо о са вре ме ној Евро пи на кра ју XX 
и по чет ку XXI ве ка, ми го во ри мо о све ту у ко јем се не пре ста но 
об је ди њу ју раз ли чи ти аспек ти ствар но сти, ка ко они ве за ни за то
ко ве ка пи та ла ко ји зах те ва ју мак си мал но ко лек тив но рас те ре ће ње 

22 Кла сич не Марк со ве ана ли зе ја сно су ус по ста ви ле осно ве за ва ља но раз
ми шља ње о при ро ди ка пи та ла и ка пи та ли зма као дру штве ноеко ном ске фор
ма ци је: но ви са знај ни ре зул та ти су до пу ња ва ли и ис пра вља ли по је ди не уви де, 
али ни су по ни шти ле ба зич ну вред ност ње го вих уви да. Сто га и да нас ва же оне 
те мељ не по став ке ко је не мо же мо до ве сти у пи та ње, по пут оног по чет ног ста ва: 
„Прост роб ни про мет – про да ва ње ра ди ку по ва ња – слу жи као сред ство за ко
нач ни циљ ко ји се на ла зи ван про ме та, за при сва ја ње упо треб них вред но сти, 
за за до во ље ње по тре ба. На су прот то ме, про мет нов ца као ка пи та ла циљ је са мом 
се би, јер се опло ђа ва ње вред но сти зби ва је ди но у окви ру овог стал но об на вља
ног кре та ња. Сто га кре та ње ка пи та ла не ма гра ни ца. [...] Као све стан но си лац 
овог кре та ња, вла сник нов ца по ста је ка пи та ли ста. Ње го ва је лич ност или, бо ље 
ре ћи, ње гов је џеп по ла зна и по врат на тач ка нов ца. Објек тив ни са др жај оно га 
про ме та – опло ђа ва ње вред но сти – ње го ва је су бјек тив на свр ха, и као ка пи та ли
ста, тј. као пер со ни фи ко ван, во љом и све шћу об да рен ка пи тал, функ ци о ни ше 
он са мо уко ли ко је све ве ће при сва ја ње ап стракт ног бо гат ства је ди на по бу да 
ње го вих опе ра ци ја. Упо треб ну вред ност, да кле, не тре ба ни кад узи ма ти као 
не по сред ну свр ху ка пи та ли сте.” (Карл Маркс, Капитал:Критикаполитичке
економије, пр ви том, књи га 1, пре ве ли Мо ша Пи ја де и Ро до љуб Чо ла ко вић, Дела 
Кар ла Марк са и Фри дри ха Ен гел са, том 21, Ин сти тут за из у ча ва ње рад нич ког 
по кре та – Про све та, Бе о град 1974, стр. 142).

23 Макс Ве бер ис ти че „да се раз ви так ’ка пи та ли стич ког ду ха’ нај јед но
став ни је мо же схва ти ти као спо ред на по ја ва у скуп ном раз вит ку ра ци о на ли зма 
и да он мо ра би ти из во дљив из ње го вог прин ци пи јел ног ста ва пре ма крај њим 
про бле ми ма жи во та”, а то ме још до да је оне об ли ке исто риј ског раз во ја ра ци о
на ли зма ко ји во де ка из два ја њу ње го вог прак тич ног ис хо ди шта и ка иде ји жи
вот ног по зи ва: „Ако још уз то под ’прак тич ким ра ци о на ли змом’ ра зу ми је мо 
онај на чин жи во та ко ји сви јет свје сно до во ди у ве зу с ово зе маљ ским ин те ре си ма 
по је ди нач ног ја и ода тле о ње му су ди, он да је овај жи вот ни стил био, а још је и 
да нас, пра ва ти пич на осо би на на ро да с ’li be rum ar bi tri um’, као што је то Та ли
ја ну и Фран цу зу већ у кр ви; и ми смо се већ мо гли увје ри ти да ово ни је ни по што 
тло на ко је му је оно до во ђе ње чо вје ка у ве зу с ње го вим ’по зи вом’ као за дат ком 
ка кав је ка пи та ли зму по тре бан пр вен стве но успи је ва ло.” (Макс Ве бер, Проте
стантскаетикаидухкапитализма, пре вео Ни ка Ми ли ће вић, „Ве се лин Ма сле
ша”, Са ра је во 1989, стр. 47 и 48).
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и сло бо ду за сва ко га чо ве ка, та ко и они ве за ни за пра во на агре сив
ност и на си ље ко ји, уко ли ко за тре ба, мо гу при сил но да обез бе де 
по ме ну то со ци јал но рас те ре ће ње и ин ди ви ду ал ну сло бо ду. Сто га 
сви об ли ци жи во та Евро пе у ду гом вре мен ском то ку, а по го то во 
од вре ме на кон сти ту и са ња ка пи та ли зма као дру штве ноеко ном ске 
фор ма ци је, под ра зу ме ва ју не пре ста на ис ку ше ња раз ли чи тих об
ли ка кри зе и раз ре ше ња тих кри за.24 Та ква, сво је вр сна европ ска 
фе но ме но ло ги ја кри зе под ра зу ме ва стал на тре ња, су да ра ња и под
сти ца ња ко ја на ста ју из су о ча ва ња она два раз ли чи та, чак су прот
на ли ка Евро пе. Сви ти но ви ји исто риј ски про це си мо гу да бу ду 
са гле да ни уну тар мно го ши рих и ду бљих про це са ко ји су, ци ви
ли за циј ски по сма тра но, за по че ти у да ле ким, ар хај ским да љи на ма 
у ко ји ма су об ли ко ва на два ли ца Евро пе ко ја на ла зи мо и у да на
шњем ста њу Европ ске уни је и чи та вог За пад ног све та.25

От ка ко су за пад ни цен три мо ћи (САД, Европ ска уни ја, НА ТО 
пакт, ве ли ки кор по ра тив ни си сте ми итд.) кре ну ли у ства ра ње гло
ба ли стич ког пла не тар ног по рет ка, тј. ли бе рал нока пи та ли стич ког 
си сте ма без оба ла, све до ци смо ка ко се та стра те ги ја спро во ди 
ка ко ми лом (уз де мо крат ски али би и по ли тич ки при ста нак мно гих 

24 Сва озбиљ на из у ча ва ња при ро де и раз вој них то ко ва ка пи та ли зма ука
зу ју на чи ње ни цу да је реч о дру штве ноеко ном ској фор ма ци ји ко ја пе ри о дич но 
до жи вља ва из ра зи те кри зе, па у том сми слу мо же мо чак за кљу чи ти да ка пи та
ли зам по сто ји на на чин стал них кри за. Те кри зе ка пи та ли зам са вла да ва про нала
зе ћи увек но ве мо ду се сво га оп стан ка, а при том он вр ши спе ци фич не, не скри ве
не об ли ке на си ља, ка ко у од но су на сва ког по је дин ца та ко и на чи та ве со ци јал не 
гру пе, кла се и ста ле же, на чи та ве на ро де и др жа ве, па и на свет ски ме ђу на род ни 
по ре дак. При том ће ка пи та ли зам зах те ва ти сло бод ни при ста нак свих по ме ну тих 
(и дру гих не по ме ну тих) дру штве них ин стан ци ко је мо ра ју би ти ин те гри са не 
око до ми нант не уло ге нов ца, ка пи та ла и ма те ри јал них вред но сти као основ не 
ме ре чо ве ка и ње го вог све та. Сто га је Фер нан Бро дел дис крет но ука зао на про
ти ву реч но сти ко је ка пи та ли зам под ра зу ме ва, па не ис ти чу ћи на че ло на си ља, 
ана ли тич ки за кљу чу је: „При ви ле ги ја ма лог бро ја љу ди, ка пи та ли зам је не за ми
слив без ак тив не са рад ње дру штва. Он је не ми нов но јед на ре ал ност дру штве ног 
по рет ка, чак и јед на ре ал ност по ли тич ког по рет ка, чак и јед на ци ви ли за циј ска 
ре ал ност, јер је по треб но да, на из ве стан на чин, це ло дру штво ма ње ви ше све сно 
при хва та ње го ве вред но сти, а то ни је увек слу чај.” (Фер нан Бро дел, Динамика
капитализма, пре вео Бран ко Је лић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви
ћа, Срем ски Кар лов ци 1989, стр. 76).

25 На ко ји се све на чин мо гу по ја ви ти од ре ђе не про ти ву реч но сти ко је, 
по тен ци јал но, по ста ју из во ри ште кри зних си ту а ци ја уну тар кул тур ног си сте ма 
За па да, мо же се ја сно са гле да ти у раз ли ка ма ко је по сто је из ме ђу два ју кон це
па та др жа ва уну тар гло ба ли стич ког си сте ма. Због то га је, из у ча ва ју ћи по јав не 
об ли ке еко ном ске не јед на ко сти, То ма Пи ке ти упо зо рио: „По чет ком XXI ве ка, 
не ке не јед на ко сти бо гат ства ко је су на вод но не ста ле бли зу су да по но во до стиг ну, 
од но сно да над ма ше сво је исто риј ске вр хун це, у окви ру но ве свет ске еко но ми је, 
ко ја до но си ве ли ке на де (крај си ро ма штва) и јед на ко ве ли ке не прав де (не ки по
је дин ци су бо га ти исто ко ли ко и це ле зе мље).” (То ма Пи ке ти, Капиталу XXIвеку, 
пре ве ла Кри сти на Бо ја но вић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2015, стр. 505).
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ма лих др жа ва, уз раз ра ђе ну ко руп тив ну мре жу и ло би стич ки си стем 
ко ји па жљи во при пре ма до но ше ње од ре ђе них од лу ка на те ре ну где 
се де лу је, уз ус по ста вља ње дис крет но кон тро ли са ног си сте ма сиве 
еко но ми је, швер цер ске при вре де, пре ла зних зо на у ко ји ма се оба
вља ле га ли за ци ја кри ми но ге ног ка пи та ла и сл.) та ко и си лом (про
из вод ња мно гих кри зних жа ри шта, под сти ца ње те ро ри стич ких 
по кре та, по ку шај пре о бра жа ја те ро ри стич ких по кре та у ци вил ни 
сек тор ко ји се по том мо же кон тро ли са ти, а ако ни шта од то га не 
успе, он да се по се же за отво ре ном упо тре бом си ле и ра зно вр сних 
вој них ка па ци те та, за свр га ва њем не по жељ них ре жи ма и ус по ста
вља њем по слу шнич ких ње го вих об ли ка и сл.). На тај на чин се 
ства ра гло ба ли стич ки свет за сно ван на ли бе рал нока пи та ли стич
ком и де мо крат скопо ли тич ком по рет ку за шти ће ним вој нобез
бед но сним си сте мом НА ТО са ве за, а цео тај си стем тре ба да бу де 
при ка зан као не ка вр ста из у зет но по жељ ног по тро шач ког ра ја и 
цар ства сло бо де у ко јем љу ди жи ве и ра де у усло ви ма ма те ри јал
не сре ће и чи сто га за до вољ ства. 

На су прот то ме и па ра лел но са тим при вид но рај ским све том, 
по ста вљен је свет ко ји је Фу ку ја ма на звао „ђу бри штем исто ри је”, 
свет у ко јем по ста ју мо гу ћи, чак вр ло ве ро ват ни нај ра зно вр сни ји 
об ли ци по ре ме ћа ја ре гу лар ног по ли тич ког, еко ном ског, мо рал ног 
и сва ког дру гог си сте ма вред но сти. Про бле ми се дра ма тич но отва
ра ју он да ка да се ука же ка ко је ли бе рал нока пи та ли стич ки рај бит
но по ве зан са „ђу бри штем исто ри је”, те ка ко је овај дру ги про стор 
чак су штин ски нео п хо дан да би онај пр ви, иде а ли зо ва ни по ре дак 
уоп ште мо гао да се кон сти ту и ше и да ефи ка сно функ ци о ни ше. 
На ро чи то су еко ном ски аспек ти од но са ова два све та за ни мљи ви, 
јер је еви дент но да би се очу вао ре гу лар ни си стем по тро шач ког 
ра ја, мо ра по сто ја ти не јед на кост, тј. раз ли ка из ме ђу два си сте ма 
у ко јем се ко ри сте раз ли чи ти усло ви за ра зно вр сне про це се пре во
ђе ња си сте ма је дан у дру ги, али и уз очу ва ње те мељ не не јед на ко
сти, чак на чел не не спо ји во сти два све та. Дру гим ре чи ма, гло бал ни 
свет мо же по чи ва ти са мо уз прет по став ку по сто ја ња још не гло
ба ли зо ва ног све та, при че му ће но си о ци про це са успе ва ти да уси
са ва ју, ис ко ри шћа ва ју и све ви ше упро па шћа ва ју онај део све та 
ко ји се сма тра не гло ба ли зо ва ним де лом про це са и об ли ком пра вог 
„ђу бри шта исто ри је”.

Ова кав об лик по де ла уло га ве о ма мно го под се ћа на де о бу 
људ ског све та ка кву смо има ли не ка да у ан ти ци, пре све га уну тар 
де мо крат ског, ци ви ли зо ва ног по рет ка у грч ком по ли су (у Ати ни, 
на при мер) или у Рим ској им пе ри ји. Сло бод ни гра ђа ни ко ји ко ри
сте де мо крат ска пра ва укљу че ни су у по ли тич ки си стем по ли са 
ко ји не би мо гао да функ ци о ни ше да не ма не сло бод них љу ди, 
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са чи ње них пре све га од же на, де це и ро бо ва.26 У ан тич ком Ри му, 
а у скла ду са им пе ри јал ном при ро дом Рим ске др жа ве, од нос изме
ђу рим ског гра ђа ни на и вар ва ри на је ве о ма чвр сто де фи ни сан као 
од нос не јед на ко сти: вар ва рин је уз то као роб услов све оп штег 
функ ци о ни са ња дру штве ног, ци ви ли зо ва ног, еко ном ског и по ли
тич ког по рет ка Рим ске ре пу бли ке, али су исто вре ме но не пре ста
на осва ја ња на про сто ри ма где вар ва ри жи ве би ли трај ни из вор 
до дат них вред но сти без ко јих би ци ви ли за циј ски на пре дак Рим ске 
им пе ри је био го то во не мо гућ.27 Ка да осмо три мо све ко ли ка исто
риј ска ис ку ства, па и кад са гле да мо пра ву при ро ду про це са гло
ба ли за ци је, мо же мо за кљу чи ти да по ли тич ка и еко ном ска иде ја 
јед на ко сти ре дов но по чи ва на ти хим, по пра ви лу скри ве ним и 
па жљи во скри ва ним од но си ма не јед на ко сти, те да тзв. еко ном ски 
раз вој во ди упра во ка по твр ђи ва њу та квих од но са не јед на ко сти.28 

Чи тав гло ба ли стич ки свет, па и САД и Европ ска уни ја, тј. 
за јед ни штво За пад них зе ма ља, пре у зи ма ју пу ну до ми на ци ју од 
кра ја осам де се тих го ди на ХХ ве ка, бар од па да Бер лин ског зи да 
1989, па су до да на шњих да на ја сно ма ни фе сто ва ли сво ју пра ву 
при ро ду, сво је вр ли не, али и очи глед не ма не. Да нас је са вр ше но 
ја сно ве ли ко и ак тив но уче шће За пад ног бло ка у дво сми сле ним 
и опа сним про це си ма гло ба ли за ци је све та, им пе ри јал ног ши ре ња 
и бес кру пу ло зног по ли тич ког, вој ног и еко ном ског осва ја ња све та, 
осва ја ња ко је не ис ка зу је го то во ни ка кве ми ло сти, а уз то под ра

26 Ка да, при ме ра ра ди, Ари сто тел рас пра вља о мо рал ним вр ли на ма, он ће 
кон ста то ва ти „да сви тре ба да их има ју али не у истом сми слу, већ сва ко пре ма 
на ме ни за ко ју је ство рен”. Та ко вр ли на хра бро сти тре ба на раз ли чи те на чи не 
да бу де при сут на код му шка ра ца и же на, тј. да бу де „хра брост му шкар ца у 
скла ду с ње го вим за дат ком да вла да, а хра брост же не је у скла ду с ње ном под
ре ђе ном уло гом”, те да „за све, сем за му шкар це, тре ба да ва жи оно што је пе сник 
ре као за же ну: же ни је ћу та ње на кит”. Вр ли на де те та „ни је вр ли на у од но су на 
ње га са мог већ у од но су на ње гов пу ни раз вој и у од но су на оног ко га во ди и 
вас пи та ва”, а ро бу је ве о ма ма ло вр ли на нео п ход но, тек „то ли ко да не за не ма ри 
сво је ду жно сти због не ди сци пли не или ле но сти”. (Ви де ти: Ари сто тел, Поли
тика, пре ве ла Љи ља на Ста но је вић Цре па јац, БИГЗ, Бе о град 1975, стр. 21). 

27 На ве о ма за ни мљи ве па ра ле ле из ме ђу ан тич ког Ри ма и Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва на по чет ку XXI ве ка ука зао је Алек сан дар Га јић у књи зи 
АмерикаиРим:империјалнепаралеле, где је опи сао ко ли ко слич но сти то ли ко 
и раз ли ка из ме ђу ове две си ле све та: те па ра ле ле се од но се ко ли ко у по гле ду 
на чи на на стан ка, уну тра шњег устрој ства и на чи на функ ци о ни са ња, то ли ко и 
оче ки ва них до га ђа ја у бу дућ но сти (ви де ти бар за кључ не ау то ро ве оце не, нав. 
де ло, Ca te na mun di – Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град 2019, стр. 215‒225). 

28 Овом про бле му То ма Пи ке ти по кла ња ве ли ку ис тра жи вач ку па жњу, 
па је до бар део ње го ве књи ге Капиталу XXIвеку по све ћен упра во по јав ним 
об ли ци ма ово га ти па (на ци о нал на и гло бал на, ин ди ви ду ал на и др жав на не јед
на кост, не јед на кост до хо да ка и вла сни штва над ка пи та лом и др.), те да је цен
трал но пи та ње ка кав тип др жа ве из гра ди ти ка ко би се ови об ли ци не јед на ко сти 
мо гли про ми шље но кон тро ли са ти и ре ша ва ти та ко да бу ду ко ри шће ни у со ци
јал но оправ да не свр хе (о то ме ви де ти, То ма Пи ке ти, нав. де ло, стр. 257‒502 и да ље).



1114

зу ме ва мно штво кон спи ра тив них об ли ка де лат но сти са не са гле
ди вим по сле ди ца ма по свет у це ли ни. Сто га да нас ни ко ме ђу 
озбиљ ним љу ди ма не мо же ви ше ве ро ва ти да је Европ ско за јед ни
штво са мо јед на пле ме ни та иде ја ко ја по чи ва на ва ља ним, ху ма ни
стич ким на че ли ма, а да је За пад не што са мо по се би до бро и пле
ме ни то; или ка ко је то, др же ћи да се на ла зи мо на вра ти ма јед ног 
но вог све та, гру па Do ors сво је вре ме но пе ва ла: „The West is the best!” 
Да нас се ла ко мо же за кљу чи ти да за пад на про из вод ња иде ја и 
ино ва тив на страст не ма свр ху у са мо ме се би не го је ду бо ко, не за
у ста вљи во и са свим амо рал но по ве за на са функ ци о нал ним обез
бе ђе њем им пе ри јал ног на сле ђа, са да шњо сти и бу дућ но сти ка ква 
се же ли утвр ди ти за За пад ни свет уну тар све о бу хват не, гло ба ли
стич ке по де ле уло га у бу дућ но сти.29 Са свим по мо де лу функ ци о
ни са ња ка пи та ла, моћ За па да има свр ху у са мом се би, у по тре би 
да се та моћ уве ћа и да до ве де до што ве ћег про фи та мо ћи.

Ком па ра тив не пред но сти За па да, ка ко у од но су на ре ал не 
та ко и на тек мо гу ће им пе ри јал не но си о це мо ћи, мо гу се про на ћи 
у на вод ној ме ко ћи из вед бе ко ју прак ти ку је За пад, а осно ва но мо
же мо прет по ста ви ти да се та на вод на ме ко ћа не ће на ћи код дру гих, 
ал тер на тив них цен та ра мо ћи. Са да, ка да се то ли ко го ди на об ли
ко вао За пад ни свет ко ји, у пе ри о ду 1989‒2015, ре кло би се ни је 
имао ни ка квих ал тер на ти ва, на го ми ла ло се, на жа лост, ису ви ше 
по да та ка ко ји го во ре о зло у по тре ба ма еле мен тар них де мо крат ских 
пра ва (да кле, упра во оних ци ви ли за циј ских про из во да ко ји су 
сма тра ни ис кљу чи вим, ле ги тим ним про из во дом За па да). По сле 
ни за та квих до га ђа ња (НА ТО ак тив но сти у СР Ју го сла ви ји 1999, 
у Ира ку 2003, Ли би ји 2006, Си ри ји 2015, Укра ји ни 2014. и 2022. и 
др.) ви ше се не мо гу не го ва ти не ви не и на ив не пред ста ве о Европ
ској уни ји, а још ви ше о САД, Ве ли кој Бри та ни ји и НА ТО за јед
ни ци за пад них зе ма ља. Сва ко ко је хтео да ви ди свет ка кав је сте, 
ла ко је мо гао да за кљу чи да су се два ли ка Евро пе сна жно, че о но 
су да ри ла и да је ту реч о две пот пу но су прот не, не спо ји ве си ле 
ко је се не мо гу из ми ри ти ни ти јед на са дру гом ни ти са це лим све том. 

29 Но ам Чом ски упо зо ра ва на опа сност од та квих стра те шких опре де ље ња 
др жав не по ли ти ке САД ко ја су до шла до из ра жа ја у „На ци о нал ној стра те ги ји 
без бед но сти Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва” из 2002, а у њој је од ре ђе на и мо
гућ ност упо тре бе си ле ши ром све та: „То је док три на пре вен тив ног ра та од но сно 
ра та за сва ки слу чај. То јест, Сје ди ње не Др жа ве ће вла да ти све том на си лу, а 
ако се та квој до ми на ци ји би ло шта су прот ста ви – без об зи ра на то да ли је не што 
не где у да љи ни, не што што је ис фа бри ко ва но, из ми шље но, за ми шље но или 
би ло шта слич но – Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве ће има ти пра во да уни ште тај 
иза зов пре не го што им по ста не прет ња. Зна чи, не ра ди се о ра ту ко ји тре ба да 
пред у хи три дру ги рат, већ о ра ту за сва ки слу чај.” (Деј вид Бар са ми ан и Но ам 
Чом ски, Империјалнеамбиције:разговорисаНоамомЧомским, пре ве ла Ве сна 
Џу ве ро вић, Ру би кон – Бе ок њи га, Но ви Сад – Бе о град 2009, стр. 7‒8).
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Та ко је За пад ја сно по ка зао да, упр кос свим шар мант ним при ча ма 
и ша ре ним ла жа ма, ње гов при мар ни став пре ма остат ку све та 
је сте она кав ка кав на ме ће ан тро по ло шко на че ло ко је све вред но сти 
све та, сва ког чо ве ка и све ко ли ку суп стан цу сво ди ис кљу чи во на 
ма те ри јал не вред но сти, на но вац и на сна гу ка пи та ла. Та сна га 
раз у ме ис кљу чи во ло ги ку ис ка за ну ре чи ма: Ко је ја чи, он тла чи! 
Де мо крат ска на че ла и прак са слу же као пр ва, нео п ход на фа за за 
ре ша ва ње про бле ма, па ако та фа за не да је ре зул та те, усле ди ће 
она дру га фа за ко ја под ра зу ме ва упо тре бу на си ља. 

Та кав ис ход до га ђа ја мно ге по зна ва о це исто ри је Евро пе и 
ње не те шке им пе ри јал не про шло сти ни ма ло не чу ди, а ола ким 
пре гле дом оних исто риј ских де ша ва ња ко ја су у по след ња два 
ве ка во ди ла ка свет ским су ко би ма и ра то ви ма, ја сно нам мо гу 
по ка за ти ка кво је гло бал но ста ње ства ри. Ни је те шко за кљу чи ти 
да од свих др жа ва ко је су не сум њи во ис по ља ва ле раз не об ли ке 
екс пан зи о ни стич ког иде о ло шког, по ли тич ког, вој ног, еко ном ског, 
про па ганд ног, ме диј ског, ин фор ма тив ног и др. на сту па, у том по
гле ду из ра зи то до ми ни ра ју За пад не др жа ве, при че му су њи хо ви 
на сту пи из ве сно во ди ли ка су ко би ма свет ских раз ме ра. Опи су ју ћи 
овај фе но мен, мо гла би се ре ла тив но ла ко на чи ни ти из ве сна фено
ме но ло шка ски ца у ко јој би се као ини ци јал ни гест нај че шће по ја
вљи ва ла од ре ђе на иде о ло шка ре ше ња ко ја би за пад ну ми сао на
мет ну ла као до ми нант ну у свет ским ре ла ци ја ма. Ова кав обра зац 
ис по ста вља се у свим глав ним слу ча је ви ма свет ских екс пан зи о ни
стич ких по кре та, у ра спо ну од ра то ва На по ле о на Бо на пар те, пре ко 
Пр вог и Дру гог свет ског ра та, па до вре ме на гло ба ли стич ког Тре ћег 
свет ског ра та ко ји би – по ње ним кре а то ри ма – тре ба ло да оста не 
са свим не при ме ћен.30

Ра то ви На по ле о на Бо на пар те (1805‒1815) на ста ли су на те ме
љу про гре сив них иде ја Фран цу ске гра ђан ске ре во лу ци је (Li berté, 
éga lité, fra ter nité!), a Бо на пар тин екс пан зи о ни зам је за сно ван на по
ку ша ју да се, за хва љу ју ћи на вод ној по тре би ци ви ли зо ва ња све та, 
обез бе ди ме ђу на род ни, им пе ри јал ни ка пи тал за Фран цу ску држа
ву, мно штво осво је них те ри то ри ја и до дат на сна га ко ло ни јал ног 
цар ства. По што је иза бран за ко ман дан та Фран цу ске вој ске, На по
ле он је 1799. из вр шио др жав ни удар и по том преу зео сву власт у 
Фран цу ској (те го ди не је увео кон зул ство, при че му је он, био пр ви 

30 О том не ви дљи вом Тре ћем свет ском ра ту, је дан фу ту ри стич ки и про
ви ден ци јал ни за пис из до ба ка да ти до га ђа ји још ни су по че ли, мо же се ви де ти 
у: Иван Не гри шо рац, „Срп ско пе сни штво и пи та ње оп стан ка”, ЛетописМатице
српске, 1992, књ. 450, св. 4, стр. 425‒438; исти текст, Иван Не гри шо рац, Истра
гапредака:искушењаколективногииндивидуалногопстанка, Фон да ци ја Гру па 
се вер – Књи жев на за дру га, Но ви сад – Под го ри ца 2020, стр. 14‒23.
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кон зул; 1802. иза бран за до жи вот ног кон зу ла, а 1804. про гла шен 
је за ца ра); по том од 1805. сле де ра то ви са Ен гле ском, Ау стри јом, 
Пру ском, Ру си јом, Шпа ни јом, Пор ту га ли јом, али је На по ле он био 
при мо ран на пр ву аб ди ка ци ју 1814, па и на ко на чан пад по сле по
ра за на Ва тер лоу 1815. Овај свет ски рат на стао је на те ме љу при
влач них иде ја ко је је обез бе ди ла Фран цу ска гра ђан ска ре во лу ци ја, 
а на тим раз ли ка ма је им пе ри јал на страст Фран цу ске др жа ве и 
њеног вла да ра из би ла на ви де ло, па се отво ри ла де мон ска страст 
и па као уни шта ва ња ко ји је во дио ка ра зним др жа ва ма, па и ка 
Ру си ји.

Пр ви свет ски рат (1914‒1918) на стао је на те ме љу им пе ри јал них 
ам би ци ја европ ских тзв. Цен трал них си ла (Не мач ка, Ау стро у гар
ска и др.) ко је су би ле од луч не да рат ним об ра чу ном са зе мља ма 
Ан тан те (Ен гле ска, Фран цу ска, Ру си ја) на чи не но ву им пе ри јал ну, 
ко ло ни јал ну по де лу све та. Основ ни иде о ло шки обра зац је био за
сно ван на де кла ри са ној бур жо а скоим пе ри јал ној во љи оних си ла 
чи ја моћ им је пру жа ла уве ре ње да ће та кве зах те ве мо ћи да спро
ве ду си лом и рат ним деј стви ма. Рат је за по чео ау стро у гар ском 
об ја вом ра та Ср би ји, па не мач ком об ја вом ра та Ру си ји и Фран цу
ској, а он да се круг уче сни ка ши рио по европ ском, али и свет ском 
про сто ру (ула зак у рат Тур ске, Ја па на, САД и др.); за вр ше так рата 
обе ле жен је из ла ском из ра та Ру си је, те ула ском у рат САД 1917, 
да би за вр шне опе ра ци је би ле обез бе ђе не успе хом на за пад ном и 
на со лун ском фрон ту, где су срп ске је ди ни це по ка за ле не ви ђе ну 
хра брост и од луч ност. Пр ви свет ски рат је по ка зао да и без ве ли
ких иде о ло шких раз ли ка из ме ђу две ју стра на, рат та ко ве ли ких 
раз ме ра мо же да на ста не из чи сте же ље за им пе ри јал ним за по се
да њем те ри то ри ја и за сти ца њем мо ћи.

Дру ги свет ски рат (1939‒1945) на стао је на те ме љу про гра ма 
фа ши стич ке, на ци стич ке и ра си стич ке иде о ло ги је зе ма ља Тројно
га пак та (Не мач ка, Ита ли ја, Ја пан и др.), а во ђен је про тив зе ма ља 
Ан ти фа ши стич ког бло ка, ка ко др жа ва гра ђан ске де мо кра ти је (Ве
ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, САД и др.) та ко и ко му ни стич ке на
род не де мо кра ти је (Со вјет ски Са вез). Из ве сни при вред ни ус пе си 
ко је су у бор би с Ве ли ком еко ном ском кри зом 1929. го ди не по сти
гле зе мље Трој но га пак та, отво ри ли су њи хо ве ам би ци је и по тре бу 
да по ка жу сво ју ра сну су пер и ор ност у од но су на пред ви ђе не жртве 
овог ве ли ког свет ског ра та, од ко јих су не ки на ро ди (Је вре ји, Ци
га ни, Ру си, По ља ци, Ср би, Сло ве ни итд.) сма тра ни ле ги тим ним 
ци ље ви ма си стем ског ге но ци да, ет нич ког чи шће ња, про го на итд. 
Стра хо те ово га ра та, чи ње ни ца да је ов де реч о нај ве ћем рат ном су
ко бу у исто ри ји, да је у ње му упо тре бљен чи тав ре пер то ар, на уч но
тех нич ки до бро при пре мље них об ли ка де струк тив не енер ги је 
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људ ско га ра та (си стем кон цен тра ци о них ло го ра смр ти, ге нет ска 
ис тра жи ва ња, атом ска бом ба и сл.), учи ни ли су да се, на по ре до 
са бу ду ћим зло чи нач ким, рат ним пла но ви ма, не пре ста но ис пи ту
ју и мо гућ но сти др жа ња под кон тро лом свих де струк тив них про
це са ко ји не сме ју до ћи до тач ке мо гу ћег све оп штег уни ште ња 
це ле ку гле зе маљ ске и це ло куп ног жи вог све та. 

Због то га је сле де ћи свет ски рат мо рао за до би ти са свим осо
бе ну, крип то фор му, при че му би про прат на про па ганд на, вер бал на 
и по ли тич ка ак тив ност не пре ста но би ва ла пр вен стве но про пра
ће на ан ти рат ним де кла ра ци ја ма. Гло ба ли стич ки, Тре ћи свет ски 
рат (за по чет 1989), при пре ман је иде о ло ги јом кра ја исто ри је, при 
че му по сти сто риј ско до ба је сте обе ле же но ли бе рал ним еко ном
ским и по ли тич ким про јек том без ика кве ал тер на ти ве, као не ка кав 
об лик по тро шач ког ра ја у ко ји ма се раз ви ја култ људ ске ин ди ви дуе 
ли шен го то во свих об ли ка ко лек ти ви стич ких про је ка та. Иде ја и 
мит о Евро пи као ме сту из ми ре ња свих су ко бље них, про ти ву реч
них по зи ци ја, има ла је по себ ну, вр ло ак тив ну уло гу у чи ну распа
да бло ка ко му ни стич ких зе ма ља, па по че так Тре ћег свет ског ра та 
тре ба ви де ти у чи ну па да Бер лин ског зи да 1989. Од то га до ба, Евро
па је оба ви ла три ја жу мо гу ћих кан ди да та, па је у свој са став при
хва ти ла све зе мље ко је су би ле до вољ но спрем не да, без ве ли ких 
кри тич ких ста во ва, при хва те нор ме и стан дар де ко је члан ство под
ра зу ме ва. Ка да је та кво аси ми ла ци ју оба ви ла, Евро па је у ме ђу
вре ме ну пре тво ре на у Европ ску уни ју (1993), а тај об лик др жав не 
за јед ни це је по чео са стра шћу да се за ла же за си стем уни по лар ног 
све та на че лу са САД и НА ТО пак том. Та ко се, у скло пу при према 
и из во ђе ња Тре ћег свет ског ра та, Евро па ве о ма ла ко, го то во не
при мет но тран сфор ми са ла са по зи ци ја свог Све тлог ли ка ка пози
ци ји свог Там ног ли ка. Сто га мо же мо отво ре но ре ћи да она привлач
на Евро па, де фи ни са на осам де се тих го ди на ХХ ве ка, ви ше ни је 
на де лу, па је са да Евро па све ма ње пру жа ла от по ра екс пан зи о ни
стич ким ам би ци ја ма САД, упр кос чи ње ни ци да је она и да ље 
пред ста вља ла не што мек ши, ху ма ни ји, бла го твор ни ји део За пад
ног све та. 

У том по гле ду ва ља при ме ти ти та сит на по ме ра ња ко ја све доче 
ка ко се Евро па, по чет ком два де се тих го ди на XXI ве ка, све ви ше 
окре ће свом ми ли тант ном ли ку, спрем ном да бу де ди сци пли но
ва ни и ак тив ни чи ни лац НА ТО али јан се. Го ди не 1989. Френ сис 
Фу ку ја ма је, са ста но ви шта аме рич ке др жав не по ли ти ке, ука зао 
на чи ње ни цу да је Евро па би ла знат но ре зер ви са ни ја у по гле ду 
упо тре бе си ле у ме ђу на род ним од но си ма: „И за и ста, ка да се при
се ти мо од но са Евро пе пре ма про бле ми ма те ро ри зма или Ли би је, 
мо же мо да ви ди мо да је она од ма кла мно го да ље од нас на пу ту 
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по ри ца ња ле ги тим но сти упо тре бе си ле у ме ђу на род ној по ли ти ци, 
чак и у слу ча ју са мо од бра не.”31 Не што ви ше од два де се так го ди на 
ка сни је, Но ам Чом ски ће, са свим у скла ду са на сло вом јед ног њего
вог тек ста, кон ста то ва ти да „САД су во де ћа те ро ри стич ка др жа ва”. 
У том тек сту он ана ли зи ра по на ша ње САД на ме ђу на род ном пла ну, 
ста во ве аме рич ког пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме, за тим офи ци јел на 
др жав на до ку мен та, као и об ли ке ана ли тич ког дис кур са у јав ном, 
ме диј ском про сто ру, па из во ди од ре ђе не за кључ ке: „Лист NewYork
Times је 14. ок то бра 2014. об ја вио сту ди ју ЦИА где се раз ма тра ју 
глав не те ро ри стич ке опе ра ци је ко је Бе ла ку ћа пред во ди ши ром 
све та, у на сто ја њу да се утвр де фак то ри ко ји до во де до њи хо вог 
успе ха или не у спе ха са за кључ ком ко ји је го ре по ме нут. У члан ку 
је по том ци ти ран пред сед ник Оба ма, ко ји је ре као да је за мо лио 
ЦИА да спро ве де та кво ис тра жи ва ње ка ко би се утвр ди ли слу ча
је ви ’фи нан си ра ња по бу не и снаб де ва ња оруж јем у не кој зе мљи 
ко ји су се, за пра во, до бро за вр ши ли. А они ни су мо гли мно го тога 
да про на ђу’. Због то га је он за и ста окле вао да и да ље на ста ви с 
ти ме.”32 Из овог отво ре ног при зна ња да САД фи нан си ра по бу не 
ши ром све та и да до ста вља оруж је тим по бу ње ним сна га ма, Чом
ски ра зло жно из во ди за кључ ке о то ме да „у за пад ној по ли тич кој 
кул ту ри сма тра се да је са свим при род но и при клад но да ’ли дер 
сло бод ног све та’ бу де те ро ри стич ка от пад нич ка др жа ва, ко ја тре
ба отво ре но да на гла ша ва свој до при нос у та квим зло чи ни ма. По ред 
то га, ло гич но је и при клад но да ла у ре ат Но бе ло ве на гра де за мир 
и ли бе рал ни адво кат спе ци ја ли зо ван за устав но пра во (тј. пред
сед ник Ба рак Оба ма – прим. И. Н.), ко ји др жи узде вла сти, бу де 
за бри нут са мо због ефи ка сно сти спро во ђе ња тих ак ци ја”.33 По сле 
че тврт ве ка од за по чи ња ња отво ре ног про це са гло ба ли за ци је, 
Евро па је вре ме ном из гу би ла сјај сво га ли ка, па је при ста ја ла, све 
отво ре ни је и че шће, уз агре сив ну, ми ли тант ну по ли ти ку САД. Та
квој, за пад ној др жав нопо ли тич ковој ној за јед ни ци ве о ма је опа сно 
при сту пи ти, прем да је, ве ро ват но, још опа сни је не при сту пи ти јој 
уко ли ко они поч ну на не ку др жа ву или на род да вр ше при ти сак 
у том сме ру.

Ја сно је, да кле, да од нос За па да пре ма остат ку све та је сте од нос 
оне ин стан це ко ја за у зи ма ак тив ну, осва јач ку и бес кру пу ло зну 
уло гу, ко ја па жљи во би ра вла сти те жр тве и мо гућ но сти ши ре ња 
соп стве не по бед нич ке мо ћи, па свет си стем ски во ди ка су ко би ма 
и ка ра то ви ма свет ских раз ме ра. То нас ви ше не чу ди, то зна мо, 

31 Френ сис Фу ку ја ма, нав. де ло, стр. 160.
32 Но ам Чом ски, Ковладасветом?, пре ве ла Љи ља на Ма тић, Ака дем ска 

књи га, Но ви Сад 2016, стр. 234‒235.
33 Нав. де ло, стр. 235.
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али чу ђе ње мо ра да иза зо ве чи ње ни ца да се слич ни ри го ро зни, 
не то ле рант ни од но си по чи њу ја вља ти и уну тар са мог дру штве ног 
и кул тур ног би ћа Евро пе. Та кав об лик не га тив ног вред но сног ра
су ђи ва ња и чак не га тив ног емо тив ног ста ва по је ди них на ро да и 
дру шта ва не са мо пре ма дру ги ма не го чак и пре ма са мо ме се би. 
Ба ве ћи се ра зно вр сним фе но ме ни ма са мо мр жње на тлу Евро пе, 
Френк Ли сон је ука зао на то да се не што нео бич но де ша ва у Европ
ској уни ји упра во на пла ну гу бит ка тр пе љи во сти за раз не об ли ке 
тра ди ци о нал но сти и кон зер ва ти ви зма у ми шље њу и по на ша њу. 
За то он ка же: „Ве ћи на љу ди би ли су до са да у исто ри ји из оп ште ни 
и ис кљу че ни из дру штва јер су се по бу ни ли про тив тра ди ци о нал
них вред но сти, а за ла га ли су се за је дан но ви свет. То је био слу чај 
са де мо кра та ма, со ци ја ли сти ма или анар хи сти ма у 19. ве ку. [...] 
Ка да да нас кон зер ва тив ни или ли бе рал ни љу ди од би ја ју да при хва
те дог ма ти зам мо дер них оче ки ва ња и та ко, ре ци мо, уста ју про тив 
пра ви ла вла да ју ће кла се у по ли ти ци и кул ту ри, они ће ри го ро зно 
би ти ис кљу че ни из уче шћа у јав ном жи во ту. По ста вља мо пи та ње: 
шта су то кон зер ва тив ни или ли бе рал ни љу ди скри ви ли, да бу ду 
та ко стро го и не ми ло срд но жи го са ни? Ка да се чи та ва ствар про
у чи, ја сно је да се кон зер ва тив ним, ли бе рал ним и дру гим ’де сни
ча ри ма’, не мо же не што мно го при го во ри ти, осим да је њи хо ва 
је ди на ’кри ви ца’ у то ме што се на ла зе ван ци вил нодру штве них 
си сте ма ре гле мен ти ра ња, те су због то га у очи ма вла да ју ћег дис
кур са ’от пад ни ци’, од но сно ’је ре ти ци’. Љу ди не пла ни ра ју ни ка кву 
ре во лу ци ју, не спре ма ју др жав ни удар, већ се је ди но су прот ста
вља ју же ља ма вла да ра да на шњег све та, ко ји те же да свет уни фор
ми шу, те да у јав но сти бу де до зво ље но да се чу је са мо њи хо во 
ми шље ње.”34 У Евро пи две се по би ше се си ле, а као жр тве то га 
су ко ба па ле су не ке од нај зна чај ни јих вред но сти европ ског ду ха, 
исто ри је и по ли ти ке, та кве вред но сти као што су сло бо да, јед на
кост, брат ство, пра во на сло бод ну ми сао и из ра жа ва ње. Евро па 
ко ја та кве вред но сти спрем но жр тву је, то ни је Евро па све тлог ли ка, 
то ни је ам би јент ко ји се мо ра по што ва ти и во ле ти. За то са да Евро пу 
све тло га ли ка тре ба од луч но за шти ти ти и од бра ни ти. 

Ве ли ке, све тле иде је би ле су до бре и ко ри сне док је За пад де
финисаo сво ју по ли ти ку ра за ра ња бло ка ко му ни стич ких зе ма ља, 
при вла че ња ма лих на ро да и њи хо вог оку пља ња уну тар Европ ске 
уни је, уз ја ча ње НА ТО са ве за и је дин стве ног бло ка зе ма ља об је
ди ње них за пад ном иде о ло ги јом. Та ко је по ста ло очи глед но да је 
да на шња Евро па ни кла на мо дер ни стич ким и ни хи ли стич ким 

34 Франк Ли сон, Презирањесопственог:Окултуролошкојсамомржњи
уЕвропи, пре вео Ни ко ла Жив ко вић, Ин фор ма ти ка, Бе о град 2022, стр. 361‒362.
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те ме љи ма, она је ис пра жње на од сва ког те о цен трич ког на сле ђа и 
од тра го ва оне ми сли на ко јој је гра ђе на исто ри ја људ ског ро да 
мно гих ве ко ва и ми ле ни ју ма. Ова ква, да на шња Евро па на ста ла је 
у вре ме ну кри зе те о цен трич не и хо мо цен трич не сли ке све та, а на
ме сто ње се ис по ста вља ју стро го тех нич котех но ло шке ал тер на
ти ве ко је не мо гу до не ти ни шта до бро људ ском све ту, па се ка тастро
фич ки ис хо ди по ја вљу ју као не ми нов ност. Уко ли ко при хва ти мо 
јед но став ну чи ње ни цу да Евро па тра је од кул ту ре Ле пен ског ви ра 
до на ших да на, а то зна чи бар 10.000 го ди на, он да у су да ру Све тле, 
Бо жан ске Евро пе и Там не, Де мон ске Евро пе ни је те шко на зре ти 
ку да ће ићи ис хо ди то га су ко ба. Све тла Евро па је те о цен трич на и 
ан тро по цен трич на, де мо крат ска и хри шћан ска кул ту ра, а Там на 
Евро па је тех но цен трич на и ин же њер ска, по ли то крат ска, то та ли
тар на и ни хи ли стич ка кул ту ра. Те две Евро пе има ју са свим разли
чи та ви ђе ња мо гу ћег раз во ја чи та вог европ ског хо ри зон та: Там на 
Евро па је дис крет но, скри ве но то та ли тар на и ра си стич ка, она по
ри че пра во на ро да и по је ди на ца на њи хо ве иден ти те те, па на сто
ји да уни шти сва ко ау тен тич но би ће ко је се не укла па у си стем у 
ко јем по себ ни и по је ди нач ни ен ти те ти по сто је ис кљу чи во за рад 
чи сте вла да ви не мо ћи и про фи та. Све тла Евро па је де кла ра тив но 
де мо крат ска, она по шту је спе ци фич но сти на ро да, по шту је по је дин
це и њи хо ве осо бе но сти, али ни је спрем на да учи ни би ло шта за 
од бра ну соп стве ног би ћа и од го ва ра ју ћих уве ре ња. Уз то, у ам би
јен ту у ко јем се зна да фа ши сти тич ке и на ци стич ке тво ре ви не 
ни су у прав ном сми слу при хва тљи ве, али да су њи хо ви ци ље ви 
по жељ ни за нај ве ће и на у ти цај ни је европ ске на ро де, ство ре на су 
и у бу дућ но сти се све ја сни је из два ја ју два су прот ста вље на, про
ти ву реч на ли ца Евро пе: Све тла Евро па као ху ма на, а Там на Евро па 
као пост ху ма на Евро па.

Ова два ли ца Евро пе део су исто га ли ка, она по сто је и де лу
ју у за јед ни ци, али и у стал ним тен зи ја ма, по не кад и отво ре ним 
су ко би ма: по не кад је ја ча јед на, по не кад дру га, али се од лу ке пре
ви ше че сто до но се на те ме љу крај ње праг ма тич них оце на о то ме 
шта је од ин те ре са за Евро пу а шта ни је. Та ко се ис по ста вља ју 
су прот но сти из ме ђу ста но ви шта ко је ис ти чу Све тли лик Евро пе, 
сна гу јав но про кла мо ва них иде ја и на че ла, но си о ца иде ја сло бо де, 
брат ства и јед на ко сти, за јед ни цу ко ја у ду би на ма сво јих по став ки 
са др жи све тли лик Бо го чо ве ка и ње го ву те жњу ка нај ви шим вред
но сти ма ко ја чо ве ка усме ра ва ју ка Бо гу и уз ди жу га у раз вој ном 
то ку ка ви си на ма ко је ис по ста вља Бог. На су прот то ме ис ти че се 
Там ни лик Евро пе тај них по ли ти ка и вој нопо ли циј ских струк ту ра, 
Евро па ко ју пред во ди НА ТО и све слу жбе за про из вод њу кри за 
ши ром све та, Евро пу ко ја је са ла ко ћом од ре ди ла огром не де ло ве 



1121

чо ве чан ства за „ђу бри ште исто ри је” на ко јем је све до пу ште но и 
на ко јем и нај ве ће вред но сти мо гу да се про гла се за пре ва зи ђе не 
фе но ме не и за не што што тре ба да бу де ба че но, спа ље но и пре тво
ре но у прах пра ха. Из ме ђу два ли ка Евро пе би је се стра шна бит ка 
до ис тре бље ња, па уме сто да ово од ме ра ва ње во ди ка ме ђу соб ном 
обо га ће њу и во зди за њу на ле стви ци ху ма ни те та, ис по ста вља се 
ан ти те тич ка по став ка: на јед ној, све тлој стра ни је сте иде ја очу
ва ња и да ља из град ња све та вред но сти, а на дру гој је сте иде ја о 
обез вре ђи ва њу свих вред но сти, укљу чу ју ћи и оне вред но сти ко је 
су ве ко ви ма и ми ле ни ју ми ма пред ста вља ли ду хов ни те мељ свеко
ли ког чо ве ко вог оп стан ка. То је сте бит ка из ме ђу оно га што чу ва 
жи вот и оно га што жи вот ру и ни ра и ко нач но уни шта ва: то је бит
ка из ме ђу Сми сле но сти и ни хи ли зма, из ме ђу Све тла и та ме, До сто
јан стве ног оп стан ка и из ве сно сти не ста ја ња. 

Песничкиобитавајуписцибоговимамили

А шта у све му то ме мо же да учи ни чо век во љан да се ра за бе
ре у пле ти ву ко је од лу чу је о суд би ни све та и ко смо са, чо век ко ји 
би да са чу ва до сто јан ство људ ске за јед ни це ко јој при па да, али и 
да са чу ва до сто јан ство соп стве ног књи жев ног по сла ња? Шта да 
ра ди чо век ко ји не при ста је та ко ла ко да се свет по де ли: да с јед не 
стра не бу де круг по вла шће них љу ди ко ји кон тро ли шу то ко ве ка
пи та ла и ор га ни зу ју сво ју за јед ни цу по на че ли ма по тро шач ког ра ја, 
а с дру ге да бу ду чи та ви со ци јал ни сло је ви, др жа ве, де ло ви чо ве чан
ства и ку гле зе маљ ске ко ји су сме ште ни усред „ђу бри шта исто ри је”? 
Шта да ра ди чо век ко ји не ма та ко ми ран же лу дац да сва ри све по
ступ ке и си стем ско, др жав но на си ље над соп стве ним ста нов ни
штвом или над дру гим др жа ва ма у окви ру по ли тич ког ам би јен та 
ко ји са мо хвал но се бе на зи ва де мо крат ским и ли бе рал ним по ли тич
ким си сте мом? Шта да ра ди чо век ко ји сма тра да је ор га ни зо ва ње 
кри зних жа ри шта и рат них опе ра ци ја ши ром све та, са стал ном 
прет њом из би ја ња свет ско га ра та, по ли тич ки, мо рал но и ху ма ни
стич ки не при хва тљив чин? Шта, уз то, да ра ди чо век ко ји ни је 
спре ман да при хва ти ла кон ско, ем пи риј ски ла ко ми сле но и ду хов
ноисто риј ски не до ра сло об ја шње ње ка ко по ли ти ка не по чи ва на 
на че ли ма, ни ти на мо ра лу, ни ти на ху ма ни зму, ни ти на ду хов но
сти, ни ти на исто риј ској од го вор но сти? Ако не по чи ва на не ком 
оп ште при хва тљи вом вред но сном по рет ку и на не ка квим ре ла тив
но трај ним на че ли ма, че му уоп ште по ли ти ка ко ја се, ето, на на ше 
очи пре тва ра у истин ско мен тал но бу ни ло, у мо рал ну ка љу гу, у 
пи јач но цењ ка ње око вред но сти про из во да чи ју це ну од ре ђу је са мо 
јед на, нај ја ча стра на у по ли тич ком ди ја ло гу? Ако је све то та ко, 
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зар се мо же оче ки ва ти да би љу ди уоп ште за др жа ли по тре бу да 
се по ја вљу ју као нео п ход ни чи ни о ци де мо крат ског по рет ка, као 
уче сни ци дру штве не и по ли тич ке за јед ни це, и та квим про це си ма 
да ју ка кавта кав ле ги ти ми тет? Шта, да кле, да ра ди ча стан чо век 
ко ји не при ста је да жи ви на на чин ко ји му од у зи ма не са мо ча сност, 
не го и исти ну, прав ду и ле по ту чо ве ко вог тра ја ња. 

Та кав чо век мо ра да об де ла ва не ке сво је вр то ве, он мо ра да 
ра ди, да ства ра, да пи ше и да из го ва ра по не што од оно га што ње
го ва осе тљи ва, ства ра лач ка нер ва ту ра опа жа, раз у ме ва, ту ма чи и 
вер ба ли зу је. Та кав чо век, а Пе тер Ханд ке је упра во та кав, мо ра да 
не при ста не на ствар ност по ре ме ће них уло га, он мо ра да од би је 
све по ну ђе не фи гу ре ко је се чи не дру штве но и ци ви ли зо ва но при
хва тљи вим, али ко је од чо ве ка зах те ва ју да бу де слеп по ред очи ју, 
глув по ред уши ју, луд по ред па ме ти, бе даст по ред зна ња, би тан га 
по ред све ко ли ког мо ра ла до ко јег др жи. Ханд ке је чо век, пи сац, 
ства ра лац, есте та ко ји је од био да игра уло ге ко је су му на ме ње не 
уко ли ко оди ста же ли да бу де сма тран успе шним чо ве ком, пи сцем, 
ства ра о цем, есте том. Ханд ке је од луч но ре као да не же ли да бу де 
глу мац чи је глу ма та ње на три ча ве те ме тре ба да бу де про гла ше но 
за ва жан дру штве ни до га ђај, а ба вље ње фан том ским при ка зи ва њи
ма и при ви ди ма сма тра но из град њом озбиљ не сли ке све та. Он је, 
да кле, је дан од оних осе тљи вих ко ји не мо же мир но да при хва ти 
шта се све ра ди у име бла го ста ња и про фит ног про спе ри те та За
па да; то што му је не при хва тљи во, он не ана ли зи ра по ли ти ко ло шки, 
ге о по ли тич ки, не го све то по сма тра чи сто умет нич ки, пе снич ки, 
књи жев но. Та ко се он су о ча ва са све том ко ји је сав са чи њен од про
ла зних и тро шних ства ри, са све том ко ји се ола ко, и сам, пре тва ра 
у ђу бри ште, а на ње му све по ста је до зво ље но. На тај на чин он не
пре ста но ука зу је на на лич је За па да, на стра хо те ње го ве иде о ло
ги је, а по го то во на по ли тич ке, вој не, еко ном ске и кон спи ро ло шке 
об ли ке де лат но сти. Ханд ке је по ка зао ка ко се не мо ра и не сме 
при ста ти на оно што дру штве не кон вен ци је и тзв. по ли тич ка ко
рект ност на ме ћу као је ди но ис пра ван, кон фор ми стич ки по же љан 
и дру штве но при хва тљив на чин по на ша ња. Он ти хо, али са свим 
раз го вет но ка же: по бу ни се, не при стај на ла жи и при си лу, ре ци 
шта осе ћаш и ка ко до жи вља ваш свет, јер ти имаш пра во да од би
јеш при сил ни жи вот ни те а тар и имаш пра во да на сто јиш да бу деш 
ау тен ти чан и свој!

Је дан је Пе тер Ханд ке!
Кад се пе снич ки, књи жев ни, ства ра лач ки дух су да ри са еко

ном ским, про фит ним ду хом, ту ни раз у ме ва ња ни ми ло сти не ма 
и не мо же би ти. Та квих су да ра је би ло мно го то ком исто ри је чо
ве чан ства, а они су че сто ве о ма из ра зи то пер со на ли зо ва ни, као на 
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при мер што је био су дар Ни ко ле Те сле и То ма са Еди со на: овај пр ви 
оп сед нут је ино ва ци јом, изу мом, ства ра лач ком енер ги јом са мом 
по се би; овај дру ги раз ма тра пре вас ход но ка ко би се изум мо гао 
пла си ра ти на тр жи ште и ка ко би мо гао до не ти до бар и по у здан 
про фит. Пе тер Ханд ке је од луч но стао на стра ну ин вен ци је и чи
сте кре а ци је, ње га то ко ви ка пи та ла не за ни ма ју при мар но, иа ко 
је он ја сно по ка зао да уме да за ра ђу је но вац – али он то чи ни сма
тра ју ћи да су су штин ске вред но сти у са мом би ћу чо ве ко вом а не 
у ње го вом ма те ри јал ном екви ва лен ту. На су прот Ханд кеу, стао је 
огром ни део кул тур ног си сте ма За па да, онај део ко ји сма тра да по 
сва ку це ну тре ба да бра ни ефи ка сне то ко ве ка пи та ла као је ди ну 
при хва тљи ву по став ку чо ве ко вог све та и чо ве ко вих вред но сти: 
та ква гру па ци ја љу ди не мо же да раз у ме ства ра лач ка и пе снич ка, 
књи жев на и умет нич ка тра га ња не ка квог уса мље ног, сво јој ми си ји 
по све ће ног чо ве ка, чак ни јед ног Ханд кеа ко ји је до ка зао да уме 
да пли ва и по та ла си ма си сте ма ко је на ме ћу упра во те гру па ци је. 
Ханд кеу је су штин ски ста ло до исти не, прав де, ле по те, док кључ
ни чи ни о ци кул ту рал ног си сте ма За па да ја сно по ка зу ју да пред 
то ко ви ма ка пи та ла ни ка кве дру ге вред но сти не мо гу и не сме ју 
да се ис по ста ве као ал тер на ти ва. Но, ка пи та ли зам је вешт, отво рен 
и ди на ми чан, па ће се пре или ка сни је отво ри ти мо гу ћи дру ги и 
дру га чи ји пу те ви: ка да ка пи тал бу де на шао злат ни пут ко јим Ханд
ке мо же по но во јав но би ти при знат као из у зет но јак чи ни лац овог 
ма те ри ја ли стич ки ори јен ти са ног кул ту рал ног си сте ма, он ће по
но во отво ри ти свој по вла шће ни про стор за ве ли ког пи сца. Због вред
но сти ко је је Ханд ке све ове го ди не бра нио, због ва жно сти исти не, 
прав де и ле по те, ја ко је ва жно да се он у си стем вра ти као по бед
ник а не као по ра жен, или с на си љем ола ко по ми рен ства ра лац.

За то ка жем: је дан је Пе тер Ханд ке! 
Он је је дан, јер је овај свет ду бо ко и моћ но осе тио сво јим умет

нич ким, пе снич ким ин стинк том, а он да је те уви де ду го про вера
вао ем пи риј ски, на сто је ћи да утвр ди је ли оно што му се ука зу је 
исти на или је све то об ма на и лаж. А про ве ра ва ју ћи све то, до шао 
је не по бит но до уви да да је исти на не са мо то што му се при ка за ло 
не го и мно го то га дру гог што све до чи ко ли ко је овај зе маљ ски про
стор по стао ме сто на ко јем вр ве ла жи, из ми шљо ти не и при ви ди, 
те да исти на у та квом све ту ви ше не пре би ва. Исти на је све оно 
што се чо ве ку да је ми ло шћу ко ја по ма же да се рас пе тља мо тај но
ви тих чво ро ва од ко јих је са чи ње на осно ва овог, се ку лар ног све та: 
ка да не што бар на тре ну так ра за зна мо, кад тек на зре мо по не што 
кроз ко пре ну свих при ви да, ето то је исти на! Њу чо век не мо же да 
от кри је, па да је трај но за по сед не: он њу увек из но ва, кроз му ку и 
зној, кроз тра га ња и за но се, мо ра да са ња, ваз но си уну тра шњом 
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ва тром, от кри ва као ми стич ки до жи вљај и пре но си га љу ди ма као 
дра го це ност од ко је и за ко ју се жи ви, а ко ју вре ди упор но пре во
ди ти у ни зо ве ра ци о нал них об ја шње ња и ко мен та ра! Због то га су 
кључ ни, пре вас ход но ра ци о нал ни ми сли о ци на шег вре ме на са свим 
из гу би ли жив це с та квим, не у хва тљи вим пој мом од ко јег се не 
мо же на пра ви ти ни ка кав озбиљ ни, ко ли ко ин те лек ту ал ни то ли ко 
ма те ри јал ни про фит, па је нај при клад ни је ре ше ње то да се чи тав 
овај свет про гла си све том по сти сти не, пост ме та фи зи ке и пост ху
ма ни те та! До шло је, да кле, вре ме ка да Евро па ви ше не зна шта да 
чи ни са исти ном јер на пи та ли зам као европ ски про из вод не мо же 
ви ше да је екс пло а ти ше, а и не зна ка ко то да чи ни. 

Ван сва ке сум ње, нај те мељ ни је упо ри ште за сво је ви зи је и 
от кри ћа ни је Ханд ке мо гао на ћи у до ми нант ној ми сли вре ме на у 
ко јем жи ви мо. Ни је Ханд ке о ва ви зи ја све та од ово га вре ме на: она 
је јед на од ле пих, па и нај леп ших при ли ка – спорт ски ре че но ‒ шан
си ко је се ука зу ју за овај свет, али та шан са ни је про из вод ово га 
све та не го је пре гест про тив ово га све та. Упо ри ште је Ханд ке пре 
мо гао на ћи у вре ме ни ма ко ја су има ла ду бин ског раз у ме ва ња за 
по сто ја ње бо го ва, или Јед ног Тро јич ног Бо га, Оно га ко ји нас љу де, 
за блу де ле по за мам ним ши ри на ма овог при ма мљи вог, али вар љи
вог и ла жног све та, не пре ста но спа са ва од бли ста вих три ча во сти 
ко је ће нас усме ри ти та мо где ду ши чо ве ко вој не ће би ти спа са. И 
у нај це ње ни јој ми сли на ше га вре ме на те шко ће мо на ћи не што по 
ду шу спа со но сно, па је за то се ку лар ним за но си ма та кве ми сли 
мно го лак ше да сам по јам људ ске Ду ше, па и по јам Чо ве ка и Бо га, 
про гла си ни штав ним, чи стим из ми шљо ти на ма без ре ал не осно ве. 
И с та квим про гла си ма чо век ће оди ста и по гу би ти све ре ал не 
окви ре соп стве но га би ћа, и све кре а тив не из во ре ко ји од ла жу ко
нач ну Апо ка лип су и чи не Спа се ње још увек мо гу ћим. 

Истин ско упо ри ште за сво је чи но ве мо гао је про на ћи Ханд
ке пре све га у Ду ху чи сто га пе сни штва, а ти ме и у Све то ме Ду ху 
ко ји се чу ва на ово ме све ту од тре нут ка об ја ве бо го ва и Тро јич ног 
Бо га, а тра ја ће све док у љу ди ма бу де сна ге да соп стве ни свет са
чу ва ју од ко нач ног ес ха то ло шког, апо ка лип тич ког по ср ну ћа. Због 
то га је у пра вим, истин ским, чи стим пе сни ци ма не мач ки пи сац 
мо гао на ћи ау тен тич ну по др шку за сво ја про зи ра ња све та и ве ка. 
Сле ду ју ћи сво је за но се и на зи ра ња, мо гао је Ханд ке да се при се ћа 
спа со но сних сти хо ва Фри дри ха Хел дер ли на из ње го ве пе сме „Пат
мос”.35 Та пе сма по чи ње бри ли јант ном јед но став но шћу и сна гом 

35 Фри дрих Хел дер лин, Хлебивино, из бор Бра ни мир Жи во ји но вић, пре вод 
ци ти ра не пе сме Иван В. Ла лић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1993, стр. 
208‒215.
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сти хо ва: „Близ је / и те шко до ку чив Бог. / Али где је опа сност / 
ра сте и спа со но сно.”, а за вр ша ва се ве ли чан стве ним ду хов ним 
на ло гом ко ји озна ча ва ну жност од бра не ду хов но сти све та јер је 
то је ди ни на чин да свет оп ста не: „Слу жи ли смо мај ци зе мљи, / а 
не дав но и све тлу сун ца слу жи ли смо, / не зна ју ћи то; ал Отац, / 
ко ји над сви ма вла да, во ли / нај ви ше да о чвр сто ме сло ву / ста ра мо 
се, а до бро ту ма чи мо / по сто је ће”. Пе сни ци су, да кле, ту ма чи древ
них исти на ко је се, увек из но ва, с не пре кид но об на вља ном све
жи ном све та ис ка зу ју као моћ не, не над ма шне сил ни це чо ве ко вог 
оп стан ка. Ханд ке је та кав је дан пи сац ко ји упра во пе снич ки оби
та ва на овом све ту, а та кав на чин по сто ја ња је из вор ње го ве чу де
сне сна ге ко ју ис по ља ва. Сам Ханд ке ни је пе сник, он ни је сти хом 
осво јио овај свет, али је сте пе снич ким на чи ном жи во та и пе снич
ком од го вор но шћу пред је зи ком, пред све том и пред Ви шњим Си
ла ма. Али о тој ви со кој ме ри од го вор но сти пред ова квим ме та фи зич
ким си ла ма он, да ка ко, не сме да го во ри у овом је зи вом, хлад ном, 
се ку лар ном све ту ко ји је за вла дао за пад ном хе мис фе ром. За то је 
Ханд ке ми стик без де кла ри са ног ме та фи зич ког сре ди шта, он је 
се ку лар ни, пе снич ки ми стик ко ји се не из ра жа ва пе снич ким фор
ма ма не го пе снич ки дух чу ва у свом осо бе ном, про зном, есе ји стич
ком, при по вед ном и ро ма неск ном дис кур су. Он у про зној фор ми 
чу ва пе снич ки дух, јер је тај дух спа со но сан, али ау тор до бро зна 
да ако да нас пе снич ки дух чу ва мо у ње го вој из вор ној, пе снич кој 
и сти хо ва ној фор ми, тај дух ће са ла ко ћом би ти од ба чен као не што 
ар ха ич но, тра ди ци о нал но и ис тро ше но. Ханд ке пи ше про зу јер је 
про зор љи во са гле дао ка ко се је ди но та ко мо же са чу ва ти пе снич ко 
оби та ва ње чо ве ка на овом све ту.36 Ханд ке ов не спо ра зум са култу
рал ним си сте мом За па да при род на је по сле ди ца ње го вог на сто ја ња 
да очу ва пе снич ки дух, ма кар и у про зној фор ми, а све то у јед ном 
дру штву ко је се пе сни штва од ре кло, ко је се од ре кло и ду ха, по
го то во се од ре кло Све тог Ду ха, а на ме сто свих тих вред но сти 

36 Не дво сми сле ну по др шку та квим Ханд ке о вим, и ханд ке ов ским, на сто
ја њи ма мо гу да пру же нај ви ши кре а тив ни ду хо ви про шло сти, по пут пе сни ка Фри
дри ха Хел дер ли на ко ји је, го во ре ћи о по себ ном ста њу на ста лом „ка да је пе сник 
јед ном за вла дао ду хом, ка да је осе тио и усво јио за јед нич ку ду шу”, са гле дао и 
круг до дат них про бле ма ка да је пе сник „уви део да не из бе жни су коб на ста је 
из ме ђу нај и скон ски јег зах те ва ду ха, ко ји упу ћу је на за јед нич ност и сло жну исто
вре ме ност свих де ло ва, и дру гог зах те ва ко ји му на ла же да изи ђе из се бе, а у не ком 
ле пом на прет ку и сме ни да се у се би и у дру ги ма ре про ду ку је, те да га тај су коб 
др жи и но си на пу ту ка оства ре њу” (Фри ди рих Хел дер лин, Нацртиизпоетике, 
при ре дио и пре вео Јо ви ца Аћин, Брат ствоје дин ство, Но ви сад 1990, стр. 52). 
Са свим у скла ду с овим Хел дер ли но вим по е тич ким про јек ци ја ма, Ханд ке је до
бро осе тио зов искон ског пе снич ког ду ха, а по том је сле дио пут из ла ска из се бе, 
да би ко нач но оства ре ње по сти гао урав но те же њем тих су ко бље них, су прот них 
по ри ва.
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ус по ста ви ло је пре вас ход но но вац као те мељ ну људ ску вред ност. 
У усло ви ма из ра зи те до ми на ци је Там не, Ноћ не Евро пе, Ханд ке 
бра ни лик Све тла, Сун че ве Евро пе: ње гов под виг сто га мо ра би ти 
ка жњен, бар са ста но ви шта но си о ца оне мрач не, де лат не сли ке 
све та. Ко нач ни ис ход, ме ђу тим, не мо же се у овом тре нут ку зна ти: 
са да мо же мо зна ти са мо то да – би ће бор ба не пре ста на!

Охра бре ње Ханд кеу, али и свим но си о ци ма све тло сти у да
на шњој си ту а ци ји гло ба ли стич ког мра ка, мо гао би у сва ком по
гле ду пру жа ти дра го це ни Хел дер лин ко ји, у пе сми „Као ка да на 
пра зник...”37, ве ли да су пе сни ци ис пу ње ни све тло шћу као што се 
При ро да бу ди са сви та њем сун ца, а то све тло сно на че ло ука зу је 
чо ве ку да увек, без пре стан ка, „на дах ну ће све ства ра лач ко / осе ћа 
се бе сно ва”. Пе сник је ту на ве ли ком за дат ку у до ме ну је зи ка, као 
што и ра тар хр ли сво јим по сло ви ма на њи ви, у до ме ну жи вот не 
праг ма ти ке: обе ове фи гу ре има ју по себ ну уло гу да ду бо ко осми
шља ва ју оп ста нак чо ве ка на овом све ту, а о то ме на свој на чин 
бри ну и са ми бо го ви. За то кад бо го ви уда ра ју му ња ма и гро мо ви
ма по иза бра ним пред ме ти ма ово га све та, они не ће по ште де ти 
пе сни ке, али ће учи ни ти да то пра вим пе сни ци ма не ће би ти ка зна 
и уни ште ње не го ја ча ње Ду ха ко ји тре ба да до ве де до ви со ких 
до ме та: „Пе смом ве је њи хов дух / ка да из сун ца да на и то пле зе
мље она / из ра ста, и олу ја ва зду шних, и дру гих / ко је са зре ли је у 
ду би на ма вре ме на / и сми слом пу ни је и ра за зна тљи ви је нам / ходе 
из ме ђу не ба и зе мље и сред на ро да”. То пе снич ко хо да ње „из ме ђу 
не ба и зе мље”, али и „сред на ро да”, то је оно спе ци фич но што се 
не да об ја сни ти нор ма ма ово га све та, али што сва кој пе сни ко вој 
ре чи, ми сли и до жи вља ју да ју до дат ну сна гу, мно го ве ћу од људ
ских раз ме ра ка кве би жи ви чо век у се би мо гао од не го ва ти: „То 
су ми сли за јед нич ког ду ха / што мир но се у ду ши пе сни ка до вр ше, 
/ да она зго ђе на на гло, бес ко нач ном / дав но већ зна на, од се ћа ња 
уз дрх ти, / и пе сма, плод у љу ба ви за чет, / све тим зра ком уже жен, 
бо го ва и љу ди де ло, / по сре ћи се, обо је да по све до чи”. 

Та ко круп не, ко смич ки оба ве зу ју ће за дат ке не мо же да оба ви 
ма кар ка кав пе сник, то мо же би ти са мо пе сник са бо жан ским по
сла њем и са од го вор но шћу пред љу ди ма, а та квим је се бе Пе тер 
Ханд ке вре ме ном гра дио и уз ди зао. И као да му је о то ме на ло ге 
да вао упра во Хел дер лин, по себ но оним бри ли јант ним сти хо ви ма: 
„И за то са да не бе ску ва тру пи ју / без опа сно сти си но ви зе мље. / 
Но на ма је да но, о пе сни ци, от кри те гла ве / под олу ја ма бож јим 
да сто ји мо, / и му њу Оче ву са му, соп стве ном ру ком / хва та мо, и 

37 Фри ди рих Хел дер лин, нав. де ло, пе сму пре вео Иван В. Ла лић, стр. 
171‒173.
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на ро ду пру жа мо / пе смом за о гр нут не бе ски дар. / Јер са мо не ка 
чи ста смо ср ца, / као де ца, и не ви не нек су нам ру ке, // и чи ста Оче
ва му ња не ће да опр љи, / а ср це, ду бо ко по тре се но, са пат нич ко / 
пат ња ма ја чег, у олу ја ма бож јим што се ру ше / с ви си на кад Он се 
бли жи, оста је чвр сто”. У свет ском пе сни штву без прем ца, Хел
дер ли но ва по е тич ка и ме та фи зич ка пе сма „Као ка да на пра зник...” 
ука за ла је на пу те ве не са мо оп стан ка пе сни штва не го и оп стан ка 
чо ве ка и Бо га, јер са мо у је дин ству, у об је ди ње ном Све том Ду ху тај 
оп ста нак мо же ис ка за ти све ко ли ко сво је бо гат ство и моћ. Та кав бо
жан ски пев моћ но је обе ле жио Хел дер лин, а он је оба ве зао сва ко га 
ко искре но, по све ће но и од го вор но по се же за пе снич ком реч ју. 

На са мом кра ју сво је пе сме „Пат мос”, сти хом: „То ме сле ди 
не мач ки пев”, Хел дер лин ће, као на лог не мач ким пе сни ци ма, на
зна чи ти пу та њу ко ја би мо гла, или би тре ба ло да оба ве зу је оне 
ко ји ду бо ко осе ћа ју Дух истин ског, не па тво ре ног пе сни штва. У 
пе сми „Мај на”38 као да се ова иде ја не мач ког пе ва до дат но ту ма чи. 
Ту Хел дер лин опи су је страст за пу то ва њем по „жи вој Зе мљи”, 
по себ но љу бав ка Грч кој, па кон сти ту ти ше фи гу ру „бе за ви чај ног 
пе ва ча”, ко ји по ту ђи ни тра жи зе мљу сло бод ну да му бу де отаџ би на, 
али на свим тим пу то ва њи ма о ко ји ма са ња (Ати на, Јон ска остр ва 
и др.), он је увек пун се ћа ња на сво ју ле пу ре ку Мај ну: 

до вас ће мо жда, остр ва, до ћи још
бе за ви чај ни пе вач; јер мо ра он 

да лу та по ту ђи ни, зе мља
сло бод на, на жа лост, мо ра да му

ко отаџ би на слу жи, до год је жив,
а ка да умре – али ја ни ка да

за бо ра ви ти не ћу тво је
оба ле пре срећ не, ле па Мај но!

Драм ска на пе тост и стра сни вер бал ни из ли ви лир ског су бјек
та ко је пре по зна је мо у сти ху обе ле же ном ве о ма успе лим ана ко лу том 
(„а ка да умре – али ја ни ка да”), сна жно је име но ва ло онај нај пле
ме ни ти ји део не мач ког пе снич ког пе ва, оног пе ва ња и ми шље ња 
ко је на уму увек има ка ко оно уни вер зал но та ко и оно ло кал но што 
пе сни ке оп се да и до нај ви ших до ме та уз но си. По мно го че му Пе тер 
Ханд ке се бе во ди кроз свет и књи жев ност по мо де лу ко ји на ме ће 
ова ква, хел дер ли нов ска иде ја „бе за ви чај ног пе ва ча”, пе сни ка ко ји 

38 Фри дрих Хел дер лин, нав. де ло, пе сму пре вео Бра ни мир Жи во ји но вић, 
стр. 57‒58.
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из свог за ви чај ног ам би јен та бе жи тра же ћи сло бо ду, њу на ла зи на 
не ким дру гим, да ле ким ме сти ма, али ни ка да не за бо ра вља ода кле 
је, где му је, ка кав му је, и ко ли ко му је емо тив но ва жан за ви чај. 
Тај Дух не мач ког пе ва сна жно и моћ но осе ћа мај стор про зног пи
сма, Пе тер Ханд ке, ко ји је сво јим пе снич ким сен зи би ли те том кре
нуо у су срет ро ма ни ма, по ве сти ма, сти хо ви ма и дра ма ма ко је је 
ис пи сао. У том су сре та њу, он је ство рио пе снич ки за чуд но, им пре
сив но де ло ро ман си је ра, при по ве да ча, пу то пи сца, есе ји сте и пи сца 
ши ро ке, жан ров ски хи брид не, тек сту ал не раз у ђе но сти. 

Ре кох, а на дам се да је из овог обра зло же ња ја сно за што то 
ре кох: у књи жев но сти, је дан је је ди ни Пе тер Ханд ке!
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