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ПРЕДГОВОР

Жарко Видовић (1921–2016): 
мисао слободе у духу вере 

– Логос, Завет, Памјат

„Ја сам многа зажегâ канђела на олтару Цркве Православне; 
[…] да поджежем колико узмогу, и ваш огањ свети на олтару, на олтару 

Цркве и поштења” (Петар П. Његош, Горски вијенац, Беч 1847, л. 2246-2252)

1. Професор др Жарко Видовић (17. мај 1921 – 18. мај 2016) 
је дан je од најистакнутијих српских православно оријенти-
саних теоретичара друге половине ХХ и почетка ХХI века. 
Његов живот и дело имају колосалан опсег и значај у сва-
ком сми слу, и, разуме се, пресежу оквире само теоријских 
доприноса српској и европској духовној култури. Претход-
но ћемо упутити у основне аспекте биографије и библио-
графије овог дубоког колико јединственог мислиоца, који 
још увек није довољно познат (камоли етаблиран) у широј 
српској културалној јавности, чак ни у круговима стварала-
ца који су израженије посвећени истраживањима и развоју 
српске духовне културе у историји1).

1) У међувремену смо добили неколико вредних прилога којима мисао и 
дело Видовића почињу да улазе у озбиљнији процес рецепције: у њега досто-
јно разумевање, вредновање и дијалог (Б. Златић, Т. Миливојевић, А. Гајић, 
В. Димитријевић, Д. Оцић, С. Владушић, М. Арсенијевић). Посебно је важан 
темат часописа за уметност, науку и философију Зенит (год. I, бр. 14, 2014, 

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ И НАПИСИ О КЊИЗИ 
Мештровић и савремени сукоб
скулптора с архитектом  ............................................. 182
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*
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Списак скраћеница  ..................................................................  290
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Индекс наслова Жарка Видовића  .........................................  299
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Видовић је рођен 1921. године у месту Тешањ у Краље-
вини СХС, близу Добоја у Босни и Херцеговини. Од 1939. 
године до почетка Априлског рата 1941. године студирао је 
на Свеучилишту у Загребу. Пре тога је похађао гимназију 
у Новом Саду, од 1931. године. У Загребу је започео студије 
медицине (три семестра), али је потом прешао на студије 
философије (један семестар). Уз историју и теорију књижев-
ности, историју цивилизације и уметности, и уз теологију 
– философија, и то религијског усмерења, дубоко ће одре-
дити његово опажање, вредновање и оријентисање у свету 
друштвено-историјског живота. Био је учесник у Априлском 
рату 1941, и то као пешадинац војске Краљевине Југославије. 
У јесен 1941. године ухапшен је у Сарајеву. Потом 1942. годи-
не опет бива хапшен и затваран. Због својих ставова и от-
пора окупационом режиму хапсе га и нацистичко-немачки 
окупатори и нацистичко-усташки окупатори. У страшном 
великом транспорту од 6. до 8. маја 1942. године усташе њега, 
и многе друге страдалнике, депортују у концентрациони ло-
гор Јасеновац, у пакао на земљи, пругом која је из Сарајева 
тамо водила, преко Славонског Брода. У једном од тих де-
портационих транспорта из сарајевског затвора налазио се 
и Свети великомученик Вукашин Мандрапа (†1942) из Кле-
паца, којег је Видовић познавао и поштовао. 

Недуго затим специјалне СС јединице у сарадњи са при-
падницима организације Тот (тзв. тотовци [Organisation 

114-202; гл. одг. уред. Срђан Станишић) посвећен Жарку Видовићу. Исто важи 
за темат часописа Летопис Матице српске (књ. 498, бр. 6, 2016, 767-820; гл. 
уред. Слободан Владушић). Оба темата предзначују препоручљиве путеве 
пријема опуса Видовића, методологију коју ваља развијати у жељеном правцу. 
Дужни смо томе да прибројимо и следеће радове: Матеј Арсенијевић, „Ко-
совски завет и судбина Европе: Заветна мисао Жарка Видовића као критика 
метафизике”, у Жарко Видовић, Трагедија и Литургија: есеј о духовној судбини 
Европе, Византијско огледало, Ниш 1996, 119-142; исти, „Завет – пут србског 
богословља”, у Жарко Видовић, Суочење Православља са Европом: огледи о 
историјском искуству, Светигора, Цетиње 1997, 5-14.

Todt2)]), двадесетједногошњег Видовића из концентрацио-
ног логора „Јасеновац” транспортују у сабирни а озлогла-
шени логор „Сајмиште” у Београду3). Ту је са другима упућен 
на принудни рад, приближно у периоду од маја до средине 
јуна 1942. године. Потом, након мукотрпног путовања кроз 
више земаља, са многим српским народом, бива пребачен у 
радни логор Беис-фјорд код Нарвика у Норвешкој, крајем 
јуна 1942. године. Како је касније исповедао, у логору је про-
нашао осећање присуства Бога. Тиме је превладао ужасе 
инферналног искуства, језив егзистенцијални апсурд, у које 
су га увели непосредна посматрања готово свакодневних 
егзекуција, али и самоубистава многих логораша који са 
апсурдом радикалног зла нису успели да се изборе. Многи 
теоријски радови Видовића, касније, рефлектују спознају 
веза између поистовећења са распетим Исусом, страдања, 
и, вере у тријумф смисла егзистенције, како појединца тако 
заједнице у историји. Ти радови, такође, рехабилитују (и у 
средиште саборне памјати враћају) феномен логорашког 
искуства, и жртву несагледиво великог броја припадника 
српског и других народа у тој геноцидној историји смрти. У 
јулу 1943. године из логора успева да побегне у Шведску, где 
ће се обрести у августу исте године. У тој земљи ће наста-
вити студије на Универзитету у Упсали, у периоду од 1943. 
до 1945. године. У Шведској ће са Евом Маријом Јохансон 
добити ћерку Загу (удату Грип). Са првом супругом ће до-
бити сина Бранка, који ће трагично настрадaти. Са другом 
супругом, Душком, успоставиће складан и трајан брак.

2) На челу са рајхсминистром за муницију и утврђења, Фрицом Тотом (Fritz 
Todt), припадници те организације (ОТ), поред осталог, широм окупираних зе-
маља бирали су радну снагу за ропски рад у корист ратних циљева Трећег Рајха. 
(Ту организацију не треба мешати са Reichsarbeitsdienst [RAD] где су, углавном 
без присиле, радили већином немачки радници [тако је, нпр., изграђен систем 
Autobahnen, и остварени други масивни конструкторски пројекти]).

3) Видовић о томе сведочи у интервјуу који је дао за часопис Недељник (29. 
октобар 2015) 54.
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После завршетка Другог светског рата Видовић се 
враћа у комунистичку Југославију, где одмах бива ухапшен 
и пуштен. То доба обележила је криза Информбироа (1948) 
као и време затвора на Голом отоку (1949–1956). Југосло-
венско друштво, у том „тврдом” периоду, убрзано одлази 
у правцу комунистима својствене диктатуре и терора над 
неистомишљеницима4), а наметање једноумља остаће на 
снази и касније, током 60-их и потом у „меком” периоду, 
након утврђења титоистички профилисаног прозападног 
комунизма, против којег је Видовић иступао. Због слободо-
умних иступа, и због инсистирања да се формира посебна 
организација логораша (апартно од „Савеза бораца НОР”), 
опет бива хапшен и затваран, и то још два пута до истека 
1947. године. Дипломирао је 1952. године у Београду, на Ка-
тедри за философију и на Катедри за историју уметности, и 
то као стипендиста града Сарајева. Докторску дисертацију 
Мештровић и савремени сукоб скулптура са архитектом: 
један естетички проблем одбранио је на Философском фа-
култету Универзитета у Београду на одељењу за историју и 
теорију уметности, 1958. године. За тај успех заслужна је и 
помоћ владе Француске намењена истраживању односа ар-
хитектуре и ликовне уметности. Наиме, од септембра 1956. 
до јуна 1957. он је био позивни стипендиста владе Француске.  
Већ у то време Видовић је знатан ерудита са импресивним 
полиглотским способностима (говорио је, читао и писао на 
норвешком, немачком, шведском и француском језику). 

Потом започиње плодан али трновит научно-преда-
вачки и педагошки животни пут. Предавао је на Универзи-
тету у Сарајеву (од 1953. као асистент а од 1958. као доцент). 
Потом ради као ванредни професор и на Свеучилишту у 

4) Последице државом наметнутог једноумља, бетонираног присилом и 
насиљем, убрзо ће описати Солжењицин (1959, 1962), критиком комунистич-
ког тоталитаризма и ауторитаризма. Видети: Александр Солженицын, „Один 
день Ивана Денисовича”, Новый мир, 11 (1962).

Загребу (1961–1968). Међутим, 1967. године бива присиљен 
да напусти Загреб. Оштри написи Видовића против тада 
руководећих тела СФРЈ, пресечени су и санкционисани. 
То је било и време уочи размаха новог хрватског национа-
лизма, унутар МАСПОК-а, од 1971. године. Његови проте-
сти против србофобних тенденција у хрватском друштву, 
а међу првима је о томе проговорио, такође су прекратили 
његову академску каријеру у Загребу. У Београд се пресе-
лио у јулу 1968. године. Ту успева да се запосли као научни 
саветник у Институту за књижевност и уметност, од 1970. 
године. У том институту, током више од 15 година плодног 
и јединственог по резултатима рада, остаје све до одласка у 
пензију 1986. године. 

У време кризе југославизма и комунизма, од почетка 
80-их година прошлог века, Видовић се срчано укључује у 
полемике и мисаона суочавања са српским идеолозима ле-
вице, уз друге интелектуалце Српске Православне Цркве, 
укључујући епископе Атанасија (Јевтића), Амфилохија (Ра-
довића), Данила (Крстића) и друге. Захваљујући запаженом 
заузимању за повратак српске интелектуалне елите, и друшт-
ва у целини, изворним вредностима српског народа као ис-
торијске нације одређене православљем, медитеранским 
културолошким типом и хришћанским европејством5) – 
Видовић успева да се потврди као један од најистакнутијих 
српских мислилаца религијско-патриотске провенијенције. 
Лепо је примећено да је Жарко Видовић, свакако својим 
Огледима о духовном искуству (Београд ¹1989) или делом 
Срби у Југославији и Европи (Београд ¹1994), на одређени 
начин, опозитни пандан југославистичко-комунистичкој, 
антитеистичкој и антитрадицијској позицији коју је дуго 
репрезентовао рецимо титоиста Радомир Константиновић 
(1928–2011) са студијом Filosofija palanke (Beograd ¹1969). 

5) Александар Гајић, „Срби и Европа у делу Жарка Видовића: између заве-
та и метафизике”, Зенит, год. XI, 14 (2014) 150-154.
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Дубоке бразде заорао је Жарко Видовић и унутар ака-
демског система Српске Православне Цркве. Примера ради, 
Видовић је један од професора првог оснивачког сазива Бо-
гословског факултета Светог Василија Острошког у Фочи, 
који се налази у саставу Универзитета у Источном Сарајеву. 
Видовић је предавао историју уметности и на Академији 
Српске Православне Цркве за уметност и конзервацију, у 
Београду, а његова Уметност у пет епоха прихваћена је као 
уџбеник. Жарко Видовић, тај Мокрањац српског заветног 
мишљења, својим страдално-исповедним житијем: посло-
вичном честитошћу, марљивошћу, као и дубоким захватом 
у ткиво српског саборног памћења (које је чувао, у руковети 
сабирао, развијао и промовисао као грађанин Србије, Ме-
дитерана и Европе), успео је да постане оваплоћење идеала 
интегралног православног Србина. Српска Православна 
Црква је његов смирен и озбиљан рад, његову облагодаћену 
личност, препознала и признала. Из тих разлога специјал-
на комисија Светог Архијерејског Синода СПЦ, на челу са 
Његовом Светошћу патријархом српским, Г. Иринејем, 07. 
10. 2015. године одликовала је професора Видовића орде-
ном Светог Саве другог степена. Тиме је учињена правда у 
Христу блаженом и Духом Светим озареном Жарку Видо-
вићу за његове црквено-народне и национално-културалне 
животне заслуге, велике, са посебним освртом на његов је-
динствен колико меродаван његошолошки допринос разу-
мевању дела Митрополита цетињског, Петра II Петровића 
(1813–1851)6). Како је речено у образложењу, одликовање се 

6) Видовић је успео да Србима открије једног затрављеног Његоша: Влади-
ку Петра Петровића који не само да пева о Косовском завету већ пева из Завета, 
и то категоријама које су фундиране у црквено-литургијском доживљају све-
та. Успео је то разумевањем које (уочавајући извесно и код Његоша присутно 
платонство) не закида нити сакрива Његошев непорециво православни етос 
мишљења и осећања света. Видовићев Његош је изузет травестијама марксис-
тичко-југославистичких интерпретација, и одвојен од покушаја који недовољно 
респектују његово етичко, философско, есхатолошко – тајновидство, итекако 

додељује „… историчару уметности и хришћанском пра-
вославном философу из Београда, за крсноваскрсно хри-
стољубље, животно сведочење православне философије ис-
тине и богојавне лепоте света”7).

Професор др Жарко Видовић је иза себе оставио ка-
питалан опус објављених и необјављених дела. Навешћемо 
најзнатнија изабрана дела, хронолошким редоследом, како 
бисмо приказали њихов тематски захват, проблемско једин-
ство и теоријски значај:

1. Mештровић и савремени сукоб скулптора с архи-
тектом: jeдан естетички проблем (Сарајево 1961);

2. Problemi i pregled historije civilizacije (Zagreb 1963);
3. Umјetnost u pet epoha (Zagreb 1964);
4. Логос, литургијска свест православља (Београд 1983);
5. Трагедија и Литургија: есеј о духовној судбини Европе 

(Београд 1985; Ниш ¹1996, ²2016);
6. Огледи о духовном искуству (Београд 1989);
7. Његош и Косовски Завјет у Новом вијеку (Београд 

¹1989, ²2013)
8. Срби у Југославији и Европи (Београд 1994);
9. Суочење Православља са Европом: огледи о историјс-

ком искуству (Цетиње 1997);
10. Из Светог писма: избор, коментари и поговор (Бео-

град–Ваљево 1998);

информисано духовношћу православља. Видети: Жарко Видовић, Његош и 
Косовски Завјет у Новом вијеку, Филип Вишњић: Београд ¹1989, Алтера: Бе-
оград ²2013, 11-151); исти, Његош и литургијске анагнозе, Београд – Подгорица, 
СОЗ Архиепископије београдско-карловачке – Матица српска: Друшво чла-
нова у Црној Гори, Београд–Подгорица 2017, 13-52.

7) „Аутобиографски поглед на ’Житије и Збитија’ Жарка Видовића, Пра-
вославље: новине Српске Патријаршије, 1166 (2015) 12-16.



14 15

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Предговор

11. Романи Ђорђа Оцића: поетофилософија и комента-
ри (Београд 1999);

12. Литургијска тајна Светог Писма (Београд 2002);
13. И вера је уметност (Београд 2008);
14. Историја и вера (Београд 2009);
15. Његош и литургијске анагнозе (Београд–Подгорица 

2017).
Поменућемо и књиге објављене у фељтонским наста-

вцима:
16. Разговори о сликарству (Омладина: Београд 1952);
17. Пјесник се рађа (Живот: Сарајево 1957);
18. Ο takozvanom οtuđenju čοvjeka (Κοlo Μatice Ηrvatske: 

Ζagreb 1963–1964)

2. Из наведеног можемо сагледати шире обзорје доприноса 
Жарка Видовића развоју „православља српског стила”, како 
је етос светосавља означио епископ охридско-жички, Нико-
лај (Велимировић 1881–1956). Као хришћански философ пра-
вославне провенијенције Видовић у готово свим радовима 
или тврди или претпоставља, као носећи став, да је у егзи-
стенцијалном смислу у историји појединца и заједнице су-
срет са Богом могућ, и пресудно одређујућ за приступ глав-
ним вредностима какве су истина, красота, добро и смисао 
– радост, и да се тај догађај одвија пре свега кроз литургијско 
заједничарење. Управо Литургија открива релационог Бога 
који са својим створењем комуницира по начелима слободе 
и љубави – интерперсонално, што историју открива као ли-
тургијско-трагедијски простор дијалога у којем се одиграва 
драма живота. Литургијом омогућено духовно искуство је 
уједно садржај аутентичног историјског искуства, будући 
да се историја као Завет људског рода са Богом Логосом, 
сажима и сублимира, кристалише, управо литургијски и у 

Литургији, као Памјат. Литургијско искуство је једино де-
финитивно превладавање трагедијског искуства, тврди Ви-
довић, будући да једино Исус Христос успева да апсолутну 
трагедију – трагедију распећа невиног Јагњета, превлада 
васкрсењем које омогућује спасење свих који се смире за 
укорачај у веру и смисао у Христу Исусу.

Такво опредељење је одредило Видовићеве концептуа-
лизације смисла и задатка философије, теологије, историје 
цивилизације и уметности, теорије књижевности, али и 
његове политиколошке интервенције, огромним бројем на-
писа у штампи, како сведоче радови публиковани у Књи-
жевним новинама, Борби, Култури, Хришћанском животу, 
Православљу, Теорији или Теолошким погледима, и другим 
значајним часописима и новинама. 

Примера ради8), Видовић философију (као и друге ду-
ховно-хуманистичке науке и уметности) схвата на особен 
начин. Првенствено као свест о трансцендирајућем духов-
ном искуству личног сусрета са личношћу Бога Логоса у 
Литургији (у посебном „духовном осећању” и „духовном 
сећању” у – памјати”): у искуству које собом репрезентује 
историјски посредован и црквено сабран пријем истина 
вере. Према Видовићу, основна откривена истина вере је-
сте светотројична (отуда дијалошко-смислотворна) бого-
ликост човека као личности, односно као бића створеног и 
усиновљеног Богу у Личности Исуса Христа Логоса, Духом 
Светим а благословом Оца. Тако одређену и литургијском 
црквеношћу отворену „философију” (коју прихвата тек као 
дисциплинован а пробуђујући исказ о спасоносним и пре-
ображајним духовним искуствима и критичким задацима 

8) У тексту уводно-предговорног типа, какав је овај, не може се ни по-
мишљати на свеобухватно слојну, детаљну а подробно целовиту, студијску 
анализу и оцену Видовићевог схватања философије (и критички корелираних 
проблемских склопова какви су метафизика, техника, магија, идеологија и 
историја), а камоли његовог дела у целини.
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вере) Видовић разликује од философије као „метафизике” – 
тог „логичног система бездушне принципијелности”9). 

То ће рећи, метафизику тумачи као универзализова-
ну спекулативну магију интелекта (разума), где обезличени 
интелект ослоњен на себе (у ставу самодовољног реализма) 
намеће истоветност себе и стварности као основни посту-
лат последујућег магизма, страсти односно греха10). Та ин-
телектом индукована магија (дејство на „стварност” преко 
ап страктних имена-појмова-технике), посредована кроз 
систем одношаја језика и појмова, стварност редукује и за-
тамњује заменским конструктима (идеолошким „теоријама”) 
и сурогатним искуствима (интелектуалним „страстима”), 
утолико што стварност затвара за обасјање истинама откри-
вења, које су историјске и неметафизичке по својој природи, 
и предају се откривењем заједници Логоса или Цркви. У том 
смислу (како покушава да покаже критикујући Аристоте-
ла, Августи на, Аквинског, Канта и Хегела, Маркса, Хусерла, 
Хајдегера, Сартра и друге) Видовић неодступно тврди да је 
управо „метафизика” првобитни „грех” западне философије 

9) Жарко Видовић, „Смисао, личност, историја”, Зенит, год. XI, 14 (2014) 
161-202: 198.

10) Будући да спекулативни интелект, тојест метафизички его, стварност изво-
ди из себе самог, а не из духовног осећања вере у опиту међуличносног заједни-
чарења са Богом у аутентичној историјској заједници Цркви: тојест без пријема 
обасјавајућег, оличносњујућег и облагодаћујућег дара откривења истине о ствар-
ности и Створитељу у Исусу Христу. Ако се у таквом полазишту откривене исти-
не вере констатују, сматра Видовић, оне се у традиционалној западној метафи-
зици уважавају церемонијално и уједно интелектуализују унутар спекулативног 
система који не рукује аутентичним духовним искуством сусрета са божанским, 
нити омогућује пут до таквог сусрета. Цена је је замена духовног за магијско 
иску ство: искуства интерперсоналне заједнице смисла искуством самоапсолути-
зованог интелекта („ја” као квазиапсолут), који, ако је он све што постоји, запра-
во јесте једно смисла лишено – ништа. Дакле, цена је оно што Видовић назива 
„метафизика”. (Упоредити оно што рецимо Лешек Колаковски описује као „ме-
тафизички ужас”: в. Leszek Kołakowski, Metaphysical Horror, прев. A. Kołakowska, 
Blackwell, UCP, ¹1988). Видети: Жарко Видовић, „Навика, метафизика и духовно 
искуство”, у исти: Огледи о духовном искуству, Сфаирос, Београд 1989, 66-182.

и томе сходне историје, цивилизације и културе. Такво зау-
зимање он је пропратио паралелним окретом философском 
наслеђу Платона, као и учењима отаца православне Цркве, 
продуженим кроз баштину византијско-српске иконолошке, 
литургијске, колико и философске и теолошке мисли:  

„Метафизика – метафизички систем цивилизацијских вредности 
као тобожњих историјских закона – не тежи, логички не може ни да 
тежи, стварању и одржању неке заједнице, људи као личности, бића 
осећања солидарности, него, уместо те моралне заједнице може 
само да одржи механизам или апарат људских веза […], свеједно 
да ли је механизам локални или планетарно империјални, магијски 
или научно-технички, али, свакако, уместо људске заједнице упра-
во је механизам веза и моћи оно што је метафизика у стању да ми-
сли, пројектује, оствари и одржи. Зато метафизику – данас идеоло-
гију света технике, језика и језичке, тобоже ’националне заједнице’, 
односно механизма –  треба, као интелектуалну и психо-идеолошку 
муку, препустити Евро-западу, том Свету технике. […]. Дакле, нова, 
евро-азијска цивилизација […], мора да буде обновљена, васкр сла 
култура евро-медитеранска, усмерена литургијско-парохијској за-
је дници дијалога, дакле, самом Православљу”11).

Разрадама поменутих руководних начела, применом 
на најразноврсније прегршти питања, Видовић је успео 
да развије особену врсту православљем информисане и 
струковно ненаивне философије у хришћанско-платонском 
кључу12). Ослањајући се на такво философско полазиште он 

11) Жарко Видовић, Смисао, личност, историја”…, 197-198.
12) Видовић је успео да Србима презентује једног заборављеног Платона: 

Платона који, по Видовићу, учи посматрању тајне самоистоветности сваког 
бића – бића несводивог на разумске обраде чулних утисака, несводивог ни на 
појмовне апстракције, а датог у пуноти уму у светлоиманом иступљењу: Пла-
тона изузетог метафизици концептуалног реализма са којом је често поисто-
већиван у школским симплификацијама платонства. Видети: Жарко Видовић, 
„Теме искључиво платонске”, у исти: Огледи о духовном искуству, Сфаирос, 
Београд 1989, 250-376; Татјана Миливојевић, „Истина, смисао и дух у филосо-
фији Жарка Видовића”, Зенит, год. XI, 14 (2014) 155-160. 
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је на изразито смео – „непопуларан” – начин адресовао го-
рућа питања српског и европског друштва, основне пробле-
ме историје, цивилизације и културе. 

Ангажман Видовића, интелектуални и етички, донео му 
је многе неприлике. Болни ударци су стизали како из крила 
„конзервативаца” Цркве (где његова непосустајна критика 
епископомонизма, клерикализма, отуђења „надређених” од 
„подређених” [и обрнуто], групашења, маргинализације уло-
ге лаоса у црквеном животу, отуђења од аскетско-молитве-
них и литургијских извора живе вере, те истицање дијалога 
равноправних у парохијској заједници као нуклеусу цркве-
ног организма, али и покушај рехабилитације безусловног 
смирења кроз себежртвујуће служење другима – нису увек 
наилазили на подршку), тако из крила антицрквених „ли-
берала” (где његово указивање на безмерни [не само духов-
но-морални већ и друштвено-политички] значај косовског 
завета13) српског народа у вери у спасоносно дело Сина Бо-
жијег Исуса – не само да није уважавано, већ је представљало 
повод за игнорисање, маргинализацију, и за констернацију). 

Неки теолози су га подозревали као „философа”, неки 
философи као „теолога”. Први су држали да његово „платон-
ство” искривљује теолошки супстрат учења и етоса светих 
отаца Цркве. Међутим, они су своје скромно (у неким слу-
чајевима незналачко) „поимање” науке философије (и њене 
историје, и њене теорије14), без свести о томе, пројектовали 
кроз критичке опаске о религијско-философској и теолошкој 

13) Милош Ковић, „Косовски завет и национални идентитет Срба”, у: М. 
Марковић, Д. Војводић (уред.), Српско уметничко наслеђе на Косову и Мето-
хији: идентитет, значај и угроженост, САНУ, Београд 2017, 113-141.

14) Немајућу нити ваљану нити довршену обуку из методолошко-логич-
ке, херменеутичко-критичке, и системско-проблемске тематике науке фило-
софије: нити имајући озбиљније (само)разумевање системског и историјски 
веома комплексног колико суптилног односа философије према теологији и 
обрнуто.

мисли Видовића, па су се спорили заправо са својим соп-
ственим представама (предрасудама) о мисли Видовића, 
омашујући њену поруку, камоли огроман значај15), и ориги-
налност за историју српске и, шире, нововизантијске право-
славне философије и теологије (чију је свежину, актуелност 
и развојност уверљиво демонстрирао). Други су сматрали 
да је његово „хришћанство” алиби за опскурно утапање у 
православну „мистику”16), и то у кључу реакционарног „све-
тосавља” и, како су сматрали, штетног и превазиђеног „на-
ционалистичког” и „антимодерног” култа Косовског завета. 
Међутим, они су своју замаштаност идеалима левичарски 
револуционарне мисли удружили са отуђењем од извора 
управо културе којој је, макар по национално-историјском 
одређењу, требало да припадају. Нису помишљали да вера 
има и когнитивну димензију и валидан (премда специфи-
чан) епистемолошки статус, те нису ни осећали своју саз-
најну (неки ни моралну) инвалидност. 

Тако је Видовић под пресијама вишеврсних неразуме-
вања, непрепознат, по правилу остајао на „ничијој земљи”, 
као на Голготи: усамљени сведок духовном искуству вере 
која философски умује – на јединствен начин, освешћен и 

15) На пример, превидели су његову оригиналну употребу феноменоло-
шке методе ради описа духовног искуства као специјалне врсте изворно дате 
„осећајне свести” и њој сходне „предметности”: уочљивих изван природног 
режима свести, у равни „надприродног” – приликом и након дејства благодати 
као знака присуства трансценденције, духа, оног божанског. Према Видовићу, 
управо облагодаћена свест: наиме, свест која освешћује духовни осећај прису-
ства Бога, јесте изворна свест. Стога, тек метода која дисциплиновано описује 
ту и такву свест, заправо, описује најизворније феномене тојест стварности. 
Наравно, такво преусмерење и преконцептуализовање феноменоло шке мето-
де подразумева напуштање искључиво аутономног искуства-свести и, уједно, 
отварање хетерономном искуству-свести: тачније, захтева отвореност нашем 
(са)конститутивном Другом.

16) Немајући нити елементарна знања из православне теологије и њој 
сродне религијске философије: нити имајући васпитана искуства из литур-
гијско-црквеног живота вере.
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озарен трансценденцијом17), а ради црквено-историјског и 
национално-народног чувања Смисла српског, медитеран-
ског, византијског, православног – Завета. 

У сваком случају, Видовић је Православну Цркву и 
литургијску духовност сматрао осовинским вредностима 
цивилизације и културе Медитерана, а нарочито српског 
народа. „’Медитеран’ – који Ками назива ’Југ’, Midi – није 
географски појам, него културно историјски појам лично-
сти, бића, осећања, чувани аутокефални завичај ’интимно 
уских кругова’ полиса или комуне и културе уопште…”18). То 
ће заправо рећи, Православну Цркву и литургијску духо-
вност облагодаћења личности у заједници спасења, и обр-
нуто, каквим се традирају унутар медитеранске културе и 
цивилизације, узимао је за утемељујуће колико вредносно 
оријентишуће обрасце за осмишљење, развој и чување срп-
ске високе културе: такође као моделе за суочење – и сми-
слено превладавање – трагичких искустава и изазова срп-
ског народа у историји.

Српску високу културу схватао је као синтезу ду-
ховно-хуманистичких дисциплина. Основ синтезе тих 
дисциплина доследно је изводио из нераскидиве пове-
заности православља, литургијског идентитета Цркве 
и уникалног искуства српског народа унутар његове ду-
ховне и политичке историје. Један од примера артику-
лације, апликативног извођења, поменуте синтезе даје 
Видовић управо у делу које је пред нама: „Историја спа-
сава своје ученике од филозофије19), уметност од естетике, 

17) Жарко Видовић, „Појам духовног искуства”, у исти: Огледи о духовном 
искуству, Сфаирос, Београд 1989, 7-65.

18) Жарко Видовић, Смисао, личност, историја”…, 196.
19) Мисли се на интелектуалистичку метафизику лишену духовног иску-

ства из аутентичног осећања и поимања вере. По правилу је за такву врсту 
мишљења, „метафизику”, користио и термин „филозофија”, који не треба ме-
шати са његовом употребом термина „философија” у позитивном значењу.

а мера осећања од сујете мишљења”. При чему, понови-
мо, историју (спасење), уметност (стварање красоте) 
и осећање (покајно преображење) изводи из искуства 
– вере (сусрет са распетим и васкрслим Христом). Дру-
гим речима, он их изводи из вере као искуства аналогног 
откри вењу личности човека у сусрету са Богом каквим се 
отвара и даје у Литургији као богослужбеној сржи бића 
Цркве. Дакле, његова мисао, с једне стране, јесте нау-
чно-струковно општа и компетентна и, с друге стране, не 
мање исторична и егзистенцијално посебна. С тим да је та 
мисао литургиолошки утемељена и сваком својом вибра-
цијом литургизована и литургоцентрична. 

„… Литургија је највећи ауторитет, изнад свих, изнад патријарха, 
синода епископа, митрополита, изнад црквеног сабора! Црквени 
сабор не може ни да почне без Литургије, а не би могао ни да се за-
врши! Значи, Литургија је изнад. А није ауторитет онај који служи 
Литургију, па таман и да је патријарх. Литургија је ауторитет, јер се 
у њој јавља Дух Свети и Бог, чије име ми само знамо. Он делује кад 
се појави Личност. Кад год се човек појави као Личност. Личност 
није биће! Личност је догађај у људском бићу”20).

Захваљујући томе мисао Видовића је на препознатљив 
начин уникална, афирмативна и критичка апологија 
уцрквења, одуховљења и преображења човека као литур-
гијске личности. Та мисао се обраћа свакој личности, али 
кроз регистре опита овог особено узоритог припадника 
српског народа: народа који, како хоће и подсећа Видо-
вић, јесте предзначен да буде заветна историјско-морал-
на заједница спасења у једном Исусу Христу, Логосу и 
Сину Божијем: у једној свесаборној Литургији. Следстве-
но, Видовић је један од најцрквеније профилисаних рели-
гијских философа нашег народа у новијој историји, после 

20) Жарко Видовић, „Дијалог о животном искуству”, разговор водио: 
Богдан Златић, Зенит, год. XI, 14 (2014) 125-138: 136.
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Његоша21). За његово религијско-литургиолошко заузи-
мање у философији и у критичкој пракси мишљења уопште 
несумњиво је на одређујућ начин важило да „праведник од 
вере живи” (Гал 3:11): рекли бисмо, од вере православеће. 

Жарко Видовић непорециво стоји раме уз раме са фи-
гурама какве су Владимир Вујић, Јустин Поповић, Исидо-
ра Секулић, Милош Црњански, Сава Шумановић, Михајло 
Пупин, и уз друге из плејаде српских хришћанско-патриот-
ских мислилаца од прворазредног националног значаја у ХХ 
веку: из редова философа, теолога, књижевника, уметника 
и научника. У односу на њих, међутим, он се изразито одли-
кује философски, теолошки и политичко-историјски зао-
круженим утемељењем начела Српског Завета. Поступак 
утемељења те суштински битне идеје и вредности, надасве 
историјске стварности опитоване у етосу црквено-народне 
заветности, Видовић је ослонио на вероватно најумније 
духовно тумачење светосавско-његошевских елемената на-
шег саборног политичко-културног идентитета. Иза себе 
је оста вио утицај који покрива неколико генерација умних 
људи свих узрасних доби, не само научних интелектуалаца, 
које је доживотно окренуо и отворио према Православљу и 
Српској Православној Цркви. 

У доба када се и глобално и локално урушавају тради-
ционалне вредности повезане са вером у живог Бога, када 
се духовно, морално, ментално, психолошко и телесно 
здравље појединца и заједница системски убрзано растачу: 
у време убрзане кризе и дестабилизације духовног иденти-
тета, дело Жарка Видовића представља тачку ослонца од не-
процењивог значаја, не само за српску културу већ, потен-
цијално, и за друге културе са традираним хришћанским 

21) Богдан Лубардић, „Српска религијска философија у ХХ веку: лично-
сти, идеје, токови”, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки про-
блеми и резултати, књ. 4, прир. Б. Шијаковић, Православни богословски фа-
култет, Београд 2009, 7-56.

вредностима, посебно онима православне провенијенције. 
Главни разлог томе је што дело и живот Жарка Видовића 
представљају узорит образац за осмишљавање, и аналогно 
креативно развијање, личних и заједничних облика живота 
кроз православну хришћанску самоспознају. 

3. Непосредно после упокојења професора Видовића најбли-
жи пријатељи и дугогодишњи познаваоци приступили су 
реализацији његове за живота саопштене воље да се о ње-
говој писаној заоставштини побрину одговорна црквена 
лица: пре свега Митрополија црногоско-приморска на челу 
са Вископреосвећеним митрополитом Г. Амфилохијем, али 
и други пријатељи, посебно проф. др Милош Ковић, проф. 
др Драган Ашковић, докторанд Дејана Оцић, богослов Ми-
лош Тутуш  и други. Поступајући по последњој жељи про-
фесора Видовића, на иницијалном састанку из 2016. године, 
убрзо је окупљен тим сарадника на послу прикупљања, кла-
сификације и обезбеђења рукописне и друге заоставштине. 
Резултат тог рада јесте следећи: рукописна грађа смештена 
је у Библиотеку Патријаршије Српске Православне Цркве; 
главница књига из приватне библиотеке Видовића, за-
хваљујући ангажовању Богдана Лубардића и Драгана Ашко-
вића, смештена је у семинарски простор Православног бо-
гословског факултета; а један део рукописне грађе и других 
материјала смештен је у просторијама „Завода за уџбенике”, 
под старатељство Дејане Оцић, ћерке Ђорђа Оцића, дугого-
дишњег пријатеља, сарадника и саговорника Жарка Видо-
вића22). Рукописна и књижна заоставштина Жарка Видовића 
тренутно је у поседу Управног Одбора Задужбине „Жарко 
Видовић”. Ћерка покојног Жарка Видовића, госпођа Зага 
Грип, дала је сагласност да се са рукописном заоставштином 

22) Дејана Оцић, „Жарко Видовић и Ђорђе Оцић: ванвремени дијалози”, 
Летопис Матице српске, 498:6 (2016) 815-820.
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поступи у наведеном смислу. Исказала је задовољство на-
чином на који је грађа третирана и похрањена у Патријар-
шијској библиотеци и другде.

Након увида у обим и значај сабраних материјала – ле-
гата, са свешћу о значају личности и дела Жарка Видовића, 
дошли смо до одлуке о потреби оснивања установе типа 
фондације – задужбине. Главни циљеви рада Задужбине јесу 
следећи: 1. стручно чување легата Жарка Видовића; 2. научна 
обрада легата Жарка Видовића; 3. публиковање објављених 
и необјављених ауторских дела Жарка Видовића, уз посебна 
издања; 4. промоција идеја и вредности дела Жарка Видо-
вића ради црквено-образовног и црквено-просветног узди-
зања српског народа; 5. организовање панела и конференција 
посвећених лику и делу Жарка Видовића, као и тематски и 
аксиолошки сродним личностима и делима; и друго.

Ради почетка рада на остварењу горенаведених циље-
ва 19. 05. 2017. године у деканату Православног богослов-
ског факултета одржана је седница иницијативног Одбора 
задужбине „Жарко Видовић”. Једна од главних одлука била 
је та да се легат Жарка Видовића (за сада раздвојен на три 
поменута дела) обједини и лоцира на Православном бого-
словском факултету23). Предности такве одлуке јесу да легат 
чини доступним научним радницима, као и да омогућује 
коришћење оптималних услова за рад који нуде Библиоте-
ка односно читаоница Факултета. Одлучено је и то да се уз 
Управни одбор Задужбине утемељи и Уређивачки одбор За-
дужбине. Такође је донета одлука о предлогу за одговарајуће 
утемељење правног статуса Задужбине „Жарко Видовић”. 

У складу са претходно изнесеним обликован је пред-
лог да Задужбина „Жарко Видовић” добије статус интерне 

23) Са намером да се целокупна грађа у догледно време ускладишти, по-
пише, каталогизује и обради унутар Библиотеке Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду.

организационе институције у оквиру Српске Патријаршије 
и да послује у складу са аутономним прописима Српске 
Православне Цркве. Један од узора при осмишљењу и прав-
но-организационом утемељењу Задужбине била је томе 
слична, а већ постојећа, организациона јединица: наиме, 
Фондација „Патријарх Павле”. Предвиђено је да делатност 
буде непрофитног карактера. Важно је напоменути да је 
митрополит црногорско-приморски г. Амфилохије на сед-
ници иницијативног Одбора за оснивање Задужбине „Жар-
ко Видовић” депоновао неопходни а супстанцијални осни-
вачки улог, првенствено у сврху публикације сабраних дела 
Жарка Видовића. У складу са гореизреченим, финансијска 
средства Задужбине за остваривање циљева јесу следећа: 
1. камата од оснивачког улога; 2. прилози верних, других 
грађана и правних лица; 3. поклони, легати и завештања За-
дужбини; 4. камата на уложена средства на штедњу, зајам, и 
друго; 5. средства Задужбине за остваривање циљева чине и 
приходи од публиковања ауторских дела Жарка Видовића; 
и 6. други приходи предвиђени законом.

На основу свега изложеног, одлуком Светог Архијереј ског 
Синода СПЦ Бр. 869/зап. 690 од 21.јуна 2018. године, одлучено 
је да се одобри текст оснивачког акта Задужбине „Жарко Ви-
довић” и, на основу одлуке Светог Архијерејског Синода СПЦ 
Бр. 164/зап. 162 од 26. фебруара 2018, да у име Светог Архијереј-
ског Синода Српске Православне Цркве дужност председни-
ка Управног одбора врши Високопреосвећени Митрополит 
црногорско-приморски Г. Амфилохије. Сходно чл. 10 Ста-
тута Задужбине Високо преосвећени Митрополит загреба-
чко-љубљански, Г. Порфирије, као члан Светог Архијерејског 
Синода за вођење просветних послова, према том положају и 
дужности, такође је члан Управног одбора Задужбине. У духу 
одлуке коју је 19. маја 2017. године на ПБФ донео иницијати-
вни Одбор Задужбине, такође је конституисан Уређивачки 
одбор Задужбине „Жарко Видовић”. За главног и одговорног 
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уредника именован је др Богдан Лубардић. За остале редовне 
чланове Уређивачког одбора именовани су др Милош Ковић, 
др Драган Ашковић, Дејанa Оцић и Милош Тутуш.

4. Након низа састанака током 2017. и 2018. године Уређи-
вачки одбор у поменутом саставу, уз благослов и координа-
цију са председником Управног одбора Задужбине (којој је 
почасни председник Његова Светост Патријарх српски, Г. 
Иринеј) усвојио је издавачки план и програм везан за по-
духват приређивања и публиковања сабраних дела Жарка 
Видовића. Рукописна заоставштина Жарка Видовића је 
огромна. Уређивачки одбор Задужбине ради на сабирању 
и критичком приређивању до сада објављених као и не-
објављених рукописа, односно књига, студија, есјеа, члана-
ка, писама и другог. У том смислу је одлучено да серију кôла, 
груписаних по тематском афинитету, отворимо делом које 
стоји пред нама: Жарко Видовић, Библио-био-графија: 1948–
2015. У њему Видовић презентује своју комплетну библио-
графију радова. Дело обујмљује 278 наслова припадних ра-
зним књижевним жанровима: чланцима, освртима, есеји-
ма, огледима и студијама, као и књигама од којих су неке 
монографије, а друге сабрани написи. Како аутор ставља на 
знање, опус обухвата 66 година списатељског рада што по-
крива период од 1948. до 2015. године. Реч је о до сада непу-
бликованом рукопису који је Видовић ипак најавио – обе-
лоданио 2014. године, у најкраћим цртама представљајајући 
његов главни садржај24). 

Посебност овог материјала се нарочито огледа у томе 
што Видовић, готово уз сваку библиографску јединицу, даје 
своје персоналне коментаре, упутства за разумевање и при-
медбе. Сам аутор појашњава да је реч о списима: „… из ис-
торије цивилизације, универзитетске струке која је критика 

24) Жарко Видовић, „Смисао, личност, историја”…, 164.

метафизичке (традиционално евро-западне) филозофије 
историје, критика заснована на духовном предању евро-ме-
дитеранском, дакле на искуству тајне осећања сми сла, исто-
рије и личности, тј. на искуству осећања завета (морала, 
вере, уметности, поезије и књижевности) историјске (ев-
ро-медитеранске) заједнице, којој аутор осећа да и сам при-
пада”25). 

Како се читањем овог дела можемо уверити, пред нама 
је аутобиографска – инсајдерска – самоинтерпретација це-
лог списатељског и мислилачког опуса Видовића. Своје са-
морефлексије уписује необичним, неподразивим, стилом – 
који нисмо дирали. Поштовали смо све особености мисли 
и рукописа Видовића. То укључује и најнезнатније интер-
пункцијске и дизајнерске идиосинкразије аутора. Ово дело 
је круна опуса, коју на њега поставља сам аутор: finis coronat 
opus. Отуда, оно представља најсигурнији, најпоузданији и 
најподробнији увод у корпус списа Видовића, који, на на-
чин сабраних дела имамо намеру да публикујемо. Више још, 
ово дело представља хронику целог столећа – дугог, траги-
чног, и надасве комплексног – изнесену кроз руке, срце и 
ум једног од најзначајнијих српских мислилаца ХХ века: ми-
слиоца који је свој историјски пут започео у концентрацио-
ним логорима а завршио у наручју Цркве Бога Логоса којим 
је такво искуство добило своје дефинитивно осмишљење. 

О том путу, који је од младог Мештровића и младог 
Маркса (и непрегледног мноштва саговорника из света за-
падне културе) водио Платону, Сави Српском и Његошу, 
али и делима Васељенских сабора и учењима отаца Цркве (и 
непрегледном мноштву саговорника из света источно-пра-
вославне културе), сведоче његови најважнији радови. Како 
је у вези са основним стремљењима духа Жарка Видовића 

25) Видети прослов Жарка Видовића, у исти, Библио-био-графија: 1948–2015, 
Задужбина „Жарко Видовић”, стр. 29, Београд 2018.
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об у хва та 278 на сло ва (на пи са, есе ја, сту ди ја, књи га),

об ја вље них за 66 го ди на (од 1948. до 29. ок то бра 2015),

из исто ри је ци ви ли за ци је, уни вер зи тет ске стру ке ко ја је 
кри ти ка ме та фи зич ке (тра ди ци о нал но евро-за пад не)

фи ло зо фи је исто ри је,

кри ти ка за сно ва на на ду хов ном пре да њу 
евро-ме ди те ран ском, да кле,

на ис ку ству тај не осе ћа ња сми сла, исто ри је и лич но сти,

тј. на ис ку ству осе ћа ња за ве та (мо ра ла, ве ре, умет но сти, 
по е зи је и књи жев но сти) исто риј ске (евро-ме ди те ран ске) 

за јед ни це, 

ко јој аутор осе ћа да и сам при па да.

лепо и сажето запажено: „Платона је одбранио од магиј ског 
неоплатонизма, Његоша нам је показао као заветног, а не 
као песника епске сујете, објаснио да је Христос Своје Тело 
и Крв дао као Хлеб и Вино јер су и пшеница и грожђе биљке, 
а биље живи не убијајући да би се хранило, указао да је ос-
нова метафизике гордост која рађа страст, а страст прожди-
ре стварност у жељи да њоме господари”26). 

Ти радови позивају на наставак дијалога са Видовићем: 
на разговор који треба да буде критички а ограђен узајам-
ним респектом, с ове стране сваке идеализације. Дијалог је 
држао за најважнију установу примопредаје Смисла. Како 
је упечатљиво казао: „Самоспознаја је могућа искључиво у 
дијалогу, јер у самоспознаји човек излази из свог искуства, 
сусреће се са туђим искуством, с неким ко води разговор. 
Дијалог је сагласност у Логосу, сабраност […]. Да је дија-
лог тако значајан види се по томе што је Литургија могућа 
искључиво као дијалог”27). Књига која је пред нама већ је за-
почела дијалог Жарка Видовића са нама. То је озарен а оз-
биљан дијалог о смислу живота. 

Београд, 22. јули 2018. Проф. др Богдан Лубардић
 

26) Владимир Димитријевић, „Једно сунчано име”, Зенит, год. XI, 14 (2014) 
139-149: 149.

27) Жарко Видовић, „Дијалог о животном искуству ”…, 125-138: 130.



31

ЖАР КО ВИ ДО ВИЋ 
– кратка аутобиографија*

99 ро ђен 17. ма ја 1921. 
 9 до 1941. жи вео у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји (Са ра је во, До-

бој, Но ви Сад, За греб) 
 9 од 1931. по ха ђао гим на зи ју у Но вом Са ду 
 9 од 1939. сту ди рао (у За гре бу) 
 9 од 6. апри ла 1941. у ра ту, вој ни об ве зник, пе ша диј ска че-

та Вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је 
 9 6. ок то бра 1941. ухап шен – у са ра јев ским НДХ-за тво ри-

ма, па не мач ком, па опет НДХ – до ма ја 1942. 
 9 од 6. до 8. ма ја 1942. тран спорт за Ја се но вац, а истог да на 

(8. ма ја) не мач ки есе сов ци и То тов ци, Ar be it sdi enst (рад на 
слу жба) до че ку ју нас пред ло го ром да из при спе лог тран-
спор та ода бе ру нас око 6–7 сто ти на и та ко нас од уста ша 
спа са ва ју (и хра не, са мо нас, ода бра них 6–7 сто ти на!, три 
не мач ка обро ка днев но!) је ди но есе сов ци, те смо тран-
спор то ва ни у уста шко-бе о град ски („зе мун ски”) – али не-
мач ки кон тро ли сан – ло гор Сај ми ште на Са ви, где бо ра-
ви мо (и ра ди мо на ду нав ском на си пу код да на шњег хо те-
ла „Ју го сла ви ја”) од (око) 15. ма ја 1942. до (око) 10. ју на 1942.

 9 од (око) 11. ју на 1942. до кра ја ју на 1942. (мо жда баш до 
Ви дов да на) тран спорт за Нор ве шку: Ду на вом (брод 
„Ка си ја Ми ле тић”!) од Бе о гра да, до Бе ча, Ба де на, тј. 

* Наслов је прецизирало Уредништво.
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до Вест-Аланд и Зи тен дорф ло го ра у Аустри ји, па же-
ле зни цом до Ште ти на на Се вер ном мо ру; ода тле те-
рет ним бро дом „Кер кплајн”, на се вер, уз оп ште чу ђе ње 
ло го ра ша (ве ћи ном се љач ки на род Кра ји не) – „што се 
ни ка ко не смр ка ва”. Ми „шко ло ва ни” смо им об ја шња-
ва ли, јер смо за оба ве зну лек ти ру у гим на зи ји има ли и 
Пи сма из Нор ве шке, Иси до ре Се ку лић. И та ко смо – „по 
да ну” – сти гли до Нар ви ка где се ис кр ца ва мо (баш на 
Ви дов дан). Из Нар ви ка, око де се так ки ло ме та ра тр че-
ћим ко ра ком у прат њи мла дих атле та есе со ва ца (па „ко 
из др жи”!) до ло го ра Бе ис-фјорд (ка ко Be is-fjord из го ва-
ра ју Нор ве жа ни „срп ски”!)

 9 у конц-ло го ру до бек ства ју ла 1943. (уз „Бе ис-фјорд”, у 
три ра зна ло го ра, уз дуж тра ке стра те шког пу та (на ко-
јем ра ди мо) „до ру ске гра ни це”

 9 од 2. ав гу ста 1943. у Швед ској (бе гу нац из ло го ра у Нор-
ве шкој, а сти пен дист Кра ље ви не Швед ске и ам ба са де 
Ју го сла ви је!) сту ди рао, у Уп са ли, 1943–1945;

 као др жа вља нин и по да ник Кра ље ви не Ју го сла ви је, у 
стал ној ве зи с Ам ба са дом („шти ће ник Кра ље ви не Ју-
го сла ви је”), глав ни уред ник ре дов не пу бли ка ци је Сло-
бод на Ју го сла ви ја, за тим и ак ти вист Сло бод не Ју го сла ви је 
(све те бро је ве ли ста ми је УДБ-а – већ оба ве ште на о 
њи ма! – од у зе ла при ли ком хап ше ња 6. сеп тем бра 1945). 

 9 У Ју го сла ви ји од 6. сеп тем бра 1945. (ка да сам, на Кра љев 
ро ђен дан, за тво рен у За гре бу, на Сај ми шту („при јем за 
по врат ни ке”), па пу штен у Са ра је ву) 

 9 до кра ја 1947. за тва ран још два пу та (по на ло гу цен трал-
не УДБ-е у Бе о гра ду!), да кле, три пу та, 

  – а због ини ци ја ти ве да се ло го ра ши ор га ни зу ју у 
по себ ну за јед ни цу ко ја би нас (и на ше рат но ис ку ство) 
из дво ји ла из тзв. Са ве за бо ра ца НОР, са мо Ти ту по треб-
них „хе ро ја и спо ме ни ча ра”! 

  „Пар ти ја и УДБ-а” (спе ци јал но цен трал на, „бе о град-
ска”, Вељ ка Ми ћу но ви ћа) сма тра ли су да би та по себ
на за јед ни ца ло го ра ша (и за ро бље ни ка) би ла ја ча и од 
„Са ве за бо ра ца НОР-а”, а „по брат ство и је дин ство 
идеј но” (иде о ло шки, по ре жим, на ро чи то због оних из 
Ја се нов ца) „опа сни ја од фа ши зма и чет ни ка”! За то ће 
ти то-ко му ни зам – од 1948. – би ти још су ро ви ји про тив 
„ру со фи ла” и тзв. Го ло-ото ча на, И-бе-ова ца, не го про-
тив (број ни јих) рат них ло го ра ша. 

  Та ан ти-ло го ра шка (ви ше не го ан ти-чет нич ка!) по-
ли ти ка ти то-ко му ни зма от кри ла је – бар ло го ра ши ма 
– ан ти-срп ску, фа ши стич ку и НА ТО-су шти ну ти то-ко-
му ни стич ке на ци о нал-по ли ти ке, от кри ла „бри он ску” 
Ју го сла ви ју и пре Бри о на 1966. То су са гле да ли (бар не-
ки) „ло го ра ши” (по го то во ми бе гун ци, сло бод ња ци већ 
у вре ме ра та, као у Швед ској, у кон так ту са Ма дам Ко-
лон тај) – пре не го ико дру ги у Ју го сла ви ји.

 9 По сле ра та, тек од ја ну а ра 1948. (до кра ја 1952), на ста вио 
сам сту ди је у Бе о гра ду (пр во као за по слен ван ред ни 
сту дент, па он да – сти пен дист БиХ и гра да Са ра је ва!): 
пр во (да до вр шим) исто ри ју фи ло зо фи је, па он да ре дов-
не сту ди је исто ри је умет но сти и 

 9 ди пло ми рао у Бе о гра ду, кра јем 1952. го ди не
 9 аси стент пре да вач (од 1953), па до цент го ди не (од 1958) 

на уни вер зи те ту у Са ра је ву
 9 од сеп тем бра 1956. до ју на 1957. „по зив ни сти пен дист 

вла де Фран цу ске”, на ме ђу на род ни кон курс на (та да 
цен трал ну!) те му по сле рат не из град ње и об но ве, „од нос 
ар хи тек ту ре и ли ков не умет но сти” 

 9 док то ри рао на ту (ме ђу на род но рас пи са ну ак ту ел ну 
те му), на исто ри ји и те о ри ји умет но сти (исто ри ја ци-
ви ли за ци је), 1958, на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду 
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 9 до 1961. на ста вља пре да вач ку слу жбу до цен та у Са ра је ву 
 9 1961–1968. у За гре бу (ван ред ни, па ре дов ни про фе сор 

уни вер зи те та, исто ри ја ци ви ли за ци је) 
 9 од ју ла 1968. опет у Бе о гра ду 
 9 од 1970. на уч ни са вет ник у Ин сти ту ту за књи жев ност 

и умет ност, до пен зи је (у пен зи ји од ма ја 1986. до да нас, 
2015. го ди не)

ИСТО РИ ЈА
И

БИ БЛИО-БИО-ГРА ФИ ЈА
(1948–2015)

Ова Би блио-био-гра фи ја је кра так при каз ра до ва и сту-
ди ја ко ји, ми слим, сви без раз ли ке, пред ста вља ју по ку

шај да се – по сле кон цло гор ско-рат ног пе ри о да европ ске и 
не из бе жно лич не исто ри је – од го ва ра ис кљу чи во на пи та-
ња ка ква се – да нас! – у чо ве ку по ста вља ју као ње го ва свест 
исто риј ска – ако је за и ста има мо! тј. ако се и кад се она – да-
нас! у овој ду хов ној кри зи! – у људ ском би ћу за и ста ја вља! 
(То је у нас мо мент исто риј ске све сти на ко ју нас – не ки то 
го во ре, а не ки и ве ру ју – по зи ва за вет, у Ср ба за вет нај че-
шће на зи ван Све то сав ски, Ви дов дан ски, Ко сов ски, а да нас 
и Ло го ра шки, Ја се но вач ки!) 

То ни је свест људ ског би ћа ин ди ви дуе, „оту ђе ног” би ћа, 
да кле, ни свест сва ко днев ног „на вик ног” жи во та у на шој, 
европ ској ци ви ли за ци ји (чак на уч но про у ча ва ној), 

не го упра во свест лич но сти (мо мен та лич но сти, ко ја 
ни је, ни ти мо же би ти пред мет на у ке, па ни у ци ви ли за ци ји 
на уч но про у ча ва ној!). 

Исто риј ска свест лич но сти је мо гу ћа са мо као свест о 
сми слу жи во та, па и ци ви ли за ци је: 

 9 ка ко је – са мом сво јом су шти ном – жи ве ла, де ло ва ла, 
 9 ка ко је чак и нас ту ма чи ла и „про јек то ва ла”, 
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 9 и ка ко је (као што Ан дрић при ка зу је у Трав нич кој хро ни-
ци) са му се бе – у сво јој, евро-ме та фи зич кој (за пад ној!) 
„исто риј ској све сти”! – на ма „ту ма чи ла”, при ка зи ва ла и 
та ко би ла и су ви ше при сут на у на шој сре ди ни (не сво-
јој, евро-за пад ној, не го на шој, бал кан ској, тј. евро-ме
ди те ран ској)! 
Пи та ње исто риј ске све сти је лич но (да кле, и мо рал но), 

а пи та ње лич но је бо го чо ве чан ско, Хри сто во: о то ме је реч 
– не у не кој фи ло зо фи ји (или – на о па ко! – пси хи ја три ји), 
не го у ве ри, на Се дам све тих ва се љен ских са бо ра 

– о хар мо ни ји (а не о су ко бу) две ју при ро да (бо жан ске 
и чо ве чан ске) Хри сто ве лич но сти. 

На Жич ком са бо ру Све ти Са ва оста вља са бор ну – за-
вет ну – по ру ку (Све то сав ски за вет): 

Ср би, не за бо ра вљај те глав ну по ру ку свих Се дам све тих 
ва се љен ских са бо ра

(не од нос еко но ми је и чо ве ка, ме та фи зи ке, зна ња-ми-
шље ња и чо ве ка, јер) 

тај на лич но сти, хри сто ли ко сти, од но са Бо га и чо ве ка 
ни је у ис ку ству и ми шље њу ин ди ви дуе (осо бе људ ског би-
ћа), не го 

у осе ћа њу (тај на је осе ћа ње!), 
а то је ве ра, увек иста исто ри ја ко ју не раз у ме мо ако не 

раз у ме мо се бе као лич ност!

*
Лич ност је, ме ђу тим, тај на – у Цр кви, чак, све та тај на – 

ко ја за то ни је, ни ти мо же би ти, пред мет на у ке, тј. зна ња ко-
је се сло бод но, кад год то од лу чи мо, до ка зу је по ка зи ва њем, 
као што се по ка зу је и до ка зу је чо ве ко во те ле сно би ће ин ди
ви дуе (је дин ке, осо бе, пу ко сред ство лич но сти, тј. чо ве ко ве 
сло бо де и осе ћа ња сми сла), док је исти тај чо век, упра во као 
лич ност, „Тај на чој ку нај ве ћа – Твар је Твор ца чо вјек иза-
бра на” (ЛМ, П, 132–134).

 9 Шта је та исто риј ска свест? 
 9 Шта је исто ри ја? 

 Ја сни је по ста вље но то пи та ње гла си: 
 9 Шта је оно о че му го во ри и све до чи – не зна ње, на у-

ка, не го – пре да ње, „са мо при ча”, увек лич на? тј. „са мо 
исто ри ја” (ре ал на ко ли ко лич ност људ ског би ћа)! јер, 
грч ки ре че но, „исто ри ја” (већ пре ко две и по хи ља де 
го ди на) зна чи: при ча! Зна чи: сли ка ко ју нам – о тај ни 
људ ског би ћа, о вре ме ну, до га ђа ји ма, сми слу – пру жа и 
чу ва – ста ро за вет но про роч ки чу ва! – са мо на дах ну-
та књи жев ност, а чу ва ју је исто вре ме но и по кло ни ци 
при че (исто ри је), на род на кул тур на за јед ни ца при-
по ве да ча и слу ша ла ца (чи та ла ца, гле да ла ца, уче сни ка 
дра ме).
За то исто ри ју, као при чу, не ту ма чи ни ка ква исто риј-

ска на у ка (ис ку ство екс пе ри мен та, до ка зи ва ња по ка зи ва-
њем), не го, ко ли ко је мо гу ће, са мо осе ћа ње, ко је, опет (као 
и лич ност, при чу или пе сму), на сто ји да нам об ја сни фи
ло со фи ја (обич но го во ре „фи ло зо фи ја исто ри је”, ма да то 
ни је исто)! 

Исто ри ја ни је на у ка (о људ ском би ћу-лич но сти, о исто-
ри ји, о исто риј ској, тј. над вре ме ној за јед ни ци), не го људ ска 
свест о сна зи осе ћа ња (ду ше) и огра ни че но сти зна ња и на-
у ке, та ко да фи ло со фи ја исто ри је ја сно ка зу је да исто ри ја 
– као свест осе ћа ња, као и ве ра и умет ност (по е зи ја-при-
ча=исто ри ја) – ни је на уч но об ја шњи ва, ни је пред мет на у-
ке, не го фи ло со фи је, зна ња огра ни че ног (са мо у ве ре ног, а 
не до ступ ног са мој ве ри, тај ни осе ћа ња исто ри је и „ње них 
за ко на”), јер фи ло со фи ја – у оче ки ва ној уло зи и деј ству зна
ња! – са мо за ме њу је осе ћа ње 

ко је ни је зна ње, по зна ва ње, ми сао (о ис ку ству)! 
А европ ска (и не са мо европ ска) фи ло зо фи ја исто ри је (и 

људ ске за јед ни це, исто риј ске, за јед ни це из при че) по ла зи, тј. 
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ло гич ки се не из во ди и не раз ви ја од не ког на уч но утвр ђе-
ног по сту ла та или пре ми се о то ме шта је исто ри ја (пре ми са 
о ко јој фи ло зо фи ја тре ба да ми сли шта је чо век, а шта ње-
го ва за јед ни ца, кроз ве ко ве „иден тич на с ње го вом при ро-
дом”), не го се…

Не го се – фи ло зо фи ја исто ри је! – раз ви ја (и при хва та) 
од две ју раз ли чи тих ле ген ди или два ју ми то ва, две ју би-
блиј ских ва ри јан ти ства ра ња људ ског би ћа: 

 9 или Ис ток, „ис точ на” (све тло сна, бла го слов Бо жи ји, у 
По ста ње 1, 26–2, 5), 

 9 или За пад, ва ри јан та „за пад на” (По ста ње 2, 7–4, 16 од 
Ада ма и да ље, до Но ја), 
па се пре ма то ме кул ту ра људ ског би ћа (у сва ком од 

нас) и да нас ја сно де ли на „ис точ ну” и „за пад ну” 
та ко да и До бро и Зло са зна је мо са мо спо зна јом – ко-

ја је мо гу ћа са мо „ди а лек тич ки”, тј. са мо у ди а ло гу, нај пре 
тра ге диј ском, пла тон ском, па сми ре ном, ис по вед ном, по-
кај ном, ли тур гиј ском! 

У сми ре ној вер но сти са мој те ми ди а ло га, јер ло гос, ко је 
зна чи са бра ност, та да је ло гос ди а ло га са го вор ни ка, са бра-
но вер них за да тој или до го во ре ној те ми – и ни ка квој дру гој 
на ме ри ди а ло га! 

Са мо у ве ре ност фи ло зо фо са је зо фос (грч ки: мрак и за
пад) су је те, так ми че ња (ко је во ди за ви сти, мр жњи и злу, јер 
оно на ста је баш са мо у ве ре ним од би ја њем ди а ло га, спа со но-
сног по ка ја ња и је ди не мо гу ће са мо спо зна је!). 

Исто ри ја ни је на у ка, не го (до ду ше, по ред на уч не хро-
но ло ги је и до ку мен то ва ног опи са са мих до га ђа ја) исто-
ри ја је до жи вљај на спо зна ја људ ске мо рал но-исто риј ске 
за јед ни це, спо зна ја за сно ва на на ди а ло гу ко ји је са мо у 
умет но сти (при чи, пе сми, дра ми) ве ран те ми, исти ни о 
исто риј ској за јед ни ци! 

Исто ри ја је, да кле, при ча о исто риј ској за јед ни ци, тј. 
оној за јед ни ци ко ја је мо гу ћа и ре ал на са мо као над вре ме
но трај на, исто риј ска (ду хов на, на дах ну та)! а не по ли тич ка, 
еко ном ска, је зич ка, на вик на, крв на, ин те ре сна, јер исто ри ја 
је пред мет фи ло со фи је (па и фи ло зо фи је-ме та фи зи ке) – а 
не на у ке – упра во за то што исто ри ја јест над вре ме, тј. осе
ћа ње (осе ћа ње за јед ни це као исто риј ске), осе ћа ње не до
ступ но на у ци (и ме та фи зи ци), не го до ступ но са мо по е зи ји, 
исто риј ској све сти, за ве ту, ве ри!

*
Исто ри ја је, да кле, 

 9 пр во, исто ри ја људ ског би ћа, мо гу ћа (то је њен за кон!) 
са мо као про роч ко, пе снич ко, на дах ну то при ка зи ва ње 
за јед ни це у тим до га ђа ји ма, 

 9 с дру ге стра не, и ту ма че ње (пе сме, про ро штва, на дах-
ну ћа), 

 9 a с тре ће, и на уч но (суд ско, или као у „по моћ ним исто-
риј ским на у ка ма”!), ту ма че ње са мо оних до га ђа ја ко ји су 
и на уч но и тач но утвр ђе ни, при че му се ја сно раз ли ку ју 
са ми до га ђа ји (на уч но, со ци о ло шки и хро но ло шки, па и 
суд ски до ку мен то ва но тач но утвр ђе ни) у „исто ри ји” ко ја 
је, та да и у то ме на у ка, али не исто риј ска на у ка, не го са-
мо и тек „по моћ на исто риј ска на у ка”, ко ја до га ђа је опи су је 
на уч но – без об зи ра на то ка ко је те до га ђа је до жи ве ла и 
у свом исто риј ском пре да њу са му се бе у тим до га ђа ји ма 
опи са ла и схва ти ла исто риј ска за јед ни ца! 
Да кле, ло гич но је за што, ка ко и у ко јој ме ри, исто ри ја мо-

же да бу де пред мет и на у ке, и ле ген де (умет но сти, по е зи је, 
исто ри је као при по ве сти, пре да ња) и фи ло зо фи је, и ми то ма-
ни је, па су сто га ра зу мљи ве го ди не му ка и на по ра исто ри ча ра 
ци ви ли за ци је кад се – у свом ло го ра шко-рат ном ис ку ству, у 
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ве ри, а у од бра ни исто ри је ка ко је ви де Ње гош, Тол стој, Ћо-
пић, Ан дрић, То мас Ман (па и не у ро лог, тј. ан тип си хи ја тар 
Вик тор Франкл!) – 

…кад се (по ме ну ти рат но-ло го ра шки исто ри чар ци ви ли-
за ци је) су о чи са ме та фи зи ком и фи ло зо фи јом исто ри је (као 
„исто риј ске ну жно сти” у ко јој не ма крив ца, па за то су ди са мо 
„фи ло зоф ско-исто риј ски пред ви ђен” по бед ник-агре сор),

кад се (по ме ну ти…) су о чи са фи ло зо фи јом исто ри је ко-
ја – да нас је то ја сно – слу жи са мо као оруж је ме ди ја у Хлад
ном ра ту! 

Mетафизичка фи ло зо фи ја исто ри је („сво јим за ко ни-
ма”) про тив је ди а ло га и про тив аутен тич не исто риј ске све-
сти она кве ка ква је – као у Ан дри ћа, Тол сто ја, То ма са Ма на 
– жи ва са мо у књи жев но-пе снич кој-про роч кој кул ту ри на-
ро да (да кле, на ро да скло ног при чи, пре да њу!).

Књи жев но-пе снич ка (за вет на!) кул ту ра – ње на исто-
риј ска свест! – исти ни та је и жи ва са мо она ко ка ко Пла тон 
об ја шња ва иде ју-лу чу (та ко и иде ју-лу чу исто риј ске за јед-
ни це), чул ни су срет, ви ђе ње те иде је: 

жи во и сна жно осе ћа ње (ве ре, исто риј ске све сти као 
ве ре), осе ћа ње ко је се ја вља са мо као спон тан, из не на дан, 
не пред ви див од го вор ду ше на (из не на дан, не пред ви див и 
нео бја шњив) пре о бра жај исто риј ског ис ку ства, пре о бра-
жај мо гућ – са мо ако је то ис ку ство про ве ре но, исти ни то! 

Сво Бо жи је при су ство у људ ској исто ри ји је у тој (пла-
тон ској!) иде ји-лу чи 

– ко ју ме та фи зи ка, фи ло зо фи ја исто ри је не мо же да схва-
ти, па из ми шља не људ ске „исто риј ске за ко не и ну жно сти”. 

Ме ђу те фи ло зо фе исто ри је спа да ју и не мач ки Хе гел, и 
ан гло-аме рич ки Тојн би, као и че ти ри исто риј ске ну жно сти 
из „исто риј ског ма те ри ја ли зма” ко ји нам је – чак и на фа-
кул те ту (Фи ло зоф ском) од 20. ок то бра 1944. („од осло бо ђе-
ња”) на ме та ла Че твр та гла ва Исто ри је СКПб (бољ ше ви ка), 
па он да и Ти то, Кар дељ… да их да ље не на бра јам.

*
За што исто ри ја ни је све тов на по ја ва ко ју би из у ча ва ла 

са ма на у ка, не го тек фи ло зо фи ја (а баш она као за го нет ку, 
до да нас не ре ше ну)? Јер не ма „на уч не исто ри је” ко ја би на-
ше осе ћа ње исто риј ске за јед ни це, на шу исто риј ску свест ле-
ги ти ми са ла као на уч ну! 

И, дру го пи та ње: ми слим да је исто риј ска исти на – о 
оно ме што у до га ђа ји ма и вре ме ну осе ћа мо („са мо” осе ћа-
мо! а и то је мно го!) као над вре ме-исто ри ју, по ја ву за јед ни-
це као над вре ме не исто риј ске за јед ни це – мо гу ћа са мо у по-
ја ви (Ње го ше ве) ду хов не, све ште но-по ет ске Лу че, тј. Ду ха 
Све тог (ЛМП, 168–180, до слов це стих 177). 

Ње го ше ва Лу ча, Пла то но ва иде ја (осе ћа ње и ви зи ја ко ја је 
не што бес ко нач но да ле ко од пој ма, фи ло зоф ског и на уч ног)! 

Иде ја, од но сно Лу ча, јест по ет ско (тај но-ми сте риј ско-
умет нич ко-ду хов но-осе ћај но) ви ђе ње („па ра бо ла”, гно зис-
-ми сте риа, Лу ка 8, 9–15), 

ви ђе ње ка кво се ни кад не ка ла жна, ми то ман ска, иде о-
ло шка по ли тич ка пред ста ва, не ко не до ка зи во и не про ве ре-
но ис ку ство (ре ци мо о „Се дам офан зи ва”), не мо же пре о-
бра зи ти у иде ју (Лу чу би ћа), па би ти иде ја (Лу ча) ко ја – на-
уч но-пси хо ло шки нео бја шњи во („тај на чо ве ко ва”, ЛМ, П, 
131–140)! – иза зи ва на дах ну ће, по ја ву осе ћа ња као исто риј
ске све сти, осе ћа ња исто ри је као за вет не исти не! 

Мо же не тач на пред ста ва би ти по јам – ина че не би би ло 
иде о ло ги је, по ли тич ке зло у по тре бе исто ри је, ни ти би смо – 
без не тач не, а на ме тљи ве пред ста ве – мо гли да ла же мо! али 
та ква, ла жна, на мер но про из ве де на не тач на пред ста ва не 
мо же би ти иде ја, Лу ча, тј. на дах ну ће, тво рац осе ћа ња, тј. 
ве ре, ле по те, исто риј ске све сти ко јом са мо на да ре ни и ве-
ли ки пи сци ства ра ју (а ду хов ни чи та о ци и гле да о ци при ма-
ју) ве ли ка де ла исто риј ске исти не и све сти, јер – у истин ски 
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пра во слав ном вер ни ку – иде ја (Лу ча) исти ни та је по ја ва 
Ду ха, на дах ну ће ко је пре о бра жа ва на шу исти ни ту – али са
мо исти ни ту (до ка зи ву!) – пред ста ву, ис ку ство и са зна ње. 

То је по ја ва си ле ко ја је Гре ху и ла жи не по зна та, па за то 
грех – ко ји је грех о иде ји, Лу чи! – го во ри да је иде ја (Лу ча) 
са мо ме та фи зич ки „по јам”, тј. емо ци о нал на по ја ва је зи ка 
(ми шље ња, ме та фи зи ке), све јед но да ли тим је зи ком го во-
ри мо исти ну, из ми шљо ти ну, фан та зи ју или лаж!

*
Мо жда смо овим обра ћа њем па жње на Лу чу, Иде ју, 

Пла то на и Ње го ша (па и на еван ге ли сту Лу ку) пре у ра ни-
ли, али смо мо ра ли, јер го во ри мо о исто ри ји! А го во ри ти 
о исто ри ји (исто риј ској за јед ни ци) без исто риј ске све сти 
Пла то но ве иде је (и Лу ки не, иси ха стич ко-мо на шке, Ње го-
ше ве за вет не) Лу че – ни је мо гу ће! Па ко зна Пла то на, раз-
у ме и хри шћан ство и исто ри ју. А ко не раз у ме, раз у ме ће: 
не ка – по ред Пла то на и Пло ти на! – про чи та на ве де но ли-
тур гиј ско чте ни је апо сто ла Лу ке, па ће слич не по твр де на ћи 
на ро чи то у апо сто ла Па вла и у чи та вој Би бли ји! 

О то ме се го во ри и у Огле ди ма о ду хов ном ис ку ству 
(1989), али и у књи зи Ње гош и Ко сов ски за вјет у Но вом ви-
је ку (1989).

*
Исто ри ја ци ви ли за ци је има по се бан зна чај по то ме што 

мо ра да исто вре ме но бу де исто ри ја 
 9 и ци ви ли за ци је (до го во ре них уста но ва, ис пи та них, до-

ку мен то ва них и на уч но со ци о ло шки опи са них) 
 9 и кул ту ре, си сте ма вред но сти, лич но сти (би ћа усме ре-

ног сми слу), 

а – за раз ли ку од (до го во ре них) уста но ва – вред ност 
(ре ци мо, са ма Цр ква, исто ри ја и на ци ја!) не мо же би ти (ни 
би ти до жи вље на) као пред мет до го во ра и на у ке, јер вред-
ност је тран сцен ден ци ја – дух – осе ћа ње сми сла – су шти на 
чо ве ка! Tа ко да је већ у са мој исто ри ји ци ви ли за ци је ја сно 
по ста вље на гра ни ца из ме ђу на у ке (тј. ис ку ства, уста но ва 
као пред ме та на у ке), с јед не стра не, и, с дру ге стра не, ду
ха (фе но ме на ду ха), тј. тран сцен ден ци је не до ступ не на у ци 
и ме та фи зи ци (а до ступ не са мо „кул ту ри”, ду ши ко ја је моћ 
спон та ног осе ћа ња, тј. лич но сти би ћа усме ре ног сми слу!).

*
У Књи зи По ста ња (гл. 10 и 11) да та је Та бли ца „свих на-

ро да” (би блиј ским про ро ци ма по зна тих) Се ми та, Ха ми та, 
Ја фе ти да, на ро да „по те клих од Но је вих си но ва Си ма, Ха ма 
и Ја фе та”, тј. „чи та во (би блиј ским про ро ци ма по зна то) чо-
ве чан ство” ко је је „пре жи ве ло По топ”. 

Tо чо ве чан ство го во ри јед ним за јед нич ким (Но је вим!) 
је зи ком, што Бо гу – (а ви де ће мо за што) – не го ди! Jер у та-
ко ве ли ком мно штву – „мул ти кул тур ном”, „оп ште чо ве чан-
ски” а је зич ки зго ми ла ном – не ма, ни ти се ико мо же осе ти-
ти као лич ност, „бли жњи” Бо гу (па већ и на зи ре мо за што) 
упра во то не го ди (због су је те моћ них ко ји лич ност ту ма че 
и на ме ћу као ис так нут и осво јен дру штве ни-све тов ни по ло-
жај): јер су „већ са ми” при род ни, зем ни еле мен ти („зем на 
пре ва ра”, ГВ, 2290–2297), исти је зик и исто по ре кло, крв но, 
но јев ско, са би ли чи та во „чо ве чан ство” (као и из Ћо си ће-
ве Бај ке и Ан ђа ме) у го ми лу то бо же „при род ну, је зич ку и 
крв ну” (на су прот ду хов но са бра ној, ду хов ној, бо жан ској, 
је ди ној мо гу ћој за јед ни ци исто риј ској), па у зем ној све тов-
ној за јед ни ци не ма ни мо гућ но сти за по ја ву лич но сти, ни ти 
у са мом крв ном или је зич ки истом, а пре ши ро ком цар ству 
мо же би ти ика кве „ин ти ме” (бли ско сти бли жњих), у ко јој 
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би би ли мо гу ћи ду хов ност, бо го ли кост и ди а лог са мо спо
зна је бли жњих.

(Ди а лог-са мо спо зна ја мо гу ћа је са мо у Бо гом на да ре ној 
бо го ли ко сти са го вор ни ка, а та ду хов ност на да ре ног ди а ло-
га ни је свој стве на ни бра ћи, за јед ни ци крв ној, ни је зич ком 
зна њу – све тов ном и те ле сном)! 

Пре о ста ло им је, да кле, у тој зго ми ла но сти са мо да у 
Ва ви ло ну по диг ну „ку лу ви со ку до Не ба”, ка ко би – по њи-
хо вом (па ган ском) ве ро ва њу! – стро гом, ауто ри тар ном све-
тов ном за кон ском ор га ни за ци јом (без Бо жи јег бла го сло ва!) 
Ва ви лон – ва ви лон ски! – овла дао и са мим Не бом и мо гао 
да бу де на ви си ни пре сто ног и обо жа ва ног гра да чи та вог 
чо ве чан ства као „бо жан ске за јед ни це” (без лич них ство ре-
ња!) те им пе ри је.

Али то ве ро ва ње у бо жан ску моћ за јед ни це све тов не 
(пра гре шне, зе маљ ске, без лич не, оту ђе не, при род не, крв не 
и је зич ке, ис ку стве не, ми са о не, ра ци о нал не, ме та фи зич ке 
за кон ске, По ста ње 2, 16–17) је па ган ско (зе маљ ско), Бо гу не-
ми ло, те за то Бог – у са мом по чет ку мо гу ће исто ри је (за јед-
ни це исто риј ске, ду хов не) – раз би ја ту, свет ску и све тов ну 
а им пе ри јал ну за јед ни цу мо ћи све тов не, при род не (зе маљ-
ске, те ле сне, крв не, ис ку стве не, да кле, и ми са о не), јер је не
ду хов на (ли ше на ди а ло га, да кле, и осе ћа ња, са о се ћа ња, по-
е зи је, при че, тј. исто ри је)!

За то већ са ма чи ње ни ца да Бог раз два ја све на ро де по 
је зи ку (да Бо жи ји на род – за јед ни ца ду хов на, за вет на, мо
рал но-исто риј ска – не бу де схва ће на и ту ма че на као крв на 
за јед ни ца ста да или пле ме на, при род на и је зич ка-ми са о-
на-ме та фи зич ка!) ука зу је на то да је у чо ве ку не што пре че 
од (оп штег, све о бу хват но чо ве чан ског, уни вер зал ног ми-
са о но-је зич ког, ме та фи зич ког!) пој ма „чо век” (пу ки ин-
стру мент, нео п хо дан са мо тех ни ци и ста ти сти ци им пе ри-
јал но зго ми ла не за јед ни це). 

Па ни је ваљ да Бог ства рао људ ско би ће да се то ме би ћу – 
па и са мом им пе ри јал ном (ва ви лон ском!) пој му Бо га – ди-
ви мо као оства ре њу при зем ног, ме та фи зич ког пој ма чо век? 

Про ро ци ма (пе сни ци ма, тј. при по ве да чи ма-исто ри ча-
ри ма, аутен тич ним!) ја сно је да je два људ ска би ћа, му шко 
и жен ско (По ста ње 1, 26–2, 8) Бог ства рао исто вре ме но, на 
сво ју ра дост, и бла го сло вио их, тј. њих дво је као за вет ну 
(=бла го сло ве ну!, ду хов ну!) за јед ни цу лич но сти (По ста ње 1, 
26–2, 8), као би ћа ко ја је ства рао по ли ку и по до би ју Свом, 
са мо га Бо га. 

Тај лик и по до би је људ ског би ћа – бо го ли кост и бо го по-
доб ност (хар мо ни ја с Бо гом) – је сте лич ност: би ће ко је ни је 
де фи ни са но ни чим зе маљ ским, ис ку стве ним, ми са о ним и 
те ле сним (ГВ, 2329–2336), 

не го би ће „за пје сму ство ре но”, тј. за „исто ри ју”! 
Па, ко ли ко год ми – у свом ра ци о на ли зму и сци ен ти зму 

Све та тех ни ке – на сто ја ли да исто ри ју (тј. при чу, књи жев
ност, по е зи ју, умет ност) учи ни мо пред ме том на у ке (као да 
су на ши пре ци ре ал ни као на ши са вре ме ни ци), 

то ни је мо гу ће, јер 
исто риј ска (над вре ме на, трај на, не пре кид на, а жи ва и 

сва при сут на) за јед ни ца, као ни са ма тај на чо ве ка, не мо же 
би ти пред мет на у ке.

*
Исто ри ја је (тј. тре ба да бу де, у свом из вор ном зна че њу) 

по ет ска сли ка це лог жи во та и оп стан ка лич но сти у за јед
ни ци – не у крв ној, пле мен ској (сточ ној, на вик ној, ин те ре-
сној) за јед ни ци пле ме на или ста да, 

не го у мо рал но-исто риј ској, „за при чу”, „по ко ле ња за 
пје сму ство ре на” (ГВ, 2336–2340), на род исто риј ски, за јед-
ни ца као „пје сма, при ча, бај ка, сла ва Бо жи ја”, за по хва лу 
Твор цу-по е ти (ЛМ, П, 169–180), 
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да сва ки на род, као по себ на је зич ка за јед ни ца, тре ба да 
бу де све стан (и сво је, и сва ког на ро да) по себ не за јед ни це, не 
са мо је зич ке, не го култ не (кул тур не, Бо гом из дво је не и по-
ет ски-исто риј ски осми шље не) за јед ни це (о ко јој је исти на 
из ре ци ва и мо гу ћа са мо по ет ским је зи ком исто ри је-при че), 

те да вла да са мо со бом, из цен тра ко ји је цен тар са мо то га 
на ро да, да има и тре ба да има, и свој по се бан за кон и за ко ник. 

Да кле, аутен ти чан по јам исто ри је и на ро да као за јед ни-
це исто риј ске не тре ба да бу де свет ски, им пе ри ја лан, ва ви-
лон ски, јер им пе ри ја је про кле та, ва ви лон ска др жа ва, ан ти
бо жан ска, „кур ва ва ви лон ска” – ка же већ По ста ње, пр ва 
књи га од Се дам де сет и се дам књи га Све тог Пи сма. на ро да 
ју деј ског! јер 

и на ро де (ауто ке фал не цр кве!) сје ди њу је – али не ин-
те ре сно и на гон ски, не го (опет култ но!) – са мо Ли тур ги ја! 
сје ди њу је и у Цр кву – за јед ни цу Јед ну, све ту, са бор ну и Го
спод њу, за јед ни цу свих ауто ке фал них цр кви (не сје ди њу је 
др жав но, зе маљ ски, им пе ри јал но, све тов но, у им пе ри ју!).

Про клет ство Бо жи је на Ва ви лон-им пе ри ју је пр ви, бо-
жан ски знак да бо жан ски исто риј ски дар чо ве чан ству ни је 
др жа ва, ин те ре сна тво ре ви на за ко на и дру штве ног уго во ра 
(Con trat so cial), ни за јед ни ца крв на, ни је зич ка, не го Цр ква, 
за јед ни ца култ на, ди а ло га ли тур гиј ског – из ме ђу све ште-
ни ка и вер ни ка, ди а ло га пред Бо гом! 

Ни у ка квој јун го-пси хи ја триј ској ин ди ви ду а ци ји, не-
го – са мо у ли тур гиј ској за јед ни ци „ста до (Јо ван 21, 15–19) 
Хри сто вих ова ца”, ста до по ве ре но Цр кви Го спод њој и апо-
стол ској, чу ва ју и у ве ру уво де апо сто ли, па се оно пре о бра-
жа ва у за јед ни цу обо же них лич но сти, људ ских би ћа.

* * *
Из све га то га сле ди да је кул тур но мо рал ну по бе ду Ис-

то ка – тј. „Дру ги до ла зак Хри стов”, об но ву ве ре и за јед ни-

це као мо рал но-исто риј ске – мо гу ће оче ки ва ти са мо дру-
га чи јим (пла тон ско-идеј ним) ту ма че њем исто ри је, по ја вом 
за ве та, тј. ди а ло га исто риј ске све сти ко ја је је ди на мо гу ћа 
ду хов на си ла и тај на чо ве ка – не са мо Ис то ка (ма да са мо на 
„Ис то ку” оче ки ва на!), не го – и чи та вог чо ве чан ства.

Сва ка ци ви ли за ци ја је сна жна и ре ал на са мо док има 
свој иде ал ни циљ, тзв. кул тур ни си стем вред но сти, свој 
сми сао, ко ји је је ди ни мо гу ћи ло гос (са бра ност) те ци ви ли-
за ци је! 

Али тај иде ал ни циљ ци ви ли за ци је За па да (Евро-За-
па да, да нас Атлант ског, Евро-Аме ро-За па да) упра во је ва
ви лон ски („за пад ни”), тј. ра ци о нал но-ме та фи зич ки (да-
кле, не ду хов ни, прак тич ки) Ап со лут ни ум ко ји је – Свет 
тех ни ке, ди ри го ван из Но вог (да нас већ Тре ћег Но вог) Ва
ви ло на!

*
У свом Тractatus lo gi co-phi lo sop hi cus (пре вод, „Ве се лин 

Ма сле ша”, Са ра је во, 1960), Вит ген штајн је по ка зао да ло ги
ка – као за кон ми шље ња! – ни је ни ка кво са зна ње (па чак ни 
кри ти ка са зна ња или за блу де), не го са мо свест и свра ћа ње 
па жње на већ сте че но (и у би ће, у ис ку ство би ћа сме ште но 
и са бра но) са зна ње, са др жа но већ у ста во ви ма ко је (као и 
за блу ду) ло ги ка – ми шље њем и го во ром у ди а лек ти ци ди а-
ло га – са мо осве тља ва, 

с тим да то осве тља ва ње де лу је као са мо са зна ње или са-
мо по сма тра ње соп стве ног би ћа, а не као са зна ње све та, 

па је то био раз лог и Пла то ну да фи ло со фи ју и са мо ми
шље ње де фи ни ше – не као спо зна ју све та, не го – као са мо
спо зна ју би ћа омо гу ће ну је зи ком ди а ло га!

Је ди ни пра ви пред мет – исто вре ме но и су бјект (ли це, 
хи по ста за) – ми шље ња је до га ђај лич но сти, тај на по ја ва 
лич но сти људ ског би ћа, 
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а не свет (ко ји је, као и људ ска те ле сност, ин ди ви дуа) 
пред мет спо зна је, чул ног сти ца ња ис ку ства, пред ме та ми-
шље ња).

У ме та фи зи ци, у крај њем за кључ ку ми шље ња, ло ги
ка са мо по твр ђу је (све јед но да ли исти нит или ла жан) став 
са др жан у пре ми си, у пред ста ви, у чул ном по дат ку, у по ла-
зном ста ву. 

Та ко је Вит ген штајн („бо ра ве ћи у Нор ве шкој”!) ра-
све тлио тзв. тај ну про роч ке мо ћи за пад не (евро-за пад не, 
атлант ске) фи ло зо фи је исто ри је, ло гич не, али не исти ни те 
(тј. не на са зна њу за сно ва не)! 

А ми, срп ски ло го ра ши, у сво јим чу де сним (не по но вљи-
вим) ди а ло зи ма – та ко ђе у Нор ве шкој, да ле ко од сво је до-
мо ви не, али за то у ду хов ној за јед ни ци са сво јим на ро дом 
– но стал гич но смо на слу ти ли евро-ме ди те ран ску тај ну ду-
хов не исто ри о со фи је.

УВОД

У овом, пр вом, из да њу би блио-био-гра фи је до но си мо на
сло ве од укуп но 278 би бли о граф ских је ди ни ца об ја вље-

них од 1948. до Кр стов да на 2015), 
а уз по не ки од тих на сло ва и текст ко мен та ра, јер ипак је 

по тре бан ка кав-та кав увид у сми сао и пра вац ис тра жи ва ња 
у свим је ди ни ца ма ове би блио-био-гра фи је, па за то уна пред 
– из ван и пре ну ме ра ци је и свр ста ва ња у би бли о граф ско-хро-
но ло шки ре до след – скре ћем па жњу на ше сна ест на сло ва 
књи га (ко је овим још ни су би бли о граф ски ну ме ри са не, не го 
их овим из два ја њем са мо по ми њем као прет ход ни це у тра га-
њу за истин ским (не иде о ло шким) би ћем исто риј ске све сти.

* * *
1) МЕ ШТРО ВИЋ И СА ВРЕ МЕ НИ СУ КОБ СКУЛП ТО РА 
С АР ХИ ТЕК ТОМ, ИП „Ве се лин Ма сле ша”, Са ра је во, 1961. 

Ту је реч (за пра во, још са мо слут ња!) о су ко бу два ју 
схва та ња би ћа и про сто ра: 

 9 схва та ња за пад ног (ме та фи зич ког, да нас мо дер ног, још 
увек евро-за пад ног) и 

 9 схва та ња кла сич ног, ис точ ног (ду хов ног, евро-ме ди те-
ран ског)! 
Про стор је – са ста но ви шта би ћа, је ди ног мо гу ћег ста-

но ви шта! – Ни шта, не би ће!, ни шта дру го до (са мим би ћи ма 
од ре ђен) од нос ме ђу би ћи ма: пу ко ра сто ја ње ме ђу об ли ци ма 
– би ћи ма, ко ја су „Не што”, па је про стор са мо ра сто ја ње ме ђу 
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би ћи ма („про пор ци ја”, ме ра, „злат ни пре сек”), па и ра сто ја ње 
из ме ђу по је ди них де ло ва истог би ћа (об ли ка)! 

Из то га за пад но вре ме (и мо дер но, све сно ан ти-кла сич-
но вре ме) за кљу чу је – ло гич но, а бе сми сле но, „ми шље њем”, 
то бо же „ства ра лач ки”, без ика квог мо гу ћег ис ку ства и до-
жи вља ја да ће „тај ну Про сто ра” (тј. Ни шта као не ка кво ма-
гиј ско „би ће про сто ра”!) схва ти ти ако ме ња мо об лик (од-
нос ме ђу де ло ви ма) истин ског би ћа, ње го ву бит ну и не из ме-
њи ву са мо и сто вет ност! Та ко на ста је „мо дер на скулп ту ра” 
– аморф но (без о блич но) би ће ма те ри ја ла, из раз не схва та ња 
про сто ра, да кле, и са мог би ћа! 

На то ме ста ву – а за пра во на не схва та њу би ћа (и би-
ћа са мог Бо га!) – у есте ти ци (ме та фи зи ци) је не ста ло (или 
бар по ти сну то) кла сич но схва та ње оног што је у умет но сти 
кла сич но (што је у слу жби – кла сич ној слу жби – исти ни би-
ћа и ње го вог об ли ка!), 

а на ста ло (умет но сти ин те лек ту ал но на ту ре но) мо дер
но (што ни је умет ност, чул но осе ћа ње об ли ка, не го је у слу-
жби ми шље њу, тј. спо зна ји са мог се бе – ми шље њем!). 

Већ у то ме осе ћа њу би ћа об ли ка (и не би ћа – Ни шта ви ла 
про сто ра) при сут на је (а скри ве на) чо ве ко ва лич ност ко ја 
– сво јом ду хов ном, Бо гом да ном сна гом – од би ја да би ће-
об лик тра жи у не би ћу-про сто ру, док сла бост и страх ин-
ди ви дуе-осо бе тра жи би ће у не би ћу (у про сто ру) – да би се 
по ко ри ла не би ћу, бе сми слу, Ни шта ви лу и да би се, на ви ком 
по ми ри ла са смр ћу! 

Тај су коб кла сич ног (лич ног!) осе ћа ња об ли ка као би
ћа – су коб је са мо дер ним на по ром за по себ ним схва та њем 
про сто ра! 

Би ће ни је тај на про сто ра, не го тај на соп стве ног (тро ди-
мен зи о нал ног) об ли ка, а тзв. (то бо жња) тај на про сто ра је 
ме та фи зич ка ма ги ја (људ ска ма гиј ска пред ста ва) про сто ра 
као (не по сто је ћег, не би ћев ног) „це ло ви тог ко змич ког би ћа”! 

Ко при хва ти то уве ре ње (ме та фи зич ко-ин те лек ту а ли-
стич ко уве ре ње да је ми сао са зна ње и да она – и без ну жног, 
прет ход но да тог чул ног ис ку ства про сто ра као Ни шта ви ла! 
– са зна је про стор као „би ће”, то бо жње „Не што”!), тај не ма 
у то ме мо мен ту осе ћа ње лич но сти (свог соп стве ног ис ку-
ства као је ди ног мо гу ћег пред ме та ми шље ња), те за то гу би 
и (скулп тор ско) осе ћа ње об ли ка, па та ко и ар хи тек тон ско 
схва та ње гра ђе ња, тј. про стор ног рас по ре да об ли ка.

Овом сту ди јом – док тор ском ди сер та ци јом 1952–1955 
– по чи њем ис пи ти ва ње раз ли ке из ме ђу кул ту ре кла сич не, 
над вре ме не, ду хов не (Евро-Ме ди те ра на, тзв. Ис то ка) и кул-
ту ре мо дер не, вре ме не, ра ци о нал не, Евро-За па да (тзв. За па-
да) ко ји ви ше ни је ци ви ли за ци ја (не ма са вест ци ви ли за ци-
је), не го пу ки „Свет тех ни ке”, чи ји иде ал је – ро бот!
2) ИСТО РИ ЈА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (кри тич ки став пре-
ма фи ло зо фи ји исто ри је), скрип та, За греб, 1963. (Hi sto ri ja 
civilizаcije, skrip ta, Sve u či li šno iz da nje, Za greb, 1963) 

Би ће дат у ну ме ри са ном ре до сле ду Би блио-био-гра фи је, 
под [137] и ко мен тар [137/1] – и при каз са др жи не овог скрип-
та-уџ бе ни ка, исто ри је ци ви ли за ци је, на у ке ко ја је на ста ла из 
по тре бе за кри ти ком (ме та фи зич ке) фи ло зо фи је исто ри је. 
Као што је у Ме штро вић и са вре ме ни су коб скулп то ра с ар хи-
тек том реч о про сто ру, та ко је у овим скрип та ма о исто ри ји 
реч о вре ме ну и исто ри ји као над вре ме ну.
3) УМЈЕТ НОСТ У ПЕТ ЕПО ХА, скрип та, За греб, 1965. 
(над вре ме на, иста умет ност, јер је из над и не за ви сна од пет 
ци ви ли за циј ски раз ли чи тих епо ха – у ко ји ма је ства ра на) 

Епи скоп Да ни ло др Кр стић (док је био рек тор Ака де-
ми је за ико но пис и цр кве ну умет ност Те о ло шког фа кул те-
та СПЦ 1993–2000) од ре дио је та скрип та за уџ бе ник Ака-
де ми је.
4) ЛО ГОС, ЛИ ТУР ГИЈ СКА СВЕСТ ПРА ВО СЛА ВЉА, Те-
о ло шки по гле ди, 15, 1–3, Бе о град, 1983, 43–130.
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5) ОГЛЕ ДИ О ДУ ХОВ НОМ ИС КУ СТВУ, Сфа и рос, Бе о-
град, 1989.

* раз ли ка из ме ђу осе ћа ња-ду ха ко ји је спон тан од го вор 
на иза зов и по ја ву (пла тон ске) иде је, с јед не стра не, и ду хов-
ног ис ку ства ко је ни је осе ћа ње, не го са мо се ћа ње на осе ћа-
ње, тј. ис ку ство о ко јем је мо гу ће ми сли ти (док ми шље ње о 
са мом ду ху-осе ћа њу ни је мо гу ће); 
6) СРБИ У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ И ЕВРО ПИ, Све то сав ска књи-
жев на за јед ни ца, Бе о град, 1993.

О то ме да је Бри та ни ја – тре ти ра ју ћи два свет ска ра та 
као рат им пе ри јал ног За па да, ка ко ли бе рал ног (бри тан-
ског), та ко и на ци стич ког (не мач ког) – од у зе ла Ср би ма пра-
во „ан ти фа ши стич ког” са ве знич ког на ро да, пра во жр тве 
фа ши зма (чак на ци зма, и то уста шко-хр ват ског), па се – по 
тој, „са ве знич ки” до су ђе ној суд би ни Ср ба – мо же мо пи та-
ти: ако су Ср би, чак и као по бед ни ци ан ти фа ши сти, на кра ју 
ипак са мо жр тва – по ра же на жр тва! – на ци-фа ши зма, 

он да тре ба – уз, ако је мо гу ће, ја сан по јам исто ри је и 
пра ва! – исто риј ски и прав но утвр ди ти: 

Ср би су жр тва, али чи јег све фа ши зма: по ра же ног не-
мач ког (и по себ но, хр ват ског) на ци-фа ши зма, или по бед-
нич ког бри тан ског, фа ши зма у бри тан ској по ли ти ци пре ма 
Ис то ку и Ср би ма? 

То пи та ње – са Ти то вим, за пад ним, НА ТО-ко му ни змом 
при ме ње ним на Ср бе! – да је Хр ват ској част и по беду (да ра-
зо ри Ју го сла ви ју), Хр ват ској, је ди ном по у зда ном, хлад но-
ра тов ском ослон цу За па да на Бал ка ну. 

Из те сту ди је се ви ди ко ли ко је пи та ње исто риј ске 
све сти европ ски (евро-за пад но) по мра че но: не са мо на-
ма, не го, пре све га ан ти срп ском Евро-За па ду! (О то ме сам, 
по пре се ље њу-из гна њу из За гре ба у Бе о град, се дам де се тих 
и осам де се тих го ди на, бар де сет го ди на имао при ли ке, да 
раз го ва рам са по кој ним Ми ла ном Ка ша ни ном, Ђор ђем 

Оци ћем, Ми ле том Мар ко ви ћем и Оли ве ром, Пре дра гом 
Ву ка ди но ви ћем! Ка ква је то би ла пе ри па те тич ка шко ла – у 
шет ња ма по ред Ду на ва!)
7) ТРА ГЕ ДИ ЈА И ЛИ ТУР ГИ ЈА, Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност, Бе о град 1985; Ви зан тиј ско огле да ло, Ниш, 1996.

* есеј о ду хов ној суд би ни Евро пе, о тра гич ној лич но сти 
исто риј ске све сти; 
8) СУ О ЧЕ ЊЕ ПРА ВО СЛА ВЉА С ЕВРО ПОМ, огле ди о 
исто риј ском ис ку ству, Све ти го ра, Це ти ње, 1997.
9) РО МА НИ ЂОР ЂА ОЦИ ЋА: по е то фи ло со фи ја и ко
мен та ри, Зна мен, Бе о град, 1999.

* На ци ја-ро ман-исто ри ја
10) ЛИ ТУР ГИЈ СКА ТАЈ НА СВЕ ТОГ ПИ СМА, Гу тен бер-
го ва га лак си ја, Бе о град, 2002.
11) И ВЕ РА ЈЕ УМЕТ НОСТ, За вод за уна пре ђи ва ње обра-
зо ва ња и вас пи та ња, Бе о град, 2008.
12) ИСТО РИ ЈА И ВЕ РА, За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва-
ња и вас пи та ња, Бе о град, 2009.
13) ЊЕ ГОШ И КО СОВ СКИ ЗА ВЈЕТ У НО ВОМ ВИ ЈЕ КУ, 
„Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 1989.

* дру го про ши ре но из да ње, Ње гош и Ко сов ски за вет, 
„ал те ра” 2014. (не знам за што су у том, дру гом из да њу, мој 
ије кав ски текст „пре ве ли” на ека ви цу? Мо жда су – у ју го-
ме диј ском ра ту про тив срп ске кул ту ре – иде о ло шки под ле-
гли „ју го-им пе ра ти ву” да ије ка ви ца ни је срп ска?!)

*
КЊИ ГЕ ОБ ЈА ВЉЕ НЕ У НА СТАВ ЦИ МА, 

КАО „ФЕЉ ТОН”:
14) РАЗ ГО ВО РИ О СЛИ КАР СТВУ, у на став ци ма, Омла-
ди на, Бе о град, 1952.
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15) ПЈЕ СНИК СЕ РА ЂА, Жи вот, Са ра је во, 1957.
16) О TAKOZVANOM ОТUĐENJU ČOVJEКА, Ko lo Ma ti-
ce Hr vat ske, 1963/64. (пре ве де но на сло ве нач ки: TA KO IME
NO VA NA OD TU JE NOST ČLO VE KA V RAZ LIČ NIH CI VI
LI ZA CI JAH, So dob nost, Lju blja na)

* * *
Овим су из дво је ни ра до ви (књи ге, есе ји) у ко ји ма је 

очи гле дан на пор да се исто ри ја-умет ност-ве ра-сми сао из-
дво је као фе но ме ни осе ћа ња исто риј ске све сти, све сти би-
ћа-лич но сти и да се при ка жу евро-ме ди те ран ски као кла
сич но-ду хов ни фе но ме ни (дру га чи је не го у ме та фи зич кој 
тра ди ци ји Евро-За па да ко ја је овла да ла и на шим уни вер зи-
тет ским и ака де миј ским уста но ва ма). 

То је ше сна ест на сло ва у ис пи ти ва њу фи ло со фи је и све
сти (за ве та) мо рал но-исто риј ске за јед ни це – о мо гу ћем от-
по ру са ме умет но сти (ме та фи зич кој, за пад ној) фи ло зо фи ји 
исто ри је, јер са мо умет ност (и ми сао о ис ку ству умет но сти) 
от кри ва мо гућ ност то га от по ра.

И тих 16 на сло ва ипак ће би ти по но во ну ме ри са ни, да 
бу ду сме ште ни у низ [1]–[278], где хро но ло шки и при па да ју.

ПРЕ ВО ДИ*

Из два јам и пре во де, али их од мах и ну ме ри шем, од [1] 
до [17], та ко да ну ме ра ци ја свих би бли о граф ских је-

ди ни ца по чи ње (у оно вре ме ИБ-a!) ну ме ра ци јом пре во да 
ко ји су та да (као „на уч ни ра до ви”) лак ше про ла зи ли не го 
ори ги нал но лич ни на уч ни по ку ша ји, па је и рад на пре-
во ди ма баш тих (или бар тих) на ве де них књи га по ма гао 
да се но вом – по сле Дру гог свет ског ра та и у Ју го сла ви-
ји ак ту ел ном – на уч ном ди сци пли ном, исто ри јом ци ви
ли за ци је от кло не не ра зу ме ва ња и ко ле ба ња из ме ђу две ју 
европ ских ци ви ли за ци ја тзв. Ис то ка и За па да. Ов де се 
ци ви ли за ци је (већ ве ко ви ма) баш на тлу Бал ка на и бив-
ше Ју го сла ви је су ко бља ва ју – да нас и у Хлад ном ра ту – 
те за то ни ко у Евро пи (мо жда и све ту) ни је по зва ни ји од 
на ших исто ри ча ра да об ја сни раз ли ке – ве штач ке, али и 
при род не раз ли ке – из ме ђу тих две ју европ ских(!) ци ви-
ли за ци ја. По себ но да, „ус пут и не при мет но”, „европ ски”, 
об ја сни шта је то НА ТО-ко му ни зам (ти то-ко му ни зам) 

* Друга верзија овог текста, нађенa у рукопису, гласила је: „За раз ли ку од 
из дво је них и прет ход но на бро ја них 16 књи га, ко је ће би ти по но во ну ме ри са-
не (хро но ло шки сме ште не), ну ме ра ци ја се дам на ест пре во да [1]–[17] у це ли ну 
[1]–[278] по чи ње од мах.

У оно вре ме – у иде о ло шко-по ли тич ком на си љу Ти то вог оку па тор ског 
НА ТО-ко му ни зма – ни смо има ли дру гог из бо ра, не го бар те пре во де 

ко ји су спа да ли у нео п ход не за сна ла же ње у исто риј ској си ту а ци ји – и дан 
да нас не ја сној (не ја сној и они ма ко ји тре ба да до но се од лу ке о све му што се 
ти че на шег оп стан ка). Да кле, 17 пре во да, плус 261 аутор ских на пи са-есе ја-сту-
ди ја-књи га, укуп но 278 (у ко је спа да и оних ше сна ест из дво је них, о сми слу, о 
ду ху-осе ћа њу ко је ће, на рав но, са мо јед ном, тек би ти ну ме ри са не)”.
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ко ји је на ма („Ис то ку”, Евро-Ме ди те ра ну) на мет нуо – у 
свом стра те шком ин те ре су, на мет нуо – наш „са ве знич ки” 
За пад (Евро-За пад) кр ше ћи (већ од 1941. и 1944) сва мо-
рал на и прав на на че ла европ ске (јед на ко евро-ме ди те ран-
ске, као и евро-за пад не) ци ви ли за ци је!

* * *
[1] Ста ни слав ски, СИ СТЕМ

До нео сам га из Швед ске, пре вод с ру ског на швед ски 
(Бо ни ерс, 1945, пре по ру чио га Инг мар Берг ман, три го ди не 
ста ри ји од ме не, а на сту ди ја ма у Уп са ли 1944. био у истом 
ко ле ги ум-ко леџу, па сам де ло ве те књи ге са швед ског пре-
во дио 1948, за ча со пис Омла дин ска по зор ни ца (Но во по ко-
ле ње, Бе о град 1948, гл. уред ник Љу би во је Аћи мо вић из ЦК 
омла ди не, а са рад ни ци Ва са Пан те лић, Бог дан Бу љан и ја). 
Тај рад ме je усме рио да ми сви на пи си бу ду из ван по ли
ти ке, ис кљу чи во о умет но сти – и есте ти ци (по Ста ни слав-
ском – о осе ћа њу, про тив есте ти ке, „иде о ло ги је”!)
[2] Пре во ђе ње за Бор бу (го ди не 1948) стра не (фран цу ске, не
мач ке, швед ске) штам пе, у би бли о те ци ли ста Бор ба (би бли о-
те кар ке Па у ла Му зер, Ше ка Ко раћ, су пру га Вељ ка Ко ра ћа), а 
ка ко су Бор ба и Кул ту ра би ле две гра не истог пред у зе ћа, под 
истом упра вом (Мо ша Пи ја де, ко ми си ја ЦК КПЈ), то сам за-
по слен као пре во ди лац и у из да вач ком пред у зе ћу „Кул ту ра”.
[3] Пле ха нов, ПРИ ЛО ЗИ ИСТО РИ ЈИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗМА, 
„Кул ту ра”, Бе о град, 1950. 
Be i tra e ge zur Geschic hte des Ma te ri a li smus, пр ва књи га којa – 
са ста но ви шта со ци јал-де мо кра ти је! – кри ти ку је и сам зва-
нич ни марк си зам Ти то вог СКЈ.
[4] Карл Маркс (1818–1883), „СЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ ВЕР НИ КА СА 
ХРИ СТОМ”, Еван ђе ље по Јо ва ну 15, 1–14, пред ста вље но у 
осно ви и су шти ни без у слов не ну жно сти тог сје ди ње ња и 
ње го вог деј ства” 

тј. про те стант ски, за пад но, да кле, ме та фи зич ки! па ће 
та ко би ти и у Марк со вом ре во лу ци о нар но-ма те ри ја ли стич-
ком ту ма че њу би ћа, исто ри је и дру штве них од но са! јер ни-
шта не зна чи ре во лу ци о нар ност ко ја оста је у окви ру ме та-
фи зич ког схва та ња би ћа! а оста ла је – у мла до сти усме ре-
на – и у Марк са, што ће и на ше „марк си сте” окре ну ти од 
Ис то ка ка За па ду и Евро пи, па та ко и у Прак си су. Марк сов 
аби ту ри јент ски (ма тур ски) рад, пи сме ни са став о ре ли ги
ји (10–16. ав гу ста 1835), као (да нас пси хи ја триј ски хва ље ној!) 
„ин ди ви ду а ци ји”!
[5] Фри дрих Ен гелс, ПО ЛО ЖАЈ РАД НИЧ КЕ КЛА СЕ У 
ЕН ГЛЕ СКОЈ, „Кул ту ра”, Бе о град, „Kul tu ra”, Za greb, 1949 (у 
„пре во ду” истог тек ста на је зик „хр ват ски”), En gels, Die La ge 
der Ar be i ter klas se in Еngland…

За Пред го вор то ме Ен гел со вом де лу ис точ но-не мач ки 
из да вач је ста вио Марк со во пи смо Ен гел су о Па ри ској ко
му ни, 1871–1872. У то ме пи сму Маркс го во ри да је Па ри ска 
ко му на про па ла, јер је њу уни штио њен во де ћи ко ми тет ко-
ји је пре кр шио два основ на мо рал на за ко на сми сла и со ли
дар но сти Ко му не: „во де ћи ко му на ри ни су би ли спрем ни на 
жр тве и са мо о дри ца ња, јер 

 9 пр во, не би сме ли и не би тре ба ло да има ју при хо де ве ће 
од про сеч них при ма ња ква ли фи ко ва них рад ни ка и, 

 9 дру го, чла но ви во де ћег те ла Ко му не мо ра ли су би ти 
сме њи ва ни сло бод ним и тај ним из бо ри ма на кра ју сва-
ке дру ге го ди не”. 
Марк со вом тек сту се су прот ста вио ди рек тор „Кул ту-

ре” (пу ков ник ЈНА Дра ги Ми лен ко вић), ко ји је тра жио да 
се тај Марк сов текст из ба ци из Ен гел со ве књи ге, а пре то га, 
да се не пре во ди, а пре во ди о ца то га тек ста и књи ге (тј. ме не) 
от пу стио и пред ло жио за ка зну. Али је друг (за и ста друг!) 
Мо ша Пи ја де, кад му је су пру га Ле па Не шић Пи ја де при-
ја ви ла ди рек то ро ве на ме ре и за по ве сти, узео пре во ди о ца у 
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од бра ну, а јав но је пред рад ним ко лек ти вом (и у клу бу Бор бе 
и Кул ту ре!) из ја вио да су „за исто ри ју, за мо рал ну исто ри ју 
со ци ја ли зма – осо би то со ци јал-ко му ни зма! – за нас – по го
то во по сле Ре зо лу ци је ИБ 1948 – та кви Марк со ви ста во ви 
и то пи смо о Па ри ској ко му ни нај зна чај ни ји су Марк сов 
текст: зна чај ни ји и од Ка пи та ла и да су су шти на чи та вог 
марк си зма!” 

То је уви део, па имао хра бро сти и да ка же са мо „Чи ка 
Мо ша”, па ће упра во то би ти под стрек и Бран ку Ћо пи ћу да 
на пи ше Је ре тич ку при чу (а он да и Ђи ла су за Ана то ми ју јед-
ног мо ра ла. 

Све ће то да „пла ти гла вом” сам Мо ша Пи ја де, чи ка Мо-
ша, „Ср бин-Кра ји шник”! (О то ме ће би ти ре чи касније у Би-
блио-био-гра фи ји!)
[6] Маркс, HE RR VOGT, „Кул ту ра”, Бе о град–За греб, 1948.

(Влај ко ви ће ва ули ца, пре ра та Прав да, по сле ра та ре-
дак ци ја ли ста Глас, а он да ре дак ци ја Кул ту ре, ко ју ће над зи-
ра ти „чи ка Мо ша”, а у ре дак ци ји за по сле на и ње го ва су пру-
га Ле па Не шић Пи ја де).

* мој пре вод тог Марк со вог де ла (у ко јем су и не ки 
Марк со ви сти хо ви, исме ва ње ин те лек ту а ли зма го спо ди на 
Фог та!)
[7] Маркс-Ен гелс, О УМЕТ НО СТИ, „Кул ту ра”, Бе о град, 1949. 

Нас ви ше пре во ди ла ца, сва ки по је дан део дво том ни ка 
Маркс–Ен гелс, а ја по себ но онај део ко ји – у ту ма че њу грч ке 
умет но сти – ука зу је на осе ћа ње и над вре ме ност, не за ви сност 
умет нич ке „ми сли” (тј. осе ћа ња) од вре ме на и ци ви ли за ци је 
(дру штве ног по рет ка), јер је та ко не за ви сна умет ни ко ва лич-
ност, осе ћа њем из над и сво је соп стве не ин ди ви дуе, свог ин-
ди ви ду ал ног „ком плек са дру штве них од но са”.

Го ди на 1948. – Ти то ва (и аме рич ка) ре ак ци ја на Ре зо лу-
ци ју ИБ – опа сно нам је угро зи ла сло бо ду и лич ност (жи ву 

свест сло бо де без ко је људ ско би ће не мо же би ти умет ник!). 
Та ко је отво ре на мо гућ ност и пут от по ра ти то и зму, и то от-
по ра умет но сти и лич но сти – из ван, из над и без по ли ти ке!
[8] Тојн би, A STUDDY OF HI STORY, Abrid ge ment of vo lu
mes I-VI by D. C. So mer vell, (Pre fa ce by the aut hor 1946. Ar
nold J. Toynbee), Ox ford Uni ver sity Press, 1947.
(и да нас имам ту књи гу, а на књи зи пе ча ти AME RI CAN 
CON SU LA TE SA RA JE VO, YUGO SLA VIA, a на стр. 588 и пе-
чат PRO PERTY of In for ma tion Ser vi ces Branch Uni ted Sta tes 
For ces in Austria).
[9] Инг мар Берг ман, РА ДИО-ДРА МЕ (са швед ског), Ра дио 
Са ра је во, о то ме Пoлитика (1957. или 58)*

[10] Ште фан Цвајг, ВРИ ЈЕ МЕ И СВИ ЈЕТ (Ze it und Welt), 
са бра ни Цвај го ви на пи си и пре да ва ња од 1904. до 1940, „Ве-
се лин Ма сле ша”, Са ра је во, 1961, стра на 345
[11] Жорж Фрид ман, МА ШИ НА (ТЕХ НИ КА) И ХУ МА-
НИ ЗАМ – ПРО БЛЕ МИ ЧО ВЈЕ КА У ИН ДУ СТРИЈ СКОМ 
МА ШИ НИ ЗМУ (Mac hi ne et hu ma ni sme Pro ble mes hu ma ins 
du mac hi ni sme in du striel), „Ве се лин Ма сле ша”, Са ра је во 1964. 

* пре вод Жарко Ви до вић, ре дак ци ја Неркез Сма и ла гић
[12] Жорж Гур вич, LA VO CA TION AC TU EL LE DE LA SO
CI O LO GIE, (Са вре ме ни по зив со ци о ло ги је), „Ве се лин Ма-
сле ша”, Би бли о те ка „Ло гос”, Сарајевo 1965, стр. 640 

* пре вод и ре дак ци ја Сма и ла гић и Ви до вић
[13] Ер нест Ман дел, РАС ПРА ВА О МАРК СИ СТИЧ КОЈ 
ЕКО НО МИ ЈИ (Tra i te d’eco no mie mar xi ste), „Ве се лин Ма сле-
ша”, Би бли о те ка „Ло гос” Са ра је во 1970, стр. 468.
[14] Жер мен Ба зен, ВР ХУН СКА ДЕ ЛА УМЕТ НО СТИ (ли-
ков не!), пре вод с фран цу ског, „Ју го сла ви ја”, Бе о град. 1965, 
око 30 та ба ка

* Пре глед умет нич ких де ла свих ци ви ли за ци ја

* Видовић углавном јасно наглашава кад није сасвим сигуран у тачност 
неког податка.
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[15] ВЕ ЛИ КА ЛА РУ СО ВА ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ ЈА, „Вук Ка ра-
џић”, Бе о град, 1972–73…. 

У са гла сно сти са Ла рус, Ж. Ви до вић пи сао до пу не о Пра-
во сла вљу и о исто ри ји хри шћан ства у Ју го сла ви ји. У вре ме 
(та да, се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка) нај ду бљег по-
што ва ња фран цу ских де го ли ста пре ма Ср би ма и срп ској 
исто ри ји, па је да нас про сто не ве ро ват но ка ко је по сле то га 
мо гао да на ста не та ко јак и про ми шљен, пла ни ран за о крет 
Фран цу ске (на рав но, НА ТО-Фран цу ске) пре ма Ср би ји!
[16] Ва сил Та та кис, ВИ ЗАН ТИ СКА* ФИ ЛО СО ФИ ЈА (La 
Phi lo sop hie byzan ti ne) 

За из да вач ко пред у зе ће „Про све та”, уз текст и ко мен та-
ри ЖВ; али је „Про све та” (се дам де се тих го ди на два де се тог 
ве ка) од би ла да у ис тој тој књи зи штам па и мо је ко мен та ре, 
па сам од био да књи га штам па мо је име, јер ко мен та ри су 
би ли нео п ход ни, с об зи ром на ми шље ња и оце не Та та ки са 
по треб не за фран цу ску еку мен ску, а за пад ну јав ност.

За то сам у ча со пи су Књи жев ност об ја вио есеј о ви зан-
тиј ској фи ло со фи ји ка ко је ми схва та мо), јер нам већ и са-
ма исто ри ја Ср ба и Бал ка на от кри ва ју сву ду би ну раз ли ке 
из ме ђу Пра во сла вља и за пад не иде о ло ги је хри шћан ства, 
раз ли ке из ме ђу тзв. Ис то ка (тј. Евро-Ме ди те ра на) и Евро-
За па да, да нас већ Евро-Атлан ти ка (НА ТО-Евро пе).

* Свет ско пи та ње „За па да” (НА ТО-пи та ње) Тојн би је ве 
фи ло зо фи је
[17] Ж. М. До ме нак, ИДЕ ЈЕ ЗА КРАЈ ОВОГ (ДВА ДЕ СЕ-
ТОГ) ВЕ КА, Књи жев не но ви не, Бе о град, 1991. 

Та да је фран цу ски „пер со на лист” До ме нак тра жио да 
ову ње го ву књи гу – у ко јој су об ра ђе ни и „но ви фи ло зо фи”, 
Бер нар-Ан ри Ле ви и Фин кел крот, пре ве де „онај ко ји је” за 
срп ско из да ње ен ци кло пе ди је Ла рус [15] – „пи сао о Пра во-
сла вљу”, па је, у про ле ће 1990, на пр вом са стан ку са срп ским 

* Остављен је овај преводиочев назив.

ин те лек ту ал ци ма, у Фран цу ском цен тру (Кнез Ми хај ло ва, 
где је ди рек тор та да био те мељ но шко ло ван по ли ца јац!) из-
ја вио да се од нас, срп ских ин те лек ту а ла ца оче ку је при зна
ње – за нас, за Ср бе „спа со но сно при зна ње срп ске кри ви це”.

Не ки (као и пре во ди о ци дру ге До ме на ко ве књи ге) су 
при ста ли, па се ан га жо ва ли у Па ви ће вић-дру штву „за де
кон та ми на ци ју” Ср ба „за ра же них фа ши змом” (ан ти-ти то-
и змом).

* * *
Овим за вр ша вам при каз пре во да, пр вих се дам на ест 

(Пре во ди, [1]–[17]) би бли о граф ских је ди ни ца, да бих скре-
нуо па жњу на исто ри ју умет но сти (увод у исто ри ју ци ви ли
за ци је) и на тзв. ли ков не кри ти ке, пи са не с на дом да се са мо 
у до жи вља ју умет но сти от кри ва тај на сми сла и лич но сти, 
па та ко и тај на исто ри је.

Та кав „за о крет”, тј. усме ре ње ка умет но сти – тај ни сми-
сла, лич но сти исто ри је, тај ни за тво ре ној за на у ку и фи ло-
зо фи ју (а здру же ној са фи ло со фи јом, пла то ни змом, нај пре 
тра ге диј ским, па хри шћан ским) – за о крет је иза зван при-
пре ма ма проф. Ра дој чи ће ве ка те дре исто ри је умет но сти за 
Па ри ску из ло жбу срп ских ико на и фре са ка! (обе ле жи ће-
мо је као [17/1], јер о то ме не мам по себ них на пи са сем овај 
ко мен тар уба чен на ово ме сто из ме ђу мог на пи са-пре во да 
[17] и пр ве ли ков не кри ти ке [18], у вре ме кад се већ осе ћа-
ло да у умет но сти во де ћу свет ску уло гу од ме ди те ран ски 
окре ну тог Па ри за већ по ла ко а си гур но оти ма ју аме ри ка
ни зам, мо дер ни зам и Њу јорк, тех нич ки оја ча ни За пад. То 
смо, ма ње или ви ше све сно или не, осе ћа ли као и за пад но 
оти ма ње Ср би је и Ју го сла ви је од Ис то ка, Евро-Ме ди те ра
на! Па ипак, ве ли ку на ду нам је ули ва ла ве ра у ме ди те ран
ску Евро пу Фран цу ске-Ита ли је-Шпа ни је – и Ру си је! Та ко ће 
по ја ва фил ма Тар ков ског, Ру бљов и др., пред крај Два де се тог 
ве ка, де ло ва ти као што је го ди не 1950. де ло ва ла [17/1].



62 63

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

*
[17/1] ПА РИ СКА ИЗ ЛО ЖБА СРП СКИХ ИКО НА И ФРЕ
СА КА у па ла ти Ша јо (Cha il lot), Tro ca de ro, од 9. мар та до 30. 
ју на 1950.

То је пр ва, исто риј ска дра ма по сле рат ног су сре та две
ју – исто риј ски су прот них (а у про те клом ра ту „са ве знич-
ких”!) – европ ских кул ту ра: 

 9 Ис то ка, кул ту ре евро-ме ди те ран ске (Ру си ја, Гр ци, Ср-
би, Све та Го ра, Све та Зе мља) 

 9 и За па да, кул ту ре евро-атлант ске, 
 9 али и оних за пад них на ро да (Ита ли је, Шпа ни је, а у пр-

вом ре ду Фран цу за), ко ји – као де го ли стич ка Фран-
цу ска! – не за бо ра вља ју сво ју евро-ме ди те ран ску про-
шлост (и не же ле да кул тур но-мо рал не вред но сти те 
про шло сти под ре де еко ном ским, им пе ри јал ним, евро-
атлант ским, НА ТО-еко ном ским!) 

кад и јед на и дру га – по Де Го лу, Ка ми ју, Tомасу Ману 
и др., на ро чи то по сле ра та – тре ба да по ми ре Фран цу-
ску са Не мач ком (као и ју го сло вен ске на ро де, на ро чи то 
Хр ва те са Ср би ма) 

и да има ју је дан, за јед нич ки „си стем вред но сти” 
обе ју (кон ти нен тал них, од Бри та ни је и Аме ри ке одво-
је них) европ ских ци ви ли за ци ја, 

као по се бан мо гу ћи сми сао, ина че „јед не, за јед нич-
ке”, европ ске ци ви ли за ци је (чему је Ка ми по све тио чи-
та ву сво ју књи гу По бу ње ни чо век, L Hom me re vol te).

*
Срп ска сред њо ве ков на (за пра во пред-ре не сан сна) цр-

кве на и за вет на (исто риј ски зна чај на) умет ност би ла је 
зна чај на: 

Баш у вре ме кад је „Ви зан ти ја” (про тив но пла тон ском 
иде а лу ме ди те ран ског по ли са) „већ по ста ла су ви ше тр го-
вач ка и про па да ла” (мо рал но, вер ски и кул тур но!),

Ср би ја се ја вља као пре те ча Ре не сан се, ме ди те ран ске, 
али не то ли ко ита ли јан ске ко ли ко баш „ис точ не” (ли тур гиј-
ске). 

Да ни је би ло те Па ри ске – „спа со но сне Па ри ске”! – из-
ло жбе, мо жда би Ан гло-Аме ри и НА ТО-пакт већ та да (у 
са рад њи са Ти том!) Ко со во и Ме то хи ју за у зе ли („пре да ли 
Ал бан ци ма”) и та ко про тив Ср би је на сту пи ли мно го од-
луч ни је не го Ти то (и пар ти зан ски „поп” Вла ди мир Зе че вић, 
ми ни стар уну тра шњих по сло ва пре 1948) ко ји се огра ни чио 
на то да Ср би ма (из бе глим и прог на ним с Ко со ва 1941) за-
бра ни и оне мо гу ћи по вра так у свој за ви чај, на Ко со во! 

А ве ли ко је пи та ње да ли би смо ми (да ни је би ло Ге не ра-
ла Де Го ла и те Па ри ске из ло жбе) да нас – не са мо на Ко со ву 
– има ли те ма на сти ре! 

Да ли би стра ни, на ро чи то ита ли јан ски вој ни ци на ших 
да на, ти пич ни Ме ди те ран ци, по бо жно ула зи ли у те ма на-
сти ре као ме ста све то сти и чо ве ко ве тај не, 

па из ла зи ли ду хов но опра во сла вље ни ви ше не го ми са-
ми, већ ју го сло вен ски на ви кли на ду хов ну пу стош но вог, 
мо дер ног и до ла ри ма хра ње ног, мо дер ни стич ког Ти то вог 
НА ТО-ко му ни зма!

* * *
Свих на ве де них сле де ћих два де сет и пет на пи са о ли-

ков ним умет но сти ма (пет на ест на пи са од [18] до [32], из 
Бор бе 1951. и 1952, и де сет на пи са, од [33] до [42], из Књи жев-
них но ви на 1952) сво је вр сна су од бра на или при каз основ не 
вред но сти и сми сла ли ков не умет но сти уоп ште. 

Те основ не вред но сти и сми сао у ста њу је да за сту па 
и бра ни – не не ка (фи ло зоф ска) есте ти ка, не го – исто ри ја 
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умет но сти, тј. ис ку ство исто ри је као је ди ног мо гу ћег чу ва
ра иден ти те та кул ту ре, оног што је кроз ве ко ве (и хи ља де 
го ди на) трај но исто у свим и нај ра зли чи ти јим де ли ма умет-
но сти!

То трај но исто, а тај но – (ра зу му, фи ло зо фи ји, есте ти ци и 
на у ци тај но, а осе ћа њу, до жи вља ју, ути ску от кри ве но) – го во-
ри ла нам је исто ри ја умет но сти на се ми на ри ма и у пре да ва-
њи ма ко ја нам је про фе сор Све то зар Ра дој чић др жао на ка те-
дри исто ри је умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.

И не са мо на ка те дри, не го и у сту дент ској по се ти ма на-
сти ри ма: 

Кад год би смо до ла зи ли у би ло ко ји ма на стир (по себ-
но на Ко со ву и Ме то хи ји) и ула зи ли у цр кву, он би при шао 
пев ни ци, узи мао ода тле од го ва ра ју ћу ли тур гиј ску књи гу и 
– пре не го што ће нам го во ри ти о са мом ма на сти ру, о ње го-
вим ико на ма, фре ска ма – 

он је, у при су ству и уз са слу же ње игу ма на или игу ма ни-
је, одр жао об ред ну мо ли тву ко ју је, за јед но с мо на хом или 
мо на си ма, от по јао (око по ла са та). Тек он да би, с бла го сло-
вом игу ма на, и уз ужи ва ње и са мог игу ма на, по чео да нас во-
ди од фре ске до фре ске, од ико не до ико не – и да нам го во ри! 

То је би ла не над ма шна шко ла ка кву ни је био у ста њу да 
по да ри ни Те о ло шки фа кул тет сво јим сту ден ти ма, бу ду ћем 
све штен ству или епи ско пу! 

Свих осам се ме ста ра, од по чет ка пр вог до кра ја осмог, 
про фе сор Ра дој чић је го во рио ис кљу чи во о ру ко пи сним 
ми ни ја ту ра ма цр кве них књи га, о ико на ма и о фре ска
ма (жи во пи су) срп ских ма на сти ра, од два на е стог ве ка па 
и до кра ја „тур ског пе ри о да” (пре пу шта ју ћи осам на е сти 
и де вет на е сти век књи га ма Ми ла на Ка ша ни на, оба ве зној 
лек ти ри за ис пит), а оп шту, свет ску исто ри ју умет но сти 
(па чак и ре не сан сну и „мо дер ну” и тзв. Па ри ску шко лу) 
дру гим на став ни ци ма и про фе со ри ма, уз то и оба ве зној 

европ ској ли те ра ту ри и ре про дук ци ја ма (нај че шће на та да-
њој, фа кул тет ској, „Ли ков ној ака де ми ји” рек то ра Сре те на 
Сто ја но ви ћа).

* * *
Основ на за слу га је дин стве ног про фе со ра ака де ми ка 

Све то за ра Ра дој чи ћа би ла је: 
свест о од лу чу ју ћој уло зи умет но сти у ства ра њу и чу

ва њу за ве та, 
тог је ди ног сми сла исто ри је и „си сте ма вред но сти”, 
жи ве ду ше на ро да, и (за вет не) исто риј ске све сти сва ке 

лич но сти!
Све ово о ве ли ком про фе со ру Све то за ру Ра дој чи ћу би-

ло је по треб но ре ћи и зна ти да би смо схва ти ли са му мо гућ-
ност и зна чај 

Па ри ске из ло жбе срп ских ико на и фре са ка
Би ла је то – за срп ску исто ри ју! – по сле рат ни пр ви зна-

ча јан европ ски кул тур ни до га ђај, а исто вре ме но и по др шка 
Пред сед ни ка Фран цу ске, Ге не рал де Го ла, је ди ног за пад ног 
(и са ве знич ког) др жав ни ка, 

 9 пр ва и нај зна чај ни ја мо гу ћа европ ска по др шка (по ро-
бље ној, 1944. ре о ку пи ра ној) Ср би ји, де го ли стич ка (и 
Ан дре Мал роа и ка ми јев ска), 

 9 пр ва ма ни фе ста ци ја евро-ме ди те ран ске ду хов но сти, а 
 9 про тив опа сног, ан ти кул тур ног, по сле рат ног, но вог 

евро-атлант ског кул та, 
кул та тех ни ке! (кул та евро-аме рич ког, хлад но-ра-

тов ског кул та тех нич ке си ле ко ја је већ ав гу ста 1945, 
атом ском бом ба ма на па ла и уни шти ла ци вил но ста-
нов ни штво два ју ја пан ских гра до ва, Хи ро ши ме и На-
га са киа и та ко по га зи ла основ но – и сво је! – на че ло 
ОУН)
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*
Евро-ме ди те ран ска ма ни фе ста ци ја Па ри ске из ло жбе 

срп ских ико на и фре са ка би ла је, да кле, де го ли стич ко-ка-
ми јев ска по др шка Ср би ји, би ла је про тив Евро-За па да, јер 
је Де Гол (као и Ка ми) био и про тив Хлад ног ра та и НА ТО 
пак та, 

и про тив укљу чи ва ња (хлад но-ра тов ске) Бри та ни је у 
фран цу ско-не мач ку (по ми ри тељ ску а чи сто еко ном ски пла-
ни ра ну) „Евро-уни ју”, а при све му то ме Ге не рал-Пред сед-
ник де Гол био је за Евро пу ме ди те ран ску, „од Ги брал та ра 
до Ура ла”! 

Да кле, из ра зи та кул ту ра, тра ди ци ја и за вет евро-ме ди-
те ран ских град ских за јед ни ца, на ро чи то ја сно из ра же ни у 
де ли ма Ал бер Ка ми ја, про тив ме та фи зи ке, ти пич но за пад-
ног (и се вер ног) мо дер ни стич ко-ме та фи зич ког ту ма че ња 
исто ри је, лич но сти и умет но сти као (хај де ге ров ског) „дик-
та та је зи ка и Вре ме на” (је дин стве ног свет ског тр жи шног је-
зи ка на је дин стве ном свет ском тр жи шту).

У то вре ме су Де Гол и Фран цу ска (као и Па ри ска из-
ло жба срп ских ико на и фре са ка и кла сич но, над вре ме но 
до жи вља ва ње умет но сти) би ли ве ли ка и је ди на на да Ср ба, 
Ср би је, све до па ри ских мај ских (и бе о град ских „јун ских”) 
до га ђа ја, кад су ше се то сма ши и мо дер ни сти – у ко рист мон
ди а ли зма, гло ба ли зма и је дин стве ног свет ског им пе ри јал
ног тр жи шта! – сру ши ли и Де Го ла, и Ка ми ја и Мал роа, и 
фран цу ски „кон зер ва тив но-европ ски на ци о на ли стич ки” 
де го ли зам, и (ка ко су го во ри ли) „ре ак ци о нар ни култ про-
шло сти” (евро-ме ди те ран ске) вред но сти – а да би об но ви ли 
или ожи ве ли (већ про па лу) ме та фи зич ко-хе гел ску фи ло зо-
фи ју исто ри је и им пе ри јал не др жа ве (фи ло зо фи ју ко ју је бе-
о град ска фи ло зоф ска ка те дра не го ва ла од 1946, по чев с „Че-
твр том гла вом” Исто ри је СКПб ко ју је ру ски па три о ти зам 
збри сао већ то ком „Оте че стве ног ра та” 1941–45).

У то ме ру ше њу Ка ми је вог евро-ме ди те ран ског „де го-
ли зма” ис та кли су се фран цу ски фи ло зо фи „но ве свет ске 
ле ви це”, „но ви сло бо да ри”, као Бер нар Ан ри Ле ви, као Фин-
кел кра ут (Фин кел крот) ко ји ће би ти „фи ло зоф ски” ан га жо-
ва ни 1999. – и да нас! – за НА ТО-бом бар до ва ње Ср би је! 

(При ка зао је – у књи зи Иде је за крај овог ве ка (Два де се-
тог) – њи хо ву фи ло зо фи ју и Жан-Ма ри До ме нак, фран цу-
ски „пер со на лист” у вре ме кад тај „пер со на ли зам” – Евро-
За па да и свет ских, па и срп ских! – мо дер ни ста ни је у ста њу 
да бу де ишта дру го до иде о ло ги ја апа три да, да на шњег им-
пе ри јал но-гло ба ли стич ког а тех нич ки све моћ ног нео ли бе-
ра ли зма без мо ра ла). 

Пре вео сам те До ме на ко ве Иде је за крај овог ве ка, за 
Књи жев не но ви не, 1991, кад је сам До ме нак – та да, 1991! – до-
шао у Бе о град, да нас, за јед но са та да њом ам ба са дом и Кул-
тур ним цен тром Фран цу ске (та да већ НА ТО-Фран цу ске, 
им пе ри јал но – „ан ти-на ци о нал не”) по ни жа ва и убе ди – за-
и ста у бе ду мо рал ну сро за – срп ске НВО-ин те лек ту ал це, да 
схва те: „је ди ни спас Ср би је”:

да Ср би ја „при зна сво ју кри ви цу и за слу же ни исто риј-
ски по раз ње не по ли ти ке”,

јер ако не при зна „до ла зи за слу же на ка зна”!) 
А – по „Ис точ ном пи та њу” (бри тан ске фи ло зо фи-

је исто ри је), тј. пи та њу ис точ них гра ни ца им пе ри је За па-
да! – кри ви ца Ср ба је „ис точ на”: у то ме што – по сле она ко 
све ча не свет ске са хра не Ти та! – од ба цу је Ти тов НА ТО-ко-
му ни зам (то ли ко сим па ти чан Евро-Уни ји), те по сле већ 
европ ски утвр ђе ног Ти то вог НА ТО-ко му ни зма, не ће у НА-
ТО-Евро пу, не го се, по сле 1989, окре ће Ру си ји!

*
Због све га то га мо ра мо има ти на уму да се та Па ри ска из-

ло жба срп ских ико на и фре са ка до го ди ла за слу гом – рат ном 



68 69

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

за слу гом! – дво ји це бе о град ских (већ та да „пред рат них”) 
уни вер зи тет ских про фе со ра – Све то за ра Ра дој чи ћа и Алек-
сан дра Де ро ка. 

јер зах тев и по зив Пред сед ни ка Ге не ра ла де Го ла (и Ан-
дре Мал ро-а) да се у Па ри зу при ре ди та из ло жба (и у та ко 
зна чај ној свет ској уста но ви у Па ла ти Ша јо) 

био је по зив – пре све га! – про фе со ру Ра дој чи ћу, 
а он да је из ве штај о то ме лич ном по зи ву, уз исто вре ме-

ни по зив-мол бу по слат и вла ди Ре пу бли ке Ср би је (и Па нић-
Су ре пу и др.), и вла ди та да ДФЈ („Де мо крат ске фе де ра тив не 
Ју го сла ви је”) 

To да зна мо ко ли ко зна чај на – за вет но зна чај на! – мо же 
да бу де лич ност у ње ној мо рал но-исто риј ској све сти!

*
А по че му је све то за слу га – а по себ но рат на за слу га! – 

Све то за ра Ра дој чи ћа?
Све то зар Ра дој чић је већ пре ра та 1941. био на став ник 

(да ли до цент или већ ван ред ни про фе сор) исто ри је умет-
но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу, те је још пре 
ра та, као са рад ник про фе со ра Пет ко ви ћа, био до бро упо-
знат са умет но шћу срп ских ма на сти ра, на ро чи то на Ко со ву 
и Ме то хи ји. 

Био је уз то и до бро упу ћен у ико но пис, и у за нат и 
је зик сли кар ске умет но сти! Го ди не 1941. мо би ли сан је као 
ре зер вни офи цир, па је за ро бљен и по слат у „офлаг” (офи-
цир ски за ро бље нич ки ло гор) Осна брик. Ту су офи ци ри ма 
не до ста ја ли и храм, и ли тур ги ја, и ико не, и све ште ник! Да 
ли сâм или с ким? – тек Ра дој чић је од др ве них ста ба ла и 
не ких да са ка скло пио и храм и у то ме хра му ча сну тр пе зу 
и цар ске две ри. И сли као ико не! И слу жио (ка сни је, са слу-
жи вао) ли тур ги ју. Био је то офи цир ски ла гер, па и за са ве-
знич ке офи ци ре, за Фран цу зе. На ли тур ги ју су до ла зи ли 

и они! Ра дој чић је са вр ше но го во рио фран цу ски. Спри ја-
те љи ли су се. Др жао је – и на фран цу ском! – пре да ва ња из 
исто ри је срп ске умет но сти, па се по зи вао и на фран цу ског 
про фе со ра Га бри е ла Ми јеа. Ту је скло пље но ве ли ко при ја-
тељ ство и на ста ло ди вље ње фран цу ских офи ци ра срп ској 
цр кве ној умет но сти – ра ни јој од ита ли јан ске Ре не сан се! А 
ти офи ци ри, бли ски при ја те љи ве дрог и хра брог Ра дој чи-
ћа, би ли су из углед них фран цу ских по ро ди ца, и бли ски 
са Ге не рал Де Го лом – о ко јем су срп ски офи ци ри (и не ки 
Сло вен ци ме ђу њи ма) би ли ве о ма оба ве ште ни, и сма тра-
ли ње га – Де Го ла, а не Чер чи ла! – глав ним, чак је ди ним 
срп ским са ве зни ком (о ко јем ина че на ша Лон дон ска вла да 
ни је во ди ла ни ка квог ра чу на!) 

Зна чај Ге не ра ла де Го ла је био – не са мо у Дру гом свет-
ском ра ту (про тив Чер чи ло ве стра те ги је им пе ри јал не по-
ли ти ке), не го – и у ње го вој исто риј ској све сти, да кле, у 
дру га чи јем схва та њу на ци је, Евро пе (по себ но Евро-Ме ди-
те ра на!).

Уоста лом, Ср би ја је – као што је и ге не рал Дра жа Ми-
хај ло вић под ен гле ским при ти ском Ти то вог НА ТО-ко му-
ни зма! – из гу би ла сва ку мо гућ ност свог да љег, тра ди ци о-
нал ног ослон ца на Фран цу ску, 

а Фран цу ска је би ла по след ња – и нео ства ри ва – на да Ср-
би је и бе о град ске, на ро чи то кон зер ва тив не, кла сич но, евро-
ме ди те ран ски, усме ре не бе о град ске ин те ли ген ци је (по го то-
во оне из кру га око Књи жев них но ви на пе де се тих го ди на) 

С об зи ром на ви сок ме ђу на род ни углед и сла ву те из-
ло жбе, по се бан иде о ло шко-исто риј ски за да так Са ве за ко-
му ни ста Ју го сла ви је био је упра во да обо ре, па и по ни ште 
уло гу и зна чај Па ри ске из ло жбе срп ских ико на и фре
са ка. За то је је дан (мла ђи, по рат ни, ти тов ски) исто ри чар 
умет но сти – као ака де мик! – имао за да так да срп ске ико не 
и фре ске при ка же као „ви зан тиј ске”! И да се то на гла си 
чак и у на сло ву ње го ве књи ге, но ве исто ри је умет но сти!
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*
Пр во бит ни (пр во бит но на ја вље ни) план (у ко ји су на-

ив но по ве ро ва ли ор га ни за то ри) био је да Па ри ска из ло жба 
срп ских ико на и фре са ка, у па ла ти Ша јо (Cha il lot, Tro ca de ro, 
од 9. мар та до 30. ју на 1950) – оби ђе глав не гра до ве свих ју-
го сло вен ских ав ној-ре пу бли ка! 

Ор га ни зо ва на је, ме ђу тим, не по сред но по сле Па ри ске, 
са мо у За гре бу, је се ни 1951. го ди не. Та да се до го дио је дан ин-
ци дент. Истог да на кад су на ту из ло жбу до шли бе о град ски 
сту ден ти исто ри је умет но сти, до шао је на из ло жбу и ака-
де мик про фе сор Мо хо ро ви чић са за гре бач ким сту ден ти ма 
ар хи тек ту ре ко ји ма је пре да вао исто ри ју умет но сти. „Ту ма-
чио” им је фре ске. И пред јед ним пор тре том-ико ном кти-
то ра ма на сти ра Пса че ре као им је: „по гле дај те шта они (у 
Па ри зу) про сла вља ју! По гле дај те овај бар бар ски бра да ти 
лик, за и ста чет нич ки! а од го ва ра му и псе ћи на зив тог, ка ко 
ка жу, ма на сти ра (’Пса ча’)!” 

Је дан од бе о град ских сту де на та ко ји се при бли жио да 
чу је ка ко ће за гре бач ки про фе сор да ко мен та ри ше фре ске, 
на то упа да у реч про фе со ра ака де ми ка Мо хо ро ви чи ћа: „а 
овај Све ти тељ” (кти тор ски лик на фре ски) „ни ти је бри јао 
бра ду као уста ше, ни ти је клао, не го се Бо гу мо лио!” 

И то је био „скан дал” због ко јег ће члан Пар ти је (и ко-
ме сар пу та) по кре ну ти у Бе о гра ду про цес због не при стој-
ног по на ша ња не са мо тог сту ден та, не го чи та ве гру пе. 
Не ко ли ко да на ка сни је дру гој гру пи бе о град ских сту де на-
та (ар хи тек ту ре, умет но сти, исто ри је) от ка за на је по се та, 
јер је „Па ри ска из ло жба” у За гре бу за тво ре на (пре на ја-
вље ног ро ка) и – уки ну та! 

И то за то да би сле де ћа би ла ју го слав-ав ној ска, ви
ше на ци о нал на (нео-аустро-угар ска), са спо ред ним при-
ло гом (ома ло ва же не) срп ске умет но сти, уз јед на ко, па и 
ве ће уче шће и јед нак зна чај из ло жбе де ла „свих на ро да” 

и ав ној-ре пу бли ка Ју го сла ви је, (па и ва ти кан ско-аустро-
у гар ски из ми шље них ве ра, као „бо гу ми ли”, ко је ће на ро-
чи то – као „европ ски зна чај не је ре ти ке” – у сле де ћим ка-
та ло зи ма, а и у ча со пи сним есе ји ма, сла ви ти Кр ле жа, а ту 
„на уч ну осно ву” – ко ја по ти че од је зу и те Рач ког из 19. ве-
ка – ко ри сти ће но ва „на ци ја”, Му сли ма ни, као сво је прет-
ке, као ве ру – и је зик, „не срп ски” – Му сли ма на-Бо шња ка, 
„на ци је” пре Ту ра ка!) 

Та иста Па ри ска из ло жба пре не та је у Бе о град, где је 9. 
фе бру а ра 1953. отво ре на Га ле ри ја фре са ка, а јав на, ју го-ав-
ној ска у Бе о гра ду, Сај ми ште, отво ре на од 27. сеп тем бра до 
2. фе бру а ра 1959. и Ју го-ав ној ска Из ло жба у Са ра је ву, од 28. 
ју ла до 28. ок то бра 1971. Отво ри ли су је Сло ве нац Франц 
Сте ле, та ко да се след бе ник про фе со ра Ра дој чи ћа, Де ро ка, 
Бо шко ви ћа мо гао у отва ра ње и при ка зе „уме ша ти са мо – 
не по зван!”, и то, го ди не 1971, као го сту ју ћи из Бе о гра да.

*
То је би ло вре ме – на ро чи то кад је реч о умет но сти, тј. 

о си сте му вред но сти ци ви ли за ци је, о раз ли чи то сти две ју 
европ ских ци ви ли за ци ја (евро-ме ди те ран ске и евро-за пад-
не)! – ка да се ви ше ни је мо гло ћу та ти ни у са мим вр хо ви ма 
Пар ти је, тј. Вла сти! Па, ипак, и то је био „не у го дан скан дал” 
у по гле ду (ан ти марк си стич ког и ан ти-ти тов ског) схва та ња 
исто ри је на тлу Бал ка на!

*
Од лу чу ју ћу уло гу и зна чај има ла је Из ло жба срп ских 

ико на и фре са ка и у са мој исто риј ској све сти: 
 9 пр во, да је исто ри ја тај на – тај на над вре ме на, исто риј-

ско-мо рал не за јед ни це у ко ју нас уво де са мо тај не умет
но сти (тра ге ди је, ве ре, сми сла, мо ра ла, осе ћа ња) 
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 9 и дру го, да је та из ло жба има ла по др шку и „би ла по-
ру че на” од са мог Де Го ла, та да нај у глед ни јег (а мо жда и 
је ди ног углед ног) др жав ни ка све та! 
Ју го сла ви ја по сле ИБ ни је има ла ни сна ге ни сме ло сти 

да се тој (ка ко су го во ри ли мо дер ни сти, та да њи „НВО”) 
„по ру че ној про во ка ци ји срп ског на ци о на ли зма” су прот-
ста ви! 

Па ри ска из ло жба је, да кле, би ла је ди ни истин ски европ-
ски пу то каз и ори јен та ци ја за кул тур ни от пор но вој оку па-
ци ји, НА ТО-ти тов ској!

* * *
Умет ност и кри ти ка

био је – 1939–1941 – на слов „ле вог” сту дент ског ча со пи са 
у Бе о гра ду.

Та „кри ти ка” је иде о ло шки – и „је ди ни мо гу ћи ин те лек-
ту ал ни”! – став ин те ли ген ци је (исто риј ски пре жи ве лог сло-
ја не са мо у ле вих) на спрам (и про тив!) умет но сти, јер Фи-
ло зо фи ја (ње на, ин те лек ту а ли стич ка иде о ло ги ја!) је „из над 
умет но сти”, тј. ис ку ство и гор да ми сао су из над осе ћа ња! – и 
за то је („кри тич ка”!) те о ри ја умет но сти мо гу ћа са мо ако је 
фи ло зоф ска! 

Та кав став је (упра во у пред рат ном и пред ре во лу ци о-
нар ном „Су ко бу на ље ви ци”) от кри вао вла сто љу бље, пра-
грех, от пад и сил ну гор дост „ле ве ин те ли ген ци је”. Под се-
ћао је пре на не ку ста ле шко кла сну бор бу ин те ли ген ци је 
(и фи ло зо фи је, ње не иде о ло ги је) про тив умет но сти, не го 
на кул ту ру, на исто риј ску уло гу умет но сти (са о се ћа ња чи-
та ла ца и пи са ца у исто риј ској за јед ни ци као за јед ни ци са о-
се ћа ња), на кул тур ну за јед ни цу чи та ла ца и пе сни ка, гле да-
ла ца и умет ни ка, ужи ва ла ца и ства ра ла ца, вер ни ка и све-
ште ни ка. Аутен ти чан став на ро да – у кул тур ној, тј. исто

риј ској за јед ни ци са сво јом по е зи јом, сво јим пе сни ци ма 
и умет ни ци ма – је сте по ет ска или умет нич ка за јед ни ца, у 
ко јој ми ужи ва о ци не ма мо став „кри ти ке и ми шље ња”, не-
го до жи вљај, осе ћа ње, ути сак, са жи вља ва ње, јер је ње го ва 
пе сма сво је ре чи „ски ну ла ме ни с је зи ка”!

Да кле, ја, ко ли ко се се ћам, ни сам на сто јао да пи шем 
кри ти ке („уче не кри ти ке”), не го сво је ути ске и до жи вља је, 
чак – на ро чи то по сле 1948 – не ке по себ не из ра зе за хвал но-
сти, а све то у осе ћа њу при пад ни ка ис тој исто риј ској за јед
ни ци из ко је је, као ду ша те за јед ни це, го во рио (или тре ба ло 
да го во ри, пи ше, сли ка, пе ва, глу ми) глу мац, ре ди тељ, пе-
сник, сли кар, да нас и фил мо-тво рац!

За то је тре ба ло по тру ди ти се да не пи шем кри ти ке (а 
ко смо ми и у ка квом то над-умет нич ком по ло жа ју фи ло-
зоф ске те о ри је умет но сти?! да пи ше мо кри ти ке, по го то во о 
те о ри ја ма сли кар ства или по е зи је?!).

То ли ко – у да љем тек сту би блио-био-гра фи је – о исто-
ри ји, исто риј ској све сти и исто риј ској за јед ни ци – ко ју 
ства ра пе сма, при ча, исто ри ја, умет ност! Да кле, не тек сто ви 
„кри ти ке” („ли ков не кри ти ке” итд, ка ко је ста ја ло у на сло-
ви ма са ме но вин ске и кул тур не ру бри ке, не го ути сци, до-
жи вља ји и од је ци умет но сти!)

* * *
По што су пр вих се дам на ест [1]–[17] би бли о граф ских је-

ди ни ца озна чи ли са мо пре во де, то је [18] – не по че так, не го 
– са мо на ста вак ко јим ће би ти ну ме ри са ни да љи на пи си о 
исто ри ји и умет но сти ([18]–[278], а под се ћам на ше сна ест 
на сло ва књи га ко је – у Уво ду – још ни су би бли о граф ски ну-
ме ри са не, не го су из два ја њем на ве де не са мо као прет ход-
ни це у тра га њу за истин ским (не иде о ло шким) би ћем исто
риј ске све сти.
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* * *
ПРИ ЛО ЗИ об ја вље ни у Бор би

[18]–[32]
Го ди на 1951.

[18] ИЗ ЛО ЖБА МЛА ДИХ СЛИ КА РА И ВА ЈА РА СР БИ
ЈЕ (уз фо то гра фи ју скулп ту ре Ма ти Јо ва на Сол да то ви ћа), 
Бор ба, 14. но вем бар 1951. 

 9 Сол да то вић, Бе шли ће ва, Кра то хвил – ме ђу ва ја ри ма, 
 9 Ке чић, Ср би но вић, Ве лич ко вић, Ће лић, Бо го је вић, Пе-

тро вић, Ци гар чић – ме ђу сли ка ри ма. 
Не са мо школ ски, не го са осе ћа њем (бли ско сти) сли ка-

ни пор тре ти, нај че шће њи хо вих дру го ва. Ме ђу сли ка ри ма 
су две шко ле или гру пе: 

 7 тон ски сли ка ри (нај до след ни ји Ке чић, Бо го је вић) 
 7 и ко ло ри сти (Јо си фо ви ће ва и Ве лич ко вић са мо ти ви ма 

При мор ја). 
 7 Ва ја ри су из Ра ди о ни це мај сто ра То ме Ро сан ди ћа: Ана 

Бе шли ће ва, Сол да то вић (Ма ти мо де ло ва на у гли ни, а 
скулп тор ски као за ка ме ни спо ме ник), Ол га Јан чић, 

а ва ја ру Кра то хви лу иди лич ност (ака дем ску) на ме-
ће сам ма те ри јал (мра мор), па је ти ме оне мо гу ћен за мах 
пла стич не им про ви за ци је (мо дер ни по сту пак, у гли ни).
Тон ски нај до след ни ји сли кар је Ми лан Ке чић, 
а ме ђу ко ло ри сти ма нај све жи ји Ве лич ко вић (Ло вран и 

Мо шће нич ка дра га, тј. за лив).

[19] ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ПЕ ТРА ОМ ЧИ КУ СА (уз фо то-
гра фи ју Ом чи ку со вог Пор тре та Ко са ре Бок шан), Бор ба, 19. 
но вем бар 1951.

Као да му упра во бо ја чи ни сли ку ма те ри јал ном, а ма те-
ри јал ност од бој ном (ри бе, љи га ве хо бот ни це), па он да Ом-
чи кус „ре ха би ли ту је” сли кар ство ли ни јом, гра фи ком, пор-
тре том. Шта ће, у да љем ње го вом сли кар ству, да бу де бо ја? 
Ве сник ма те ри је као ха о са, чо ве ко ве не мо ћи, збу ње но сти? 
Или (не то ли ко у Ом чи ку са, ко ли ко у Ће ли ћа) да чак и бо ја 
бу де ве сник ге о ме триј ског ре да у рас по ре ду по вр ши на, а не 
ве сник хар мо ни је?

[20] ИЗ ЛО ЖБА СКУЛП ТУ РА РИ СТЕ СТИ ЈО ВИ ЋА (уз 
фо то гра фи ју Акт), Бор ба, 24. но вем бар, 1951. 

У др ве ту ва јар ин тим но сти, ли ри ке, мир ног и пре да ног 
по сма тра ња, мир не про пор ци је (а не мо ну мен тал но сти). 
Пти це и жи во ти ње.

Зна ци мо ну мен тал но сти – ко ја тре ба да им по ну је – ја-
вља ју се тек у ка ме ну: пре чи му је „за кон ма те ри ја ла” (др ве-
та), не го људ ске фи гу ре.

[21] ЗА ЈЕД НИЧ КА ИЗ ЛО ЖБА ЉУ БИ ЦЕ СО КИЋ И ДУ
ША НА РИ СТИ ЋА, Бор ба, 5. де цем бар 1951.

– Тем пе ре Со ки ће ве сли ка ју бли зи ну де та ља, а Ри стић 
ши ри ну про сто ра у ко јем је др во са мо знак да љи не или че-
жње за про сто ром (ле ком од град ске кла у стро фо би је?). Др-
во – уда ље ни храст, то по ла – на сли ци се ја вља као је ди ни 
аутен ти чан све док про сто ра, те за то са мом др ве ту (не као 
ма те ри ја лу, не го као би ћу) не ма ме ста у скулп ту ри, јер са-
мо на сли ци је ње го во ме сто: ње го во до сто јан ство и ле по та! 
Као да је сам про стор је ди ни пор трет др ве та (јер лик му је 
дат ње го вим по ло жа јем у све ту)!

Чул ност Ри сти ћа је у тим пер спек ти ва ма про сто ра, а 
пре фи ње ност Со ки ће ве у де та љи ма.

[22] ДВА НА Е СТА ИЗ ЛО ЖБА УЛУС-А, Бор ба, 6. де цем бар 
1951.
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Ни је би ло жи ри ја да ода би ра ра до ве. За то уче ству је ма-
њи број ста ри јих сли ка ра: Гво зде но вић, Ара ли ца, Би је ли ћев 
след бе ник Гра о вац, а од гра фи ча ра Ни ко ла је вић.

Мла ђи из ла га чи: Сла ва Бо го је вић, Ол га Бо жич ко вић. 
Ла зар Во за ре вић, Ди вја ко ва.

Ва јар – опет Јо ван Сол да то вић

[23] ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ПИ ВЕ КА РА МА ТИ ЈЕ ВИ ЋА, 
Бор ба, 27. де цем бар 1951.

(О ње му у при ка зу ње го ве сле де ће из ло жбе)

[24] ДРА ГО ЦЕ НИ СВЕ ДО ЦИ УМЕТ НИЧ КОГ СТВА РА
ЊА КРОЗ ВЕ КО ВЕ – У Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе-
о гра ду, Бор ба, 13. де цем бар 1951.

од укра са ар хи тек тон ских, у цр ква ма (ма на сти ра Сту де-
ни ца, Де ча ни и др.) до укра са на ру ко пи си ма, на Ми ро сла-
вље вом Еван ђе љу и у гра фи ка ма штам па них књи га.

Умет ност тка ља и ве зи ља. По су ђе, око ви књи га, рат нич-
ка опре ма. Бла го гра да Но вог Бр да (на Ко со ву) ко ји је пред 
тур ско осва ја ње (1441) имао око 40.000 ста нов ни ка (из књи-
ге Алек сан дра Де ро ка Сред њо ве ков ни гра до ви у Ср би ји, Цр-
ној Го ри и Ма ке до ни ји, „Про све та”, 1950)

[25] СА ЛО МОН РЕ НАК: АПО ЛО, Бор ба, 13. де цем бар 1951.
Пре вео с фран цу ског др Ми ло је Ва сић, овај пре вод је 

дру го, по сле рат но из да ње. Пр во из да ње је штам па но у Срп-
ској књи жев ној за дру зи пре ра та: „Ова оп шта исто ри ја 
умет но сти – у 26 пре да ва ња – и са ма је умет нич ко де ло сво је 
вр сте, као и де ла о ко ји ма се у њој го во ри”, ка же проф. Ва-
сић, „де ло у ко јем Ре нак – са умет нич ким осе ћа њем – при-
ка зу је чи та ву исто ри ју умет но сти”. 

У Пред го во ру, пре во ди лац, ар хе о лог про фе сор др Ми-
ло је Ва сић ка же да и пре да ва ња о умет но сти мо ра ју би ти 
на дах ну та (тј. умет нич ка, ма да и фак то граф ска). На во дим 

ово де ло као по вод да – у од го во ру на Ре на ко ву пе ри о ди за-
ци ју (глав ни про блем исто ри је умет но сти) – у сво јој да љој, 
на ро чи то пре да вач кој де лат но сти, на пи шем књи гу (или бар 
скрип та) Иста, над вре ме на умет ност у пет – раз ли чи тих, 
вре мен ски усло вље них – епо ха ци ви ли за ци је.

[26] РАЗ ГО ВОР СА СЛИ КА РОМ – БОР ЦЕМ (По во дом 
из ло жбе ра до ва Пи ве Ка ра ма ти је ви ћа), Бор ба, 22. де цем бар 
1951. (а по во дом „Да на Ар ми је”!) 

Цр те жи љу ди у по кре ту и же на са де цом у збе гу. „Де ве-
де сет од сто пар ти зан ског жи во та вам је – по крет! … и же-
не ко је из бај те но се хра ну пар ти за ни ма… а ју риш Вам је 
не сре тан мо тив: пу ка иде а ли за ци ја, јер цр та ти ју риш мо же 
са мо онај ко у ју ри шу не уче ству је.”

Пи во и да нас од ла зи у кра је ве где је био и где зна љу де 
из ра та: да их цр та.

[27] ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ПИ ВЕ КА РА МА ТИ ЈЕ ВИ ЋА, 
Бор ба, 27. де цем бар 1951.*  

Цр те жи рат них успо ме на. Пред рат на „шко ла со ци јал-
них екс пре си о ни ста”, али

за не ма ре на и пре ва зи ђе на не по сред но шћу до жи вље-
них сце на, кра је ва и, пре све га, са мих љу ди. Сли ка ти пич на: 
пар ти за ни с пу шка ма од ла зе, гу бе се у да љи ни, али сли ка 
исто риј ски бит на: же не са ма лом де цом, сто је ис пред бај те, 
на пу ште не (и пре пу ште не стра да њу), по гле дом ис пра ћа ју 
пар ти за не, сво ју му шку че љад. Сце на за илу стра ци ју пар-
ти зан ске пе сме: „Дру же, ку ћа Ти го ри! – Не ка го ри, пре ча је 
бор ба!”. То је до жи вљај ни ути сак (исто риј ске ту ге) Ка ра ма-
ти је ви ће вих цр те жа и гра фи ка.

(Због та квих из ја ва – ли ков них из ра за – ста во ва Пи во 
Ка ра ма ти је вић је као и Бран ко Ћо пић: ре а лист, за нас при-
вла чан да о ње му пи ше мо, да иде мо на ње го ву из ло жбу. Он 

* У заоставштини Жарка Видовића није пронађен текст с истим називом и 
истог датума, тако да је вероватно под [27] грешком поновљен чланак [23].
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из бе га ва сва ку „умет нич ку тен ден ци ју”, тј. на ме ру, иде о ло-
ги ју, па те ти ку, на су прот Ку ну-Ан дре је ви ћу, ко ји – у рас ко-
шном ате љеу, из гра ђе ном за ње га на Топ чи дер ској зве зди – 
сли ка пла кат ски па те тич не „ју ри ше”.)

Го ди на 1952.

[28] РЕ ТРО СПЕК ТИВ НА ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ЗО РЕ ПЕ
ТРО ВИЋ, Бор ба, 6. ја ну ар 1952. 

Ње но сли кар ство од 1930. до 1951 – као не ки сли кар ски 
пан дан књи жев ном де лу Бо ре Стан ко ви ћа. 

То по ка зу ју сли ке на гих же на, сли ке се љан ки у ста рој 
на род ној но шњи (из око ли не Бе о гра да). Бо је има ју ту си лу 
стра сти ко је су, и у са мо за бо ра ву, сли кар ски пан дан звуч-
ном, гла сном ва па ју пат ње, стра да ња. Ипак шко ла! Екс пре-
си о ни зам!

[29] ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА КО СА РЕ БОК ШАН, Бор ба, 7. ја-
ну ар 1952. 

По сле из ло жби Ба те Ми хај ло ви ћа и Пе тра Ом чи ку са, 
из ла же и Бок ша но ва, тре ћи члан гру пе „Је да на ест”. На сто-
ји да чи тав ду шев ни жи вот из ра зи са мо бо јом („чи стом бо-
јом”), што је тек те жња оса мо ста ље њу.

[30] ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ПА ВЛА ПЕ РИ ЋА, Бор ба, 13. ја-
ну ар 1952. 

Цр те жи, ту ше ви, па сте ли – као да су им за мо дел по слу-
жи ле ма ле ан тич ке скулп ту ре Та на гре и Ми ри не, па је на 
Пе ри ће вим скулп ту ра ма (пе че на гли на!) пе че њем до ча ра на 
и па ти на ве ко ва. Мо де ли из Дал ма ци је, Де вој ка са вр чем на 
гла ви. Скулп ту ре као укра си у ен те ри је ру.

[31] ИЗ НО ВЕ МА ПЕ ПИ ВЕ КА РА МА ТИ ЈЕ ВИ ЋА, Бор ба, 
12. ав густ 1952. 

Цр те жи, то пли на, со ци јал но сли кар ство, па и о ра ту, 
без па те ти ке. Под се ћа на то пли ну (ду шев ност) Бран ка Ћо-
пи ћа: ре а ли зам, али не као сли ка ре ал но сти („исти на ре-
ал но сти”), не го као са о се ћа ње, исти на осе ћа ња ре ал но сти 
(исти на чо ве ка)!

[32] ЗА ПРИ МЕР ОСТА ЛИМ ГРА ДО ВИ МА – У Сен ти 
осни ва ју сли кар ску ко ло ни ју, Бор ба, 14. ав густ 1952.

* * *
[33] ДИ ПЛОМ СКИ РАД О СА ВИ ШУ МА НО ВИ ЋУ, Ка-
те дра исто ри је умет но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту, Бе о-
град, јун–сеп тем бар, 1952.

Део из те сту ди је на ме њен за Књи жев не но ви не, број 
при пре ман за 12. ок то бар 1952, кад из ре дак ци је ових но ви на 
Ми ло ван Ђи лас (сам!) пре ла зи на за јед нич ки рад са ре дак-
ци јом Све до чан ства, да при пре ме штам па ње пр вог бро ја 
ча со пи са Но ва ми сао, па је и овај на пис о Са ви Шу ма но ви ћу 
(из већ на чи ње ног пре ло ма Књи жев них но ви на за ок то бар-
ски број 1952) пре у зе ла ре дак ци ја те Но ве ми сли. 

Али – као исто ри чар умет но сти (на ро чи то по сле Па ри-
ске из ло жбе срп ских ико на и фре са ка про ти ван ана ци о нал
ном мон ди а ли зму-мо дер ни зму ко ји је на ја вљи ва ла ре дак-
ци ја Све до чан ства – Но ва ми сао) ни сам же лео да са ра ђу јем 
са тим ча со пи сом, јер смо – као и бе о град ски „Кра ји шни ци” 
Мо ша Пи ја де (Чи ка Мо ша), Ан дрић, Бо ра Дре но вац, Бран-
ко Ћо пић, Скен дер Ку ле но вић, Ми лан Бог да но вић, Ста-
ни слав Ви на вер, Ми хиз, Ду шко Ра до вић, ка те дра исто ри је 
умет но сти про фе со ра Све то за ра Ра дој чи ћа и Алек сан дра 
Де ро ка, рек то ра Ака де ми је ли ков них Сре те на Сто ја но ви ћа 
– оче ки ва ли да – по сле Ре зо лу ци је ИБ 1948! – пре о ри јен-
та ци ја Књи жев них но ви на бу де исто риј ска, тј. на ци о нал
на, па и тра ди ци о нал но европ ска, тј. евро-ме ди те ран ска, 
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про-фран цу ска, де го ли стич ка, (дис крет но и про-ру ска, али 
ан ти со вјет ска и ан ти-марк си си тич ка), а не мо дер ни стич ка, 
по да нич ко-по ли тич ка, евро-за пад на, кр ста шка, атлант ска, 
ан гло а ме рич ка, ти то-ко му ни стич ка – као ре дак ци је Све до-
чан ства (а уз њу – про тив Чи ка Мо ше! – и сам Ми ло ван 
Ђи лас, ка сни је и До бри ца Ћо сић!) 

За то сам свој ру ко пис по ву као и очу вао оти сак из 
„пре ло ма” тог (за Књи жев не но ви не већ при пре мље ног) 
бро ја, те ћу га и об ја ви ти у ре ви ји Ска дар ли ја, бр. 9, од 
сеп тем бра 1996, да кле, тек че тр де сет и че ти ри го ди не ка-
сни је, а за го ди шњи цу смр ти сли ка ра и му че ни ка Са ве 
Шу ма но ви ћа.

* * *
Ка ко су исто ри ја умет но сти и про фе сор „ло го раш” де-

ло ва ли 
 9 да исто ри ја спа са ва сво је уче ни ке од фи ло зо фи је, 
 9 умет ност од есте ти ке, 
 9 а ме ра осе ћа ња од су је те ми шље ња.

Са ва Шу ма но вић је при мер сли ка ра у ко јем се по не кад 
– у сли ка ма Ши ди јан ке – ипак ја вља „мр тви мо дер ни зам”, 
шко ла Ло то ве ком по зи ци је, али сам га – по пре по ру ци про-
фе со ра Ра дој чи ћа („Срем ца, као и по кој ни му че ник Са ва”) 
– ипак иза брао за свој ди плом ски рад, јер „Они”, ти на ши 
„па ри ски” сли ка ри је су – та да, пре 1941! – свет ски (тј. мо
дер ни!),

али су и у мо дер но вре ме, „у све ту” оста ли трај но вред
ни умет ни ци! Но, то је мо гу ће по ка за ти (или под се ти ти) са-
мо ука зи ва њем – не на це ло куп на де ла, не го – са мо и увек на 
не ко кон крет но де ло, јер 

до каз вред но сти је са мо оно, де ло – је ди на мо гућ ност 
на шег лич ног до жи вља ја, да кле, и раз у ме ва ња умет но сти. 

Умет ност, на и ме, ни је де ло „шко ле” те и те, или „прав-
ца” естет ског, не го де ло лич но сти, ко ја је – као и умет ност 
– са мо над вре ме ни до га ђај! 

(Та ко је исто ри ја умет но сти от кри ла „кри зу есте ти ке”, 
као што исто ри ја ци ви ли за ци је от кри ва кри зу фи ло зо фи је, 
тј. ме та фи зи ке ко ја је – иде о ло ги ја шко ло ва не ин те ли ген ци-
је, ње не во ље за од лу чу ју ћу моћ!)

*
По са ве ту про фе со ра Ра дој чи ћа, у ди плом ском ра ду, или 

у би ло ко јој са ве сној сту ди ји, ни је мо гу ће го во ри ти на уч но о 
умет но сти (!), па ни о хар мо ни ји је зи ка умет но сти (ре ци мо 
је зи ка сли кар ског) са си же ом-пред ме том сли ке. Ни је мо гу-
ће. Мо же шта осе ћаш, али шта то ствар но јест – то не мо-
жеш! Јер ни осе ћа ње ни је мо гу ће на уч но про у чи ти, па он да 
ту на уч ну „те ко ви ну” ко ри сти ти за про из вод њу осе ћа ња! 

По сле ис ку ства о оној по ле ми ци Ка ми–Сар тр ме ни се 
чи ни да се на уч но не мо же го во ри ти ни о до га ђа њу осе ћа ња 
или до га ђа њу лич но сти у би ћу људ ском, јер кад би то би ло 
мо гу ће, он да би био мо гућ и на уч ни за кљу чак о сми слу по-
сто ја ња и жи во та људ ског! 

Јер тај „сми сао” ни је сми сао, не го на да ре но осе ћа ње 
сми сла. За то Ло гос из Јо ва но вог Еван ђе ља 1, 1–18 не мо же 
би ти пре ве ден тј. за ме њен не ким на уч ним ста вом! те се и 
Ге те, у Фа у сту, уза луд му чио око то га ка ко да – по гре шно 
– пре ве де Ло гос бар на свој „ле пи не мач ки је зик”, што ни је 
мо гу ће. За што? 

За то што на уч но го во ри ти о осе ћа њу ни је мо гу ће, као 
што то ни је мо гу ће ни о умет но сти, ни о до га ђа ју лич но сти 
људ ске! 

Али јест и мо гу ће и нео п ход но го во ри ти на уч но (ис ку-
ством) о са мом је зи ку не ке умет но сти (о ње ној тех ни ци, 
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за на ту, зна њу, ве шти ни, ars, ar tis), о по себ ном је зи ку сва ке 
од умет но сти!

Умет ност не мо же мо да до жи вља ва мо на уч но, не го ис-
кљу чи во „тај но”, тј. осе ћа њем ко је је и је ди на мо гу ћа хар мо-
ни ја – чак и са соп стве ним ис ку ством.

Сам умет ник се, у свом ду хов ном здра вљу (или у мо-
мен ти ма свог здра вља), др жи баш пра ви ла је зи ка, те на-
ро чи то бри жно чу ва за ко не је зи ка сво је умет но сти, док се 
на стра ност (мо мен ти на стра но сти умет ни ка, па и бо лест) 
огле да у агре си ји баш на пра ви ла, тј. на је зик умет но сти, 
спе ци фи чан је зик оне умет но сти ко јој умет ник слу жи.

*
Про фе сор Ра дој чић (ина че про де кан за бри гу о сту ден-

ти ма бив шим ло го ра ши ма!) по себ но је на ма ло го ра ши ма 
го во рио, и то сво јим ис ку ством ло го ра ша: 

Са ва Шу ма но вић, след бе ник Па ри ске шко ле, био му је 
при ја тељ!

Те му Са ва Шу ма но вић и нео кла си ци зам – на гла ша вам: 
не мо дер ни зам, не го нео кла си ци зам! – пред ло жио ми је сам 
проф. Радојчић, а после тога, у семинарском раз го во ру, ре-
као (за бе ле же но у мом Днев ни ку сту ди ја):

„По кој ни Са ва је стра дао од уста ша, а Ви сте ло го раш, 
про шли кроз Ја се но вац (сре ћом, са мо про шли, спро ве де ни 
за Не мач ку, Нор ве шку). А зна ју ћи не сре ћу по кој ног Са ве, 
мо же те и о ње го вом сли кар ству да го во ри те дру га чи је не го 
ови ус па ље ни мо дер ни сти (идеолози)! По кој ни Са ва је – у 
мо мен ти ма здра ве ду шев не са бра но сти! – на сли као ви со-
ко умет нич ке, рај ске пре де ле рав ног Сре ма и за ви ча ја! Јер 
јад ни Са ва је био и бо ле стан, па да се по вре ме не – ка жем: 
по вре ме не! – по ја ве и зна ци бо ле сти у ње го вом сли кар ству 
не по бр ка ју са здра вљем и ду хом умет но сти (ре ци мо, у ак то-

ви ма Ши ди јан ке, па би бо ље би ло да их не из ла же мо, ма да 
мо дер ни сти хва ле баш те ак то ве, али је зич ко тех нич ки: као 
не ка кву „сли кар ску ар хи тек то ни ку по вр ши не”! 

А Са ви не Ши ди јан ке су ли ше не баш оне, за сли ку бит не, 
те жње хар мо ни ји из ме ђу сли кар ског је зи ка („за на та”, тех ни-
ке, зна ња) и са мог пред ме та (си жеа, мо де ла, те ме) сли ке.”) 
Да кле, да то одво ји те! За то је ис тре ни ран сва ко од нас ко 
је пре жи вео овај рат, по го то во ло го ре, а Бо жи јом по мо ћи 
остао здрав и ве дар! … Др жи те се – с тим се сла же и про фе-
сор Де ро ко – оног што сте o иде о ло ги ји мо дер ни зма об ја ви-
ли у Књи жев ним но ви на ма „Сло бо да из ра за, а не ле по та?” 
Sa pi en ti sat! 

*
Хар мо ни ју је, као ме ди те ран ску – чак хи лан дар ску, ли

тур гиј ску – пре да вао про фе сор Ра дој чић, по кло ник ико на, 
фре са ка и су шти не сли кар ства у ко јем пер спек ти ва ис пу-
ња ва свој сми сао пор тре том – ико ном-ли ком Хри ста.

Он хар мо ни ју у чо ве ку от кри ва не са мо као од нос чо ве-
ка пре ма при ро ди, не го као бо жан ски од нос осе ћа ња пре ма 
ре ал ној – сли кар ским је зи ком при ка зи вој! – ви зи ји.

Лич ност је – већ у са мом осе ћа њу сми сла! – та хар мо ни-
ја чо ве ка са Бо гом, а ли ка са при ро дом, те је за то још од Фа-
ју ма и еги пат ско-хри шћан ског хе ле ни зма и ме ди те ра ни зма, 
по себ на сли кар ска вред ност у пор тре ту! (по себ но у ико ни).

*
У од бра ни умет но сти не из бе жан је су коб са мо дер ни сти

ма, са вре ме ном, јер то је су коб им пре си је са иде о ло ги јом.
„За то те по ја ве и зна ке Са ви не ду шев не кри зе, те на ге 

Ши ди јан ке („у при ро ди, на ку па њу”) не тре ба ту ма чи ти као 
умет ност, јер је не мо гу ће да и те зна ке сла бо сти (не у спе ха 
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узро ко ва ног бо ле шћу) до жи вља ва мо као умет ност, па је за-
то и не до пу сти во да их ту ма чи мо као умет ност!” (као што 
чи не мо дер ни сти).

Не мо гу ће је да бо лест бу де „по ја ва умет но сти”; да умет-
ност бу де и у по вре ме ним по ја ва ма бо ле сти мо дер ног, из гу-
бље ног чо ве ка!

Да кле, да то одво ји те! Јер умет ност је дух и здра вље чо ве ка.
А одво ји ће те – умет ност од по ја ва бо ле сти – та ко што 

ће те се огра ни чи ти на кла сич ни (ко нач но уса вр шен) сли-
кар ски је зик сли ке, без ко мен та ра о сли ка ре вим „рас по ло-
же њи ма” пре ма је зи ку.

За то је ис тре ни ран сва ко од нас ко је пре жи вео овај рат, 
тј. ло го ре, а Бо жи јом по мо ћи остао здрав и ве дар!

*
А по сле то га из ла га ња и раз го во ра о (мо дер ни стич ким) 

не у ро за ма, ме ни је као те му за ди плом ски рад за дао Са ву 
Шу ма но ви ћа.

„Др жи те се – с тим се сла же и про фе сор Де ро ко – оног 
што сте oвде, у свом на пи су об ја ви ли” (по ка зао сам му га, да 
чу јем ми шље ње и оце ну) „о иде о ло ги ји мо дер ни зма”, у Књи-
жев ним но ви на ма „про тив мо дер ни стич ког ста ва” „Сло бо
да из ра за, а не ле по та”! Sa pi en ti sat!

„Ина че, у мо мен ти ма здра вља и бла го сло ва са ме умет-
но сти – наш по кој ни Са ва ни је био мо дер нист, не го тра ди
ци о на лист”, а кла си цист тј. нео кла си цист са мо на ре чи ма! У 
ту ма че њу умет но сти! „Сва ки ве ли ки умет ник је кла си чан, 
у сва ком, па и у мо дер ном до бу”! Јер умет ност ни је сли ка 
вре ме на, не го сли ка лич но сти, над вре ме не тај не чо ве ка!

Ако је ци ви ли за ци ја од ре ђе на вре ме ном,ни је вре ме ном 
од ре ђе на лич ност: она је, као и умет ност, над вре ме на, тај на 
за сва вре ме на!

За то се не мо же го во ри ти (исти ну го во ри ти) фи ло зоф-
ски, „о сли кар ству уоп ште”, не го са мо о кон крет ној сли ци, 
па и о Са ви ној! Као што се и о чо ве ку мо же го во ри ти са мо о 
мо мен ту кад се у чо ве ку до га ђа ла лич ност!

*
О евро-ме ди те ран ској при ро ди кла си ке. А то ни је исто 

што и европ ски (евро-за пад ни) кла си ци зам.

*
О то ме је реч у исто риј ски зна чај ној по ле ми ци „Ка ми–

Сар тр” 1950-их, у ко ју су се (на стра ну Ка ми ја) укљу чи ли и 
сли ка ри Утри ло, Су за на Ва ла дон и Вла менк, ко ји од би ја ју 
ту те о ри ју сли кар ства као „је зи ка по вр ши не” и вра ћа ју се 
из вор но фран цу ској, евро-ме ди те ран ској шко ли хар мо ни
је, сли ка ња осло бо ђе ног и у „им пре си о ни зму”. Док су ку би-
сти и „по бу на” ту (евро-ме ди те ран ску!) хар мо ни ју тра жи ли 
ра ци о нал но, ге о ме триј ски, ма те ма тич ки, евро-за пад но!

Та ко ку би сти сли ка ју „без илу зи је” (про сто ра), сла-
жу по вр ши не „као што су” (то бо же) па ле о лит ски сли ка ри 
„сли ка ли по за ко ну по вр ши не”. (А сли ка ли су по мо гућ но-
сти ко ју – за до би ја ње пре по зна ти вог об ли ка жи во ти ње 
– има са мо „про фил”, да ка же мо ку би стич ки, кад се ви ди 
са мо „по вр ши на, пло ха” жи во ти ње, у по сма тра њу жи во ти-
ње с бо ка, кад је жи во ти ња по сма тра на као по вр ши на, без 
ика кве по тре бе за илу зи јом про сто ра и пер спек ти вом ко ју 
илу зи ју па ле о лит ски пе ћин ски сли кар ни је ни слу тио!)

Па Егип ћа ни, са вр ше ни ани ма ли сти! то бо же по шту ју-
ћи (не про фил жи во ти ње, не го) „сли кар ски за кон по вр ши-
не”, а не мо гу да сли ка ју ни пор трет чо ве ка с ли ца („ан фас”), 
због но са и због сто па ла на но зи), ни сли ку чо ве ка с бо ка, 
због ра ме на.
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„За кон по вр ши не” је, да кле, ин те лек ту ал но (есте тич ко-
фи ло зоф ско иде о ло шко, сте рил но) ту ма че ње сли ке ко ја је 
ли ше на илу зи је (ма те ри је, све тло сти и тро ди мен зи о нал но-
сти), ли ше на сли кар ских илу зи ја, ко је су емо тив не, ду хов не 
(а не ин те лек ту ал не, ку би стич ке, мо дер ни стич ке),

*
Сам Са ва Шу ма но вић – као и оста ли сли ка ри из Ко лек-

ци је Па вла Бе љан ског – пред ста вља дра му срп ског сли кар-
ства и умет но сти 1920–1941.

„Па три от ски сли ка ти рат срп ског на ро да?”… али то ни је 
им пре си ја (је ди ни пут сли кар ства), ни је сли кар ство (умет-
ност не по сред ног ути ска, по сма тра ње), не го пу ко се ћа ње!

Са ва се, у за ди вља ва ју ћој бор би за сво је ду шев но здра вље, 
по оном Вла мен ко вом на че лу ути ска и за ви чај но сти, опре де-
љу је за Фру шку Го ру, а у Па ри зу за ре ку Се ну – у оба слу ча ја 
за им пре си ју (као илу зи ју-иде ју) је ди ну аутор ку сли ке!

Ши ди јан ке су му на ста ле из шко ле „Се зан-ку би зам-
Лот-пло шност”, из те жње за (чо ве ку не мо гу ћом!) хар мо ни-
јом ин те лек та (зна ња и без ду шног ра зу ма) са при ро дом. (А 
чо век је мо гу ћа хар мо ни ја „са мо са Бо гом”, да кле, иде јом, 
им пре си јом-ико ном у на да ре ном осе ћа њу, док хар мо ни ју с 
при ро дом има жи во ти ња).

Им пре си о ни зам је при хва тљив као по зив (бо дле ров ски, 
пе снич ки по зив) умет ни ку да се пре да ра до сти не по сред ног, 
чул ног ути ска (пла тон ској иде ји ко ја је та ко ђе не по сред на, 
чул на, Лу ча, да кле, ни је по јам), те је на ша „Па ри ска шко-
ла” – не по бу на, не го – шко ла на шег сли кар ства: Са ва Шу-
ма но вић, Пе тар До бро вић, Ма ри но Тар та ља, Јо ван Би је лић, 
Ми ло Ми лу но вић, Зо ра Пе тро вић и др., бит но дру га чи ја од 
ме та фи зич ке, на За па ду пси хо и де о ло шке, ин те лек ту а ли-
стич ке по бу не!

На и ме, пр ви пут у исто ри ји срп ског сли кар ства по бе ђу-
је „па ри ско” схва та ње да сли кар ско плат но тре ба осло бо ди-
ти од „све га не сли кар ског”, од све га сем ути ска (чул не ви-
зи је, иде је, ико не, Лу че, је ди не ко ја је) у хар мо ни ји (у осе ћа
њу), а не зна ње (ко је, као је зик, мо же да слу жи са мо при чи о 
осе ћа њу, о ути ску, о хар мо ни ји)!

*
Са ва Шу ма но вић се већ 1921, по по врат ку из Па ри за 

(имао је та да 23 го ди не!), у Пред го во ру Ка та ло га сво је са-
мо стал не из ло жбе, из ја снио за „нео кла си ци зам” (а не за 
мо дер ни зам, ро бо ва ње уку су вре ме на), а да је тај нео кла си-
ци зам мо гу ћа хар мо ни ја цр те жа и бо је са „при ро дом”, са мо 
са на сли ка ним при зо ром-си же ом, да кле, хар мо ни ја ко ју је 
мо гу ће до жи ве ти са мо илу зор но! 

Јер, је ди на је ствар ност осе ћа ња, па и сли кар ског, илу-
зи ја!

Али је, сли ка ју ћи Ши ди јан ке као „ним фе или мит ска” 
би ћа, Шу ма но вић тој хар мо ни ји те жио нео па ган ски, ним-
фо ман ски, у скла ду с иде јом ју го сло вен ског нео па га ни зма 
(ан ти-пра во сла вља) то га вре ме на! А зна – не да осе ћа, не го 
зна – тек то ли ко да ним фе, као и Си ле ни, у хар мо ни ји са 
при ро дом као др во са шу мом, па су Ши ди јан ке сли ка не ра-
ци о нал но, као (про стор на) „ар хи тек то ни ка” сли ке: – ко ли-
ко му са мо зна ње омо гу ћу је (а не мо же) да их сли ка!

А пра во Ра дој чи ће во пи та ње би ло је: шта је то у ико на-
ма и фре ска ма 13. ве ка исто – не у Са ви ним ма ко јим сли ка-
ма, не го – са мо као и у Са ви ним пре де ли ма Сре ма, 20 ве ка? 
Зи ми под сне гом, као и у зе ле ни лу ле та?!

То исто је над вре ме ност осе ћа ња хар мо ни је, Са вин 
Рај Сре ма, би блиј ски че дан! Хар мо ни ја и ње го вог „под све-
сног” (да кле, те ле сног) би ћа – сми ре ног ду шом! Здра вље 
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хар мо ни је чо ве ко ве ду ше (ве ре и умет но сти), хар мо ни-
ја ко ја је умет нич ки ле ко ви та, чед на моћ са мо на дах ну тог 
осе ћа ња, а не без ду шни ра зум, моћ шко ле, ми шље ња и зна-
ња. Хар мо ни ја (мир, сми ре ност, по доб ност) је рај, здра вље, 
сре ћа, ка кве не ма у при ро ди, не го са мо у жи во ту ве ре и 
умет но сти, у ду ши кад је сми ре на и те лом, хар мо ни ја чо-
ве ко ве те ле сне при ро де и ду ше, за до вољ ство чо ве ка ко је је 
– та да, у тој хар мо ни ји ду ше и те ла (чо ве ко ве при ро де)! – 
за до вољ ство и те ле сно. 

Шу ма но вић то зна, а хр ват ске уста ше су јед ног од на-
ших нај ве ћих сли ка ра по ни зи ле па уби ле, го ди не 1942, у 
ње го вој 44–oj го ди ни жи во та, кад је већ ус пео да – умет-
но шћу! – по бе ди и бо лест, не у ро зу, да до жи ви хар мо ни ју 
умет нич ку (ко ја је пра вим сли ка ри ма увек да та као ду го-
веч ност)!

* * *
[33/1] ПРОФ. СВЕ ТО ЗАР РА ДОЈ ЧИЋ, АКА ДЕ МИК

 9 ро ђен у Срем ским Кар лов ци ма 27. ма ја 1909.
 9 син по зна тог про фе со ра уни вер зи те та Ни ко ле Ра дој чи-

ћа (умр лог 1964)
 9 су пру га му Ду шан ка
 9 па рох и кућ ни при ја тељ му био про та Бо ра Ва сиљ ко вић, 

из цр кве Св. Мар ка
 9 ико ну му слав ску сли као Хи лан да рац, ина че исто ри чар 

умет но сти, уче ник Све то за ров. 
Про фе сор Ра дој чић, члан ре дак ци је и по кре тач Хи лан-

дар ског збор ни ка, са ра ђи вао је и у Гла сни ку СПЦ и у ре ви ји 
СПЦ, ње на про шлост и са да шњост.

 9 Кр сна сла ва (ње го ва и су пру ге му Ду шан ке) Св. Ка ли-
страт, 10. ок то бра. 

 9 умро 20. ок то бра 1978.
 9 а о ње му, по во дом са хра не, пи ше све ште нич ки лист Ве

сник
 9 са хра њен 23. ок то бра, на Но вом гро бљу.

Пред Цр квом св. Ни ко ле опе ло из вр шио па три јарх Гер
ман са де вет све ште ни ка и ђа ко на, а у при су ству чла но ва 
Све тог ар хи је реј ског си но да, ми тро по ли та цр но гор ско-
при мор ског Да ни ла и епи ско па Бра ни чев ског Хри зо сто ма, 
па Ни ка но ра, про и гу ма на ма на сти ра Хи лан дар. 

На кра ју опе ла го во рио про то је реј ста вро фор про фе сор 
Бо го слов ског фа кул те та др Ду шан Ка шић – о то ме ко га је 
из гу би ла СПЦ!, а на гро бу проф. др Сре тен Пет ко вић, исто-
ри чар умет но сти (о то ме ко га је из гу би ла исто ри ја умет но
сти!) Ко ле га проф. Пет ко вић је на пи сао и Би бли о гра фи ју 
ра до ва Све то за ра Ра дој чи ћа. СА НУ, Збор ник Ви зан то ло-
шког Ин сти ту та LXV.

* * *
ПРИ ЛО ЗИ об ја вље ни у Књи жев ним но ви на ма

[34]–[42]
Го ди на 1952.

[34] СЛО БО ДА ИЗ РА ЗА, А НЕ ЛЕ ПО ТА? – Са вре ме не тен-
ден ци је у умет но сти Фран цу ске, Књи жев не но ви не, 27. април 
1952. 

У парискoј ре ви ји Arts (фран цу ске „књи жев не но ви не”, 
про лет њи број 1952) при каз кон гре са и јав них раз го во ра 
во де ћих фран цу ских умет ни ка о су шти ни „умет нич ке” (а 
за пра во естет ске, ин те лек ту ал не, иде о ло шке!) ори јен та ци-
је фран цу ских (па ри ских, па он да и на ших) ин те лек ту а ла
ца-„мо дер ни ста”! На гла ша вам „ин те лек ту а ла ца”, ко ји то, 
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уисти ну, оста ју чак и кад су, по про фе си ји, „умет ни ци”, јер у 
раз ми шља њу „о умет но сти” не раз ми шља мо о са мој умет-
но сти, о осе ћа њу, не го тек о се ћа њу на умет ност, о се ћа њу 
на умет нич ко осе ћа ње, да кле, о ис ку ству, је ди ном мо гу ћем 
пред ме ту ми шље ња, 

те сло бо да – у ми шље њу! – мо же, као сло бод но усме ра-
ва на ми сао, би ти окре ну та са мо ис ку ству (па и ис ку ству-
се ћа њу на осе ћа ње), а не са мој умет но сти, до жи вља ју, ства-
ра њу, ко је је спон та но, а не сми шље но, пла ни ра но! Да кле, 
„сло бо да из ра за” ни је умет нич ка, не го ин те лек ту ал на! 

Ин те лек ту а ли зам је сло бо да („сло бо да из ра за”) свој-
стве на ин те лек ту, док је умет но сти, на про тив, свој стве на 
спон та ност осе ћа ња. 

Мо дер ни сти су, да кле, ин те лек ту ал ци (умет ност им је 
као не ка при ме на есте ти ке – све јед но да ли жда нов ске или 
за пад не ли бе рал не).

Те ма је иза зов на и за нас, јер се – по сле ИБ-рас ки да са 
СССР и „есте ти ком” жда но ви зма (ин те лек ту а ли зма, све јед-
но да ли жда нов ског или ма ко јег за пад ног ин те лек та-би-
ћа-ду ше-ис ку ства-ми шље ња-сло бо де) – ко нач но по ста вља 
пи та ње исто ри је, 

пи та ње „сми сао-лич ност-осе ћа ње-исто ри ја” 
о осе ћа њу, је ди ном из во ру исто ри је, лич но сти, сми сла 

и умет но сти (тј. осе ћа њу исто ри је, осе ћа њу лич но сти, осе-
ћа њу сми сла). 

Ре дак ци ја Књи жев них но ви на је оба ве ште на да је пи та-
ње исто риј ске за јед ни це, исто риј ске све сти и са ме исто ри је 
пи та ње то ли ко зна чај но, за пра во – по сле ИБ-су ко ба Ју го-
сла ви је и со вјет ског бло ка – је ди но за нас зна чај но пи та ње 
и да га не мо же мо сро за ти на чи сто есте тич ко (иде о ло шко) 
пи та ње „мо дер ни ста”. Зна чај тог пи та ња – у Бе о гра ду и Ср би-
ји! – схва та ју, на жа лост, ка ко нам се чи ни, све га две ка те дре 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту: исто ри ја умет но сти и исто
ри ја књи жев но сти (углав ном, ру ске, сла ви сти ка), па за то то 

– исто риј ско! – пи та ње, бар у кру гу при ја те ља Књи жев них 
но ви на, тре ба да бу де глав на и је ди на те ма! 

(Ви де ти да ље на ову те му [43])

[35] Књи жев не но ви не, 27. апри л 1952. (у истом бро ју Књи-
жев них но ви на, уз на пис [34], још че ти ри на пи са, о пред-
рат ним, гра ђан ским сли ка ри ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, о 
на шим сли ка ри ма „Па ри ске шко ле” (На род ни му зеј, Ми-
лан Ка ша нин, ме це нат Кнез Па вла, Ко лек ци ја Па вла Бе-
љан ског…):*

 9 Пре драг-Пе ђа Ми ло са вље вић: „У ПАР КУ”, не жна и 
от ме на бо ја као сви ле но тка ње ма те ри је; све тла хар мо-
ни ја, пе снич ка као у Ду чи ћа. Склад зе ле ни ла и оке ра. 
Без гла сно ди вље ње, кул ти ви са на су здр жљи вост.

 9 Ми лан Ко њо вић: „ЖИ ТО”: Кон траст Ми ло са вље ви ће-
вом „Пар ку”. Ин тен зив ни кон тра сти, за мах уз бу ђе ња, 
па те тич на ве ра у моћ бо је и (сли кар ско-за нат ска) по-
хва ла ње ној све мо ћи.

 9 Мар ко Че ле бо но вић: „СЛИ КА РЕ ВА ЖЕ НА”: бо је ве-
не ци јан ске, ле ва и тин ске; при ви дан мир ла га ног рит ма 
те шке сли кар ске ма те ри је.

 9 Зо ра Пе тро вић: „БРЕ МЕ НИ ТА ЖЕ НА”: сре ди ште па-
жње ни је у лич но сти же не, не го у ста њу бре ме ни то сти. 
Не ма ни гра ци је, ни па те ти ке, ни сти дљи во сти. Па сив-
на сми ре ност. На ту ра ли зам бо ја.

[36] СКУЛП ТУ РА ПЕ ТРА ПА ЛА ВИ ЧИ НИ ЈА, „Са Из ло-
жбе”, Књи жев не но ви не, 11. мај 1952.

* по себ но о ра зли ци из ме ђу два ју пред рат них двор-
ских кра љев ских скулп то ра, Ме штро ви ћа и овог, Па ла ви-
чи ни ја, ко ји је – у ин тим ном и лир ском из ра зу! – из над 
Ме штро ви ћа;

* Под заједничким називом ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ, као 
[37] и [39], Жарко Видовић је овде другачије навео. 
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[37] ИЗ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ ПА ВЛА БЕ ЉАН СКОГ (о сли ка ма, о 
сва кој по је ди нач но), Књи жев не но ви не, 11. мај 1952.

 9 Јо ван Би је ли ћ, Ку па чи ца
 9 Ми ло Ми лу но ви ћ, Ве тар са Ја дра на
 9 Пе тар Лу бар да, Цве ће и вез

[38] ЂОР ЂО ВА ЗА РИ: ЖИ ВО ТО ПИС ЂО ТА, Књи жев не 
но ви не, 24. мај 1952.

Го во ре ћи о ле по ти и при ме ри ма успе шних сли ка Ре не-
сан се, Ва за ри (1511–1574), ве ли ки по зна ва лац и по што ва тељ 
умет но сти Ре не сан се (евро-ме ди те ран ске гра ђан ске кла си-
ке), го во ри са мо о по сма тра че вом до жи вља ју сли ке, о ути ску 
(им пре си ји) као по ја ви ду хов не за јед ни це сли ка ра и по сма-
тра ча (ужи ва о ца), јер сли кар сли ка до жи вља ва ју ћи – сли кар-
ски до жи вља ва ју ћи – мо дел. Сли ку из ла же са за до вољ ством 
да по ча сти и об ра ду је и по сма тра ча ко ји мо же да до жи вља-
ва са мо сли ку мо де ла, да има са мо ути ске (лич не!) и то са мо 
о сли ци – сма тра Ва за ри, ре не сан сни „кри ти чар” (а за пра во 
са мо по сма трач, ужи ва лац), те се ти ме оства ру је (тј. по ја вљу-
је, до га ђа) сли кар ско-есте тич ка ду хов на за јед ни ца сли ка ра 
и по сма тра ча, тј. сли кар ско-умет нич ка кул ту ра. (Као што 
се – ка ко је то го во рио про фе сор исто ри је умет но сти Све то-
зар Ра дој чић – у вер ском до жи вља ју све та, би ти ја и лич но сти 
– са мо у ли тур ги ји, об ред ном ди а ло гу из ме ђу све ште ни ка и 
вер ни ка – ја вља Цр ква, тј. ду хов на за јед ни ца, зва на Цр ква!)

Та ко се Ва за ри – сво јим ути сци ма и до жи вља јем сли ке 
(а не кри ти ком!) – бит но раз ли ку је од есте ти ча ра-кри ти ча
ра ба рок ног вре ме на (16. ве ка) и од свог ко ле ге из 20. ве ка, 
Мо ри са Де ни ја (ко ји „про фе си о нал но-струч но” од ба цу је 
Ва за ри је ве оце не и кри те ри је, као „анег до те” о мо де ли ма и 
си же и ма ре не сан сних сли ка и сли ка ра).

Ме ђу тим, у до ба кла сич ног, ме ди те ран ског, вр хун ског 
сли кар ства, Евро па ни је има ла ни це ни ла есте тич ко-кри

ти чар ски при ступ сли ци! јер „кри ти чар” – та да, у Ре не сан-
си! – го во ри са мо о исти ни свог осе ћа ња, свог до жи вља ја 
сли ке, о то ме че му се у сли ци ди ви (као умет ни ко вој, сли-
ка ре вој „исти ни” о мо де лу и о са мом си жеу)! 

Уоста лом, о вред но сти сли ке или скулп ту ре, у вре ме 
европ ског вр хун ца и сја ја те умет но сти, од лу чу ју ћи суд да-
ва ла је „пу бли ка” (јав ност), та да гле да о ци и по ру чи о ци, без 
ути ца ја не ка квих струч ња ка, есте ти ча ра, кри ти ча ра (фи ло-
зо фа, иде о ло га). И сам Ва за ри – ве ли ки Ва за ри! – го во ри о 
Ђо ту (као и о оста лим умет ни ци ма) је зи ком те пу бли ке. 

То је као кад би смо да нас од књи жев не кри ти ке оче ки-
ва ли и тра жи ли са мо то да нам пре при ча (да уме да пре при-
ча!) са др жи ну ро ма на, без струч них оце на, јер ка квог сми-
сла има да нам струч ну кри ти ку ро ма на да је кри ти чар ко ји 
ни је у ста њу ни да нас на сме је не ким ви цем, а ка мо ли да сам 
на пи ше при чу!

Есте ти ка, те о ри ја умет но сти и кри ти ка су, на и ме, по зи-
ци ја иде о ло ги је, ин те лек ту ал ца, а не умет но сти!

[39] ИЗ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ ПА ВЛА БЕ ЉАН СКОГ (о сли ка ма, о 
сва кој по је ди нач но), Књи жев не но ви не, 8. јун 1952.

Ка ко се на ма – не као кри ти ча ри ма, не го као по сма тра-
чи ма! – чи ни да је сли кар до жи вља вао свет и мо дел и да ли и 
ка ко ми са сли ка рем са о се ћа мо, сли ку до жи вља ва мо.

 9 Сто јан Ара ли ца, Же на у слам ном ше ши ру (су пру га 
сли ка ре ва, Шве ђан ка го спо ђа Ка рин Ара ли ца, слу жбе-
ни ца Ју го сло вен ске Кра љев ске ам ба са де у Сток хол му, 
1939–1945. Овај пор трет је њи хо ва успо ме на на пр ви за-
јед нич ки бо ра вак у Ју го сла ви ји, на мо ру.)

 9 Иван Та ба ко вић, Ли му ни
 9 Не дељ ко Гво зде но вић, По глед из ате љеа
 9 Иван Ра до вић, До ру чак
 9 Ко ста Хак ман, Про зор (по глед кроз про зор)
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[40] ИЗ ЛО ЖБЕ, Књи жев не но ви не, 24. jун 1952.
 9 ВЕ РА ЧО ХА ЏИЋ
 9 ЛА ЗАР ВУ ЈА КЛИ ЈА

[41] ПО ВО ДОМ КЊИ ГЕ О УМЕТ НО СТИ И УМЕТ НИ ЦИ
МА СРЕ ТЕ НА СТО ЈА НО ВИ ЋА, Књи жев не но ви не,  1. ав-
густ 1952.

[42] ИЗ ЛО ЖБЕ, Ли ков ни пре глед, Књи жев не но ви не, 28. 
сеп тем бар 1952.

 9 СЛО БО ДАН-БА НЕ БО ГО ЈЕ ВИЋ
 9 МИ ЛОШ БА ЈИЋ
 9 СЛО БО ДАН ГА ВРИ ЛО ВИЋ

* * *
[43] ТРА ДИ ЦИ О НА ЛИ СТИ И МО ДЕР НИ СТИ,

реч „ИС ТО КА” и реч За па да?

Ово је вре ме ин те ре са (и за то – зна ња!),
кад љу ди жељ ни зна ња не ће оно

што се – као тај на исто ри је – са мо осе ћа,
а не зна си гур но шта је исто ри ја!

За то исто ри ју фал си фи ку ју
по ли ти ча ри, жељ ни зна ња и мо ћи.

На слов Сло бо да из ра за, а не ле по та, [38], по ме нут је, 
та ко ре ћи, у увод ној ре чи уоби ча је ног са стан ка ре дак ци је и 
кру га при ја те ља Књи жев них но ви на (не где ма ја 1952) да се 
– „по сле рас ки да са есте ти ком Жда но ва, а у вре ме отаџ бин-
ског ра та Ру си је, рас ки да и са ста љин ском иде о ло ги јом” (ре-
чи Скен де ра Ку ле но ви ћа, Бран ка Ћо пи ћа, а Бо га ми, и Ми-
хи за) – …да се у ре дак ци ји и у кру гу при ја те ља Књи жев них 
но ви на – да кле, из ван (и из ван!) ЦК КПЈ! – по ве ду стал ни 

раз го во ри о но вој кул тур но-по ли тич кој ли ни ји Књи жев них 
но ви на (и Бор бе, Мо ша Пи ја де!) Ни ко ни је го во рио о рас ки-
ду др жав них ве за са СССР. 

Тај, бар нај у жи, круг при ја те ља чи ни ли су: Мо ша Пи ја-
де, ина че и сли кар и нај о бра зо ва ни ји члан ЦК КПЈ, па Ми
ло ван Ђи лас, је дан од че тво ри це вла да ју ћих у Из вр шном 
Ко ми те ту ЦК КПЈ, па Бо ра Дре но вац, глав ни уред ник Књи-
жев них но ви на, а ту су и Иво Ан дрић, че сто зван и при су-
тан у чај џи ни ца клу бу Бор бе и Књи жев них но ви на, Ми лан 
Бог да но вић, Бран ко Ћо пић, Скен дер Ку ле но вић, Ми ха и ло 
Ла лић, Ста ни слав Ви на вер, Ми хиз ко ји ће се – ваљ да не-
све стан опа сно сти? – усу ђи ва ти да, по ред име на Ми ро сла ва 
Кр ле же, по ме не и име на Дра ги ше Ва си ћа (уста ше су га тад 
већ уби ле!), а из ван Бе о гра да Ме шу Се ли мо ви ћа као са ра-
јев ског књи жев ни ка… и не ко ли ци на „тра ди ци о на ли ста” – 
ре а ли ста, мла ђих са рад ни ка Књи жев них но ви на, итд. 

Ина че, тек по сле уки да ња („кон зер ва тив них” и по ма ло 
„на ци о на ли стич ких”) Књи жев них но ви на, глав но са ста ја ли-
ште – тра ди ци о на ли ста чак и са мо дер ни сти ма – би ће Клуб 
књи жев ни ка, „Фран цу ска 7”, као и у Са ра је ву, на „књи жев ној 
Оба ли”, где ће мо Ан дри ћа, Ћо пи ћа, Ку ле но ви ћа, Се ли мо ви ћа, 
сли ка ре-бор це Му је зи но ви ћа и Ди ми три је ви ћа, па и сли кар-
ку го спо ђу Ми цу То до ро вић, ло го раш-ле ка ра др Не ду Зе ца, 
ви ђа ти ми Са рај ли је че шће не го Бе о гра ђа ни у „Фран цу ској 7”. 

Све су то би ли са го вор ни ци („клуб ско-ка фан ски”, тј. 
бал кан ски, као у Трав нич кој хро ни ци, раз го во ри нај бо га ти ји 
мо гу ћи!) о тзв. но вом си сте му вред но сти – по сле ИБ-ре зо лу-
ци је, о сми слу исто ри је, свет ске, европ ске, бал кан ске и на-
ци о нал не!, о но вом од но су пре ма „Ис то ку и За па ду”, нај зад, 
о дру штве но-исто риј ској уло зи умет но сти (да кле, ле по те и 
кул ту ре као исто риј ске све сти!), као сми сла (осе ћа ња сми-
сла, а не не ког фи ло зоф ског „си сте ма”) со ци ја ли стич ког 
дру штва и ју го сло вен ске ан ти фа ши стич ке ре во лу ци је, јер 
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не ле по та, или не ка естет ска те о ри ја о њој, не го осе ћа ње ле-
по те! – о то ме осе ћа њу је реч. 

Ле по та ни је би ће, не го је мо гу ћа и при сут на са мо у чо-
ве ко вом осе ћа њу ле по те (ту не по ма жу ни ка кви сим по зи-
он ско-фи ло зоф ски ре фе ра ти и ди ску си је, не го опу ште ни 
раз го во ри, „уз ка фу, као у нас у Бо сни”). 

При ча ју на ши (на ши, као и њи хо ви за пад ни!) мо дер ни-
сти о сло бо ди, јер не зна ју шта би рекли о исто ри ји и о све-
му што су до жи ве ли умет ни ци и људ ске ду ше жељ не охра-
бре ња, ве ре и уви да у сми сао. 

Тај увид ни је ни ка ква „сло бо да” (ми шље ња, ис тра жи ва-
ња, фи ло зо фи ја исто ри је, ЛМ, П, 61–162), не го са мо осе ћа ње 
уви да! А шта је то осе ћа ње? 

Шта то есте ти ка мо же зна ти о то ме, о књи жев но сти? 
Мо же ро ман, дра ма, филм, али фи ло зо фи ја и на у ка не мо гу 
– као ни о књи жев но сти, ко ја се – и у пи сцу, и у чи та о цу – 
ја вља са мо као осе ћа ње књи жев но сти (књи жев не вред но
сти), при по ве сти, исто ри је! Та ко је и есте ти ка мо гу ћа са мо 
као (се ћа ње на) осе ћа ње умет но сти, па је „о осе ћа њу” мо гу-
ће ми сли ти тек кад се пред ми шље њем-сло бо дом-ра зу мом, 
као (је ди ни мо гу ћи) пред мет ми шље ња, по ја ви ис ку ство, 
се ћа ње на осе ћа ње ле по те.

Сло бо да не ма спон та ну моћ (енер ги ју, дух) осе ћа ња, 
јер сло бо да је моћ од лу ке! Те за то – сло бо да мо же да бу де и 
са тан ска гор дост, тј. у страст из о кре ну та, пре о бра же на сло-
бо да, тј. илу зи ја сло бо де, јер осе ћа ње сло бо де ни је сло бо да 
не го ис ку ше ње, осе ћа ње ко је мо же да пре ра сте у пра грех, 
тј. страст са тан ског, цр ног осе ћа ња сло бо де као „бо жан ске” 
све мо ћи – о ко јој го во ри (њо ме се хва ли) Са та на, у че твр-
том пе ва њу ЛМ 4, 41–210. 

А то је страст: ми сао мо гу ћа са мо (а ов де о ис ку ству, ис
ку ству сло бо де), ми сао-страст ко ја је сло бо ду пре о бра зи ла 
у ис ку ше ње! 

(„От че наш… не во ве ди нас” – сло бо дом! – „во ис ку-
ше ни ја, но из ба ви нас от лу ка ва го”, от ис ку ше ни ја-илу зи
је-осе ћа ња ства ра лач ке бо жан ске све мо ћи.)

Мо дер ни сти – (и то баш као фрој ди сти, јун гов ци итд.) 
„ве ру ју ћи” у на уч ност те о риј ске пси хо те ра пи је и пси хи ја-
три је Фрој да, Јун га, Адле ра итд. – ипак при пи су ју ту ства-
ра лач ку моћ и са мој сло бо ди и Фа у сту (ко га „на дах њу је” тј. 
тру је Ме фи сто).

*
Ле по та је моћ ко ју не ма би ће у ста њу-хи по ста зи-ду ши 

сло бо де-ра зу ма, ис ку ства, не го би ће са мо у ста њу-хи по ста-
зи ду ха-осе ћа ња-тран сцен ден ци је-спон та но сти, чу да). Па 
(по во дом ове мо дер ни стич ке ди ле ме „ле по та-сло бо да”), ле
по та је – по себ но као исто ри ја и хар мо ни ја – чо ве ко ве при
ро де са при ро дом, не са мо ко ју је Бог ство рио, не го и са 
при ро дом са мог Бо га!

*
Ле по та (мо гу ћа са мо у на да ре ном осе ћа њу ле по те) – 

нај ви ша је вред ност и сми сао кул ту ре Евро-Ме ди те ра на 
(ко јем је Фран цу ска, ко ли ко је мо гла, бар те жи ла да оста не 
вер на), 

док је – уме сто евро-ме ди те ран ске хар мо ни је! – евро-
за пад на „сло бо да из ра за” (тј. ли бе рал на про из вољ ност!) 
нај ви ша вред ност и сми сао Евро-За па да, 

вред ност ко ја је за то осло нац на ла зи ла – не у умет но-
сти, не го – у Аме ри ци и у на уч но-тех нич кој мо ћи! 

Ов де је (у „Не ле по та, не го сло бо да из ра за”) реч о то ме 
да ин те лек ту ал ци За па да (ри мо ка то лич ки и про те стант-
ски, као и уни вер зи тет ско-ака дем ски ли бе ра ли из ван 
сва ке, па и је ре тич ке, пра зне цр кве но сти, чак и за пад не) 
на ста вља ју да – бар есте тич ки, ме та фи зич ки, по ли тич ко-
иде о ло шки! – са је ре си Fi li o que, да – бар у умет но сти (тј. 
есте ти ци), као „мо дер ни сти”, чак усред Бе о гра да, ве ру јем 
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и Мо скве) – на ста вља ју Хлад ни рат про тив Пра во сла вља 
и да нас кад ви ше не мо гу да се по зо ву чак ни на са му је рес 
Fi li o que!

*
„Не Ле по та, не го сло бо да из ра за” је ко нач на – и у Па-

ри зу и Фран цу ској ко нач на! – по бе да За па да (Евро-За па да, 
Евро-Аме ри ке) над Евро-Ме ди те ра ном ко ји – у сво јим де-
ли ма, по себ но у Ре вол ти ра ни чо век – бра ни Ме ди те ра нац 
Ал бер Ка ми! 

Ци ви ли за ци ја За па да (Евро-За па да, да нас НА ТО-ци ви-
ли за ци ја), ли ше на сми сла (осе ћа ња сми сла) – ка ко је то кон-
ста то вао Ал бер Ка ми – ли ше на је „свог” си сте ма вред но сти! 
Ли ше на ду ше, кул ту ре без ко је ци ви ли за ци ја уми ре, не ста је! 

Тај си стем био је – то ком за пад не исто ри је ци ви ли за ци-
је – про гла ша ван у три ре чи: „брат ство – јед на кост („прав-
да”, јед на кост пред за ко ном) – сло бо да”. Ме ђу тим, сло бо да 
– у људ ском би ћу! – ни је тек вред ност или сми сао (те лос, 
ни је тек тран сцен ден ци ја, пре ва зи ла же ње би ћа људ ског 
жи во та), не го ствар ност са мог људ ског би ћа (та квог ка кво 
јест) од са мог по чет ка: 

основ на осо би на људ ског би ћа, ње го ва – ни чим усло-
вље на! – спо соб ност да ко ри сти сво је ис ку ство за ми сао, 
реч и ак ци ју!

(али „не за дух, умет ност и ве ру”, го во ри Ис ток! јер Ис-
ток ви ди ту гра ни цу – на ко ју под се ћа ју и сим па тич ки и мо-
тор ни нер ви!) 

За пад не ви ди ту гра ни цу сло бо де (не моћ да иза зо ве 
осе ћа ње, јер је и са ма мо гу ћа и да та са мо осе ћа њем, као осе-
ћа ње сло бо де!), па За пад њој, сло бо ди, при пи су је моћ ко ју 
има – али не спон та ну, не го Бо гом да ну – осе ћа њем, по ет-
ски, за вет но – и ли тур гиј ски да ну моћ, са мо ли тур гиј ско 
осе ћа ње брат ства и јед на ко сти (осе ћа ње ли ше но сва ке су је-

те и гор до сти сло бо де!). Ако то го во ри не са мо До сто јев ски 
и (за вет на, тра ди ци о нал на!) ру ска и срп ска књи жев ност, 
не го и Пра во сла вље, 

брат ство, јед на кост и сло бо да – (сло бо да не као на гон, 
ор ган ски дат, не го) – као да ро ви ду ха, умет ност осе ћа ња 
сло бо де, јер чо век не ма мо ћи да сло бод но – без Бо га, сво јом 
од лу ком – ства ра и осе ћа ња, је ди ну тво рач ку си лу (три по-
сту ла та, Бог, бе смрт на ду ша и сло бо да као осе ћа ње сло бо де) 
у сво јој ду ши ко ју, због то га Кант сма тра над све тов ном, не-
те ле сном си лом, бе смрт ном, 

док је са ма сло бо да са тан ско ис ку ше ње ка ко то ка же 
мо ли тва ли тур гиј ска Го спод ња, Оче наш, а и ве ли ки наш 
пе сник Ње гош је – у че твр том пе ва њу ЛМ 4, 41–210 – при ка-
зао сло бо ду – ако то ни је осе ћа ње сло бо де! – при ка зао и као 
мо гу ћи ме та фи зич ки са тан ски прагрех гор до сти.

*
Та ко је – за тра ди ци о на ли сте, за вет не љу де „Ис то ка” 

– тај на, све та тај на, сва ка људ ска за јед ни ца: као тај на (на-
да ре ног, Бо гом да ног, ли тур гиј ског) осе ћа ња исто ри је и осе
ћа ња за јед ни це исто риј ске, као и осе ћа ња ле по те, и то тај на 
осе ћа ња за јед ни це исто риј ске – не као сло бо да, ко јом чо век 
и гре ши сло бод но (кад ње го ва ми сао-ра зум сло бод но, али 
без осе ћа ња, сво јом во љом и сна гом, да кле, све сно, а не тај-
но осе ћа њем!)

За „мо дер ни сте” (За пад!) исто ри ја и ле по та ни су тај на, 
не го – са мо „ху ма ни стич ки” под виг, „прак сис”, ре во лу ци о-
нар ни на уч но-фи ло зоф ски под виг, на пре дак, а бу дућ ност 
зна ња (ре во лу ци о нар на свест, „прак сис”) ме ња исто ри ју, 
вре ме, са да шњост (чак и про шлост!), јер „мо дер ни сти” ни
су след бе ни ци осе ћа ња и са о се ћа ња, не го сло бо де (у ко ју 
спа да и ра чун, ин те рес, соп стве но ис ку ство, пред мет ми
шље ња о умет но сти).
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*
 9 За што по де ла исто ри је? 
 9 За то што се исто ри ја… – жи вот и оп ста нак исто риј ске 

за јед ни це (пи та ње у нас на ро чи то ак ту ел но а пре ћут ки-
ва но од ИБ 1948), као и пи та ње све сти (на ро чи то срп ске 
на ци о нал не; исто риј ска свест лич но сти у за јед ни ци!) – 
… ја вља ис кљу чи во као осе ћа ње исто ри је, 
али ка кво осе ћа ње?
Због то га се и свест исто риј ска (свест као фе но мен осе

ћа ња при сут но сти) ја вља нај ја сни је и нај ду бље – у истин ски 
умет нич ким де ли ма ве ли ких умет ни ка!

те је и са мо ту ма че ње исто ри је (не ке за јед ни це), од 
вре ме на Или ја де и Оди се је, од вре ме на пе сни ка-про ро ка 
Би бли је не раз двој но од исто ри је (=при че-при по ве сти-
дра ме-по е ме), од ве ли ких – за и ста од исто риј ских – де ла 
умет но сти!

У то ме је зна чај на и ра зу мљи ва са мо по де ла ме ђу умет
ни ци ма, тј. на оне ко ји умет ност (осе ћа њем!) до жи вља ва ју 
као исти ну и схва та ње исто ри је и оне ко ји је схва та ју као 
фи ло зо фи ју-ме та фи зи ку (не схва та ју ћи при то ме ни исто
ри ју ни тај ну чо ве ка, „тај ну нај ве ћу” упра во као чо ве ко во 
осе ћа ње, не го као фи ло зо фи ју, ми сао умет но сти, пу ку иде-
о ло ги ју).

*
Не пре кид ност јед не за јед ни це као исто риј ске (не пре-

кид не по ве за но сти из у ми ру ћих ге не ра ци ја) мо гу ћа је – не у 
ре ал но сти смрт них, па ни у фи ло зо фи ји и на у ци, не го – са-
мо у осе ћа њу, и то у осе ћа њу умет нич ком, вер ском мо рал
ном, ко је уза стоп не ге не ра ци је смрт них спа ја у за јед ни цу 
мо гу ћу са мо као исто ри ја (тј. при ча, по вест, тај на Бо га Све-
др жи те ља, Ду ха Све тог у сва кој од уза стоп них ге не ра ци ја 
исто риј ске за јед ни це). 

У са мој сло бо ди ми сли и на у ке (без осе ћа ња, исто риј ске 
све сти за јед ни це) чо век са мо уобра жа ва да – не ка квом фи-
ло зо фи јом (ми шљу исто ри је) – ту ма чи исто ри ју!

Та да и та ко ака де мик-пе сник мо дер нист не тра жи у по-
е зи ји исто ри ју, не го „Вра ти ми мо је кр пи це”, 

а тра ди ци о на лист, аутен ти чан пе сник исто риј ске све сти 
(осе ћа ња), при по ве дач Је ре тич ке при че од го ва ра мо дер ни сти: 

„а ти ви ди ка ко на ма хр ват ски ’VLAK без во зног ре да’ – 
тј. без срп ског за ко на, про тив за ко ни то, про тив чи та ве на ше 
исто ри је – си лом се ли Ср бе и оти ма нам Кра ји ну”!

То је би ла са др жи на ди а ло га мо дер ни ста и тра ди ци о на-
ли ста кад је ско ро це ло куп на срп ска ин те ли ген ци ја би ла по де-
ље на (а до бар део ње и упла шен) у не схва та њу исто ри је. Кад 
је би ла ли ше на осе ћа ња исто ри је, да кле и све сти исто риј ске 

(јер свест је… – „Ре че ми је дан чо вјек”, а, Бо га ми, и 
јед на Пе три ја, вен цем ве ре, исто риј ске све сти „овен ча на 
Пе три ја” – …свест је фе но мен осе ћа ња, осе ћа ња сми сла и 
жи вот не хра бро сти, а не иде о ло ги је, ме та фи зи ке, на у ке и 
пу ког ми шље ња).

*
Мо же се, ме ђу тим, ре ћи да је (у го ди на ма ра та, 1941–

1945) исто риј ска свест, је ди на мо гу ћа жи ва и не по ко ле би ва 
ве ра ру ских тра ди ци о на ли ста (за вет ни ка!), 

 9 ве ра – не у оруж је, тех ни ку, на у ку и ар ми ју, не го – у 
исто риј ску тај ну људ ске лич но сти (јед на ко жен ске, као 
Зо ја Ко змо де мјан ска ја, као и му шке, јед на ко де чи је као 
и зре ле и ста рач ке), 

 9 ве ра на ста ла већ по сле пр ве по бе де под Мо сквом 1941, а 
по го то во 1943, по сле Ста љин гра да и оп са де Ле њин гра да, 

 9 ве ра на ста ла (не по ли тич ки, не го) спон та но-исто риј ски, 
као осе ћа ње, у ра ту и ра том ко ји је – у од бра ни Ру си је! 
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Рат је (без ика кве зва нич не од лу ке Ста љи на, Пар ти је, 
ге не рал-шта ба!) спон та но пре о бра жен: 

из (са ме со бом не у спе ле и не мо гу ће „цр ве но-ар меј-
ске”) од бра не тзв. до мо ви не свет ског про ле та ри ја та у моћ-
ни, све ти „отаџ бин ски, за вет ни рат (оте че стве на во и на) 
за све ту Ру си ју”! 

Од јек то га ру ског исто риј ско-ду хов ног пре о бра жа-
ја де ло вао је и на не ке на ше пар ти зан ске пи сце и пе сни ке 
(Ћо пић, Ку ле но вић, Се ли мо вић, Ла лић, Ви тез, итд.), па и 
тзв. чет нич ке (из ле гал не устав не и кра љев ске вој ске ко ја 
ни је во ди ла рат за ре во лу ци о нар ну власт, не го за од бра ну 
отаџ би не и на ро да), 

а до вољ но ће би ти да ло го ра ше, му че не за тво ре ни ке и 
њи хо во уми ра ње ов де са мо по ме не мо.

Та ко је – за Ру се, Је вре је и нас! – бе сми сле но би ло тра-
же ње („кул ту ре, тај не лич но сти, исто ри је, сми сла и си-
сте ма вред но сти ци ви ли за ци је, рат не, па и по сле рат не), 
тра же ње у па ри ском мо дер ни стич ком по зи ву „Не ле по та, 
не го сло бо да из ра за!”

Али је тај не пред ви ђе ни (не пред ви ди ви!) пре о бра жај 
ра та (из иде о ло шко-по ли тич ког у рат оте че стве ни), 

и та исто риј ска по де ла и у Ти то-НА ТО-Ју го сла ви ји, 
од мах по сле од ла ска ру ске Ар ми је из Бе о гра да и Ср би је, 
сни же на у по де лу рат но-по ли тич ку: на „ис точ ња ке и за-
пад ња ке”, јер је – већ од лу ком за пад них са ве зни ка (1944. 
го ди не атом ски моћ них, а на сва шта спрем них) – тре ба ло 
што пре скло ни ти је ди ни це „Цр ве не” Ар ми је (а за пра во 
ру ску оте че стве ну вој ску) из Ср би је. А за што? 

За то што је на род осло бо ђе ног (још не ти то-ре о ку пи-
ра ног) Бе о гра да и Ср би је већ ја сно на слу тио овај зна чај-
ни – не ор га ни за ци о ни, ра ци о нал ни, не го – лич ни пре о-
бра жај! тај ни, ду хов ни (Си лом ду ха!), у ду ши (ду шев ни) 
у сва ком од по је ди на ца Цр ве не Ар ми је, па и ко ман да на та, 
пре о бра жај ко јем се ни Ста љин ни је про ти вио, јер је и ње-

га са мо тај ру ски ду хов ни пре о бра жај и мо гао спа си ти и 
спа сио га је од не мач ког за ро бља ва ња!

(Тај пре о бра жај мо дер на исто ри о гра фи ја – за пад на 
фи ло зо фи ја исто ри је чак и у нас Ср ба – не сма тра вред ним 
„на уч но-исто риј ске”, ме та фи зич ке па жње! 

Тај пре о бра жај – ко ји је за хва тио и ло го ра ше, па већ 
и еми гран те срп ске, и кру го ве око Лон дон ске вла де, и 
књи жев ни ке ка кав је био покојни Бран ко Ћо пић, и оста-
так Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни – ипак ни је по нео 
срп ске пар ти за не и њи хо вог ко ман дан та, чи је се вла сто-
љу бље (им пе ри јал но-ре во лу ци о нар ско и за ве ре нич ко) 
– још од Те хе ра на и АВ НОЈ-а – осла ња ло на дру га чи ју и 
дру гу си лу: си лу за пад них ње го вих – али не и срп ских! – 
са ве зни ка!)

*
Ту (та ко ђе исто риј ску, али срп ско-исто риј ску) чи ње-

ни цу – да је срп ски на род не са мо при ме тио, не го и до
жи вео пре о бра жај Цр ве не Ар ми је у ру ску – ко ри сти ли су 
или мо гли да истин ски ко ри сте и ауто ри тек ста Ре зо лу ци је 
ИБ, 1948. 

На Ви дов дан 1948. (баш на „срп ски” Ви дов дан!) об ја-
вље на је – не про тив КП Ју го сла ви је (као це ли не, јер и у 
њој су ве ћи на Ср би!), не го – про тив ЦК КП Ју го сла ви је 
– ре зо лу ци ја ИБ, Ин фор ма ци о ног би роа ко му ни стич ких 
пар ти ја (Евро пе и све та), а по себ но про тив „ка та стро фал-
не” (ан ти на ци о нал не, ан ти ју го сло вен ске, по себ но ан ти-
срп ске) по ли ти ке ко ју – уз по моћ и фи нан си је Аме ри ке и 
Ен гле ске – дик ти ра во де ћа че твор ка у КПЈ, Ти то–Кар дељ–
Ђи лас–Ран ко вић, 

и то у Хлад ном ра ту ко ји се – већ од 20. ок то бра 1944! 
од тзв. осло бо ђе ња Бе о гра да!) – у пр вом ре ду про тив Ср ба, 
срп ске исто ри је и Ср би је – во ди на Бал ка ну 
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 9 из ме ђу За па да (Аме ри ка, Ен гле ска, зе мље бу ду ћег, па 
до не кле већ и при сут ног НА ТО-пак та) 

 9 и Ис то ка (СССР, со ци ја ли стич ке зе мље и за пад но-
европ ских ком пар ти ја).

*
Та во де ћа „да хиј ска Че твор ка” ЦК КП Ју го сла ви је (Ти-

то–Кар дељ–Ђи лас–Ран ко вић) при ка за на је, у ИБ-ре зо лу ци-
ји 1948. – као бал кан ски штаб Хлад ног ра та, 

тј. на зва на је (опи са на) та ко и у Ре зо лу ци ји ИБ: „че ти ри 
да хи је” („Аган ли ја и Ку чук-Али ја, Му ла Ју суф и Фо чић Мех-
мед-ага”) про тив ко јих је (у Фи ли па Ви шњи ћа По че так бу не 
про тив да хи ја) по диг нут Ка ра ђор ђев Уста нак на да хи је! 

па је и УДБ-а (НА ТО-ти тов ска Упра ва др жав не без бед-
но сти, тај на пар тиј ско-по ли тич ка по ли ци ја) у ИБ-ре зо лу-
ци ји на зва на ја ни ча ри ма, 

јер је та УДБ-а за и ста и би ла са мо вој но-по ли циј ски ор
ган ре во лу ци о нар нодр жав ног те ро ра, а као ја ни чар ска, 

на рав но, те ро ра над Ср би ма, ко ли ко је год то НА ТО-
Ти ту би ло по треб но за бри са ње и фал си фи ко ва ње срп ске 
исто ри је Ју го сла ви је, 

а по себ но над они ма ко ји се усу ђу ју да Дру ги свет ски рат 
на Бал ка ну при ка зу ју и ту ма че – као на ци-уста шки, хр ват ско-
не мач ки – ге но цид ни рат НДХ про тив Ср ба и Пра во сла вља 

(што је тај рат – по ред ге но ци да Је вре ја и „Ци га на” – за-
и ста и био, от кри ва ју ћи ти ме не са мо – про ла зну – по ли
тич ку иде о ло ги ју на ци-фа ши зма, не го исто риј ско-кр ста
шку, тј. вла да ју ћу на ци о нал ну иде ју Хр ва та!)

*
А цен тар ИБ-а (не ди рек тив ног, не го) са мо „Ин фор

ма ци о ног би роа ко му ни стич ких пар ти ја” био је 1948 – не у 
Мо скви, не го – у Бе о гра ду! 

У Бе о гра ду је – на ви ше је зи ка (фран цу ски, ру ски, 
шпан ски, ен гле ски итд., па и на срп ском) – штам пан у 
штам па ри ји Бор бе и ор ган ИБ-а, но ви не За мир и де мо
кра ти ју, у ко ји ма је, и та да на ви ше свет ских је зи ка, 28. 
ју на 1948, об ја вље на и Ре зо лу ци ја ИБ, а де ље на гра ђа ни ма 
бес плат но, по бе о град ским ули ца ма и на Ка ле мег да ну! Па 
је свет – на Ви дов дан 1948! – ишао ули цом отво ре них но-
ви на (и Бор бе и По ли ти ке!) и чи тао! 

Ка кав је то страх био за Ти та и „да хи је” – схва ти ће те ко-
ли ко год има те ис ку ства о стра ху! 

А по Хлад ном НА ТО-рат нич ком (ан ти срп ском!) ста ву 
За па да, тај но ви цен тар – ИБ-цен тар, не у Мо скви, не го у 
Бе о гра ду – био је „об но вље на Ко мин тер на”, ко ја је, ина че 
„ра ди ја ча ња ан ти фа ши стич ког фрон та и са ве за Ру си је и 
За па да”, уки ну та 1943, али – по ми шље њу и уве ре њу „Ис-
то ка”, Ру си је, па и Ср ба у лон дон ској еми грант ској вла ди, 
као и у по кре ту пу ков ни ка-ге не ра ла-ми ни стра Дра же Ми-
хај ло ви ћа – то уки да ње Ко мин тер не је би ло „пр ви јав ни 
знак, и то у ра ту, знак на ци о нал ног бу ђе ња Ру си је”, на ци
о нал не мо рал но-исто риј ске све сти Ру си је, па је и сам ИБ 
про тив Ти та и КПЈ – што је Ти та и НА ТО-За пад на ро чи то 
уз не ми ра ва ло! – био тај знак на ци о нал ног бу ђе ња Ру си је! 

(Про тив то га бу ђе ња био је и Бу га рин Ди ми тров, ина-
че уз Ти та, и Укра ји нац Хру шчов, ко ји ће, по сле Ста љи но-
ве смр ти – иза зи ва ју ћи и ис ку ша ва ју ћи об но вље ни ру ски 
па три о ти зам! – про фа ши стич кој и ка то ли че ној Укра ји ни 
при по ји ти ру ски Крим и Дон бас, и та ко их пре и ме но ва ти 
у ис точ не де ло ве Укра ји не, што је тај део „СР Укра ји не” и 
био, све до 2014, кад се – на ци о нал но пре по ро ђе ни – Крим и 
Дон бас, Дон ски ба сен, Дон ски ко за ци! вра ћа ју Ру си ји!).

*
Да кле, да се – у тој хлад но-ра тов ској НА ТО-ат мос фе-

ри за че тој као од го вор на ру ско осло ба ђа ње Бе о гра да (и 
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од Не ма ца и од НА ТО-оку па ци је Бе о гра да) – да се вра ти-
мо европ ском (евро-за пад ном) про це су мо дер ног раз би
ја ња срп ске исто риј ске све сти, исто риј ски зна чај ној, али 
исто риј ски не схва ће ној кул тур ној по де ли Бе о гра да, Ср ба 
и Ср би је 

 9 на „ре а ли сте” (тра ди ци о на ли сте, са „је ре тич ким” Бран-
ком Ћо пи ћем, про тив соц-ре а ли зма као и про тив мо-
дер ни зма) 

 9 и „мо дер ни сте” (про за пад ња ке)!

* * *
На пис [34] Сло бо да из ра за, а не ле по та (у клу бу Бор бе 

и Књи жев них но ви на крат ко „про ди ску то ван”) при ми ла је и 
об ја ви ла ре дак ци ја Књи жев них но ви на: 

за то што су за ту – та да европ ску и свет ско-исто риј ску 
по рат ну те му – по де ле на

 9 „тра ди ци о на ли зам-ле по та-хар мо ни ја”, с јед не стра не, и, 
 9 с дру ге стра не, „мо дер ни зам-сло бо да из ра за-ин ди ви

ду ал на моћ” (па и тзв. ин ди ви ду а ци ја) 
биле присутне у сва ко днев ним раз го во ри ма на фа кул

тет ским се ми на ри ма (не фи ло зо фи је! не го књи жев но сти, 
је зи ка, умет но сти, исто ри је, пси хо ло ги је, проф. Ба ја Ба јић).

(За ни мљи во је да се о над ре а ли зму, мо дер ни зму – о 
„умет нич кој” и то бо же ре ли ги о зној „ин ди ви ду а ци ји”, о 
Фројд-Јунг-Адлер на ме ри да оце њу ју „под свест” и са др-
жин ске мо ти ве умет но сти и есте ти ке – 

мно го ду бље и са др жај ни је – кри тич ки – ми сли ло, 
го во ри ло на се ми на ри ма из исто ри је, есте ти ке и те о ри је 
умет но сти и књи жев но сти, не го у пси хи ја три ји и пси хо те-
ра пи ји би ло ко јег Ме ди цин ског фа кул те та у све ту! 

јер је не сум њи во (као и Ру си ји, у на ци о нал но-рат ној об-
но ви и пре по ро ду!) био ин те рес и књи жев ни по крет 

да се – при на пу шта њу тзв. жда но ви зма, „со ци ја ли-
стич ког ре а ли зма” – не на сед не на мо дер но-ме та фи зич ку-
-над ре а ли стич ку или чак ег зи стен ци ја ли стич ку иде о ло ги ју 
„фројд-јун гов ског, мо дер ни стич ког ту ма че ња ве ре и умет-
но сти!), да кле, 

да иде о ло ги ја соц ре а ли зма-маркс-жда но ви зма не на ђе 
за ме ну у дру гој вр сти дик та та, у тех ни ци тзв. мо дер ни зма 
(тех но-мо дер ни зам и есте ти ка, мо гу ћа је ди но као ра ци о-
нал на, ме та фи зич ка спе ку ла ци ја „идеј ног ра та За па да про-
тив Ис то ка”), не го

ве ра, те жња и же ља тра ди ци о на ли ста: „пе сма нас је 
одр жа ла, њој зи хва ла”, пе сма, а не те о ри ја-иде о ло ги ја 

го во ри ли су че сто (и пред Ан дри ћем) и Скен дер и Бран-
чи ло Кра ји шник (Ћо пић) у клуб-чај џи ни ци штам па ри ји 
Бор бе и Књи жев них но ви на, 

јер је жи ва аутен тич на исто риј ска свест мо рал но-исто-
риј ске за јед ни це увек би ла из раз осе ћа ња – по е зи је, умет но-
сти, ве ре.

Став ре дак ци је Књи жев них но ви на био је – „по на ци о-
нал ном пи та њу” и та да њој тер ми но ло ги ји – „тра ди ци о на
ли стич ки”, тј. кон зер ва ти ван, „кра ји шки срп ски став”, а био 
је су про тан на ја вље но-мо дер ном „европ ском” – и пар тиј-
ском! – ста ву ре ви је Све до чан ства над ре а ли стич ко-мо дер-
ни стич ких (ана ци о нал них, про за пад них, ан ти и сто риј ских!) 
ли те рар них но ви на, та да на ја вљи ва ног ор га на „Дру ге Ср би је” 
(Мар ко Ри стић, Алек сан дар Ву чо, Ото Би ха љи-Ме рин, Вас ко 
По па, Оскар Да ви чо и ње го ви шти ће ни ци и „ку мо ви” – сви уз 
Кр ле жи не ста во ве из пред рат ног тзв. Су ко ба на ље ви ци). 
Све ће се то из ме ни ти кад пре ста ну да из ла зе и Књи жев не 
но ви не и Све до чан ства, обе ре дак ци је, ауто ри те том (та да 
још ве ли ким ауто ри те том) Ми ло ва на Ђи ла са, а уме сто њих 
поч не да се по ја вљу је је дин стве на, не пред ви ђе на („Ђи ла со-
ва”) Но ва ми сао.
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*
Ђи ла со во спа ја ње две ју ре дак ци ја – јед не мо дер не, дру-

ге кон зер ва тив не (ан ти-пар тиј ски кон зер ва тив не!) – ипак је 
до жи вље но бар као уки да ње тра ди ци о на ли стич ких Књи жев-
них но ви на, те су за то „књи жев ни Кра ји шни ци” (Бран ко Ћо-
пић, Скен дер Ку ле но вић, Мо ша Пи ја де, Ми хиз, па и дис крет-
ни Ан дрић, Ста ни слав Ви на вер, чест гост у клу бу ре дак ци је) 
би ли – не про тив са ме Ђи ла со ве Но ве ми сли, не го про тив спа-
ја ња „Кра ји шни ка” (при ја те ља ре дак ци је Књи жев них но ви на) 
с мо дер ни сти ма, ана ци о нал ним бе о град ским „кр ле жи јан ци
ма”, „Евро пља ни ма” ко ји су „си ти бал кан ске исто ри је”.

Раз лаз је био јав но скри ван, али ду бљи од по ли тич ког 
(„за или про тив де мо кра ти је”) – био је око пи та ња НДХ, 
рат не исто ри је, мо ра ла и на ци је: 

 9 до кле ће Кра ји на би ти у са ста ву Хр ват ске, бив ше НДХ?! 
 9 до кле ће Пар ти ја (тј. Ти то) дик ти ра ти ћу та ње о Кра ји-

ни, о Ко со ву, о Ве ли кој Хр ват ској, о Ја се нов цу и ло го ри-
ма, а он да 

 9 и о пљач ки и пар тиј ском рас по ла га њу при ват ном имо-
ви ном гра ђа на, 

 9 о при ви ле ги ја ма „Де ди ња”, Бе лог Дво ра, вла да ју ће еки-
пе (евро-ко му ни ста „но ве кла се” ко му ни ста)?! 
За ана ци о нал не, „гра ђан ске” („бур жо а ско”-европ ске, 

про за пад не мо дер ни сте, кр ле жи јан ске над ре а ли сте, „ајс-ка-
фе пе сни ке”, ка ко ће их на зва ти мла ди Бећ ко вић) зна чај на је 
чи ње ни ца да је уз њих (тј. да их „од тра ди ци о на ли ста” шти-
ти) сам Ми ло ван Ђи лас, је дан од моћ не (и „не до дир љи ве”?) 
че твор ке „да хи ја”.

* * *
Кра ји на – (не тзв. ре во лу ци о нар на ан ти-чет нич ка Ср-

би ја, ка ко ће до ка зи ва ти Ћо сић, мо дер ни стич ки шти ће ник, 

не го) – Кра ји на срп ска, Ћо пи ће ва, Скен де ро ва и чи ка Мо-
ши на, Ми хи зо ва, Ви на ве ро ва, срп ска и је вреј ска, 

би ла је је ди ни цен тар, и основ на сна га устан ка! Не не-
ка „ан ти фа ши стич ка” сна га, не го срп ска и ју го сло вен ска 
сна га од бра не Ср ба од НДХ, нај ве ћег зла Дру гог свет ског 
ра та! 

Ту Кра ји ну је, у ко рист НДХ, из да ла Пар ти ја! Не СКОЈ-
-ев ци, ни пр во бор ци Кра ји не ко ји ће – као ру со фи ли! – 
за гла ви ти и „Го ли оток”! Не го ре во лу ци о на ри пр во бор ци 
Пар ти је! 

За че так та кве – мо рал но и над вре ме но, веч но аутен-
тич не исто ри је! – био је у Ћо пи ће вој – кра ји шнич кој! – Је-
ре тич кој при чи, 

(па је и Ђи ла со ва де мо крат ска Ана то ми ја јед ног мо
ра ла у но во о сно ва ној ре ви ји Но ва ми сао ва жна са мо као 
на ста вак Ћо пи ће ве кра ји шнич ке при че!) 

Раз лаз пар ти за на – по сле 1948! – с мо дер ни сти ма био 
је са мо знак раз ла за с Ти том! а био је та ко ду бок, да ни-
ка квом по ле ми ком – па ни у (ђи ла сов ски гле да но) ко рист 
„за пад не де мо кра ти је” (и мо дер ни ста)! – раз лаз пар ти за на 
не би ни у Ср би ји мо гао би ти ре шен! 

Те по ле ми ке су се бо ја ли у Хр ват ској! … Реч, да кле, ни-
је о де мо кра ти ји, не го о Кра ји ни! 

(Да нас се још увек го во ри о тзв. су ко бу Мо ша–Ђи лас! 
Да, али је су коб био због Кра ји не 

ко ја је за Мо шу… за „Ви на ве ро во, Чи ка Мо ши но – је
вреј ско, за вет но, исто вре ме но и срп ско – мо рал но осе ћа-
ње исто ри је”, осе ћа ње Ћо пи ће во, Скен де ро во, Ан дри ће во, 
Ви шњи ће во, Ње го ше во 

би ла – не ре жим ско-по ли тич ки, не го мо рал но-исто-
риј ски – је ди ни опа сно не ре шен про блем Ју го сла ви је, про-
блем на ци о нал ни! 

а не са ма де мо кра ти ја ко ја је за Ђи ла са би ла од лу чу ју-
ће пи та ње, ва жни је од сва ке исто ри је, пи та ње де мо кра ти је 
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пре ма ко јем је сва ко дру го пи та ње – па и на ци о нал но пи та-
ње Кра ји не – не ва жно и за ста ре ло!)

*
У то ме је и рав но ду шност Мо ши на – не мо рал на, не го 

мо рал но-исто риј ска – пре ма по ли тич кој суд би ни Ђи ла са 
кад се о то ме – о Ђи ла со вој де мо кра ти ји! – бу де од лу чи-
ва ло на пле ну му ЦК КП Ју го сла ви је. За то је Чи ка Мо ша 
сма трао да је по ли тич ка суд би на Ђи ла со ва (из ба чен из ЦК 
КПЈ) исто риј ски не ва жна, јер је истин ски исто риј ско пи-
та ње Кра ји не да ле ко ва жни је – а о ње му не сме ни да се 
го во ри! 

Тај Чи ка Мо шин став био је за Ти та дра ма ва жни ја и 
те жа од су ко ба са Ђи ла сом, дра ма ко ју је Ти то пре ки нуо – 
мај стор ски ре жи ра ним хап ше њем Ђи ла са, јер би да љи ток 
рас пра ве о Ђи ла су до вео до пи та ња Кра ји не и до пи та ња 
Мо ше Пи ја де, Је вреј-Ср би на, нај ста ри јег, нај у глед ни јег (је
ди ног углед ног) и нај о бра зо ва ни јег чла на КПЈ! 

Да кле, пи та ња Ђи ла са и де мо кра ти је ре ша ва се вр ло 
ла ко, али пи та ње Мо ше и срп ске Кра ји не (са ко јом би ре-
пу бли ка БиХ би ла срп ски ја од Ср би је!) мо ра ло је да се ре-
ша ва дру га чи је: ју го сло вен ски, као хр ват ски VLAK, али 
без „во зног ре да” (без са ве то ва ња: ни са Ср би ма, ни са 
Мо шом!)

*
Чи ка Мо ша ће би ти уби јен 1956, у Па ри зу: су тра дан по 

до ла ску из Ју го сла ви је у Па риз – на ђен је мр тав у ам ба са ди 
Ју го сла ви је! Су тра дан! 

А Мо ша је ишао у Па риз, у је ди ну зе мљу за пад ну ко ја је 
још има ла де го ли стич ко раз у ме ва ње за НА ТО-обес пра вље-
ност Ср ба!

*
У исто вре ме кад и [27] (о Ка ра ма ти је ви ћу) на пи сао сам 

и при каз сли ка Мо ше Пи ја де, уз раз го вор с њим о сли кар-
ству, а по себ но о ње го вом сли кар ству.  Раз го ва ра ли смо у 
ње го вој, скром ној за на тлиј ско-се љач кој ку ћи „при зе мљу-
ши”, у јед ној од уских пе ри фе риј ских ули ца ко је од Топ чи де-
ра ске зве зде во де ка Ко шут ња ку. Ка фу нам је „пе кла” ње го ва 
су пру га Ле па Не шић Пи ја де, ина че за по сле на у ре дак ци ји 
Кул ту ре, где сам и ја био за по слен као пре во ди лац (кад ме 
је Чи ка Мо ша спа сио од ка зне ко ју ми је ди рек тор од ре дио 
због пре во да Марк со вог пи сма о Па ри ској Ко му ни!).*

С на пи сом – о ње го вом сли кар ству – сло жио се, али (да 
ли баш он) ни је до пу стио да се об ја ви, из ја вив ши: „До ста 
ви ше о на ма!” 

А ко му све спа да у то „на ма”? Ко су ти „на ма” ни је ни-
кад ре као, али је ја сно да спа да у оне „на ма” о ко ји ма ни је 
до пу штен ни ка кав ја сан став, увид или исти на, пa је ја сно да 
се бе не ра чу на у то „на ма”! И то нам је (или, и то ми је) би ла 
и оста ла тај на све до ње го ве смр ти! (у Па ри зу, у ам ба са ди 
Ју го сла ви је!) 

Истог да на кад је до пу то вао, са стао се с на ма, Ср би ма 
фран цу ским сти пен ди сти ма у Клу бу „фран цу ско-ју го сло-
вен ског” (за пра во фран цу ско-срп ског, де го ли стич ког) при-
ја тељ ства, и по звао нас на кон фе рен ци ју ко ју ће „су тра” (на 
дан смр ти!) „има ти са фран цу ским но ви на ри ма”! 

То га да на нам је (или ми је) по ста ло ја сно да је у тим „на-
ма”, тј. у ЦК КП Ју го сла ви је – и КП Ср би је! – Је вре јин чи ка 
Мо ша био је ди ни чо век исто риј ске све сти, је ди ни Ср бин! 

Ка сни је ће ми у Са ра је ву при ја те љи Је вре ји на ве сти уд-
ба шку ан ти се мит ску сти хо-тво ре ви ну („Ни ко не ма што 

* Видовић о овоме пише и у [5].
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Ср бин има де – дру га Ти та и Мо шу Пи ја де”) упу ће ну баш 
Кра ји шни ци ма ко ји су ве ро ва ли са мо Чи ка Мо ши. Ње му су 
ови „сти хо ви” би ли по зна ти, са мо му је би ло не ја сно ко је та 
сти хо тво ре ни ја уба цио и ме ђу Ср бе у Бе о гра ду!

* * *
ПРИ ЛО ЗИ за Ре ви ју ли ков них умет но сти

[44]–[49] ОД ИЗ ЛО ЖБЕ ДО ИЗ ЛО ЖБЕ: 
НО ВЕМ БАР СКА ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА

при каз се дам из ло жби у гла сни ку 
Ре ви ја ли ков них умет но сти, Бе о град, 11. де цем бар 1952.

[44] ЦР ТЕ ЖИ ЛЕ О НАР ДА ДА ВИН ЧИ ЈА (УНЕ СКО-ре-
про дук ци је) Цр те жи ду бо ке се те, му дре по ми ре но сти и 
на сме ше не бла го сти уз ди жу се у над зе маљ ске сфе ре ко ји-
ма је ре не сан сни чо век окре нут – не по да нич ком ре ли ги-
јом (ро ман ске, им пе ри јал не, кр ста шке, кле ри кал не) Цр кве, 
не го – иде јом, сво јом лич но шћу умет но сти, па за то, у Ре не-
сан си (ме ди те ран ска) че жња хар мо ни ји не ука зу је на Ле о-
нар до ву (ри мо ка то лич ку) ве ру, већ – као и у Ви зан ти ји – на 
иде ју-Лу чу, на осе ћа ње као по ја ву лич но сти. Не знам да ли 
је та ре не сан сна уте ха умет но сти не ко ху ма ни стич ко ко ле-
ба ње у ве ри, или је то свест и са ме ве ре као умет но сти („и 
ве ра је умет ност”, а не иде о ло ги ја или чак те о ло ги ја), ка ко то 
по ка зу је и Ра фа е ло ва сли ка* у ко јој Ари сто тел ука зу је (не на 
ри мо ка то лич ку ме та фи зи ку, то бо жњу ве ру, не го) на зем ни 
дух, а на Не бе ски (не Хри стос, не го) фи ло соф-про рок Пла
тон и пре Хри ста, а ње го ва иде ја-Лу ча (у Гр ка) и пре Ду ха 
Све тог (а у Ла ти на ни по сле Хри ста!)

* Атинска школа

[45] СЛИ КЕ АН ТО НА АБРА МО ВИ ЋА
* из им пре си о ни стич ке шко ле Ми ло ва но ви ћа, а из ла-

гао и пре ра та, још од 1935. го ди не
[46] ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА СВЕ ТО ЛИ КА ЛУ КИ ЋА 

* ко ло ри зам ен те ри је ра, а од 1938. до 1940. пеј за жи, Па-
ри ска шко ла, под ути ском Утри ло вих сли ка
[47] СЛИ КАР ЈО ЗО ЈАН ДА
[48] ВА ЈАР ЈО ВАН СОЛ ДА ТО ВИЋ 

По из ла ску из Ака де ми је ли ков них умет но сти, 1948, на-
ста вља у Мај стор ској ра ди о ни ци То ме Ро сан ди ћа. Али, ов де 
од сту па од ра ни јег скулп тор ског во лу ме на (у гли ни) и пре да је 
се – у скулп ту ри! – до ми на ци ји ли ни је! На да ти се да је то при-
вре ме но есте ти зи ра ње, у скла ду са Ма лом, тек отво ре ном га-
ле ри јом Гра фич ког ко лек ти ва (Дра го сла ва Сто ја но ви ћа-Сипа, 
но во сад ског ком ши је и гим на зиј ског дру га Јо ве Сол да то ви ћа)
[49] ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ЗО РЕ ПО ПО ВИЋ 

Од 1923. до да нас (1952) ње но сли кар ство про ла зи кроз 
ути ца је им пре си о ни зма, по стим пре си о ни зма, Бо нар-ен те-
ри је ра, Ло та: уоби ча је на пре да ност на ших сли ка ра Па ри-
ској шко ли.

* * *
[49/1] РЕ ВИ ЈА – сми сао ли ков них кри ти ка, лич ност

По сле уки да ња Књи жев них но ви на, у ре дак ци ји Бор бе 
по кре ну та је Ре ви ја у ко јој је глав на уло га у јав ном жи во ту 
умет но сти (у но вој кул тур ној по ли ти ци Пар ти је ти то-ко му-
ни зма) до де ље на, опет, ли ков ној умет но сти:

она има да За па ду бу де до каз „сло бо де ства ра ња” у 
СФРЈ! чак и до каз по др шке вла сти мо дер ни зму (сло бо ди 
ко ју сли кар има не са мо за из раз, не го и сло бо ди од осе ћа-
ња! и од умет но сти!). Са ста но ви шта то га но вог ко му ни зма, 
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ти то-ко му ни зма, не ма ни ка квог зна ча ја да ли је ли ков ни 
умет ник члан Пар ти је или не (што је, опет, до каз по себ них 
сло бо да ко је, ме ђу умет ни ци ма, тре ба да ужи ва ју „ли ков ња-
ци”, а књи жев ни ци са мо ако су мо дер ни сти, тј. пи сци ри мо-
ва них, сти хо ва них, на ра тив них или ро ман си ра них иде о ло-
ги ја, а та квих је би ло и у сла ву Ти та, „Мар ка” и УДБ-е).

То „лу кав ство ума” – про тив све сти исто риј ске! – још 
од пред рат ног „Су ко ба на ле ви ци”, по себ не скло но сти пре-
ма мо дер ни зму ис ка зао је Кр ле жа и на Љу бљан ском кон-
гре су књи жев ни ка 1952, ис ка зао као „сло бо ду ства ра ња” 
(мо дер ни зам) – про тив „опа сне, не при ја тељ ске” (мо рал но-
исто риј ске, кон тра-ре во лу ци о нар не исто риј ске!) све сти. 

Пар тиј ска бор ба про тив – аутен тич не, ду хов не – исто
риј ске све сти, на рав но, не ва жи за оне ко ји (као Ћо пић, 
убр зо за тим Ђи лас, да и не го во ри мо о Ти хом уму, Ан дри-
ћу) не одва ја ју исто ри ју и умет ност од исти не би ти ја!  

Мо дер ни зам је, ипак, са мо те о ри ја, есте ти ка, тј. иде-
о ло ги ја (по ли ти зо ва на фи ло зо фи ја), те ње га, пу ку „са вре-
ме ност”, ли ков на умет ност под но си ве о ма ла ко, јер је и 
„Пар ти ја” (тј. без лич ност Ти то вих без лич них по кло ни ка) за 
мо дер ни зам (као европ ску, за пад ну, па чак и НА ТО-ори јен-
та ци ју) – од лу чи ла да по др жи ли ков ња ке, а стег не књи жев
ни ке (сем ако и они ни су мо дер ни сти, ан ти-исто ри ча ри)! 
Уоста лом, сте гла би и ли ков ња ке ако би они сли ка ли као 
„ре а лист” Ми ћа По по вић. (Се ти те се ка кав су „скан дал” 
биле сли ке Ми ће По по ви ћа, ма да у вре ме кад је „Пар ти ја” 
би ла већ на ци о нал но-уд бов ски и вој но по де ље на, па за то 
без мо ћи да Ми ћу и за да ве!).

*
Пе трић је, у Ре ви ји, схва тио да је и мо дер на (ли ков на) 

умет ност не моћ на пред уло гом фил ма, је ди не „син те зе и 
пре ла за умет но сти” у – исто риј ску свест!

Да љи рад на тзв. ли ков ној кри ти ци био је, сто га, рад 
на је ди ној но вин ско-ча со пи сној ру бри ци Ре ви је ли ков-
них умет но сти и фил ма, ко ја ни је би ла ни под ка квом 
иде о ло шко-по ли тич ком кон тро лом, па су из ло жбе не га-
ле ри је и сли кар ски ате љеи – у вре ме кад још ни је би ло 
при слу шних апа ра та! – би ли као не ки ло го ри: је ди на ме-
ста (то ли ко же ље них, а опа сних и сло бод них!) раз го во-
ра, ко ји се пре ки да ју са мо кад се ме ђу гле да о ци ма по ја ви 
не ко не по знат. Та ко су се до га ђа ли и раз го во ри кад се у 
сли ци су о чи мо – не са пу ким ака де ми змом сли ке, са за-
на том, са есте ти ком, „сли кар ским прав цем” ко ји у сли ци 
пре по зна је мо, не го – са лич но шћу сли ка ра, кад је у сли ци 
сли кар ство при сут но као сли ка ре ва лич ност!

Сли ка је та да из раз сли кар ског осе ћа ња све та, у сли ци 
је сли ка ре во би ће жи во осе ћа њем сми сла, у тран сцен ден
ци ји, би ће из ра зи во са мо сли кар ским је зи ком! Ње гов ду-
хов ни лик је при су тан (по здра вља нас чак и у пеј за жу ко ји 
је на сли као, а ка мо ли у ауто пор тре ту)! 

Лич ност је зна чај на и при сут на (а ми ње све сни) тек у 
раз у ме ва њу тај не осе ћа ња (тран сцен ден ци је, осе ћа ња сми
сла, исто ри је, умет но сти) – све у тај ни осе ћа ња! 

А за што не у ис ку ству и пси хо а на ли зи, пси хи ја три ји, 
фи ло зо фи ји, ме та фи зи ци, на у ци, зна њу?

Та ко се, пе де се тих го ди на Два де се тог ве ка сте као ути-
сак да су баш ме ђу сли ка ри ма па и ме ђу „фил ма џи ја ма” (као 
у ста ри јој епо хи у ма на сти ру, ме ђу ико но пи сци ма) во де ћи, 
нај сме ли ји и нај му дри ји љу ди Ср би је и Бе о гра да (ка сни је и 
Са ра је ва) је ди ни – и то са ми сли ка ри! – ко ји „нас” (Ју го сла-
ви ју) уз то (на за до вољ ство ре жи ма!) „пред ста вља ју и на За-
па ду (у све ту) као зе мљу сло бо де ства ра ња”: оп ште сло бо де, 
свих, а не са мо сли ка ра! 

Го ди на ма ка сни је смо са зна ли да је ту исту уло гу – др-
жав ног ре жи ма „сло бо де из ра за”, гла сност! – и у Ру си ји 
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има ло сли кар ство, па ни је чу до што се као ве сник ру ског 
јав ног (а сло бод ног) пре по ро да по ја ви ло сли кар ство, па 
Тар ков ски са фил мом Ру бљов! 

А ти – спа со но сни и плод ни! а нео бја вље ни – раз го во ри и 
ди а ло зи баш ни су би ли не ке струч не „ли ков не кри ти ке”, јер су 
та кве кри ти ке (о „сли кар ским прав ци ма”), на про тив, би ле до-
сад не и на ме тљи ве те ме, пре пу ште не есте ти ци и но вин ским 
ру бри ка ма и ча со пи си ма (као и да нас! по сле 2000. го ди не). 

Ти спон та ни ин тим ни раз го во ри, ди а ло зи – баш о те о-
риј ски нео бја шњи вим ути сци ма ко је гле да о цу на ме ће из ло-
же на сли ка! или де ло на ко јем умет ник у ате љеу тек ра ди! 

Из та квих ди а ло га и раз го во ра (па и по ле ми ка) пре пе-
де сет-ше зде сет го ди на! – не са ака де ми ци ма и про фе со ри-
ма, не го са обич ним, бли ским, а ра до зна лим гле да о ци ма, 
при ја те љи ма, по се ти о ци ма – сте као сам и ја не ке по гле де 
ко је да нас оце њу је те као „но ве, ду бо ке, ори ги нал не” (или 
већ не знам ка ко!).

Да нас мо же мо да их сти че мо као на оним из ло жба ма: 
са мо по сле ли тур ги је, у раз го во ри ма, у кон крет ној ли тур-
гиј ско-па ро хиј ској за јед ни ци вер ни ка, кад нам се – и без 
уче шћа уче них те о ло га-„ака де ми ка”! – от кри ва чи ње ни ца 
да истин ска ве ра ни је ни шта дру го до, баш оно, у на ма по-
ти сну то се ћа ње 

– а то је се ћа ње ко је мо же да „вас кр сне” (да се уз диг не) 
у осе ћа ње ве ре тј. у ве ру ко ја је мо гу ћа са мо као исто риј ска 
свест!

у жив за вет, жи во пре да ње. 
Тај на осе ћа ња – тран сцен ден ци ја, аутен тич на ве ра, са-

ма све та тај на Вас кр се ња – ни че из за ве та, исто риј ске све-
сти, а не из не ке уче не те о ло ги је или из ака де ми зма на уч не 
и уни вер зи тет ске фи ло зо фи је исто ри је! 

(Се тио сам се јед не дав не при че сли ка ра Сто ја на Ара ли це 
о сво јим пеј за жи ма-пре де ли ма: да су и Ле о нар до ви пеј за жи 

див ни за то што их је сли као се ћа ју ћи се дра ге лич но сти са 
ко јом је био кад је пр ви пут гле дао тај (сад на сли ка ни) пре-
део, па је сли ка див на, јер га је тај пре део под се ћао (и ожи
вља вао се ћа ње, пре о бра жа вао се ћа ње у осе ћа ње) на тај су-
срет ко ји – као тај на Вас кр се ња те лич но сти! – ожи вља ва 
тај пеј заж-пре део!

Жи ти ја све тих – па и на ши ка лен да ри, ка лен да ри ћи, 
чак и ка лен дар ска ру бри ка у но ви на ма – пре пу ни су име на 
лич но сти ко је сво јим ли ком тре ба да нас под се ћа ју на тај ну 
Вас кр се ња!

То су – бар из на ше на ци о нал но-цр кве не исто ри је, из 
на ших Жи ти ја све тих – лич но сти ко је су, сво јом мо рал ном 
ве ли чи ном и сво јим хри шћан ским под ви гом, вред не по ме-
на, јер оне и у на ма вас кр са ва ју!, ожи вља ва ју осе ћа ње сми
сла, са му тај ну Вас кр се ња!

* * *
[50] РАЗ ГО ВО РИ О СЛИ КАР СТВУ

ОМЛА ДИ НА 
I–XII. фељ тон од дванаест на пи са

ав густ, сеп тем бар и ок то бар 1952. го ди не

* о по себ но сти сли кар ске умет но сти, усло вље не по себ-
но шћу сли кар ског је зи ка, та ко да сли кар ски је зик слу жи 
ма шти сли кар ског осе ћа ња

За иде ју-лу чу (за тај ма штов ни пре о бра жај) на шег ис-
ку ства, пред ста ве о мо де лу или те ми-пред ме ту сли ке чо век 
ни је сло бо дан, јер не ма мо ћи да од лу чу је ка да ће се и ка ко 
тај пре о бра жај ис ку ства до го ди ти, 

па се он да спон та но по ја ви и са мо осе ћа ње ко је је мо гу-
ће са мо као од го вор ду ше на по ја ву илу зи је-иде је-лу че, на 
тај (да ро ва ни) пре о бра жај ис ку ства и по гле да. 



118 119

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

Тај од го вор осе ћа њем (од го вор на иде ју, на пре о бра-
же но ис ку ство-пред ста ву) је сте сли кар ски до жи вљај све та, 
сли кар ско осе ћа ње све та (мо де ла, те ме, пред ме та) а то осе-
ћа ње је и мо гу ће са мо као од го вор на (нео че ки ва ну, не схва-
тљи ву) тај ну иза зо ва, иде је-лу че.

По то ме осе ћа њу чо век и јест тај на (ЛМ, П, 131–140), па 
је та да, тек та да, сли ка (од го вор, на ста нак сли ке) усло вље на 
и зна њем за ко на је зи ка – по себ ног за сва ку умет ност!

Да кле, РАЗ ГО ВО РИ О СЛИ КАР СТВУ, од го во ри на 
пи та ња, I–XII: об ја вље ни су као „фељ тон”, у ли сту Омла ди
на, Бе о град.

I. – сре да, 20. ав густ 1952:
 9 Ка ко гле да ти сли ку (или чак ико ну): кри тич ки или се 

пре пу сти ти ути сци ма? 
 – Спон та но, па ће став или ути сак иза зва ти са ма сли-

ка! Јер са мо ути сци (а не те о ри ја гле да ња или чи та ња) 
не по сре дан су до жи вљај са ме сли ке (ко ја је у ста њу да 
ре ал ност вре ме на – гле да о чев бо ра вак у га ле ри ји – пре-
о бра зи у илу зи ју над вре ме на, бо ра вак у на сли ка ном 
пре де лу)!

 9  Ка ко он да схва ти ти сли ку ако при то ме не схва та мо и 
се бе, тј. сво је ути ске, сво је ис ку ство гле да ња сли ке? 

 – Ни ка ко!
 9 Шта оста је скри ве но, и кад, и ка ко се то скри ве но от-

кри ва? 
 – Тек у се ћа њу на по сма тра ње сли ке, јер тек на кнад на 

ми сао – о се ћа њу на гле да ње (кад код ку ће, по сле по се те 
из ло жби, пи ше те тзв. кри ти ку, тј. из ра жа ва те и опи су-
је те свој ути сак, свој од го вор на по сма тра ну сли ку)!

 9 За што сли ка ни је „ре бус” или „за го нет ка”? 

 – Ни је за то што нам је тај мо дел све та или чо ве ка по
знат и тех нич ки (је зи ком сли кар ства) тач но опи сан! 
Сви еле мен ти сли ке се та да раз у ме ва ју и при хва та ју у 
се ћа њу на по сма трач ко осе ћа ње.

 9 Ка ко то да из мно штва сли ка из два ја мо јед ну, ону за нас 
„пра ву”? 

 – Сли ка ипак де лу је (ако де лу је! ако има мо слух и распо-
ло же ње, тј. ожи вље но и пре о бра же но ис ку ство о сли ци 
и сли ка ном мо де лу-при зо ру!). Да кле, из два ја мо ти ме 
што је то иза зва но осе ћа њем, не по сред но (без прет ход-
них об ја шње ња) и лич но, не пред ви ди во и не пла ни ра-
но, а не по не ком „ре цеп ту” ис ку ства, по не кој те о ри ји 
(о прав ци ма, шко ла ма или епо хи). То зна чи да ни сли ка, 
ни наш ути сак-осе ћа ње ни су при ме на или при мер не ке 
те о ри је, есте ти ке (ко ју би на ша сло бо да-од лу ка-на ме-
ра мо гла да при ме ни)… Те о ри ја (и шко ла) је сте, да кле, 
мо гу ћа са мо као те о ри ја о „је зи ку”, пи сме но сти, за на ту 
– ко ји је у сли кар ству са мо сли кар ски! – а не и те о ри-
ја о до га ђа ју сли кар ске умет но сти (ко ја је до ступ на са-
мо гле да о че вом осе ћа њу сли кар ском), а осе ћа ње оста је 
– јед на ко у гле да о ца, као и у сли ка ра – увек при род но, 
лич но и спон та но!

II. – сре да, 27. ав густ 1952.
Сли ка (или, све јед но, ико на) из ра жа ва сли ка ре во (или 

ико но пи шче во) осе ћа ње, а ра ста вља ње „сли ке” (тј. сте че ног 
ути ска, ис ку ства, се ћа ња на осе ћа ње и до жи вљај сли ке), ра-
ста вља ње на по себ не еле мен те је ми шље ње о сли ци. 

При то ме оно мо же да бу де и ана ли за мај стор ског за-
на та сли ка ра, а не ана ли за (то бо жња „пси хо а на ли за”) осе
ћа ња (ко је се из ра жа ва са мо по ет ски, умет нич ки, ду хов но). 

Све ово што го во ри мо о умет но сти про ти вље ње је ме-
та фи зи ци или „пси хо а на ли зи”, тј. све је то до ка зи ва ње да 
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ме та фи зи ка (или чак пси хо а на ли за, или пси хи ја три ја) ни је 
спо соб на да об ја шња ва умет ност, ве ру и мо рал. 

Еле мен ти сли кар ског за на та (тј. сли кар ског је зи ка у 
при ка зу све та) су: си же (те ма, мо дел, пред мет, свет), фор ма, 
цр теж, бо ја, ком по зи ци ја…

III. – сре да, 3. сеп тем бар 1952.
Си же у кла сич ном сли кар ству као „сли кар ски опис 

при ро де”? – Да! али шта је у том опи су сли кар ско (или пак 
умет нич ко, књи жев но, по ет ско у при ро ди људ ског би ћа!), 
за раз ли ку од ис ку стве ног, на уч ног опи са? 

Тај на умет нич ке са др жи не, умет нич ке при ро де си жеа 
(мо де ла) је у то ме што сли ка ра (а на свој на чин и гле да о ца-
-ужи ва о ца) мо дел или пре део под се ћа – не на при ро ду мо-
де ла, не го на свој соп стве ни до жи вљај, на соп стве не људ ске 
до га ђа је, на при су ство (као на вас кр се ње) зна чај не бли ске 
лич но сти са ко јом се гле да лац ина че ра до по и сто ве ћу је, 

та ко да је сва ка сли ка ожи вља ва на гле да о че вом (пре тог 
умет ни ко вом-сли ка ре вом) пла тон ском иде јом, истин ском, 
а пре о бра же ном пред ста вом! 

па је гле да о че во осе ћа ње од го вор на иза зов иде је – ко ју 
ви ди мо и до жи вља ва мо у умет ни ко вој сли ци (или у ико но-
пи шче вој ико ни)!

IV. – сре да, 10. сеп тем бар 1952.
Цр теж и фор ма во лу ме на су – ли ни јом и бо јом – за нат ски 

еле мен ти ко ји тек пре о бра жа јем ис ку ства-опа жа ја (до га ђа јем 
умет но сти!) по ста ју сли кар ски, тј. по ста ју илу зи ја про сто ра 
(три ди мен зи је) – на по вр ши ни (две ди мен зи је)! Већ са ма та 
илу зи ја (деј ство игре, lu dus, уигра ва ње, il lu sio, ужи вља ва ње у 
игру) је сте – осе ћа ње, јер – тек оно отва ра и не раз двој но је-
дин ство и це ли ну трој ства, тај ну „осе ћа њема шта-илу зи ја”.

Илу зи ју (иде ју) сли ка ног(!) про сто ра (све та, при ро де, ре-
ал но сти) са мо у осе ћа њу (не у ис ку ству) ви ди мо и гле да мо 
као исти ну про сто ра – објек тив ну, по ка зи ву исти ну про сто-
ра, убе дљи во шћу ја чом од на уч не! Са мо у чу ду осе ћа ња! 

За осе ћа ње ми не ма мо сло бо ду, јер оно ни је план ско, не 
на ста је на шом на ме ром и од лу ком, не го је чу до, спон та на 
жи вот на си ла (ко ја ни је ми са о на, не го) спон та ни по кре тач 
ма ште ко ја (у иде ју-Лу чу) пре о бра жа ва – не са му ствар ност, 
про стор, об ли ке, ли ца, не го – на шу (али исти ни ту, про ве ре-
ну!) сли ку, пред ста ву те ствар но сти.

То је спон та ност (као илу зи ја тј. при вид, не пред ви ди ви на-
лет или удар) умет нич ког трој ства „осе ћа ње-ма шта-илу зи ја”. 

Ипак, та илу зи ја (тај при вид во лу ме на, про сто ра, ма те-
ри је на по вр ши ни сли ке) усло вље на је зна њем је зи ка (у сли-
кар ству је зи ка сли кар ског!), тј. на у че ном пер спек ти вом (ге-
о ме триј ском, ли не ар ном и ва зду шном) ко ја ни је исто што 
илу зи ја, илу зор ни пре о бра жај ре ал но сти ко ји би на стао 
осе ћа њем, не го ре ал ност пер спек ти ве, као зна ња на ста лог 
ме ре њем. За го нет ка умет но сти је, да кле, у осе ћа њу, а за на та 
(је зи ка) у зна њу!

V. – сре да, 17. сеп тем бар 1952.
Бо ја, ли ни ја и све тлост (при род на и ве штач ка, али при-

ка за на бо јом!), тон ска бо ја, ње на (илу зиј ска!) „пла стич ност 
и ма те ри јал ност”, бо јом иза зва на илу зи ја све тло сти, про-
сто ра и ма те ри је на по вр ши ни! са мо бо јом и ли ни јом, по-
вр шин ским еле мен ти ма! јер су на по вр ши ни мо гу ће са мо 
ли ни ја и бо ја, 

та ко да су све тлост, ма те ри ја, во лу мен и про стор на по-
вр ши ни мо гу ћи са мо ли ни јом и бо јом, као илу зи је ре ал но-
сти. Јер, са мо илу зи ја мо же да бу де у хар мо ни ји са осе ћа-
њем, као и осе ћа ње са мо у илу зи ји све та да бу де у хар мо ни ји 
са све том! 
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Све су то фе но ме ни људ ског би ћа као лич но сти (а не 
ин ди ви дуе ко ја је „би ће-у-све ту” ре ал ном!) Сли кар за то не 
да је сли ку (иза зов не) ре ал но сти, не го сли ку ко ја је са мо 
илу зи ја ре ал но сти, свој стве на ма шти осе ћа ња. У то ме је 
„за кон по вр ши не” или „пло шност” сли ке ре ал ног све та, па 
отуд и са мо илу зи о ни стич ко (а то је на дах ну то) мај стор-
ство сли ка ра. 

Све су то (и са ма умет ност, умет нич ка ви зи ја) исти на 
при ро де људ ске, као лич но сти, а не све тов не, при род не, 
ово зе маљ ске!

VI. – сре да, 24. сеп тем бар, 1952. 
(Овај број ли ста Омла ди на, бр. 38 ми не до ста је, а мо гу-

ће је на ћи га у На род ној би бли о те ци)

VII. – сре да, 1. ок то бар 1952. 
Тон ска бо ја (то но ви и ва ле ри, тј. све тло сно-ма те ри јал не 

вред но сти бо је) у кла сич ном сли кар ству и по ја ва тзв. чи сте 
бо је, тј. спек трал не (ко ја је спек трал на, ана ли за спек тра, ре-
ал ног фе но ме на све тло сти).

Раз ли ка из ме ђу тон ске и спек трал не бо је у исто ри ји 
сли кар ства је у то ме што тон ска бо ја „ма те ри ја ли зу је”, тј. 
све тло шћу или осве тље но шћу ма те ри је от кри ва по себ ност 
ма те ри је у (кла сич но-ре не сан сном) сли кар ству.

VI II. – сре да. 8. ок то бар 1952. 
(овај број* ли ста, та ко ђе ми не до ста је, али га је мо гу-

ће на ћи у На род ној би бли о те ци, а текст при ка за овог де ла 
књи ге-фељ то на пи сан је кад ни је би ло сни ма ња тек ста!)

* бр. 40

IX. – сре да, 15. ок то бар 1952.
Мо дер но сли кар ство, мо дер не те о ри је по ка зу ју да ку-

би зам ни је кла сич на умет ност, не го ин ду стри ја умет но сти, 
тј. при ме ње на есте ти ка. При ме на те о ри је о умет но сти, али 
при ме на по треб на са мо у је зи ку (за на ту, тех ни ци) сли кар-
ства, да то ви ше не бу де је зик сли кар ства! А да би се – том 
про ме ном „ра ди” ре во лу ци о нар них „про ме на у са мом је
зи ку сли кар ства”! – вред но сно из јед на чио сли кар мо дер ни 
(из ци ви ли за ци је Све та тех ни ке) са сли ка ром кла сич ним, 
тј. над вре мен ским, веч но са вре ме ним! У то ме је тен ден ци ја 
од но са мо дер ног, по себ но ку би зма, пре ма кла сич ном сли-
кар ству (и сли кар ском је зи ку).

X. – 22–23. ок то бра 1952.
Ком по зи ци ја (и хар мо ни ја) сли ке ни је де ло или те ко ви-

на зна ња не ке те о ри је или прав ца, не го са мо мо мен та или 
по ја ве сли ка ре ве лич но сти (сли ка ре ве хар мо ни је ис ку ства 
и ду ха), као је ди ног су бјек та сли ке, јер ком по зи ци ја је из раз 
сли кар ског – са мо у лич но сти мо гу ћег! – осе ћа ња (до жи-
вља ја све та), а не зна ња те о ри је, ис ку ства (ко је је нео п ход-
но за зна ње сли кар ског је зи ка, као и књи жев ни ку за по зна-
ва ње го вор ног је зи ка). 

По зна ва ње „је зи ка” (за на та, тех ни ке или ве шти не, ars, 
ar tis) не ке умет но сти је нео п ход но за сва ко ја сно са оп шта-
ва ње (спо ра зу ме ва ње), али то по зна ва ње ве шти не (ars) још 
ни је умет ност, јер 

умет ност је тек у пре о бра жа ју – не све та, не го – је зи ка 
(сли кар ско-ис ку стве них пред ста ва, је зич ког ис ку ства све та). 

Тај пре о бра жај ис ку ства је „ма штаосе ћа ње-илу зи ја”, 
а је зик (је зич ко ис ку ство по себ но за сва ку умет ност) је-

сте зна ње, сте че но уче њем и на ви ком, те се 
тај на у че ни је зик пре о бра жа ва у сли кар ски тек у ма

шти-ми сте ри ји са сли кар ским осе ћа њем све та (а не ис ку-
ством и зна њем о све ту). 
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Уоста лом, осе ћа ње ни кад не по ка зу је са му ре ал ност, не-
го са мо илу зи ју (при вид у ма шти). 

Свет осе ћа ња је илу зи ја до жи вље на као ре ал ност, јер 
осе ћа ње (не за ми шља, не го) ви ди чу ли ма (ви ди пре о бра-
же ност об ли ка, тј. пла тон ску иде ју-Лу чу, илу зи ју ко је су фе-
но мен осе ћа ња). 

Осе ћа ње не са зна је „ра ци о нал но” (тј. ми шље њем, пој-
мо ви ма, кон вен ци ја ма ко је – при ми шље њу! – са оп шта ва ју 
ис ку ство, сте че но зна ње), не го ма штом-ми сте ри јом као чу-
лом осе ћа ња! док је ре ал ни свет – свет опа жа ја и екс пе ри-
мен та, та ко 

да се умет ност (сли кар ска као и сва ка) до га ђа са мо у 
иде ји-Лу чи, у на шем ду шев ном пре о бра жа ју, тј. у пре о-
бра жа ју на шег ис ку ства ко је, ина че, и без осе ћа ња опа жа и 
експе ри мен ти ше (по ка зу је, до ка зу је по ка зи ва њем).

XI. – сре да, 29. ок то бра 1952.
Нај ду бље об ја шње ње и осве тље ње не ке по ја ве је у ње-

ној исто ри ји. За то је пи та ње шта је умет ност не рас ки ди во 
по ве за но с пи та њем шта је исто ри ја. Ако и чо ве ка тре ба (и 
мо же мо) об ја сни ти са мо као „исто риј ско би ће”, ње го вом 
исто ри јом (a ње го ву исто ри ју сми слом, над вре ме ном!), 

он да и са ма исто ри ја мо ра да је тај на као и сам чо век 
(лич ност, Хри стос и ЛМ, П, 131–140), као и по ја ва умет но
сти у чо ве ку. 

Ка ко при ла зи ти тој тај ни (тим тај на ма)? Јер, исто ри ја је 
осе ћа ње исто ри је, не што (као осе ћа ње) ви ше од пред ме та на-
у ке, ма да и у исто ри ји има не што (хро но ло ги ја до га ђа ја, што 
је пред мет на у ке), као што је и у умет но сти је зик, по се бан, 
као по себ на гра ма ти ка и реч ник-зна ци за сва ку умет ност. 

На у ка о сли кар ском је зи ку (тех ни ци, за на ту, ars, ar tis) 
је на у ка о то ме ка ко се – на по вр ши ни (и без умет но сти-ду-
хов но сти-на дах ну ћа-осе ћа ња-тран сцен ден ци је!), а по мо ћу 

са мо ли ни је и бо је, као је ди них мо гућ но сти и је зич ких зна-
ко ва на по вр ши ни! – …ка ко се по сти жу илу зи је про сто ра, 
во лу ме на у про сто ру, ма те ри је и све тло сти? Јер, по вр ши на 
(пло шност) је не са вла ди ви (бо жан ски, при род ни, Бо гом да-
ни) за кон сли кар ства!

XII. – сре да, 5. но вем бра 1952. 
(бр. 44 – Ни тај број не мам)

* * *
[51/1] НО ВИ ПРИ СТУП ИСТО РИ ЈИ УМЕТ НО СТИ – па и 
са мој исто ри ји!

Де цем бра 1952. у Са ра је ву сам се при ја вио на кон курс за 
пре да ва ча исто ри је умет но сти – и то баш на Ар хи тек тон-
ском фа кул те ту (тек осно ва ног Са ра јев ског уни вер зи те та). 
Тај фа кул тет је тра жио да се исто ри ја умет но сти пре да је по-
себ но (спе ци јал но за ар хи тек те, „на пра шки на чин”). Од мах 
се учи ни ло да је слич но пре да вао и бе о град ски про фе сор 
Ра дој чић: фре ске, зид не сли ке по срп ским ма на сти ри ма. И 
на то су (у свом, та да њем бо сан ском, срп ско-кра ји шком па-
три о ти зму) ми сли ли чла но ви ко ми си је Ар хи тек тон ског фа-
кул те та у Са ра је ву, ме ђу њи ма и го сту ју ћи бе о град ски про-
фе сор Ђур ђе Бо шко вић.

Ка ко сам исто ри ју умет но сти сту ди рао и по ла гао ме ди-
те ран ски („ви зан тиј ски”), код про фе со ра Ра дој чи ћа – „а не 
у За гре бу, на за пад ни на чин!” – осе тио сам се спрем ним да 
од го во рим на усло ве са ра јев ског кон кур са.

(Ово ће би ти је дан од по во да да чак и ту ма че ња умет-
но сти, исто ри је и естет ске те о ри је – и све што је „кон зер-
ва тив но” – на зи ва ју „чет нич ким”. То бо же „из сим па ти је, 
у бли ско сти и ша ли”, али то ка сни је не ће би ти ни ша ла ни 
бли скост!) 
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За тај кон курс тре ба ло је да ко ми си ји пре дам и есеј [51] 
– „а по че му Ти је то нов при ступ исто ри ји – кад је, бра те, 
на про тив, ста ри”), па сам га пре дао и пре штам па ња, у ру-
ко пи су (око 45 ку ца них стра ни ца) и не под на сло вом Раз го
во ри о сли кар ству, не го под на сло вом (ко ји бо ље од го ва ра 
зах те ви ма кон кур са): За но ви при ступ исто ри ји умет но
сти, а уз то и опис на уч ног про јек та (те ме за док тор ску ди-
сер та ци ју) о ме сту и од но су ли ков не умет но сти пре ма ар
хи тек ту ри и ци ви ли за ци ји. 

Тај „но ви при ступ” ће, на ро чи то по сле од бра не док тор-
ске те зе, би ти раз ра ђи ван и то ком сле де ћих пет на ест го ди на 
мо јих пре да ва ња, на уни вер зи те ту у Са ра је ву, па у За гре бу, 
што по ка зу ју и (уни вер зи тет ски из да та) скрип та-уџ бе ни ци, 
ше зде се тих го ди на 20. ве ка. 

Тај но ви при ступ је на стао у од луч ном от по ру пре ма 
фи ло зо фи ји-ме та фи зи ци (ко ју сам, на фи ло зоф ској гру пи 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, сту ди рао код про фе со-
ра-„ко ме са ра” Ду ша на Не дељ ко ви ћа, да бих се за тим упи сао 
на исто ри ју умет но сти, код ча сних про фе со ра Ми ло ја Ва-
си ћа, Све то за ра Ра дој чи ћа и Алек сан дра Де ро ка, ко ји ма су 
до бро по зна ти би ли и фа кул тет ска пар тиј ска ор га ни за ци ја 
и но ви (Ти тов пар ти јан) „ака де мик”-ко ме сар, њи хов про-
тив ник, фи ло зоф Ду шан Не дељ ко вић!)

*
Из њи хо вих ја сних, ма да дис крет них ме ђу соб них 

„естет ских” су ко ба (дру га чи ји ни су би ли мо гу ћи), у Са ра-
је во сам се вра тио са пред ста ва ма ко је су – и о „осло бо ђе-
њу Бе о гра да”! – би ле пред ста ве фран цу ско-ме ди те ран ских 
(тзв. чет нич ких, ре ак ци о нар них) исто ри ча ра умет но сти, 
ја сне, а бит но дру га чи је од зва нич них, пар тиј ских, иде о ло-
шких! О то ме ће би ти го во ра – о 20. ок то бру 1944! – као о 
исто риј ском иза зо ву ко ји је на чи та вој бив шој те ри то ри ји 
НДХ за Ср бе био по ра зан. 

Али њих дво ји ца про фе со ра исто ри је умет но сти(!), 
Све то зар Ра дој чић и Алек сан дар Де ро ко, за „осло ба ђа ње 
Бе о гра да” бо ри ли су се „чет нич ки”: 

 9 за европ ску афир ма ци ју сред њо ве ков не срп ске умет-
но сти, исто ри је и кул ту ре, 

 9 за осло ба ђа ње Бе о гра да по сле 20. ок то бра 1944, од да ту-
ма кад је ру ско осло ба ђа ње Бе о гра да – од лу ком за пад-
них „са ве зни ка”! – већ по ни ште но хлад но-ра тов ском 
(Ти то-НА ТО) ре о ку па ци јом Бе о гра да, под ре ђи ва њем 
Ис то ка, Евро-Ме ди те ра на и Бал ка на НА ТО За па ду!

* * *
[52] ИЗ ЛО ЖБА ДЕ ЛА, ПРО ЈЕ КА ТА И СЛИ КА АР ХИ ТЕК
ТЕ КОР БИ ЗИЈЕА, Бор ба, Са ра је во–Бе о град, 24. ја ну ар 1953.

По сле уки да ња Књи жев них но ви на при лог у Бор би, об ја-
вљен 24. ја ну а ра 1953, Са ра је во–Бе о град, са мо у про вин циј-
ском из да њу Бор бе (за Са ра је во и дру ге ре пу блич ке цен тре), 
јер је и по слат из Са ра је ва, кад је Кор би зије о ва из ло жба при-
ре ђе на, по сле Бе о гра да, и у Са ра је ву, где сам – већ од де цем-
бра 1952. по чео да ра дим на Уни вер зи те ту као аси стент-пре-
да вач за но ву, на ро чи то ар хи тек ту ри нео п ход ну, на уч ну ди-
сци пли ну, исто ри ју ци ви ли за ци је. 

По „Пра шкој шко ли” са ра јев ских ста ри јих ар хи те ка-
та (Ја хи ел Фин ци, Ду шан Сми ља нић, Му ха мед Ка дић и 
Ју рај Нај дхарт), исто ри ја ци ви ли за ци је је – као „до пу на” 
не мач кој шко ли „Ba u ha us-Ba u hu et te Des sau” (W. Gro pi us) 
– пред ви ђе на и пре да ва на као „исто ри ја умет но сти и ар-
хи тек ту ре у ци ви ли за ци ји (по себ но у ур ба ној кул ту ри)”, 
да кле, као од нос умет но сти (об ли ка) у ар хи тек ту ри (у 
про сто ру, по себ но уре ђе ном за умет ност, кре та ње и ми ро-
ва ње). То је би ло у вре ме кад та кву ори јен та ци ју ни је имао 
ни је дан фа кул тет, не са мо у Ју го сла ви ји, не го ни у Евро пи 
(сем у Пра гу!).  
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Би ла је то исто ри ја за ка кву та да ни је ма рио ни мно го 
ре кла ми ра ни Кор би зије, пр вак „Све та тех ни ке” (чист ма те-
ма ти чар-ра ци о на лист, без по себ ног ду ха и чу ла за умет ност 
и ње но ме сто у про сто ру)! 

Исто ри ја ци ви ли за ци је мо же да има сми сла са мо као 
исто ри ја и функ ци ја (ци ви ли за циј ска уло га и вред ност) 
умет но сти, као си сте ма вред но сти сва ке, у про сто ру и ар-
хи тек ту ри, тј. у са мој ви дљи вој ци ви ли за ци ји!

* * *
[53] УМЕТ НОСТ ОД XV ДО XVI II ВЕ КА у ре про дук ци ја ма 
и од ли ви ма, на Из ло жби у Цен трал ном до му ЈНА, Бе о град 
(„Пре глед умет но сти Ита ли је, Шпа ни је, Флан дри је, Не мач-
ке, Хо лан ди је, Фран цу ске, од 15. до кра ја 18. ве ка”), На род на 
Ар ми ја, фе бру ар 1953. 

Из ло жба ће из Бе о гра да би ти пре не та и у Дом ЈНА у 
Са ра је во, где сам одр жао пр во јав но пре да ва ње из исто ри-
је умет но сти, и то у Кон церт ној дво ра ни ЈНА. За то је – као 
увод и по зив на то пре да ва ње – на пи сан (и у ли сту На род
на ар ми ја од 5. фе бру а ра 1953. об ја вљен) и мој при каз те 
из ло жбе. 

Ка ко је ствар на са др жи на и тен ден ци ја мо јих пре да ва-
ња (у на ста ви, на Уни вер зи те ту) требалo да бу де – не исто-
ри ја умет но сти, не го – умет ност (не „екс”, из ван, не го у ци
ви ли за ци ји (и ар хи тек ту ри)), то је и у овом при ка зу, као и у 
јав ном пре да ва њу у Са ра је ву, ис так нут ху ма ни зам За па да: 
да се на гла си ка ко то ни је ре ли ги ја (те и зам, по бо жност) као 
ни мо рал ни став чо веч но сти, не го 

те жња да се чо ве ку при пи шу свој ства и вред но сти ко је 
je ина че ре ли ги ја (у ме та фи зич кој те о ло ги ји За па да, но ве ју-
го сло вен ске ори јен та ци је по сле ИБ-ре зо лу ци је 1948!) при-
пи си ва ла Бо гу. 

Ху ма ни зам, да кле, ни је ре ли ги ја, не го упра во (но во-
ве ков на, „ре не сан сна”, ху ма ни стич ка) су прот ност те и зму 
и ре ли ги ји (осим што је да нас пси хо а на ли за скло на да и 
ре ли ги ју на ла зи у ху ма ни зму!). Ху ма нист је, та ко, и сам 
Маркс. 

Ова Из ло жба ху ма ни зма – у До му Ар ми је (Бе о гра да, па 
Са ра је ва) – одржава се у вре ме по ја ве Но ве ми сли (Ђи ла со-
ве) у ко јој су пр ви пут (у на пи су Вељ ка Ко ра ћа) по ме ну ти 
„ра ни ра до ви” Кар ла Марк са, као ху ма ни сте. 

У овом на пи су и пре да ва њу ис так нут је… 
(у Са ра је ву, гра ду че ти ри су прот ста вље не ве ре – и њи-

хо вих, та да ве о ма не ис кре них, иде о ло га и те о ло га, па ту још 
и пе ти, ху ма ни сти, тј. во де ћи ко му ни сти, уни вер зи тет ски 
ин те лек ту ал ци)

…ис так нут је ху ма ни зам као (по гре шан! есте тич ки, ме-
та фи зич ки!) пра ти лац умет но сти, као иде о ло ги ја ко ја оце-
њу је вред ност и уло гу – не ре ли ги је, не го – умет но сти у ци-
ви ли за ци ји За па да (умет но сти не схва ће не, не до жи вље не, 
иде о ло шко-по ли тич ки ту ма че не). 

Али, ху ма ни зам као иде о ло ги ја (и Сар тро ва, и марк си-
стич ка, иде о ло шка, тј. по ли тич ки пред ста вља на есте ти ка) 
не мо же би ти са др жи на умет но сти (да њу, као ду шу и вред-
ност ци ви ли за ци је, па чак и са му исто ри ју ци ви ли за ци је, 
ту ма чи „тек ху ма ни зам”). Умет ност је из над ци ви ли за ци је, 
па и ње не иде о ло ги је, па та ко и из над ху ма ни зма Ре не сан се 
и но во ве ков не ци ви ли за ци је За па да. 

Оста је став Ка ми јев: 
„умет ност је (као и ве ра! осе ћа ње!) – чу до и стра нац у 

све ту ци ви ли за ци је, па ако смо „и ми ци ви ли за ци је смрт
не”, про ла зне, умет ност ни је, упра во за то умет ност и ни је 
„у ци ви ли за ци ји” (ни је ци ви ли за ци јом, дру штве ним по-
рет ком об ја шњи ва!), не го је из над (по ег зи стен ци ја ли сти ма 
„екс”=ех), чак из над би ћа чо ве ка и ци ви ли за ци је.
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* * *
[53/1] СА РА ЈЕ ВО, од ја ну а ра 1953. до сеп тем бра 1962.

Ви шњи ће ва пе сма По че так бу не про тив да хи ја, 
у њој сти хо ви Ка ра ђор ђе ви „Дри но, во до, пле ме ни та 

ме ђо / из међ’ Бо сне и из међ’ Ср би је” ка зу ју исти за вет ко ји 
ка зу ју и Со ко ло ви ћа Па три јар ши ја и мост у Ви ше гра ду, и 
Ан дри ће ва На Дри ни ћу при ја: 

 9 је дин ство и ми си ја Бо сне и Ср би је, 
 9 за вет срп ске исто ри је – да евро-за пад ни кр ста шки 

рат ни од нос пре ма Исла му (и Пра во сла вљу) бу де ко-
нач но за ме њен ме ди те ран ским ди а ло гом исла ма и 
хри шћан ства, ду хов ним је дин ством без ра то ва! (а за
пад ни, као рат но-кр ста шки им пе ри јал ни став 1993, 
от кри ва аме рич ки ам ба са дор Зи мер ман, кад из Бе о-
гра да ин тер ве ни ше те ле фо ном у Ли са бон, да Али ја 
Изет бе го вић по ву че свој пот пис са Ли са бон ског спо-
ра зу ма са Ср би ма). 
Из у зе тан је (бал кан ски, европ ски и свет ски) зна чај срп

ске исто ри је на Бал ка ну и Ме ди те ра ну. (За пад то не ги ра и 
спре ча ва из лаз Ср ба на мо ре! Тај зна чај Ср ба је уви део и 
сул тан Су леј ман Ка ну ни кад је 1557. об но вио Пећ ку па три-
јар ши ју, уки ну ту 1459. па дом Сме де ре ва!) 

Евро пу, чак и њен чу де сни, из у зет ни, свет ски цен тар 
Ме ди те ран – од 801. (кру ни са ња Кар ла Ве ли ког) до го ди не 
1054. („це па ња на Дри ни”!) – це па ју ко нач но на Ис ток и За
пад! Па не мо же мо – ка ко је то по ка за ло Ан дри ће во де ло – 
не мо же мо на сво ју исто ри ју, на свој иден ти тет и мо рал, на 
свој оп ста нак ни по ми сли ти без за вет ног је дин ства, ка ко 
смо га ко нач но и у ло го ру опе ва ли ми ло го ра ши, у Нор ве-
шкој, 1943. го ди не!

*
Би ло је то од мах по сле Ста љин гра да:
Ме ња се ло гор ска стра жа. На Ис точ ни фронт од ла зе 

мла ди сна жни Есе сов ци, оста је са мо ма ли број спо соб них 
и бр зих Есе со ва ца ски ја ша, за по те ру евен ту ал них бе гу на-
ца, а са Ис точ ног фрон та до ла зе на сме ну ста ри ји вој ни ци 
Вер махта, да нас чу ва ју и кон тро ли шу. Њи хов ка пе тан, Ха-
уптман ће нам са оп шти ти да Вер махт чу ва ло го ра ше под ре-
жи мом рат них за ро бље ни ка, да ће мо има ти пра во на об ред-
ну са хра ну умр лих дру го ва… и да мо ра мо има ти пе сму ко-
рач ни цу кад иде мо на по сао и при ли ком ра пор та. По стро ји-
ли смо се и – „sin gen!” – „Пје сма!” Пр во што смо с ра до шћу 
при хва ти ли – да про сла ви мо „по бе ду на Ста љин гра ду”, да 
за пе ва мо пе сму мла до-бо сан ску, још из 1908. го ди не:

„Ср би јан ци и Бо сан ци
сво ју зе мљу бра не”.

(Хр ват ски лин гвист Бро зо вић је на Дри ни, 1991, ве зао 
за ста ву зе ле ну са за ста вом уста шко-хр ват ском, на Дри ни, 
за об ја ву ра та Ср би ма, што је ујед но био и по ку шај ру ше ња 
са мог мо ста, на Дри ни ћу при је!, али му ни је ус пе ло.) 

На Дри ни ћу при ја је, чак у Нор ве шкој!, и пре не го што 
ће мо, у отаџ би ни, са зна ти за Ан дри ћев ро ман то га на сло-
ва! – за нас ло го ра ше би ла суд бин ски, за вет ни знак срп ске 
исто ри је, знак ис точ ног је дин ства Бо сне и Ср би је (На Дри-
ни ћу при ја!) и за пад но-кр ста шког, као и тр жи шног раз-
два ја ња Бо сне и Ср би је, Исла ма и Пра во сла вља (Трав нич ка 
хро ни ка, Про кле та авли ја и Го спо ђи ца)! 

У че ти ри сво ја ро ма на Ан дрић је – по сле сво је док тор-
ске ди сер та ци је – при ка зао не са мо тај ну исто ри је као тај ну 
сми сла и лич но сти, ка ко се тај фе но мен је дин ства Ср би је и 
Бо сне зби ва „ег зи стен ци јал но”: у осе ћа њи ма, у ду ши, ин ти-
ми сва ког бо сан ског чо ве ка!
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*
Те ма на ци је би ла је де жур на, стал но при сут на те ма у 

Хр ват ској, али ни кад пред Ср би ма, јер аутен тич на хр ват ска 
на ци о нал ност је ве ков на, кр ста шка-Сroati ср бо фо би ја (у то 
сам се уве рио где год и кад год ни су зна ли да сам Ср бин), па 
се за то у Хр ват ској ни да нас – не са мо да не зна –  не го се не 
по ста вља ни пи та ње шта је то на ци ја! док је у Бо сни пи та ње 
на ци је по кре та но мно го че шће не го игде дру где у Ју го сла-
ви ји, и то у све три на ци о нал не или ет нич ке гру пе (па и че-
ти ри, пред Је вре ји ма). 

У Бо сни се не гу би из ви да ко ли ко је и за што то пи та ње 
ак ту ел но: баш, из ме ђу оста лог, и за то што се не зна шта је 
то на ци ја! 

Ту тре ба тра жи ти раз лог за што је Иво Ан дрић, ина че 
исто ри чар и по стру ци, исто вре ме но и нај ве ћи срп ски и 
бал кан ски (и нај е вроп ски ји) пи сац-исто ри чар и ег зи стен
ци јал но, суд бин ски!

Док тор Не до Зец (1950-их у Са ра је ву): „је ди но ло го ра ши 
– не баш сва ки! – мо гу са ми ма се би да бу ду пси хи ја три: зна
ју исти ну, а кри ју је са мо ако тре ба, па чак и од са мих се бе!”

За пад (Евро-За пад, да нас НА ТО-За пад) кри је исти ну 
на ци је, ве ре и мо ра ла, јер – као ин те ре сно дру штво (по еко-
ном ским, кон струк тив но-гра ђан ским, да кле, кла сним или 
ста ле шким за ко ни ма) – кри је исти ну баш кад би је тре ба ло 
об ја ви ти! исти ну о чи сто ин те ре сном (у ра ту звер ском) ка-
рак те ру дру штва: 

рат (по че сти то-гра ђан ском Марк су) ни је на ци о нал ни 
(тј. кул тур но-исто риј ски, мо рал но-исто риј ски, све јед но да 
ли вер ски или на ци о нал ни, ме ђу бли жњи ма), јер рат мо же 
би ти са мо ин те ре сни-еко ном ски, као и сва ка ре во лу ци ја, па 
и са ме дру штве не про ме не и раз вој! 

Да би рат био мо гућ и при ро дан (а он, као и ин те рес, јест 
та кав!), дру штво мо ра да је по сво јој при ро ди ин те ре сно! 

Ево, до по ло ви не на шег, Два де се тог ве ка За пад је из вео два 
свет ска ра та: по треб на су му, јер је За пад по при ро ди та кав!

За пад на ци ви ли за ци ја је по сво јој при ро ди рат на и за то 
ан ти-ис точ на.

*
Раз ли ка Ис ток–За пад је бит на у схва та њу (тј. у не схва-

та њу!) „на ци је”, тј. ду хов не за јед ни це (ег зи стен ци јал не, мо-
рал но-исто риј ске): 

на Евро-За па ду (без ја сне пред ста ве о сми слу-лич-
но сти-исто ри ји!) на ци ју осе ћа ју са мо (и при вре ме но) као 
уто пи ју, а ре ал но као рат ну, или так ми чар ску, су пар нич ку 
за јед ни цу у ко јој и сам је зик има функ ци ју рит ма кре та ња 
по је ди на ца у ор га ни за ци ји (ме ха ни зму) за јед ни це (као да је 
је зик са мо ри там за јед нич ког ускла ђе ног мар ша, кре та ња, 
пу ка функ ци ја опе ра тив не це ли не, прак си са! као да се је зик 
бит но не раз ли ку је од пу ког рит ма, је ди не „му зи ке” у ко ра-
ку ко лек ти ва ди вља ка)!

*
На ци ја се, ме ђу тим – пр во бит но, из вор но! као евро-ме

ди те ран ска за јед ни ца – по ја ви ла је зич ким осе ћа њем (нај-
пре у пе сма ма, по сло ви ца ма-уз ре чи ца ма и кле тва ма!) све
сна за јед ни ца, 

ко ја је – и по осе ћа њи ма (ег зи стен ци јал ном, „ка те го-
рич ком им пе ра ти ву”) сво јих чла но ва, лич но сти – за јед ни ца 
мо рал но-исто риј ска!

*
А ло го ра ши – бар они са те ри то ри је НДХ (од Ја се нов ца 

и дру гих ло го ра до Нор ве шке) – би ли су (ве ли ка ве ћи на, го-
то во сви!) – „Бо сан ци чет ни ци”, 
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па ни је слу чај но што и да нас (тј. од 1990) све Ср бе у Хр-
ват ској и Бо сни на зи ва ју уоби ча је но „чет ни ци ма” – већ са-
мим тим што смо – у вре ме ра та 1941–1945! – јед ну на ци ју 
зва ли чет нич ком, дру гу уста шком. 

Са мо смо да ли дру го име на ци ји, па је од нос на ци ја био 
и остао на ци о нал ни од нос ра та! А ко га не раз у ме мо, пре о-
ста је нам са мо да га осе ћа њем до жи ви мо.

Но ту се мо же мо (ви де ће мо) осло ни ти са мо на Кан та!

*
По Кан ту – по Кан то вој слут њи (бар слут њи!) у Кри-

ти ци мо ћи су ђе ња – три су по сту ла та (апри ор на зах те ва), 
фи ло зо фи ји-ме та фи зи ци-ми шље њу не до ступ на, а са мом 
ми шље њу нео п ход на: 

 9 „Бог, 
 9 бе смрт на ду ша 
 9 и сло бо да” (тј. осе ћа ње сло бо де). 
Ка ко? Та ко што (не зна њем, уоста лом, и не мо гу ћим, не-

го) са мо осе ћа њем, и то осе ћа њем сло бо де мо же људ ско би-
ће да те жи сми слу, јер 

кад је упу ћен сми слу-бу дућ но сти, та да осе ћа и зна да 
не ма ни ка квог ис ку ства и вре ме на да до сми сла до спе ис ку
ством (ко јег не ма)! а мо же ипак – сло бо дан је! – да кре не и 
про тив би ти ја-би ћа, у Ни шта! 

Као сми сао по сто ја ња и жи во та чо ве ка, три по сту ла та 
су нео п ход на и не за о би ла зна та ко, да ми сао-осе ћа ње сло-
бо де не мо же ни да се ја ви без та (Кан то ва) три по сту ла та 
о ко ји ма не мо же да ми сли (јер не ма о њи ма ис ку ство ко-
је је је ди ни мо гу ћи пред мет и „ма те ри јал” ми сли, ми са о не 
об ра де)! 

А осе ћа ња су Кан тов је ди ни мо гу ћи сан о на ци ји.

*
Оно што осе ћа мо ни је про из вод ми шље ња, не го осе ћа-

ња, „екс”, из лаз из би ћа у „ег зи стен ци ју” (тј. у тран сцен ден-
ци ју), пре ва зи ла же ња би ћа, кад људ ско би ће ни је ни у Ни-
шта-Ни чем, да кле, чак ни не што не по сто је ће! 

Вред но сни суд сми сла (је ди не сна ге жи во та) за то је 
дар три ју по сту ла та (са мо спо зна је, ми сли о се би, о људ-
ском би ћу): 

Бо га, бе смрт не ду ше и сло бо де. 
На ово ме Кан то вом ста ву, осло њен на ан дри ћев ско 

иску ство осе ћа ња, ра дим у Са ра је ву те зу „кан тов ску”, јер 
осе ћа ња (вер ска, мо рал на – и умет нич ка!) пред ста вља ју 
гра ни цу пре ко ко је фи ло зо фи ја, на у ка и ми шље ње ви ше не 
мо гу!

*
Ли шен тих Кан то вих по сту ла та, Ти то је – уме сто исто-

риј ске исти не о кр ста шкој, Cro a ti-на ци ји – про гла сио „фа
ши зам-ан ти фа ши зам”, пу ки по ли тич ки ре жим, да би – у 
тој ве штач кој, по ли тич кој тво ре ви ни – са крио и при род ну 
агре си ју и зло на ци је за пад не (по го то во хр ват ске) на Бал ка-
ну („Ис то ку”) и њен на ци о нал ни, да кле, при ро дан ме ђу на
ци о нал ни рат, рат Хр ва та као (при род но ан ти срп ске) ср бо-
фо би је, за уни ште ње на ци је Ср ба!

*
На ци ја је „европ ски”, за пад ни, али гре шни, мрач ни (зо-

фос, из вор но пле мен ски-по ле мос-рат нич ки) тип за јед ни це! 
„на ци ја” ко ја је то при род но-ин те ре сно, на гон ски (не ду хов-
но, стра сно) 

а не na tio, na tu, Бо гом ро ђе на, Го спод ња за јед ни ца, јер 
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Го спод ња мо же би ти са мо мо рал но-исто риј ски, ли тур-
гиј ски, по бла го сло ву! (а не, већ по по се ду те ри то ри ја, као 
за јед ни ца ин те ре сна, по ли тич ка!) 

За пад не при зна је на ци ју као за јед ни цу Ис то ка („с ви со-
ти Во сто ка”, из бо жић не хим не) ду хов ну, na tio, na tu Го спод-
њу, јер упра во њу и та кву хо ће да уни шти!

*
За пад је Ма мон, ње го ва сна га стра сти, си ла свет ског тр-

жи шта, свет ског мо но по ла, им пе ри је! 
Ис ток је Го спод, Ки ри ос, Екли си ја Ки ри а ки! ду хов на 

си ла ко ја се – по вре ме но, пра знич но! – ја вља, до га ђа у људ-
ском би ћу: као лич ност, пра знич ни до га ђај у људ ском би ћу 
(све јед но да ли де чи јем, мла дом или ста ром, да ли у жен-
ском или у му шком би ћу)!

* * *
[53/2] СЕ ДАМ ДА НА („са ра јев ски НИН”)

Већ ма ја 1953. по кре ну ли смо – углав ном, гру па око 
умет ни ка и књи жев ни ка – у Са ра је ву не дељ ни лист, пр ви 
знак (за дру штве ни по ре дак, ци ви ли за ци ју и кул ту ру) од лу-
чу ју ће са мо у пра ве, по чев од ло кал не-оп штин ске (на рав но, 
уз же љу да бу де зна чај ни ја од пар тиј ске вла сти).

По кре нут је – по та да озва ни че ној пар тиј ској тер ми но-
ло ги ји са мо у пра вља ња – као не ки то бо жњи „от пор Са ра је
ва цен тра ли зму Бе о гра да” (за пра во – као што ће се ви де ти 
– пре ма вла сти са мог ЦК КП Ју го сла ви је). Но, лист је ипак 
био, пре све га, от пор ло кал ног „кон зер ва ти ви зма” са ра јев-
ских ре а ли ста, мла дих след бе ни ка Ан дри ћа, Ћо пи ће ва ца (у 
ка фан ски-чар шиј ском је зи ку – бе о град ских „чет ни ка про-
тив ћо си ће ва ца”, тј. про тив Ћо си ћа, Да ви ча, мо дер ни ста). 

На ша „кон зер ва тив на” од бра на чи сто те умет но сти – 
(сло бод не од сва ке, па и мо дер ни стич ке за пад не) иде о ло ги је 
– пре ра сла је у спон та но схва та ње исто ри је (исто ри је умет-
но сти, књи жев но сти, кул ту ре, па и ци ви ли за ци је), схва та-
ње су прот но ме та фи зич ком… итд… 

Али – све сно или не све сно – све се то де ша ва у сфе ри 
ис ку ства умет но сти – умет но сти, а не ис ку ства есте ти ке! 
– ис ку ства тран сцен ден ци је, ис ку ства на ко је се осла ња и 
по зи ва лич ност.

А лич ност је – зна ли ми то или не! – из над и про тив на 
ин ди ви дуи:

 9 као и умет ност ауто ма ти зму тех ни ке, есте ти ци и ака-
де ми зму,

 9 као осе ћа ње ве ре и сми сла сми шље ној иде о ло ги ји, кул-
ту (!) ми шље ња,

 9 као ду шев ност, тран сцен ден ци ја – би ти ју, вре ме ну, 
про сто ру,

 9 као ре ли ги ја ма ги ји,
 9 као по не се ност и по нос до сто јан ства чо ве ка на ви ци, 

на го ну, стра ху,
 9 као ду хов на за јед ни ца ин те ре сно-по ли тич кој за јед ни ци.

* * *
ОСНО ВАН СЕД МИЧ НИ ЛИСТ СЕ ДАМ ДА НА

[54]–[64]
Око овог сед мич ни ка („са ра јев ског НИН-а”) оку пља ју 

се „ре а ли сти ћо пи ћев ци” (чи та о ци и пра ти о ци Ћо пи ћа, че-
стог са ра јев ског го ста, Ан дри ће вог бли ског при ја те ља, ауто-
ра Је ре тич ке при че). Oкупља их Ни јаз Ди зда ре вић (брат Зи-
је Ди зда ре ви ћа, Ћо пи ће вог дру га уби је ног у Ја се нов цу), за 
раз ли ку од ли ста Осло бо ђе ње ко ји оку пља „мо дер ни сте, кр-
ле жи јан це и ћо си ћев це”, оне ко ји пи шу „мо дер но”, о „Се дам 
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офан зи ва”, „бо рач ко-пар тиј ску, НОБ-ва ри јан ту исто ри је” 
ра та – као да ни је по сто ја ла НДХ! 

*
У ПР ВОМ БРО ЈУ ОВОГ СЕД МИЧ НИ КА 

ПЕТ НА ПИ СА ЖВ 
[54]–[58] Се дам да на, бр. 1, 21. мај 1953.

[54] УЗ ПР ВИ БРОЈ: 
* О томе да се са де цен тра ли за ци јом и де мо кра ти за ци-

јом на шег цје ло куп ног жи во та – и при вред но-еко ном ског, 
и дру штве но-по ли тич ког и кул тур ног – као бит на по ја ва 
ис ти че са мо у пра вља ње и са вез ме сних за јед ни ца (ме сних 
со вје та, ко му на, оп шти на, слич них ан тич ком по лис-гра ду) 
а не по ја ва др жа ве пар тио-кра ти је.

[55] ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА (ан тич ка, ме ди те ран ска, 
грч ко-ју деј ска) – иде ал ви је ко ва 

* увод ни на пис ко ји на ја вљу је књи гу ни за чла на ка из 
„исто ри је ци ви ли за ци је”: 

о исто ри ји са мо у пра вља ња, од Ме со по та ми је до Ре не-
сан се и Го ти ке. 

тј. исто ри ју др жа ве ко јом – као сво јим ин стру мен том! 
– упра вља дру штво, тј, гра ђа ни, пред став ни ци град ске ко
му не, 

да штам па… бу де ло кал на, 
а вред ност умет нич ких де ла, пло да на др ве ту жи во та, 

мо же да бу де уни вер зал на са мо ако су ко рен и плод др ве та 
жи во та – ло кал ни, чул но бли ски.

[56] ИС ПЛА ТИ ЛИ НАМ СЕ ТА КАВ „КУЛ ТУР НИ РАЗ
ВОЈ” НА ШЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ? 

 9 О сред стви ма за раз вој филм ске ин ду стри је: да тим 
сред стви ма – по др жав ном за ко ну – упра вља ју они ко-
ји их ко ри сте, тј. филм ски рад ни ци (а не по ли тич ка 
власт!)… 

 9 О по тре би до но ше ња за ко на (и по што ва ња за ко на!)… 
 9 О фил му, па и о сце на ри ји ма итд.

[57] ИЗ ЛО ЖБА МЛА ДИХ (сли ка ра и ва ја ра): Бо шко Ри си-
мо вић, Ра ден ко Ми ше вић, Бран ко Су бо тић…

[58] И ЈА О ПРО ЉЕ ЋУ. ПИ СМО ВА СИ НИНСКОМ (Ва си 
По по ви ћу, НИН)… 

Сто јан (ина че псе у до ним ЖВ-а), лик про сеч ног гра ђа-
ни на, рад ног чо ве ка ко ји ни је ни ка кав функ ци о нер, ни ти 
игде члан, сем син ди ка та… а у бли ској ве зи – не по ле ми ци, 
не го – у ди а ло гу са НИН-ом, Бе о град.

*
У ДРУ ГОМ БРО ЈУ ОВОГ СЕД МИЧ НИ КА 

ТРИ НА ПИ СА ЖВ 
[59]–[61] Се дам да на, бр. 2, 28. мај 1953. 

[59] ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА – ИДЕ АЛ ВИ ЈЕ КО ВА, У 
МЕ ЗО ПО ТА МИ ЈИ 

[60] НЕ СРА ЗМЈЕ РА КИ РИ ЈА СТАМ БЕ НИХ ПРО СТО
РИ ЈА 

Рас ко шан стан но ве згра де (ви ле ви со ког функ ци о не-
ра), а ки ри ја иста као за скро ман стан рад ног чо ве ка. Ни су 
ли то при ви ле ги је? 

[61] СТО ЈАН СЕ БО РИ ЗА ДА НА ШЊИ ЦУ… а не са мо „за 
бу дућ ност” 

(Дру го, „дра ма ти зо ва но” Сто ја но во пи смо)
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[62] ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА – ИДЕ АЛ ВИ ЈЕ КО ВА, Ле-
ген дар ни Ва ви лон, Се дам да на, бр. 3, 4. јун 1953. 

*
У ЧЕ ТВР ТОМ БРО ЈУ ОВОГ СЕД МИЧ НИ КА 

ДВА НА ПИ СА ЖВ 
[63]–[64], Се дам да на, бр. 4, 11. јун 1953.

[63] ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА – ИДЕ АЛ ВИ ЈЕ КО ВА, 
Крит, го спо дар Сре до зе мља (Ме ди те ра на)
[64] СТО ЈАН И КУЛ ТУ РА, Сит на бо ра ни ја се распитује за 
рад неких култауторитета

Сто јан се рас пи ту је за рад кул тур-ауто ри те та (не и ме-
но ва ног, а пар тиј ски зна ног Мла де на Чал да ре ви ћа). 

За што и ка ко се „Сит на бо ра ни ја”, у пр вим по ја ва ма 
сум ње, окре ће од кул ту ре ка фуд ба лу.

* * *
[64/1] Је сен 1953, ча со пис ПРЕ ГЛЕД

Од го вор ЖВ на оштру кри ти ку Мла де на Чал да ре ви ћа, 
уред ни ка Пре гле да („култ-ауто ри те та”, ина че пред рат ног 
дру га са сту ди ја у За гре бу, 1939–1941) – на на пи се ЖВ о „Сто-
ја ну” и у њи ма на став пре ма Зи хер лу, ди рек то ру бе о град ске 
Ви со ке пар тиј ске шко ле кад је, ра ди осни ва ња та кве шко ле 
и у Са ра је ву, го сто вао у Клу бу књи жев ни ка. 

На тај Мла де нов чла нак у Пре гле ду но ви нар Осло бо ђе-
ња, ли ста не скло ног сед мич ни ку Се дам да на, Лео Ко ро шец 
(Сло ве нац, „Аустро-Угар”!) – ода зи ва се сво јом вер зи јом 
„Сто ја на”, зва нич но об ја вље ном у Се дам да на.

(То се де ша ва кадa је, уме сто Ни ја за Ди зда ре ви ћа – 
бра та Зи је Ди зда ре ви ћа, ја се но вач ке жр тве и нај бли жег 

Ћо пи ће вог дру га – ди рек тор ли ста Се дам да на по ста ла 
члан ЦК Де са Ко штан-Ол би на, же на ма јо ра УДБ-ов ца Да-
ни ла, да кон тро ли ше тај лист.)

Та ко се лист Се дам да на – али Де син и Ко ро ше цов „Сто-
јан” – из ви ња ва за „сво је за блу де”… 

(А но ва, Ко ро шче ва и Де се Ко штан ре дак ци ја Се дам 
да на и Осло бо ђе ња од би ја ју да об ја ве да је тај „Сто јан по кај-
ник” Ко ро ше цов, а не мој, ЖВ!)

Ка рак те ри стич на je, у вре ме по сле ИБ-а, пар тиј ска „то-
ле ран ци ја” пре ма из ра зи то ло го ра шком на ро ду у вре ме 
ра та, Ср би ма, а по себ но у пи та њи ма де ма го шке иде о ло ги је 
са мо у пра вља ња и у пи та њи ма ли ков не (!) умет но сти, те се 
ин тер вен ци ја УДБ-е ја вља са мо у тим пи та њи ма и – баш као 
у Бе о гра ду – у су ко бу мо дер ни ста са кла сич ним тра ди ци о-
на ли сти ма „вер ни ма за ве ту”.

[65] ДВА НА Е СТА ИЗ ЛО ЖБА УЛУ БИХ (Удру же ња ли ков
них умет ни ка БиХ), Се дам да на, бр. 5, 18. јун 1953.

О сли ка ри ма: Исмет Му је зи но ви ћ, Ма рио Ми ку ли ћ, 
Ми ра Бе са ро вић, Бран ко Су бо тић, Д. Бељ ка шић, Љу бо Лах, 
Фра њо Ли кар, Ол га Ни ко лић, Пе тар Ша ин, Кар ло Ри ве ра, 
Ри зах Ште тић, Ми лан Ва си ље вић, Вла до Вој но вић, Ми ца 
То до ро вић, Во јо Ди ми три је вић, Ра ден ко Ми ше вић 

и ва ја рима: Фур ту ла, Ба ру хо ва, Кр стић, Коц ко вић.

* * *
[66] ТРИ НА Е СТА ЈЕ СЕ ЊА ИЗ ЛО ЖБА УЛУ БИХ-А 1953, 
Се дам да на, бр. 30, 10. де цем бар 1953.

 9 о иде о ло шко-есте тич ком при ла зу сли кар ству…, с јед не 
стра не, 

 9 и жи во све до че ње о про стор-вре ме ну као кла сич но-
сли кар ском до жи вља ју за ви ча ја… 

 9 о та лен ти ма
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(при каз пи сан о по је ди ним сли ка ри ма: по на вља ју се… а 
о та лен ти ма: Ми ку лић, Ми ше вић, Ри си мо вић, Лах… као да 
је ре пор та жа са пу та по све ту тих сли ка)

„Ако не на ме ра ва те да у сли кар ству иза зо ве те ре во лу-
ци ју, оста ви те га!” – чи ме (чак и вр стан сли кар) Го ген из ри-
че ин ди ви ду а ли зам-ли бе ра ли зам као по кре тач ку си лу или 
на дах ну ће умет но сти… у мо дер но вре ме… 

Али ми смо то већ про шли: има мо мај сто ре опро ба не у 
свет ској-Па ри ској шко ли, …а што се ти че свет ске по ли ти
ке у (ве што ис по ли ти зо ва ној) есте ти ци и кри ти ци ли ков-
не и ко мер ци ја ли зо ва не ли ков не умет но сти, ми смо у њој 
са ми… не ма мо ни у ко ме ослон ца – сем у „сло бо дар ској” 
(„сло бо да из ра за, а не ле по та”) по ли ти ци Пар ти је…

* * *
[67] КА КО ПО МО ЋИ ДА СЕ ДО БРО ОДВО ЈИ ОД ЛО
ШЕГ (у ли ков ној умјет но сти), Жи вот, бр. 16, Сарајево, ја-
ну ар 1954.

У ли ков ној умјет но сти је ва жни је и за ни мљи ви је (не 
ка ко ствар но из гле да тај сви јет, не го) ка ко ли ни је, сен ке и 
бо је по сма тра ног све та сли кар сме шта на по вр ши ну, ка-
ко до жи вља ва и осје ћа – сли кар ски осје ћа! – ина че ре ал-
ни из глед сви је та? У сли кар ству о то ме „го во ри” бо ја!, јер 
умет ност је ре а ли стич ка кад сли кар са осе ћа њем (као лич-
ност, из ра жа ва ју ћи и сли ка ју ћи та ко, не све сно, не на мер-
но, и са мог се бе) при ђе (у иде ју пре о бра же ном) ре ал ном 
ис ку ству о све ту.

Ре а ли зам је су срет осе ћа ња са исти ном – не ем пи риј
ског све та, не го – пре о бра же ног (осве тље ног!) ис ку ства, са 
ре ал ном (али иде јом, ду хов но пре о бра же ном) сли ком све та!

Нај ва жни ја ствар ност сви је та (ко ју сли ка кла сич ни ре а-
лист) је чо вје ко во осје ћа ње ре ал ног сви је та, сли ка по ло жа ја 
ка кав у све ту има чо век као би ће осе ћа ња (а не ми шље ња)… 

Нео спор на име на сли кар ства БиХ, с јед не стра не, и с 
дру ге, име на оних ко ји су још са мо на де.

(У истом бро ју ча со пи са Иван Фохт об ја вљу је есеј У од-
бра ну пје сни ка ко ји су ту жни.)

[68] О СИ ЖЕУ У СЛИ КАР СТВУ, I дио, Жи вот, бр. 17, Са-
ра је во, фе бру ар 1954, стр. 108–115

* ча со пис (име на и при ло зи 22 са рад ни ка, а на че лу Иво 
Ан дрић, об ја вљу је Мла дић у по вор ци),

Дру ги дио есе ја О СИ ЖЕУ У СЛИ КАР СТВУ – чи тав 
је дан та бак ку ца ног тек ста – ни је об ја вљен у ча со пи су Жи-
вот (а уве зан је са об ја вље ним де лом…). На и ме са рад ник 
Ра дио За гре ба (и са ра јев ског ча со пи са Жи вот) тај дру ги део 
по слао је на Ра дио За греб, те је про чи тан у спе ци јал ној еми-
си ји Ра дио-За гре ба, 

а го во ри о си жеу сли кар ства у исто ри ји умјет но сти и 
ци ви ли за ци је: 

 9 о нео лит ско-вар вар ској ап страк ци ји на спрам ди вља ко-
вог, лов че вог ре а ли зма… 

 9 о ико на ма и ико но бор ци ма у Пра во сла вљу, 
 9 о ап страк ци ји у исла му, 
 9 о Ре не сан си… 
 9 о ап страк ци ји као не сли кар ском ста ву и не сли кар ском 

осе ћа њу све та, 
да кле, о све му оно ме што сам та да, као пре да вач, пре-

да вао у исто ри ји умет но сти и ци ви ли за ци је на са ра јев ском 
уни вер зи те ту.

Есеј О си жеу… је, на рав но, про тив мо дер ни зма, те о ри је 
и есте ти ке ко ја до ми ни ра та да њом мо дер ном „бе о град ском” 
кри ти ком (Ми о драг Про тић и Ла зар Три фу но вић), јер 

и кад сли кар сли ка њем пре о бли ку је мо дел (ре ци мо: пре-
део), он (као и Ле о нар до!) об ли ку је пре део као успо ме ну на не-
ки ра ни ји (а сад не мо гу ћи) су срет или до жи вљај у том пре де лу.
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*
[68/1] По што је на ци о нал на кул ту ра Евро пе ре не сан сна 
(или ви зан тиј ска), да кле, за „ре а ли зам”, тј. за си же у сли кар-
ству, Ра дио За греб је (на ини ци ја ти ву за гре бач ке ка те дре 
По ви је сти умјет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та) – у еми си ји 
про чи тао чи тав тај есеј. То ми ре дак ци ја Ра дио За гре ба са-
оп шта ва и до пи сом од 8. апри ла 1954, ко ји је са чу ван у мо јој 
збир ци, уз штам па ни – и не штам па ни (а на Ра дио За греб 
про чи та ни)! – есеј О си жеу у сли кар ству…

То је до ку мент и о су ко бу у ко јем је Пар ти ја ко му ни ста 
– у ли ков ној умет но сти! – би ла баш на стра ни мо дер ни ста у 
Бе о гра ду (на ро чи то од вре ме на Из ло жбе срп ских фре са ка 
у Па ри зу, али и у до ба кад јав ност от кри ва пред рат но срп-
ско не мо дер ни стич ко, „им пре си о ни стич ко” сли кар ство). 

А Пар ти ја, пар тиј ском од лу ком (про тив Мо ше Пи ја де, 
је ди ног чла на ЦК КПЈ, а обра зо ва ног и жи вог сли ка ра!), 
мо дер ни стич ки пра ви и спо ме ни ке (нео по ја ним) исто риј-
ским жр тва ма, као у Ја се нов цу, мо дер ни стич ки, као Цвет 
Бог да на Бог да но ви ће ва у Ја се нов цу). 

„Про вин ци ја” је, ме ђу тим, као „кон зер ва тив не” жр тве 
ге но ци да! (ка ко су та да вје ро ва ли бе о град ски мо дер ни сти) 
има ла сло бо ду за исто риј ску свест бар то ли ко да бу де „ре а-
ли стич ка” и кон зер ва тив на, без кон тро ле ко ја је по др жа ва-
ла мо дер ни зам и ап страк ци ју, про тив ну исто риј ској све сти 
ло го ра шких на ро да ка кви су Ју де ји, Ро ми, Ср би.

Реч је у овом есе ју, на рав но, и о исто риј ској све сти и о 
аутен тич ним сли ка ри ма мо дер ног вре ме на (о сли ка ри ма 
ко ји ни су мо дер ни сти, као ни ре а ли сти, не го про сто сли ка-
ри), па и о Пи ка су ко ји го во ри да мо дел сли кар ства и умет-
ни ка да нас ни је при ро да или ре ал ност (не схва ће не исто-
ри је и све та), не го му зе ји, екс по на ти у му зе ју, те да ни сли-
кар ство да нас ни је осе ћа ње (тј. умет ност), не го ми сао (!), и 
то, опет, о сли кар ству, а не о све ту. (А ка ко да та сли кар ска 

„ми сао” ипак не бу де ин те лек ту ал ност, мо дер на иде о ло ги ја, 
не го сли ка, умет ност?!)

[69] ИЗ ВО ЛИ ТЕ: ИГРА ПРА ЗНИХ РИ ЈЕ ЧИ!, Се дам да на, 
бр. 40, 18. фе бру ар 1954.

Ово је ка ри ки ра ње Ки си ће вих на пи са (у Осло бо ђе њу) о 
ко ме ди ји, спе ци јал но аме рич кој, не ка вр ста од го во ра ли ста 
Се дам да на Осло бо ђе њу, 

по што ни је ус пе ло да у Осло бо ђе њу штам пам од го вор 
на на пад Че де Ки си ћа, уред ни ка Осло бо ђе ња… Од го вор је 
чак и пот пи сан са „Да, тсј,” што зна чи: „Да, то сам ја” (да кле, 
упра во онај на ко га Ки сић и ци ља у сво јим на пи си ма).

*
[70] и [71] два на пи са: Се дам да на, бр. 47, 8. април 1954.

[70] ЕН ВЕР КРУ ПИЋ ИЗ ЛА ЖЕ У СА РА ЈЕ ВУ, Се дам да-
на, бр. 47, 8. април 1954.

При ка зу јем га као је дан исти ша блон ака де ми зма у свим 
сли ка ма, сем у све жи ни бр зих аква ре ла. Кру пић је не за до во-
љан тим при ка зом, те је на пи сао на пад на кри ти ча ра, а он да…

[71] ПИ СМО ИВА НА МЕ ШТРО ВИ ЋА, Се дам да на, бр. 47, 
8. април 1954. 

Ме штро ви ћев од го вор на мо је (ЖВ; у под на сло ву о се-
би „Је дан од са рад ни ка Се дам да на”) пи смо Ме штро ви ћу. 

Уз исе чак из но ви на Се дам да на је и пи смо у ко вер ти 
ави он ске по ште, из Њу јор ка, са жи гом по ште од 25. мар та 
1954.

[72] ЕФЕК ТИ У РИ ЈЕ ЧИ И СЛИ ЦИ, од го вор Ен ве ру Кру-
пићу, Се дам да на, бр. 48, 15. април 1954. 

Кру пић твр ди да је на сли као Бо сну, са спе ци јал ним, по-
себ ним Бо сан че вим осе ћа њем за Бо сну, док ја твр дим да су с 
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та квим осе ћа њем за ви ча ја сли ка ли Би је лић и мно ги дру ги 
сли ка ри.

[73] ИЛИ–ИЛИ:* ИЛИ ИН ДУ СТРИ ЈА, ИЛИ ЧО ВЈЕК… 
(у Све ту тех ни ке), Се дам да на, бр. 49, 22. апри л 1954.

О од но су дру штве не за јед ни це пре ма ар хи тек ту ри, с 
об зи ром на то да је она нај вид ни ји и про стор но по ка зи-
ви знак си сте ма ври јед но сти (сми сла) јед ног дру штва, тј. 
ствар них ци ље ва дру штва – ако је оно за и ста ци ви ли за-
циј ска, тј. ци вис-гра ђан ска за јед ни ца! 

По во дом го ди шње скуп шти не Дру штва ар хи те ка та 
БиХ… 

„О не ри је ше ним од но си ма на ше дру штве не за јед
ни це пре ма ар хи тек ту ри” (тј. о не де фи ни са ном Си сте му 
ври јед но сти, ци ље ви ма за јед ни це)… а зва нич но ва жи да 
је нај ви ша ври јед ност – сам чо вјек (о ко јем се, ме ђу тим, не 
же ли зна ти ни шта је!)

[74] ПРЕ ВОД пет пје са ма дво ји це тур ских пје сни ка, Се-
дам да на, бр. 50, 29. април 1954. 

 9 На зим Хик мет: Књи га у ко жном по ве зу и
 9 Не џиб Фа зил: Же ља, Хо тел ске со бе, На же ље знич кој 

ста ни ци, Очи 

*
Те пе сме су пре ве де не и об ја вље не као став ли ста Се

дам да на пре ма по се ти и до че ку Пред сјед ни ка Тур ске, Џе-
лал Ба ја ра, став пре ма са ве зу Ју го сла ви је с Тур ском и, на-
рав но, пре ма НА ТО-пак ту 

о ко јем се та да ћу та ло, јер је Ти то – до Бри о на 1966. – 
још не до вољ но јак: 

* Аутор накнадно додао.

ти то-ре во лу ци ја је за то план ска, опре зна и – од ула ска 
у Бе о град, 20. ок то бра 1944, до „уста ва” 1974, тј. до Бри он ске 
Ју го сла ви је – ти то и зам, Ти тов НА ТО-ко му ни зам тра је пу-
них три де сет го ди на, па је за то Ба ја ра, као НА ТО-са ве зни-
ка, мо гао да све ча но до че ку је са мо у Са ра је ву, да исто вре-
ме но, са мо у Са ра је ву, ис пи та и мо гућ ност „му сли ман ског 
по кре та” про тив Ју го сла ви је!

За тих три де сет го ди на се та ти тов ска НА ТО-ре во лу
ци ја да ле ко ви ше спро во ди до ла ри ма, ко руп ци јом, за ве ром 
и дез ин фор ма ци јом, не го те ро ром. 

Су шти на ти то-ко му ни зма је, да кле, ко руп ци о на шка 
(пре ма ин те ли ген ци ји и Ср би ма) и за ве ре нич ка (са Хр ва-
ти ма, Сло вен ци ма и Ал бан ци ма)! 

И за то је је ди ни мо гу ћи 
 9 с јед не стра не, от пор ко руп ци ји (ко рум пи ра ном за пад-

ња штву срп ских мо дер ни ста) у мо ра лу, ве ри и исто риј
ској све сти, 

 9 с дру ге стра не, от пор се па ра ти зму, ср бо фо би ји и ма
фи ја шко-ли бе рал ној пар ти о кра ти ји (Хр ва та, па и до-
вољ ног бро ја Ср ба) у бе за ко њу, у (ипак из бег ну том!) 
оза ко ње њу са мо у пра вља ња!

*
Про тест ли ста Се дам да на 1954. био је ти хи, пе снич ки 

про тест… про тив аме ри ка ни зма и НА ТО – са ве за Тур ске и 
(на рав но, „не свр ста не Ју го сла ви је”), па су за то ов де иза бра-
ни упра во ле ви тур ски пе сни ци, чак ко му ни сти, као Хик-
мет (го њен у Тур ској, пре бе гао да умре у СССР-у).

Пре вод и об ја вљи ва ње су јав но по здра ви ли и као став 
ре дак ци је ли ста (и ди рек то ра, Ни ја за Ди зда ре ви ћа) по хва-
ли ли Ћа мил Си ја рић и Ме ша Се ли мо вић и мно ги са ра јев-
ски му сли ма ни ан ти фа ши сти! А пје сме су:



148 149

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

На зим Хик мет

Књи га у ко жном по ве зу
Но ћас сам, као не ки лу ди дер виш ко ме је до гор је ла сви је ћа,

на мје се чи ни чи тао књи гу
чи је су ко жне и по зла ће не ко ри це би ле ста ре и про др те.

И окре ћу ћи јед ну по јед ну по жу тје лу и пле сњи ву стра ну књи ге
за спа ле у про др том кри лу по зла ће них ко жних ко ри ца.
Чи ни ло ми се: зе мља се кроз њих као из гро ба про си па

И ре до ви ожи вје ше је дан по је дан,
Док их је мит пре тва рао у сли ке:

Ка ко је ђа во узео лик Зми је и Адам под ле го дра жи ма Еве,
Ка ко је про кле ти брат убио сво га бра та,

Па ка ко ве ли ки др ве ни Ков чег пло ви оке а ном,
А Но је, ви дим, го лу би цу на хо ри зон ту че ка.

И ви дим Исма и ла, удар цем пе те из би ја из вор из пи је ска
И Мој си ја пред чи јом се па ли цом по вла чи мо ре
Да на ро ду Изра и ља до Је ру са ли ма отво ри пут

И За ха ри је ву мо ли тву чу јем, сли ве ну у бес крај ни уз дах.
И ро дио се Исус,

А Ма ри ја дје ви чан ство сво је да де Бо гу.
И Му ха ме да ви дим – Ме ди на му у су срет ши ри ру ке.

И Кер бе лу што Ху се и ну би ог њен гроб.
И све та ко да ље – сви су ми пред очи ма уста ли,

А он да опет у зе мљу цр ну па ли.

Већ је и мје се ца не ста ло, и сун це се ро ди ло,
А с њим и је дан пла мен у мо јој ду ши:

Књи гу – са ко ри ца ма ко жним, по зла ће ним и про др тим –
Ба цих у бу нар

Нек на дну во де не ста не у вјеч ном сну!

Е, јад ни ми! Ви је ко ви ма об ма њи ва ни,
Ми ко ји смо као бук ти ње го ри ли да се у та ми не ки пу те ви ви де,

А ми да их обо жа ва мо ле же ћи ни чи це на зе мљи!
И за шта?!

Не бо нам ни је пру жи ло спас, ни ми лост нам ни је уди је ли ло,
Не го је ро бо ви ма – му че ни ма и за Ису са, и за Мој си ја, и за Му ха ме да, –

Да ло са мо уза луд ну мо ли тву, опој ни ми рис та мја на
И по ка зи ва ло пут до мит ског ра ја!

Још смо ми ро бо ви, још има мо го спо да ре.
Још уви јек је дан про кле ти, ма хо ви ном об ра стао зид

Ди је ли си но ви ма Зе мље дви је суд би не:
Да Јед ни бу ду го спо да ри, а дру ги ро бо ви!
Нек нај зад го спо да ри, ис по сни ци и све ци

По то ну на дно ду бо ке и вјеч не та ме.
А на пу те ви ма Свје тло сти

Не ка је са мо јед на вје ра, је дан за кон, јед но пра во:
Ред и за кон труд бе ни ков!

*
Ипак је Хик ме то ва пје снич ка „апо ка лип тич ка Оме га” 

(„вје ра, за кон и пра во труд бе ни ка”, из бор за ко нач ну по бе ду 
До бра) у скла ду са Јо ва но вим От кро ве њем, за исто вет ност 
ко нач не, „апо ка лип тич ке Оме га” са „бо жан ском, тво рач-
ком Ал фа” (От кр. 1, 8 и 21, 1 и 22, 13).

Ово је пје сма ко јом смо по зи ва ли и пред став ни ке три ју 
вје ра: ју деј ске (Мој си је ве), пра во слав не (Ису со ве) и му сли-
ман ске (Му ха ме до ве) да – кад им је Бог већ дао је дан исти је
зик – по ве ду бар ста лан јав ни ди а лог брат ства баш у Бо сни! 

По зи ва ти на та кав ди а лог – на Бал ка ну?! – још и за пад-
ња ке, „кр ста ше”? 

То би би ло бе сми сле но, јер они су са мо за по ле ми ку, за 
по ли тич ку, тј. за кр ста шку иде о ло ги за ци ју сво је ве ре, за 
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по ли тич ко ту ма че ње хри шћан ства као ве ре вла да ју ћег – а 
без гре шног – За па да про тив Ис то ка!

Не џиб Фа зил
Ро ђен 1905, из ра зи то мо де ран 

и ве о ма по пу ла ран тур ски пје сник.

До но си мо ов дје че ти ри ње го ве пје сме.

Же ља
Ти си мла да га зе ла што бје жи пла ни ном,

А ја чу до ви ште ко је Те го ни.
Мо жеш и чи тав сви јет у по моћ да зо веш,

Али знај: осим ме не и Те бе на зе мљи ни ког не ма.
Пу те ви ко јим бје жиш ис пу ни ће Те ужа сом,

А то пот мо јих ко ра ка ће Те про го ни ти
Ру ке мон стру ма об уј ми ће Тво је ти је ло.

А кад Те у зим ској но ћи са му у со би
Не ка не схва ти ва је за про ђе,

Знај и ре ци: „То не ур ла вје тар,
не го он! Он ок на по тре са”

Од отро ва ко ји по ва зду ху ши ре мо је гру ди
Уве ну ће и ру жа и Твој жи вот.

Мо жеш да бје жиш од гра да до гра да,
Али бар по след њи Твој дан би ће мој.

Ако је Твој жи вот вје чан као и мо ја же ља,
Про дре ћу и у тај ну смр ти и вре ба ти Те.

А ус кра ти ли Те зе мља мо јој же љи,
Би ћу Ти над гроб ни ка мен и та мо Те че ка ти.

Хо тел ске со бе
У тим сти сну тим со ба ма

са жа ље ње са гор је ва у лам па ма што се ди ме.

Са мо је тај ни од сјај про ла зних ли ко ва остао
У по там ње лим огле да ли ма,
по там ње лим огле да ли ма.

Као за клан чо вјек чи ни се оди је ло
на рас кли ма ном сто лу, ста ро ме сто лу,

А па пу че се ву ку по пу стим ход ни ци ма
клап ћу ћи јед ну тај ну, по пу стим ход ни ци ма.

Пулс не чи јих бо ло ва би је из го лих зи до ва:
из ру па од ек се ра, из ру па од ек се ра!

Чуј те ка ко ври је ме на гри за др во та ва на и по да,
Ске ле та и гре да.

Опла куј те, љу ди, оне што без гла са и без при ја те ља
Ис пу шта ју ду шу у хо тел ским со ба ма,

Са ми у хо тел ским со ба ма.

На же ље знич кој ста ни ци
Ту чо вјек осје ти

– умор од пра зних да на.
Од јед ном чу јеш зво но: „По ла зак!”

Про дор ни је од зво на смр ти.
А он да од јед ном пи сак

Ко ји ис пре ки да но до ви ку је:
„Они што од ла зе по зна ти и бли ски,

Вра ти ће се су тра са свим стра ни”

Очи
За што од све га што с на ма уми ре

Са мо очи оста ју жи ве?
У ср цу, у на шем сје ћа њу
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Очи ко је пла чу?
Оне по ста ју зви је зде,

Отва ра ју се и скла па ју на не бу.
А у сје ћа њу: са ме у лу ба њи, у го лој ко сти.

(Пре вео с фран цу ског из да ња тур ске по е зи је 
Жар ко Ви до вић)

* * *
[75] и [76] Се дам да на („7 DA NA”), бр. 50, 29. април 1954, 

два при ло га:

[75] ВЛА ДИ МИР МА ЈА КОВ СКИ ЛИЧ НО – из днев ни ка 
Ма ја ков ског 

Ја лич но
„У не кој но ћи, 

бу нов ној,
ал’ че дан

за чет сам од не ких Го ли ја та,
ова ко ве лик

и ова ко не по тре бан.” (1915)

Ових да на се на вр ши ло 24 го ди не… от ка ко је ре вол вер-
ски пу цањ ис пи сао (1930) по след њу пје сму… убио се због 
двој ни ка у се би… двој ни ка ко ји се, на жа лост, по ка зао ја-
чим од пје сни ка… па ов де до но си мо од лом ке из Ја лич но, 
днев ни ка Ма ја ков ског!

(А о све му што се у овој епо хи зби ва, те и о са мој епо хи, 
мо гу ћа је исти на са мо као пје снич ки од го вор соп стве ном 
двој ни ку: на епо ху ко ју „мој двој ник” схва та и до жи вља ва 
као пи та ње. Јер,

сми сао не мо же да от кри је на ше ис ку ство и ми сао, наш 
– соп стве ни јав ни, по ли тич ки! – двој ник, па ма кар то био и 
сам Ње гош, 

не го са мо на дах ну та по е зи ја, Лу ча ми кро ко зма!)

[76] ОПЕТ НА ТЕ МУ „ИЛИ ЧО ВЈЕК ИЛИ ИН ДУ СТРИ ЈА”
О мо дер ној (по дик та ту вре ме на) „иде ји” (тј. пој му!) ар-

хи тек ту ре, ко ја има моћ да об ли ку је ци ви ли за ци ју и дру-
штве ну (ци вил ну, гра ђан ску) свест – под усло вом да ар хи-
тек ту ра и про стор не бу ду схва ће ни тех нич ки, ин ду стриј-
ски, као тех ни ка кон струк ци је. 

Tо зна чи да не жи ви мо у ци ви ли за ци ји Све та тех ни ке, 
да Свет тех ни ке вред но шћу, сми слом, људ ском ци ви ли за-
ци јом не сма тра мо.

[77] АЛИ ЗА И СТА ПРО ТИВ ПО МО ДАР СТВА, Се дам да-
на, бр. 52, 13. мај, 1954. 

Исто риј ска свест је – и про тив мо дер ни зма, амо рал не 
есте ти ке. 

По во дом Че тр на е сте из ло жбе УЛУ БиХ-а, уз исто вре-
ме ни од го вор на иде о ло шко-по ли тич ки ре фе рат ко ји је, 
то бо же „про тив по мо дар ства” (за пра во про тив тај не и до-
сто јан ства лич но сти у из ра зу умет ни ка) под нео Цви је тин 
Ми ја то вић-Ма јо, бра не ћи по ли тич ке не у мет нич ке кри те-
ри је, по др жа ва ју ћи ди ле тан ти зам као за до во ља ва ју ћи, по-
ли тич ки ан га жман.

Већ са ма од бра на аутен тич ног је зи ка – ов де сли кар ског 
за на та – до вољ на је за од бра ну од иде о ло шко-по ли тич ког 
при ти ска на умет ни ке. 

Су зби ја ју ћи „ве ли ко срп ски цен тра ли зам, ју го-уни та ри-
зам”, Ти то за сту па НА ТО-раз би ја ње Ју го сла ви је, до пу шта 
„сло бо де” као се па ра ти зам на став ног осо бља но вих уни вер-
зи те та, па и са ра јев ског, та ко да те „сло бо де” се па ра ти зма (и 
ср бо фо би је) мо ра да по шту је и ЦК КП БиХ, „Ср бин” Ма јо, 
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јер је и ту ја сно и очи глед но да би по јам ју го сло вен ског уни-
та ри зма зна чио при род ну – де мо граф ску и кул тур ну, а по-
го то во исто риј ску – над моћ Ср ба! 

Она мо же би ти спре че на са мо ге но ци дом, ра се ља ва-
њем, су ви шном ур ба ни за ци јом, ет нич ким чи шће њем, по-
ни шта ва њем пло до ва тзв. (по гре шно зва ног) ро ман ти зма, 
тј. Об но ве ко ја је по че ла са Ву ком! 

Ов де смо већ има ли ср бо фо бич ну „про сла ву” 1953, по-
во дом 150 го ди на смр ти Ње го ша, па су Ср бе и Ње го ша бра-
ни ли – и мо гли да бра не! – са мо Ме ша Се ли мо вић, Ниј аз 
Ди зда ре вић и Ћа мил Си ја рић!

[78] ИГРА ЧИ, ПО ЗДРА ВЉАЈ ТЕ И СТА ЈА ЊЕ!, 16. ма ја у 
уз бур ка ном Бе о гра ду, Се дам да на, бр. 53, 20. мај 1954.

„За што и на ви ја чи (᾽из гу бље ни на род᾽) не би ушли у 
ли те ра ту ру!”… 

* О са вре ме ном – зна чај ном, а за не ма ре ном – фе но ме ну 
на ви ја ча, по во дом утак ми це Ју го сла ви ја–Ен гле ска

*…ли шен за јед ни це (со ли дар но сти и пра зни ка за јед ни-
це), уса мље ни – или на уса мље ност осу ђе ни! – мла ди свет 
(ми ли он ских ро ке ра-уса мље ни ка) „упи су је” се у на ви ја че, 
је ди ну за јед ни цу и је ди ни пре о ста ли пра зник те за јед ни це: 
фуд бал ска утак ми ца. По бе ду фуд ба ле ра над Ен гле ском срп-
ски на род је ипак до жи вео као осве ту за оно че га је ипак 
све сна на ша исто ри ја: за ен гле ску из да ју Ср ба 1944–1948–
1954. (и да ље).

[79] Три на пи са Че де Ки си ћа, „О ПРЕ ДА ВА ЊИ МА, ДИ-
А ЛО ЗИ МА, НА ПИ СИ МА ДРУ ГА ЖАР КА ВИ ДО ВИ ЋА”, 
Осло бо ђе ње, Са ра је во, 22. ма ја, 30. ма ја и 6. ју на 1954.

 9 22. ма ја 1954, Че до Ки сић: „Фер мен ти но вих раз го во ра 
(По слије јед не ди ску си је у Умјет нич ком па ви љо ну)”… а 
он да и

 9 30. ма ја 1954, Че до Ки сић: „Умјет нич ка ин ди ви ду ал ност 
и про блем из ра за (Од го вор дру гу Жар ку Ви до ви ћу)” (а 
на шта?! На шта – кад ни је об ја вио оно што је при мио, а 
на шта ов де већ и од го ва ра?!)

 9 6. ју на 1954, Че до Ки сић: „Не ко ли ко ри је чи о вул га ри-
за ци ја ма умјет но сти и есте ти ке” (Ви до ви ће вим „вул га-
ри за ци ја ма”!). 
Већ на пр ва два ова Ки си ће ва на пи са по слао сам ње го-

вој ре дак ци ји (Осло бо ђе ња), је дан за дру гим, два ру ко пи са 
од го во ра и ко мен та ра.  

Та мо ја два ру ко пи са Ки сић, као уред ник, не об ја вљу је, 
али пи ше и об ја вљу је да ље сво је „од го во ре” на те мо је при-
мље не – а нео бја вље не! – ру ко пи се. 

У сво ја три (го ре на ве де на) на пи са – „у од бра ну марк си-
стич ке есте ти ке”, тј. марк си стич ког схва та ња чо вје ко ве ин
ди ви ду ал но сти – Ки сић по ле ми ше про тив мо јих ста во ва, 
па, у два на став ка, 30. ма ја и 6. ју на, об ја вљу је чак и свој „од
го вор” на мој ру ко пис (по слат 24. ма ја Осло бо ђе њу) Tај мој 
(ипак при мље ни и про чи та ни!) ру ко пис Ки си ће ва ре дак ци-
ја Осло бо ђе ња ни је ни на ме ра ва ла да об ја ви! (Исти стил као 
у За гре бу, 1937–1941, у пред рат ним „Су ко би ма на ље ви ци”, 
су ко би ма по пи та њу на ци је!). 

На све ово ће мој, ка кав-та кав од го вор – [81] (од стра не 
са ме ре дак ци је Осло бо ђе ња скра ћен и цен зу ри сан!) – би ти 
об ја вљен тек три ме се ца ка сни је, 11. ав гу ста, и то док је Ки-
сић био да ле ко, „на од мо ру” (а већ и на овај мој – при мљен, 
а нео бја вље ни – до пис имао при пре мљен од го вор). 

Но, по што је и уред ни ка кул тур не ру бри ке, Че ду Ки си-
ћа, и глав ног уред ни ка (ко ји је оти шао на од мор) за ме нио 
Мир ко Осто јић, ко ји (Он, М. О!) ко ри сти њи хо во од су ство 
и об ја вљу је мој ру ко пис. (Tо је зна чај но за бли скост ме ђу 
ло го ра ши ма и за ро бље ни ци ма, јер је Мир ко ипак био рат ни 
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за ро бље ник и мој при ја тељ из, до ду ше за ко че ног, Од бо ра за 
„иде о ло шко-по ли тич ку” ко ми си ју ло го ра ша.)

* * *
Есад Ћи мић, Са рај ли ја ко ји је пре шао у Бе о град, об ја-

ви ће по сле 1968. по зна ту књи гу у ко јој на сто ји да об ја сни за-
што је око сто ти ну мла дих струч ња ка (углав ном аси сте на та 
и до це на та) на пу сти ло Са ра је во по сле 1960: не због про го-
на по ли циј ских – јер они не би би ли по год ни за по сти за-
ње пра вог ци ља („рав но прав но сти и брат ства свих на ци ја 
БиХ”) – не го због лу ка вог и муч ног од но са јав них гла си ла 
(тј. ре дак ци ја) пре ма тим мла дим струч ња ци ма. 

Овај при мер – три ју на ве де них на пи са Ч. Ки си ћа – са-
мо је је дан од мно гих и уоби ча је них, а циљ те „кул тур не по-
ли ти ке” са ра јев ских ре дак ци ја (штам пе, ра ди ја, из да вач ких 
пред у зе ћа, јав них три би на) био је да спре чи „ор га ни зо ва не 
на сту пе и деј ство Бе о град ске чар ши је ко ја је по ста ла већ 
су ви ше ути цај на у Са ра је ву и на Уни вер зи те ту”! (То је из-
ја вљи вао „Ср бин” Цви је тин Ми ја то вић-Ма јо, члан ЦК Пар-
ти је БиХ, а Ки сић је био је дан од ње го вих гла сно го вор ни ка.) 

Све је то по ли ти ка Пар ти је ко ја се бо ри про тив – за вет-
ног, „па три јар ши ског” и Ан дри ће вог – је дин ства Бо сне са 
Ср би јом. Свр ха те по ли ти ке (ко ју су во ди ли Ср би ти то-ко
му ни сти из ЦК БиХ!) би ла је да Уни вер зи тет (ина че осно-
ван од бе о град ских про фе со ра и ака де ми ка!) за по сед ну тзв. 
до ма ћи ка дро ви (углав ном „но ва на ци ја”, Му сли ма ни, „са 
ве ли ко М”, а до тле су се исти ти гра ђа ни му сли ма ни де кла-
ри са ли не ки као Ср би, не ки као Хр ва ти: два бра та Ћи ми ћа 
је дан Ср бин, дру ги Хр ват!, а не ки му сли ма ни, до тле „на ци о-
нал но нео пре де ље ни”, а за тим, по ли ти ком ти то-ко му ни зма, 
већ про гла ше ни по себ ном, тре ћом на ци јом БиХ). 

Ју го сло вен ство је НА ТО-ко му ни зам Ти та оце њи вао као 
опа сну про-ру ску сло вен ску иде ју, па се за то – ен гле ски!, 

чер чи лов ски! – бо ри и про тив срп ства, и про тив ју го сло-
вен ства и др жав ног уни та ри зма, и про тив ци вил не ин сти-
ту ци је гра ђа ни на др жа ве! У свим јав ним ди ску си ја ма (и 
пре ко ТВ) ју го сло вен ство се при ка зу је као опа сност им пе-
ри јал на (ру ска!), „ве ли ко-срп ска” на ци о нал на иде ја, у кул-
ту ри, а у Бо сни све као ути цај „Бе о град ске чар ши је”. 

Већ је у пр вом ма сов ном хап ше њу „ИБ-ова ца”, од је се-
ни 1948. до про ле ћа 1949. сме ње на и по хап ше на и „ве ли ко
срп ска, про чет нич ка (ОЗНа)-УДБ-а” (бо сан ска цен трал на 
и са ра јев ска! све са ми пр во бор ци-спо ме ни ча ри али већ од 
ра ни је сум њи че ни да су – про тив уста ша – бра ни ли, с чет-
ни ци ма, Ср бе чет ни ке, а ни су с Ти том ишли ни на уста нак 7. 
ју ла 1941. у „Не ди ће ву Ср би ју” про тив Не ди ћа, као што не ће 
ићи ни на Ти то во осва ја ње Бе о гра да 20. ок то бра 1944!). 

То обим но хап ше ње је – ко ли ко се се ћам, већ од је се ни 
1948. – из вр ши ла „Ти то ва гар да”, и то хап ше ње је би ло по-
себ ан др жав но-ре пу блич ки удар у БиХ. Од то га вре ме на ни 
по ли ти ка ти то-ко му ни ста у БиХ ви ше ни је „ју го-сло вен ска” 
(то бо же „ве ли ко-срп ска”).

[80] ЈЕД НА ЗНА ЧАЈ НА ШКО ЛА – ПРИ МЈЕ ЊЕ НИХ УМЈЕ
Т НО СТИ У СА РА ЈЕ ВУ, Се дам да на, бр. 58, 24. јун 1954.

О шко ли ли ков но обра зо ва них за на тли ја и о њи хо вој са-
рад њи са ин ду стри јом, ар хи тек ту ром и штам пом (са мо че-
ти ри зад ња ступ ца, не до ста је текст са пр ве стра не но ви на).

[81] ДА ЛИ ЈЕ МО ГУ ЋА МАРК СИ СТИЧ КА ЕСТЕ ТИ КА 
(На слов у „сти лу” са ра јев ског го во ра: „Мо же ли би ти марк-
си стич ке есте ти ке”), Осло бо ђе ње, Са ра је во, 11. ав густ 1954.

Од го вор дру гу Че ди Ки си ћу… на ње го ве тврд ње о су
бјек ти ви зму мо јих ста во ва (у на пи си ма и пре да ва њи ма). 

У то ме свом од го во ру ја, ЖВ, твр дим са мо да сва ка, па 
и марк си стич ка, есте ти ка тре ба да има не ко сво је пра во на 
оп ста нак. 
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Да кле, био је бла жи од бе о град ских кри ти ча ра мо дер-
ни ста-евро пе ја ца ко ји ће – у име умет но сти по и сто ве ће-
не са прав ци ма и мо дер ни змом – би ти упра во оно што 
тра жи „европ ска ле ви ца” (али и кул тур на по ли ти ка Са-
ве за ко му ни ста Ср би је): не по мир љи во пре ма тра ди ци ји 
(да кле, и пре ма исто риј ским вред но сти ма и исто риј ској 
за јед ни ци).

У штам пи се, на и ме, тра же са рад ни ци ко ји ће при хва-
ти ти стил пред рат ног „Су ко ба на ље ви ци”, су ко ба „кр ле жи-
ја на ца” и хр ват ске КП (за Кон кор дат, а про тив СКОЈ-а Иве 
Ло ле Ри ба ра, и про тив „Бе о град ске кле ри кал но-шо ви ни-
стич ке чар ши је”). 

Та кав „кр ле жи ја нац” је да нас у Са ра је ву и Ки сић (у 
вре ме ра та по ка то ли че ни Мо ста рац), па он и гру пу ко јој 
при па дам на па да „кр ле жи јан ско-марк си си тич ки”! (О то-
ме пи ше и Бра ни слав-Бран ко Су бо тић-Су бе у књи зи Чу
бу рац у Са ра је ву 1951–1963. (издавач ЕМ КА, Бе о град, Ан-
дри ћев ве нац 2, Београд, 1999; У ве зи с овим спо ро ви ма Ви-
до вић–Ки сић пи ше Су бе по себ но на стра на ма 107–113)

* * *
(Сви ови мо ји на пи си су за ло кал не ли сто ве…, као и за 

„па ро хи ју”: без на ме ре да бу ду од „са ве зног зна ча ја”, тј. без 
на ме ре да по сма тра ју умет ност са не ког гле ди шта „са ве зно 
(тј. ју го сло вен ски) зна чај ног”, вла да ју ћег. Да нас та ко као и 
он да: ло го ра шка на ви ка но стал ги је, за ви чај но сти, ком ши-
лу ка, „ко лек ти ва ца”, ди а ло га у ти хим уским кру го ви ма при-
ја тељ ства и ко лек ти ва… бли скост као не из бе жни услов ди-
а ло га, ди а лог као услов ми шље ња, јер ни аутен тич ној исто-
ри ји – за јед ни це, као и по ро ди це чи ја све ште ни ца је же на, 
мај ка – ни је по треб на рав но ду шна ши ро ка јав ност као ин-
сти ту ци ја, не го са мо ком ши је, бли ски, бли жњи… ра ди жи-
вљег ди а ло га и ис по ве сти, а не за не ка кву ТВ – „ага пе”.)

Та кав је та да – у су пар ни штву раз ли чи тих сли кар ско-
-кри ти чар ских шко ла – био оби чај, јер то – све са ве зно, „по-
ли тич ки зна чај но” – су пар ни штво је би ло та кво, да је оне-
мо гу ћа ва ло не са мо ди а лог, не го чак и по ле ми ку.

*
А „су бјек тив ност дру га ЖВ” се, ка ко твр ди Ч. К., „на ро-

чи то огле да у то ме што ЖВ „уда ра по се бан ак цент на из раз 
лич но сти у умјет но сти”, те се „у свом су бјек ти ви зму осла ња 
на Вен ту ри ја ко ји” (три ве ка пре Кан та!) „по ла зи од Кан та 
и Кро чеа”, и та ко „друг ЖВ од ри че марк си стич кој есте ти ци 
пра во и на по сто ја ње”. 

У тим на сту пи ма је уред ни ку и иде о ло зи ма Осло бо ђе ња 
на ро чи то сме та ло мо је ис ти ца ње вред но сти сли кар ства Бо-
шка Ри си мо ви ћа, емо тив но за ви чај но ве за ног за тра ди ци ју 
Чач ка и Ср би је. 

Та кав од нос штам пе пре ма чи та вој гру пи са ра јев ских 
уни вер зи тет ских на став ни ка би ће од 1959. или 1960. све че-
шћи, те ће то би ти и раз лог за „ве ли ку се о бу или бје жа ње 
са ра јев ских ин те лек ту а ла ца, за Бе о град и За греб” (о че му је 
и Есад Ћи мић на пи сао по зна ту књи гу у ко јој по и мен це по-
ми ње и „слу ча је ве” свих нас).

* * *
[82] ЈОШ ЈЕ ДАН СЛИ КАР СЕ АФИР МИ САО: Фра њо Ли
кар, Се дам да на, бр. 68, 2. сеп тем бар 1954. 

У че му је мо дер ност ком по зи ци је? – Кад јед но лич ност 
ре да и рит ма от кла ња ју и сли ку ожи вља ва ју – ак цен ти.

[83] НА СВО МЕ ТЛУ – Са мо стал на из ло жба Ма рија Ми
ку ли ћа, Се дам да на, бр. 74, 14. ок то бар 1954. 

За ви чај на сплит ска ин то на ци ја… пор тре ти (ре про ду-
ко ван пор трет На де Па ла ве стре)… У пор тре ти ма тра жи 
син те зу до ба у ко јем жи ви сли кар.
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[84] Са ра је во: УС ПЕ ЛА ИЗ ЛО ЖБА РА ДЕН КА МИ ШЕ
ВИ ЋА, НИН, Бе о град, 24. ок то бар 1954.

Ру ко пис је био јед на кра ћа сту ди ја, ви ше од по ла та ба ка, 
али га је ре дак ци ја НИН-а скра ти ла.

*
Ина че сам та да, 1954, био у за вр шној фа зи ра да на док-

тор ској ди сер та ци ји, у ко јој се, ту ма че ћи умет нич ко осе ћа-
ње про сто ра и об ли ка, осла њам на Кан то ва пи та ња (што 
сам и јав но, у пре да ва њи ма на фа кул те ту из ра жа вао), а не 
на „зва нич но уни вер зи тет ског и ака де миј ског Хе ге ла (па, 
да кле, ни на Марк са”). 

Ту мо ју док тор ску ди сер та ци ју ће у ле то 1961. бе о град-
ски мла ди кри ти чар (та да зва нич ни, ма да још по чет ник) 
на па сти ве о ма оштро као „не на уч ну”, мно го оштри је не го 
„Са ра је во и Ки сић”, па и без (ка сни је) Ки си ће ве спрем но сти 
на сми ре ње и ди а лог, јер 

13. ав гу ста 1954. Че до Ки сић, да кле, „про вин ци ја”, об-
ја вљу је – у по мир љи вом то ну ди а ло га – Са вре ме на умјет
ност и про блем естет ског си сте ма, свој од го вор на мо је 
на пи се и пре да ва ње (о скулп ту ри и ар хи тек ту ри)… као да 
је глав но пи та ње и за го нет ка чо ве ко ва ис ку ство-про шлост-
-узрок (у умет но сти би ће-есте ти ка-об ја шње ње на стан ка), а 
не сми сао-бу дућ ност-осе ћа ње-бо жан ска при ро да).

*
[85] МЕ ШТРО ВИЋ И СА ВРЕ МЕ НИ СУ КОБ (У СА МОМ 
МЕ ШТРО ВИ ЋУ) СКУЛП ТО РА С АР ХИ ТЕК ТОМ, кра јем 
ма ја 1955.

Док тор ска те за пре да та Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду на ка те дри исто ри је умет но сти, ше фу ка те дре ака де-
ми ку, проф. др Све то за ру Ра дој чи ћу. 

По што ћу школ ске 1956–57. – баш у ве зи с ин тер на ци о-
нал но по ста вље ним пи та њем са вре ме ног од но са ар хи тек ту-
ре и скулп ту ре! – као сти пен дист Вла де Фран цу ске, бо ра ви ти 
у Фран цу ској, то је од бра ну те зе Ко ми си ја бе о град ског Фи-
ло зоф ског фа кул те та од ла га ла, та ко да ћу је бра ни ти тек по 
по врат ку из Фран цу ске, ма ја 1958.

* * *
Од сеп тем бра 1955. до ју на 1956, у Бе о гра ду, у ка би не ту 

проф. Ђур ђа Бо шко ви ћа, ко ји (на Ар хи тек тон ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду и, као гост, у Са ра је ву) пре да је исто ри ју 
умет но сти – у ар хи тек ту ри. 

То је и мо ја стру ка исто ри ја ци ви ли за ци је… 
– че шки, пра шки: као гра на исто ри је ци ви ли за ци је! 

ов де као умет ност у ар хи тек ту ри (у про сто ру, а не не по вр-
ши ни) и функ ци ја ар хи тек ту ре у ци ви ли за ци ји – те и пре-
да ва ња у Са ра је ву (и при ло ге са ра јев ској штам пи) оба вљам 
баш ка ко је то чи нио и про фе сор Бо шко вић: с њим, као 
ње гов аси стент, го сту јем – из Бе о гра да! Та да сам оба вљао 
и пре да ва ња јав на у Бе о гра ду – на на род ном и рад нич ком 
уни вер зи те ту и би бли о те ка ма, али по не кад и на фа кул те ту, 
као за ме на проф. Бо шко ви ћу…

[86] ДА РАЗ ГО ВА РА МО? – АЛИ НЕ О СЛИ КАР СТВУ И 
ЕСТЕ ТИ ЦИ!,* Се дам да на (по след њи број то га ли ста), 19. 
април 1956.

У по след њем бро ју ли ста Се дам да на ре дак ци ја же ли да 
го во ри мо о оно ме што ми је нај при влач ни је: о ру ској ли те
ра ту ри, на ро чи то о пе сни ци ма, а по себ но о суд би ни Ма ја
ков ског… и ње го вом Хлад ни туш, дра ми отре жње ња по-
сле ре во лу ци је, по треб ног Ма ја ков ском, али и по сле рат ног 
ру ског (и на шег?) отре жње ња, по треб ног на ма сви ма… 

* У оригиналу: „Да говорим али не о сликарству…”
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Од Два де се тог кон гре са Ко му ни стич ке пар ти је СССР-а 
дру га чи је ће би ти при ка зи ва на и ру ска ли те ра ту ра: 

(да је Исто ри ја пред мет фи ло зо фи је за то што је – као и са
ма по е зи ја-ли те ра ту ра-осе ћа ње-тај на – пред мет фи ло зо фи је! 

јер је исто ри ја аутен ти чан са др жај ли те ра ту ре, по е зи је, 
до сту пан са мо та лен ту пе сни ка-исто ри ча ра, јер је – већ у 
Оте че стве ном ра ту 1941–45 – по ста ло ја сно да 

 9 исто риј ска свест ни је ни на у ка, ни иде о ло ги ја, не го осе
ћа ње, као и ве ра, 

 9 у ко јој се, као су бјект (хи по ста за) исто ри ја ја вља у људ
ском би ћу – лич ност! 

 9 и то не са мо као осе ћа ње сми сла, не го 
 9 и као осе ћа ње при пад но сти (кон крет ној и огра ни че ној) 

на ци о нал но-исто риј ској за јед ни ци ко ја је 
 9 трај на, исто риј ска, мо рал на са мо као тај на осе ћа ња 

исто риј ске за јед ни це! Исто риј ски спо ме ни ци, до ка зи и 
ар хи ви су спо ме ни ци то га осе ћа ња, лич но сти (лич но-
сти, као би ћа од ре ђе ног осе ћа њем сми сла).

[87] НА ГО ВЈЕ ШТА ЈИ УМЈЕ СТО ПРЕ ГЛЕ ДА, Кон гре сна 
из ло жба Са ве за ли ков них умјет ни ка Ју го сла ви је, Осло бо-
ђе ње, Са ра је во, 13. мај 1956. 

уз Кон грес ли ков них умјет ни ка Ју го сла ви је, у Са ра је ву. 
По ре ђе ње сли ка ра Ср би је и Сло ве ни је.

[88] ТРА ЖЕ ЊЕ ХУ МА НОГ У ОД НО СУ АР ХИ ТЕК ТУ РЕ 
И СКУЛП ТУ РЕ, есеј, Пре глед, Са ра је во, 1956.

* * *
[89] Го ди на 1950–их, по го то во 1956.

Са ра је во је (на рав но, у са мом Са ра је ву, Тре би њу, Мо-
ста ру) та да би ло сма тра но и сва ког ле та до жи вља ва но уни-

тар но-ју го сло вен ски (ан ти-пар тиј ски, про тив НА ТО-ко-
му ни зма Ти то вог): као ре ал ни и мо гу ћи ад ми ни стра тив ни 
цен тар Дал ма ци је! 

Та ко да се, под тим ути ском, и у ро ма ну Ме ше Се ли-
мо ви ћа, Дер виш и смрт Ја дран и Ду бров ник до жи вља-
ва ју… 

(ка ква на ив ност на ро да сре ди шњег Бал ка на, па и Мо ме 
Ка по ра, Зу ке Џум ху ра, сли ка ра Ми ле та Ћо ро ви ћа, па и Ме-
ше Се ли мо ви ћа, Иве Ан дри ћа и др.!)

…као но ви, а ина че тра ди ци о нал ни, за вет ни ду хов ни 
про стор ме ди те ран ске Бо сне и Хер це го ви не и Са ра је ва! 

Упра во те јед не, 1956. го ди не, по кре нут је – ју на 1956, у 
Са ра је ву! – но ви лист, „ate lje, pri mje nje na umjet nost, li kov na 
umjet nost, ar hi tek tu ra, in du strij ska este ti ka”. 

По ред ар хи тек та Во је Ко ва че ви ћа, у Са ра је ву ра де (и 
ста ну ју, жи ве) ар хи тек ти Спли ћа ни Жар ко Тур ке то, Бран ко 
К. (?), Ву ко Бом бар де ли и др., при ву че ни ве ли ким пла но ви-
ма о „но вој уло зи Са ра је ва”!… 

Са два сплит ска ар хи тек та, та да Са рај ли ја ма, био сам 
је дан од три по кре та ча то га ли ста ate lje, а пред ви ђен и као 
глав ни са рад ник то га ли ста, јер је планирана са др жи на то га 
ли ста би ла и те ма мог док то ра та. 

За то сам три пу та био пре да вач у Спли ту, у ате љеу Ву ка 
Бом бар де ли ја и у Ин сти ту ту Кру на При ја те ља одр жао увод-
на пре да ва ња. 

У пр вом бро ју то га ли ста су би ла и два мо ја при ло га 
([90] и [91]), али сам пи сао са мо за пр ва два бро ја, јер већ 
сеп тем бра кре ћем, на го ди ну да на, у Фран цу ску, као сти пен-
дист вла де Фран цу ске, али и као уче сник ме ђу на род ног са
ве то ва ња о од но си ма ар хи тек ту ре и умет но сти. 

У ово, но во вре ме, вре ме пла не та ри зма, мон ди а ли зма, 
тј. Све та тех ни ке, ни са ма Евро па ви ше ни је кла сич на 
ци ви ли за ци ја За па да па чак ни ци ви ли за ци ја (али ни 
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„па лан ка”), (та ко да је и лич ност стра нац већ и у ци ви ли за-
ци ји За па да!), али смо се ми на да ли да ће бар у нас, на Бал
ка ну, би ти очу ва на кла сич на хар мо ни ја ко му на (оп шти на, 
„ма лог ми ста”) ци ви ли за ци је, ме ди те ран ске!

*
[90] „УЗ ПР ВИ БРОЈ”, atelje, јун 1956. 

O ци ви ли за циј ском при ма ту ар хи тек ту ре и је дин ству 
(ускла ђи ва њу) ар хи тек ту ре и јав ног жи во та са кул ту ром, 
си сте мом вред но сти (са про роч ко-пе снич ком ре чи) – па и 
ар хи тек ту ре са ли ков ном умет но шћу, али и о по тре би да се – 
ра ди са ме се бе! – ли ков на умет ност при ла го ди тех ни ци (као 
ико на зи ду, у фре ско-жи во пи су цр кве), јер тех ни ка (је зик) 
ли ков не умет но сти је не про ме ње на, оста ла иста као и у кла-
си ци! па мо ра сво ју јав ну по ја ву и жи вот да при ла го ди ар-
хи тек ту ри, чак но вој тех ни ци гра ђе ња – ра ди ускла ђи ва ња 
свог из ла га ња са ар хи тек ту ром, као што je Бог, Син Бо жи ји, 
узео на Се бе об лик чо ве ка да би се та ко по ја вио у све ту, ме ђу 
љу ди ма и био схва ћен! … Хар мо ни ја – ме ди те ран ска!

[91] СПО МЕ НИК МАРК СУ И ЕН ГЕЛ СУ У БЕ О ГРА ДУ – 
Је дан при го вор на гра ђе ном про јек ту, Атеље, Сарајево, јун, 
1956.

Чла нак је по ну ђен нај пре Бор би и НИН-у, али су га обе 
ре дак ци је од би ле; а ка ко у жи ри ју за тај спо ме ник био Мо-
ша Пи ја де, он је чуо за то од би ја ње при го во ра, исме јао је обе 
ре дак ци је и по ру чио Са ра је ву да са ми об ја ве или чак по кре-
ну та кав свој лист и сло бод но об ја ве чланак. 

Та ко је исти овај чла нак об ја вљен у пр вом бро ју овог 
ли ста atelje ко ји је по кре нут и уз по др шку Ар хи тек тон ског 
фа кул те та у Са ра је ву (Ја хи ел Фин ци, Ју рај Нај дхарт, Ду шан 
Сми ља нић, све пред рат ни „пра шки ђа ци” и след бе ни ци, 
а учи те љи мла дих ар хи те ка та те шко ле, ко ји ће се ка сни је 
про чу ти у све ту и у Ју го сла ви ји). 

У ово ме члан ку се трг и про јект спо ме ни ка Марк су упо-
ре ђу ју са ар хи тек ту ром то та ли тар них ре жи ма.

*
[92] ИДЕ ЈЕ И СЛИ КЕ*, Осло бо ђе ње, Са ра је во 30. сеп тем бар 
1956.

 9 Бе о град ска гру па: Ба јић, Во за ре вић, Ву ја кли ја, Лу ко вић 
и

[93] ИЗ ЛО ЖБА (БЕ О ГРАД СКЕ) „ДЕ ЦЕМ БАР СКЕ ГРУ
ПЕ” У СА РА ЈЕ ВУ, Ослобођење, 1. ок то бар, 1956.

 9 Пе тро вић (Зо ран), Ср би но вић, Ће лић, То ма ше вић, Ци-
гар чић

* * *
[93/а] Су тра дан, 3. ок то бра 1956. от пу то вао сам за Па риз, на 
це лу школ ску го ди ну.

Од ОК ТО БРА 1956. ДО ЈУ ЛА 1957, Па риз, Фран цу ска, 
сти пен дист Вла де Фран цу ске… 

По што је на ша кул ту ра европ ска, али – из вор но, про-
роч ки и ства ра лач ки – ви зан тиј ска, за вет на, тј. ју део-хе-
лен ска, он да је то „Ис ток” (у ан тич ком, кул тур но-вер ском 
зна че њу), тј. Евро-Ме ди те ран (а не Евро-За пад или Евро-
Атлан тик), те је наш сан-фан та зи ја био да Са ра је во бу де 
цен тар Бо сна-Ме ди те ра на. 

Tо зна чи да и за пад ни, „хр ват ски” део Кра ји не – срп-
ске! – бу де при кљу чен бо сан ском, ис точ ном, Ћо пи ће вом, 
Скен де ро вом, Мла де на Сто ја но ви ћа (бра та Сре те но вог), 
Зи је Ди зда ре ви ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа, по себ но Иве Ан дри-
ћа, што је чи ка Мо ши на „ан ти-хр ват ска” иде ја. 

* У оригиналу: „Слике и идеје”.
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Та ко сам и ја – у сво јој исто ри ји умет но сти, Умет ност 
у пет епо ха – ду хов ни цен тар Евро пе, Ме ди те ран ску епо ху, 
ви зан тиј ску! бит но одво јио, јер и на ше ико не, фре ске, ли-
тур ги ја-тра ге ди ја, ма на сти ри (од Хи лан да ра до Фру шке Го-
ре) спа да ју у Ме ди те ран, 

ко ји (Евро-Ме ди те ран, Евро-Југ) тре ба одво ји ти од 
Евро-За па да (у ко ји спа да ју ба рок, аустро-пра во сла вље, и 
мо дер ни сти, те ме ака де ми ка Ме да ко ви ћа), 

па сам на чи нио чи тав план ду бљег про у ча ва ња Ме ди-
те ра на – да га про ве рим баш у Фран цу ској, а у скла ду са 
иде ја ма Ка мија и са оном рас пра вом – су ко бом мо дер ни ста 
са тра ди ци о на ли сти ма, ме ди те ран ци ма Фран цу ске ([34] – 
Сло бо да ства ра ња, а не ле по та). 

За то сам у Па риз от пу то вао (за то и фран цу ску сти-
пен ди ју до био), са де го ли стич ком иде јом да је За пад (да-
кле и ба рок и мо дер на, ви ди [34] и [43], „ре а ли сти и мо-
дер ни сти”) бит но одво јен од срп ске исто ри је-кул ту ре-ду
ше-иден ти те та. И то упра во ми слим да ко нач но утвр дим 
у Па ри зу, у кон так ту са Ака де ми-де-бо зар (des be a ux-arts, 
пре ко Ети ен Су рио-а), а по себ но он да – уз по моћ Чи ка 
Мо ше „Кра ји шни ка”, умет ни ка, сли ка ра, про тив ни ка мо-
дер ни ста и Њу јор ка! 

Њу јорк је но ви, ан ти-па ри ски свет ски цен тар ли ков не 
умет но сти, про ти ван не са мо Па ри зу, „ме ди те ран ци ма”, не-
го и Пра во сла вљу, „ју део-грч ком хри шћан ству”! 

Tо ћу утвр ди ти (ка сни је по себ но у За гре бу, али) већ и 
1957. у Па ри зу и Фран цу ској, оби ла ском Про ван се и Ави њо-
на – па и то (ар хи тект-кон зер ва тор Мил ка Ч. и ја) у са рад њи 
са фран цу ским, та да „нај пер спек тив ни јим књи жев ни ком 
Фран цу ске”, та ко ђе Је вре ји ном, Жорж Пе рек (за љу бље ним 
у Бе о гра ђан ку Мил ку Ч.). 

Он ће – баш због те иде је о Евро пи Ме ди те ран ској 
(Евро-Ме ди те ран!), би ти и мој гост 1957. у Са ра је ву… и на-
пи са ти дра му Са ра јев ски атен тат… 

О том при ја тељ ству и мо јој са рад њи са Пе ре ком го во-
ри се мно го у књи зи о Жорж Пе ре ку (стра не 178–180, 184, 
187, 193–196, 203, 213, 230, 296, 467, 546), али и о са рад њи с 
на шим сли ка ри ма, по себ но са пок. Мла де ном Ср би но ви-
ћем (стра не: 193–198, 202–203, 411, 436491, 546): Da vid Bel los, 
Ge or ges Pe rec, une vie dans les mots, ed. Se uil, 1993)

*
Го ди не 1956/57. бо ра вим у Фран цу ској, као сти пен-

дист вла де Фран цу ске, где ће се одр жа ва ти сим по си о-
ни (фи ло со фа) упра во на мо дер ну и ве о ма ак ту ел ну те-
му од но са ар хи тек ту ре и ли ков не умет но сти, у мо дер но 
„Вре ме тех ни ке”, у „Све ту тех ни ке” (ка ко се већ и на зи-
ва са вре ме на „ци ви ли за ци ја нео ли бе ра ли зма”, тех нич ке 
мо ћи по је дин ца ко ји ти ме гу би ин те рес за тај ну људ ске 
лич но сти: „не ма у на у ци и тех ни ци ни ка кве људ ске ни 
бо жан ске тај не!”), јер нео ли бе рал, „ве ли каш тех ни ке” 
ни је ни за ин те ре со ван (ни је тех нич ки за ин те ре со ван!) 
за тај ну људ ске лич но сти, за сми сао, лич ност, исто ри ју 
и ве ру! 

Бо ра вак у Фран цу ској био је при пре ма за од бра ну те зе 
на ка те дри исто ри је умет но сти (али и за раз у ме ва ње по ра-
за Фран цу ске!). На и ме, чи та ва ме та фи зи ка (тј. фи ло зо фи-
ја, и фе но ме но ло ги ја, и ње ни след бе ни ци као Хај де гер, фи-
ло зо фи ег зи стен ци је, Сар тр и др.) по ка за ла се не моћ ном 
да од го во ри на пи та ња ко ја је по ста вио Кант – упра во на 
пи та ња сми сла и пи та ња вред но сти и вред но ва ња, да кле, 
и са ме исто ри је… 

На пи та ња из ла за и на де ко ја су, у ово „Вре ме тех ни-
ке”, упу ће на – умет но сти, а не фи ло зо фи ји и на у ци (јер за 
од го вор на пи та ње сми сла моћ на је са мо по е зи ја – ЛМ, П, 
151–190! – а не на у ка и ме та фи зи ка, фи ло зо фи ја!)
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* * *
[94] ЛЕ ЊИН, ГО ДИ ШЊИ ЦА СМР ТИ, пре да ва ње на Рад-
нич ком уни вер зи те ту, Са ра је во, 1. но вем бар 1957.

Пре да ва ње у сти лу Марк со вог пи сма Ен гел су (Пре во ди, 
[5], на стр. 11/133) о узро ку про па сти Па ри ске ко му не: про-
па ла је због од су ства мо ра ла во де ћих ре во лу ци о на ра, због 
ре во лу ци је као ре во лу ци о нар ног те ро ра, због од су ства ре-
во лу ци о нар ног аске ти зма! 

Ни је би ло мо рал них узо ра и при ме ра ко је је „Пар ти ја 
Ста љи на” (очи глед но и Ти та) од ба ци ла. А ни је би ло за то 
што ни је би ло ни пи та ња о сми слу. Tо пи та ње ни је на уч но, 
ни ака дем ско, ни фи ло зоф ско, не го ду хов но, бит но, о при-
ро ди људ ског би ћа!… 

Tоме пре да ва њу 1. но вем бра 1957. при су ству је мла ди, 
углав ном про срп ски свет ко ји у Са ра је ву – на Рад нич ком 
уни вер зи те ту, „са ра јев ском Ко лар цу” – пред ла же те ме пре-
да ва ња. Тај мла ди уни вер зи тет ски свет је свет из ри чи тих 
про тив ни ка Пар ти ја-по ли ти ке на ци о на ли зма (на ци о нал-
не др жа ве, у Бо сни Му сли ма на, „ве ли ко М”), по ли ти ке ко ја 
има два цен тра, 

За греб и Са ра је во (оба ти тов ска, оба про тив „бе о град-
ског цен тра ли зма” УДБ-е, ко ја, ме ђу тим, мир но по сма тра 
ова ква, „ан ти-ле њи ни стич ка, ан ти-ста љи ни стич ка, ан ти-
ИБ” – пре да ва ња.

То ће пре да ва ње – 7. но вем бра 1957. и за Ра дио Са ра је
во! – би ти уне то и у пр ве скрип те Hi sto ri je ci vi li za ci je, [137/1], 
у За гре бу, 1962/63)

[94/а] ЖУ ТА МА РА МА, Са ра је во, 4. но вем бар 1957. 
 9 по сле пре да ва ње на Рад нич ком уни вер зи те ту – 1. но-

вем бра о го ди шњи ци смр ти Ле њи на и о ре во лу ци о нар ном 
аске ти зму и мо рал ном при ме ру – мла ди при сут ни свет био 
је ве о ма за до во љан и бли зак… („ма ха ли су жу том ма ра мом, 
бо јом де мо кра ти је”?!) 

А за ме не и Ду шку, 4. но вем бaр 1957?! Био је то дан пре-
по ро да и пр ве ја сне и ра до сне све сти о сми слу исто ри је, 
лич но сти и жи во та!

[95] ПРЕД СЛИ КА МА РА ДЕН КА МИ ШЕ ВИ ЋА – Им
пре си је из Умјет нич ког па ви љо на, Осло бо ђе ње, Са ра је во, 
11. ма ј 1958. 

Ре про ду ко ван Пор трет дје вој ке Д. К.* (јед не сви ле не 
„Жу те ма ра ме”). Тај пор трет је от ку пи ла Ра дио ста ни ца 
Са ра је во, ма да је Ра ден ко обе ћао да ће – за мо је при ка зе, 
као при ја тељ ски дар, тај пор трет по кло ни ти или про да ти 
(јеф ти но) ме ни. А он да је про дао (ску по) Ра дио Са ра је ву, а 
ја сам га „от ку пио” од Ра дио-Са ра је ва… пла тив ши то ни-
зом бес плат них пре да ва ња на ра ди ју о исто ри ји ци ви ли
за ци је… пре да ва њи ма ко ја ће ка сни је ући и у пр ве скрип-
те исто ри је ци ви ли за ци је, у За гре бу. [137]

У на сло ву ове кри ти ке сто ји „им пре си је”… Тен де ци о-
зно! јер сам за сту пао ми шље ње да при каз умет нич ких де-
ла мо же да бу де са мо им пре си ја (лич ни до жи вљај де ла), 
а не кри ти ка, по го то во не при ме на не ког есте тич ког или 
фи ло зоф ског, со ци о ло шког и слич них прин ци па. У то ме је 
био и су коб са ко ле га ма кри ти ча ри ма, са уоби ча је ним мо-
дер но-есте тич ким при сту пом умет нич ке кри ти ке умет-
нич ком де лу… При каз се за вр ша ва ре чи ма: 

„Че му свр ста ва ње Ми ше ви ћа, или би ло ко јег умет ни-
ка, у не ки пра вац или шко лу?… Ма ка ква да је ана ли за 
умет нич ког де ла, оста је чу ђе ње: зар је мо гу ће да се та ква 
дра ма чо вје ко ва мо же из ра зи ти бо ја ма?”

[96] ВЕ ДРИ НА И УЗ БУ ЂЕ ЊЕ (По не се ност) – Из ло жба 
сли ка Ни ко ле Гра ов ца (ре про дук ци ја Би стрик, пре део 
Са ра је ва у под нож ју Тре бе ви ћа), Осло бо ђе ње, Са ра је во, 25. 
мај 1958. 

* „Д. К.” је Душка Крстајић, будућа Видовићева супруга.
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Че сто ћу ка сни је по се ћи ва ти ате ље Гра ов ца у Бе о гра ду, 
на Ко сан чи ће вом вен цу, где је око 1980, ате ље имао и Аца 
То ма ше вић (са Гор да ном) и Гра о вац са же ном чи ји брат је 
сту ди рао (1939–1941) у За гре бу (пре зи ме јед но сло жно, као 
Рот, Рац, Рис, Рем – за бо ра вио сам). Вр ло ве дри љу ди. И у 
сли кар ству! То је из 1930-их Би је ли ће ва гру па сли ка ра. „Све 
ку ће на сли ка ма… у бо ја ма као кри ла леп ти ро ва… Скром-
ност, стал ност, ти хо за до вољ ство – то је он, Ни ко ла Гра о-
вац. И то је срод ност са Јо ва ном Би је ли ћем.”

[97] НИ МО ДЕР НО, НИ КОН ЗЕР ВА ТИВ НО – НЕ ГО ТРАЈ
НО, О сли кар ству Ра ден ка Ми ше ви ћа, Из раз, Са ра је во, јун 
1958. 

[98] ОД БРА НА ДОК ТОР СКЕ ДИ СЕР ТА ЦИ ЈЕ МЕ ШТРО
ВИЋ И СА ВРЕ МЕ НИ СУ КОБ СКУЛП ТО РА С АР ХИ ТЕК
ТОМ, Фи ло зоф ски Фа кул тет, Бе о град, ју н 1958.

Текст од бра не об ја вљен je као Пред го вор те зи кад је из-
да та као књи га.

Од бра њен је пред ко ми си јом ко ју су чи ни ли мен то ри: 
про фе со ри Све то зар Ра дој чић, Алек сан дар Де ро ко, Ђур ђе 
Бо шко вић, мај стор скулп ту ре Сре тен Сто ја но вић (рек тор 
Ака де ми је ли ков них) и Ми лош Ђу рић ко ји је (у скла ду с 
пред рат ним, још са мо овај ме сец ва же ћим за ко ном о док-
то ра ту и од бра ни) за тра жио да га – у по ле мич ком ди а ло гу 
с кан ди да том о са вре ме ној фи ло зо фи ји и есте ти ци фе но ме-
но ло га и нео кан то ва ца – за ме ни про фе сор са вре ме не фи ло-
зо фи је др Бог дан Ше шић, ко ји ина че ни је био мен тор. Пре 
то га ме проф. Ми лош Ђу рић дис крет но и на са мо за пи тао да 
ли сам спре ман за ди а лог о са вре ме ној фи ло зо фи ји и есте-
ти ци, „с об зи ром на то да Ја” (тј. про фе сор Ђу рић), „ни сам 
спре ман”.

При су тан од бра ни био је и Ни јаз Ди зда ре вић, та да за-
ду жен за др жав ну кон тро лу ка дров ске по ли ти ке на Са ра јев-
ском уни вер зи те ту. По за вр ше ној од бра ни и про гла ше њу, 

при шао ми је и нај ср дач ни је че сти тао, ра ду ју ћи се да ће у 
ме ни има ти са рад ни ка као што сам био у ли сту Се дам да-
на! Још увек је у ме ни гле дао дру га свог по кој ног бра та Зи је 
Ди зда ре ви ћа, стра да лог у Ја се нов цу „тач но пре ше сна ест 
го ди на”, ма ја 1942.

[99] ВЕ ЛИ КИ ДА НИ НА ДА ЊА – Рат но при ја тељ ство из
ме ђу Нор ве жа на и Ју го сло ве на, Осло бо ђе ње, Са ра је во 25. 
сеп тем бар 1958.

По во дом до ла ска нор ве шког пре ми је ра Гер хард се на. 
Овај чла нак је об ја вљен и у књи зи Да се не за бо ра ви.

На пис ни је рат нич ки, као ни при ја тељ ство, не го ло го-
ра шки, као и при ја тељ ство. Љу ди и же не Нор ве жа ни су та-
мо, по сле на шег успе лог бег ства, др жа ли ми су за хвал ни цу 
у цр кви, а без њи хо ве по мо ћи на ша бек ства не би, на оном 
Се ве ру, би ла ни мо гу ћа, та ко да су та бек ства њи хо во до бро 
де ло, а не наш под виг (сем ри зи ка од пр вих не ко ли ко сто-
ти на ме та ра ко ли ко је би ло мо гу ће да нас го ни те љи и пси 
на ђу).

[100] СЛО БО ДА СТВА РА ЊА, Осло бо ђе ње, Са ра је во, два 
бро ја, 10. и 11. ок то бар 1958. 

(Сло бо да у зна че њу осе ћа ња сло бо де, осе ћа ња као је ди-
не, а Бо гом да не мо гућ но сти ства ра ња), есеј у два на став-
ка, о хар мо ни ји (осе ћа њу сло бо де умет ни ко ве лич но сти уз 
осе ћа ње хар мо ни је умет ни ка са за јед ни цом ко јој ра до сно 
по кла ња или по све ћу је сво је де ло), јер 

хар мо ни ја (нај ви ша вред ност и сми сао ци ви ли за ци-
је ме ди те ран ске, хри шћан ске) је мо гу ћа са мо на дах ну та, 
умет нич ка, хар мо ни ја са за јед ни цом у ко јој је и умет ни ко ва 
лич ност, а ко ја – у тој за јед ни ци! – над жи вља ва сво ју смрт-
ну ин ди ви дуу, да кле, 

хар мо ни ја са за јед ни цом над вре ме ном исто риј ском, 
ду хов ном (а не по ли тич ком за јед ни цом вла сти).
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[101] КОР БИ ЗИЈЕ, Осло бо ђе ње, Са ра је во, 15. и 16. фе бру ар 1959. 
(ре дак ци ја да ла на слов „Мит Кор би зи је”, о ар хи тек ти Le 

Cor bu si er). 
Под на сло ви: 1. Стам бе на је ди ни ца у Мар се ју 2. Кор-

би зије ов ур ба ни зам 3. Ур ба ни за ци ја про тив умјет но сти 4. 
Бит на но ви на мо дер не ар хи тек ту ре је про грам 5. Шта оста је 
ар хи тек ту ри као умјет но сти? (јер она је умјет ност са мо ако 
је тра га ње за ље по том про стор не хар мо ни је)

*
[102–105] Ја ну ар–ју ни 1959, у че ти ри бро ја 

(два бро ја и два дво бро ја) ча со пи са
 Жи вот

О по е зи ји – Пе сник се ра ђа, I–IV књи га,

102 I = стр. 51–69 = 19 стра на
103 II = стр. 83–96 = 14 стра на

104 III = стр. 227–237= 11 стра на
105 IV= стр 276–296= 21 стра на

укуп но 65 стра на књи ге о по е зи ји
 9 Пр во: ис ка зи нај зна чај ни јих пе сни ка свет ске исто ри је 

о по е зи ји
 9 Дру го: по е зи ја ни је де ло са ме сло бо де, мо ћи ко ју има ми-

шље ње (тј. ми шље ње о ис ку ству)… не го осе ћа ња, па и сло-
бо де тек као осе ћа ња сло бо де! По е зи ја за то не по твр ђу је 
фи ло зо фи ју, не го се, на про тив, по е зи ја по ка зу је као иза
зов и от пор осе ћа ња фи ло зо фи ји, или као прет по став ка 
(по сту лат и пре те ча) фи ло зо фи је… Са ми пе сни ци се ре-
вол ти ра ју на фи ло зоф ску иде о ло ги ју (по ко јој фи ло зоф ска 

ми сао има моћ пе снич ку)… Ка ко фи ло зо фи ја ипак за се бе 
ко ри сти тај ре волт пе сни ка?… Нај ве ћу за бу ну о по е зи ји 
иза зи ва ју ро ман ти чар ске естет ске те о ри је… У че му је спе-
ци фич ност по ет ског осе ћа ња (је ди не ства ра лач ке по ет ске 
си ле)?… ипак осе ћа ње, а не ин те лект, моћ ми шље ња… То 
не зна чи да пе сник ни је и ин те лек ту а лац, чо век ко ји бра-
ни си стем вред но сти не ке ци ви ли за ци је (као што су пре 
то га мо на си бра ни ли си стем вред но сти ци ви ли за ци је)… 
По е зи ја је има ги нар на (не ре ал на) ап со лу ти за ци ја лич но
сти чо ве ка… Уса мље ност-ми кро ко змос-ка тар за чо ве ка и 
би ће као би ће – ко је је са мо осе ћа њем (а не ми шље њем!) 
би ће-по-се би (не по не ка квом пој му о би ћу), па за то би ће 
из лаз (из лаз из се бе) има – у по е зи ји!

[106] ХА МИД ЛУ КО ВАЦ И ОСТА ЛИ (О илу стра ци ји у 
де чи јој књи жев но сти), Жи вот, бр. 6, Са ра је во, ју ни 1959, 
стр. 337–343. 

До жи вљај (им пре си ја, ути сак) и по ку шај ли те рар ног 
од зи ва на по зив Ха ми до вих цр те жа… Ха ми дов (ус пео) по-
ку шај да – у ма шти, и то пред де те том – од и гра де те то ву 
уло гу цр та ча-илу стра то ра, а да при то ме он (Ха мид) бу де 
све стан од го вор но сти зре лог чо ве ка ко ји мо ра да до жи ви, 
тј. схва ти де те. А не сме (нео збиљ но је и нео д го вор но) да 
бу де де ти њаст!

[107] и [108] Ју ли-ав густ 1959, 
Жи вот 
бр. 7–8, 

два на пи са (есе ја):

[107] ХАЈ ДЕ ГЕР О УМЈЕТ НО СТИ, Жи вот, бр. 7–8, Са ра је-
во, ју ли–ав густ 1959.

Про тив сва ког – па и нај но ви јег, Хај де ге ро вог – по ку-
ша ја да фи ло зоф ска ди сци пли на, би ло есте ти ка би ло са-
ма он то ло ги ја, бу де пред ста вље на као осно ва умет нич ког 



174 175

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

до жи вља ја и при ка за са ме умет но сти. Не моћ фи ло зо фи је 
пред умет но шћу (као и пред осе ћа њем ве ре, или исто ри је, 
лич но сти, сло бо де) – то је пр ви став у ис ку ству аутен тич-
ног умет нич ког до жи вља ја. Че му он да есте ти ка? Фи ло зо-
фи ја је грех ума (пра ро ди тељ ски грех) пре ма тај ни људ ске 
лич но сти, ду ха, осе ћа ња, Бо жи јег да ра и бла го сло ва.

[108] НА СМЕ ЈА НИ СЛИ КАР РИ СИМ (Бо шко Ри си мо вић, 
Ча ча нин у Са ра је ву), Жи вот, бр. 7–8, ју ли–ав густ 1959.

[109] ПРЕ О РИ ЈЕН ТА ЦИ ЈА ПОЉ СКОГ СЛИ КАР СТВА 
(По во дом Из ло жбе 23 пољ ска сли ка ра у Са ра је ву), Осло бо-
ђе ње, Са ра је во, 2. ав гу ст 1959. 

(За умет нич ку, па и ин те лек ту ал ну јав ност гра ђан ства 
Пољ ске на ро чи то ве лик и нај ве ћи углед има ла је Ју го сла ви-
ја, а у Ју го сла ви ји по себ но Бе о град и Ср би. Али је тај углед 
Ср ба – ка ко нам го во ре не ки из ла га чи, пољ ски сли ка ри – 
сме тао на ро чи то кле ру, ка то лич ком (као и Бри та ни ји!), 

па је вр шен при ти сак да из ло жба бу де у За гре бу, 
на шта ни су при ста ја ли сли ка ри, 
па је на ђен „ком про мис”: у Са ра је ву! Јер су упра во мно-

ги Бо сан ци, у вре ме (и ути ца јем ка то лич ке) Аустро-Угар ске, 
шко ло ва ни у Кра ко ву (нпр., Јо ван Би је лић). Ме ђу пољ ским 
из ла га чи ма сли ка ри ма се ис ти че на ро чи то Му си а лович, и 
то гра фи ка ма.

*
[109/а] БРАН КОВ ДЕ СЕ ТИ! 3. ав гу ста 1959.*

Си не мој, зна мо да не ма за гроб ног жи во та („у зе мљи”!). 
Пред ста ву (ико ну) о ду ши умр лог има са мо Го спод. 
С њом смо ми ко ли ко смо исто риј ска за јед ни ца, јер са-

мо у њој смо ми с То бом (и не са мо с То бом) – ако има мо 

* Бранко је био син Жарка Видовића.

исто риј ску свест ко ја је је ди на жи ва ве ра (тј. осе ћа ње, а не 
пред ста ва о Бо гу и ду ша ма). 

Ве ра је та свест, тај – исто риј ски! – сми сао по сто ја ња. 
Ауто ке фал на Цр ква је та за јед ни ца (а на ци ја је за јед ни-

ца „брат ства-јед на ко сти-сло бо де” у тој Цр кви!), јер Бог је 
над вре ме, је ди но мо гу ће „вре ме” осе ћа ња, тај не би ћа (а не 
Би ти је и вре ме, Sein und Ze it ми шље ња). 

Бог је је дин ство про шло сти и бу дућ но сти жи во та – у 
мо мен ту ве ре и по ме на! кад смо – са Ва ма и са све ти ма!

Али, ка ко се сна ћи у све му то ме – кад Те бе не ма?
Има до ста то га о че му ми сли мо, а о че му ни је мо гу ће 

ми сли ти! Зна чи – то ни је ми сао, не го би ће: чи је? Све јед но да 
ли мо је или Тво је! (Углав ном, би ће ми сли, али би ти не зна чи 
ми сли ти. Би ти зна чи – би ти збу њен!)

*
[110] ИН ДУ СТРИЈ СКА ЕСТЕ ТИ КА, Осло бо ђе ње, Са ра је во, 
3. ав густ 1959. 

(да нас уве ре-убе де да ле по ту умет но сти има и ин ду
стри ја, па и са мо но во до ба, Свет тех ни ке!) 

Ме ђу тим, ин ду стри ја и ње ни про из во ди мо гу би ти 
„есте ти зо ва ни” (да ука зу ју на умет ност као сми сао), али 
не мо гу да ство ре или чак да бу ду умет ност, јер умет ност 
оста је умет ност, а не при ме на есте ти ке, умет нич ког ис-
ку ства. 

Пра ви на зив и де фи ни ци ја тзв. при ме ње не умет но сти 
је за то – при ме ње на есте ти ка! Про па ган да, усме ра ва ње па-
жње на си стем вред но сти, па она, при ме ње на есте ти ка, мо-
же да за до во љи и тр жи ште, мо ду, про па ги ра ни укус или 
стил, или утвр ђе не вред но сти не ке ци ви ли за ци је, а умет-
ност је „из над ис ку ства, ми шље ња и вре ме на”!
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[111] ТУ ШЕ ВИ ХЕН РИ КА МУ СИ А ЛО ВИ ЧА* (пољ ско сли-
кар ство, из ло жба у Са ра је ву), Жи вот, бр. 9, Са ра је во, сеп-
тем бар 1959, стр. 553–556. 

Об ра да, али су здр жа на, опре зна, као да се бо ји да не 
по вре ди бе ли ну па пи ра, као да је за сли кар ско-гра фич ку 
ви зи ју та об ра да за хвал на упра во тој бе ли ни па пи ра, за-
хвал на за ви зи ју… Игра иза зи ва ња пу на уз др жа не ра до-
сти… и дис тан ци је; као да фор ме на сто је да оста ну го то во 
нео ства ре не, тај не… до дир се бо ји про ве ра ва ња, па уме сто 
де фи ни са ња фор ме – са мо ат мос фе ра из ко је фор ма не пре-
ста је да на ста је (Му си а ло вич, ту шем Ду шкин де ви чан ски, 
ико ни чан пор трет).

[112] ХАЈ ДЕ ГЕР (ИПАК) НА СТО ЈИ ДА ОБ НО ВИ ЕСТЕ ТИ
КУ КАО СТВАР НОСТ БИ ЋА, КАО „ОН ТО ЛО ШКУ ЕСТЕ
ТИ КУ”,** Пре глед, бр. 9, Са ра је во, сеп тем бар 1959, стр. 179–190.

Хај де ге ро ва ме та фи зи ка за то тра жи свој ко рен – и ег-
зи стен ци ју (сми сао чо ве ко ва оп стан ка!) – у по бо жној збу-
ње но сти пред со крат ској, у ма ги ји ко смо ло ги је (и ар хај ској, 
пред-кла сич ној умет но сти!), а не у со крат ско-пла тон ској 
ан тро по ло ги ји (или у грч ком хри шћан ству)… та ко да ипак 
– чак и у пи та њу ег зи стен ци је (осе ћа ња сми сла, по е зи је) – 
оста је усме рен оно ме истом че му и „ап со лут на иде ја”: из ван 
и умет но сти и ре ли ги је, и ан тро по ло ги је,

јер ње га за ни ма жи вот као ко нач ност (вре ме) Da sein-a, 
„ду бља и од са мог чо ве ка”. То је тај на Вас кр се ња ко ју Хај де-
гер не при хва та, као што не при хва та ни са мо хри шћан ство, 
ни осе ћа ње, тај ну људ ског жи во та, сми сла и сло бо де!

Мо дер ни зам ни је умет ност, не го „је зик вре ме на” (и 
фи ло зо фи ја као је зик вре ме на, без ис ку ства над вре ме на), 
ми сао као са вре ме ност (и то по ли тич ка). Је зик вре ме на 
као је зик – не би ћа о би ћу, не го – „је зик про гре са” у нас 

* У оригиналу: „Хенрика Мусијаловића”.
** У оригиналу: „Хајдегер обнавља онтолошку естетику”.

пар тиј ско-иде о ло шка ли ни ја от ка ко За пад по др жа ва НА-
ТО-Ју го сла ви ју у ње ном (Ти то-Ба ка рић-Кар де ље вом) су-
ко бу са СССР. 

[113] МИ ДА НАС – И ЕСТЕ ТИЧ КА ЛИ ТЕ РА ТУ РА, Књи-
жев не но ви не, Бе о град, 25. сеп тем бар 1959. 

(илу стра ци ја-ре про дук ци ја: Ле о нид Шеј ки на Кон стан-
та ква дра та), ква драт ко ји на цр там као „кон стан ту би ти-
ја-би ћа”,

ко је ни је и не мо же би ти пред мет умет но сти, тран сцен-
ден ци је… јер 

би ће је од ре ђе ност до ступ на на у ци и ма те ма тич ком 
изра зу о исти ни ства ри, би ћа ство ре них… 

та ко да је ре а ли зам – као исти на о би ћу – јед нак исти ни 
ге о ме три је, ква дра ту… 

а умет ност на ста је из над би ћа, у тран сцен ден ци ји, осе
ћа њем ко јег у на у ци не ма, као ни у ма те ма ти ци, ге о ме три ји. 

Та ко је и есте ти ка „исти на ква дра та”, а не иде ја, умет-
ност. 

Ко је би ће (или ис ку ство, опа жај, вре ме, про шлост) про-
гла сио са др жи ном умет но сти, тај не зна шта је умет ност; па 
је за то и ти ме умет ност ве зао за кон струк ци ју-ге о ме три ју! 
(А умет ност је бе жа ње од би ћа, екс* из би ћа у умет ност).

По ста вља се и пи та ње: да ли ће, у ово Вре ме тех ни ке, 
би ти омо гу ће не или тра же не и „син те зе” умет но сти? 

А за што би? – у кри зи ни је умет ност (увек над вре ме на!), 
не го фи ло зо фи ја, је зик вре ме на. Јер фи ло зо фи ја је ми сао, 
а она је мо гу ћа као ми сао са мо о про шло сти, тј. о ис ку ству 
(све јед но да ли ду хов ном или све тов ном и лич ном).

[114] СИН ТЕ ЗА УМЈЕТ НО СТИ, Осло бо ђе ње, Са ра је во, 25. 
ок то бар 1959. 

* На стр. 199 ЖВ наводи: „изван бића, излаз, егзистенција”.
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Ово је до ба кад се, са Хај де ге ром, пи та мо ни је ли мо-
жда – у Вре ме тех ни ке, у Све ту тех ни ке! – до шао крај (евро-
ме ди те ран ске, ис точ не) епо хе умет но сти (умет но сти као 
на ци о нал не исто риј ске све сти и ве ре, кла сич не европ ске 
умет но сти), тј. крај епо хе ко ју – у чо ве ку као осе ћа њу! – мо-
же да из ра жа ва или за сту па исто ри ја са мо као умет ност, 
пе сник као про рок)?

[115] ЕСТЕ ТИ КА НА КО ЈУ СЕ ЧЕ КА, Осло бо ђе ње, Са ра је-
во, де цем бар 1959.

(ни је озна чен дан, јер није означен ни на тој стра ни ли-
ста ко ји по се ду јем)

На слов је дао уред ник Че до Ки сић, на ро чи то пред у сре-
тљив и склон, мо жда по сле док то ра та, а мој на слов у ру ко-
пи су гла си: Мар ги на ли је уз јед ну књи гу… 

Реч је о књи зи Фран ца Вел фли на Ab strac tion und Ein
fu e hlung (тј. ап страк ци ја и осе ћа ње-ужи вља ва ње), исто ри-
ча ра умет но сти и кан тов ца ко ји се су прот ста вља хе гел ској 
есте ти ци. Kористио сам га у сво јој док тор ској ди сер та ци ји, 
а и пре по ру чио из да вач ком пред у зе ћу „Ве се лин Ма сле ша” 
да се пре ве де са не мач ког. 

Вел флин, на и ме, не пи ше о пој му умет но сти, тј. о „умет
но сти уоп ште”, прин ци пи јел но, не го увек о кон крет ним 
умет но сти ма и де ли ма, чи ме ак ти ви ра чи та о че ву ин те ли-
ген ци ју, па жњу и моћ опа жа ња гле да ла ца.

[116] ЧЕ МУ ЕСТЕ ТИ КА? (сем за по тре бе мо дер ни зма), Књи-
жев не но ви не, Бе о град, 1. ја ну а р 1960. (стр. 1 и це ла стр. 3), но во-
го ди шњи број (и по здрав из Са ра је ва чи та о ци ма из Бе о гра да)

Есте ти ка не ути че на ства ра ње, као ни на им пре си-
ју (ути сак, до жи вљај или пре по зна ва ње) умет нич ког де ла; 
не мо же и ни је ње но да „про ду би он то ло шко ис тра жи ва ње 
умет но сти и есте ти ке”, па да та ко ис тра жу је и шта је би ће, а 
по себ но „би ће умет но сти”.

Умет ност, ме ђу тим, ни је он то ло ги ја, сли ка би ћа, не го 
тран сцен ден ци ја, ви зи ја пре о бра жа ја би ћа (као Пла то но-
ва иде ја), пре о бра жа ја ре ал ног би ћа ко је чо век упо зна је – у 
исти ни би ћа – и пре умет но сти, јер умет ност је тран сцен
ден ци ја, пре ва зи ла же ње би ћа (и ње го вог, на шег ис ку ства, 
зна ња и ми шље ња). 

Па, ако тре ба да го во ри мо о то ме пре ва зи ла же њу би ћа 
(као Пла тон о иде ја ма ко је су тај на на дах ну те ви зи је пре о-
бра же ног би ћа, а не тај на зна ња и ми шље ња о ре ал ном би-
ћу), он да исти ни ту и ја сну пред ста ву о би ћу мо ра мо има ти 
са мо за то да би смо раз у ме ли и шта је и у че му је пре ва зи
ла же ње би ћа (пла тон ска иде ја, умет ност), јер ако не зна мо 
шта је би ће, ка ко ће мо зна ти шта је тран сцен ден ци ја (пре ва-
зи ла же ње би ћа, пре о бра жај би ћа, ме та фо ра). 

Он то ло ги ја је ну жна, у на у ци и фи ло зо фи ји, али она ни-
је на ви си ни умет но сти – ко ја је тран сцен ден ци ја, из над он-
то ло ги је (на у ке о би ћу, она квом ка кво оно ре ал но јест). 

Ове по ле ми ке о есте ти ци, ме ђу на ма у Са ра је ву, пре не ће 
се – пре ко Књи жев них но ви на – и у Бе о град (на ро чи то по во-
дом на ших при ка за из ло жбе сли ка бе о град ске „Де цем бар ске 
гру пе”, тј. по во дом на ше не га ци је сва ког мо дер ни зма, есте-
ти ке у ту ма че њу умет но сти), што ће се уско ро по ка за ти и 
оштрим на па дом глав ног за ступ ни ка „бе о град ског” мо дер-
ни зма у ли ков ној кри ти ци (Л. Т.), на па дом и на на уч ни рад 
ЖВ, па чак и на ми сао Кан та!

[117] ЕСТЕ ТИ КА – РА ЦИ О НА ЛИ СТИЧ КА И РА ЦИ О
НАЛ НА,* Књи жев не но ви не 11. март 1960.

Ко ле га са Са ра јев ског уни вер зи те та др Иван Фохт, про-
фе сор есте ти ке на Фи ло зоф ском фа кул те ту сма тра да есеј 
ЖВ Че му есте ти ка зна чи не са мо на пад на фи ло зо фи ју, не-
го од ри ца ње сва ке по тре бе за фи ло зо фи јом.

* У оригиналу: „Рационалистичка или рационална естетика”.
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[118] МО ДЕР НА ДРА МА – По во дом пр вог (са ра јев ског) 
„Фе сти ва ла ма лих сце на”, Жи вот, 5, Са ра је во, мај 1960, стр. 
332–342 

[118/1] УПО КО ЈИ ЛА СЕ НА ША МАЈ КА, ЈЕ ЛЕ НА, 8. де
цем бра 1960, у До бо ју, на пу ту за род ни Те шањ. За До бој ме 
во зио ко ли ма Ми лан Ку шан. На са хра ну, 10. де цем бра (слу-
жио поп Жар ко), у Са ра је во до шли и Шир бе го ви ћи из Те-
шња, а и све мо је мла ђе ко ле ге му сли ма ни с фа кул те та.

[119] МЕ ШТРО ВИЋ И СА ВРЕ МЕ НИ СУ КОБ СКУЛП ТО РА 
С АР ХИ ТЕК ТОМ, „Ве се лин Ма сле ша”, Са ра је во, фе бру ар 1961, 
књи га, 255 стра на тек ста и 100 ре про дук ци ја са ко мен та ром

То је ре ди го ван и до ра ђен текст док тор ске ди сер та ци је 
бра ње не ју на 1958. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
пред ко ми си јом мен то ра, про фе со ра уни вер зи те та: Сре тен 
Сто ја но вић, Све то зар Ра дој чић, Ђур ђе Бо шко вић, Алек сан-
дар Де ро ко, Ми лош Ђу рић и (ње гов за ме ник за пи та ње мо-
дер не фи ло зо фи је) Бог дан Ше шић. 

Kњига и те за об ра ђу је и про блем од но са умет но сти (ис-
ку ства умет но сти!) пре ма мо дер ној фи ло зо фи ји, тј. пре ма 
есте ти ци ко ја је став фи ло зо фи је пре ма умет но сти.

Књи га је тај текст бра ње не док тор ске те зе-ди сер та ци је, 
с тим што је тек сту ди сер та ци је, као Увод у књи зи, до да то 
(оба ве зно и по, та да још ва же ћем пред рат ном Кра ље вин-
ском за ко ну о док то ра ту, и по фран цу ској уред би за сти-
пен ди сту вла де Фран цу ске оба ве зно) ис пит но пре да ва ње 
одр жа но ју на 1957. на Ака де ми ји умет но сти (Aca de mie des 
be a ux–arts) у Па ри зу.

Књи га је – на ини ци ја ти ву Ме ше Се ли мо ви ћа – на гра-
ђе на Ше сто а прил ском на гра дом Гра да Са ра је ва, 6. апри ла 
1961. (ви де ти [120])

Књи га и те за ука зу је на не мо гућ ност да умет нич ко де ло 
– све јед но да ли скулп тор ско или сли кар ско (или му зич ко!) 

– бу де про јек то ва но, па оства ре но као оства ре ње про јек та!, 
као „за ми сао ко ја би на ста ла пре де ла”! 

Ар хи тек ту ра је не мо гу ћа без про јек та, јер је град ња 
не мо гу ћа без про јек та! За то је тех ни ка, на у ка и за нат – не 
умет ност, не го – са мо град ња и кон струк ци ја – тех ни ка, ве-
шти на, при ме на зна ња! 

Шта је он да у ар хи тек ту ри умет ност (нео спор на умет-
ност)? а шта у скулп ту ри, шта у сли кар ству – умет ност?! 

Не спо ји во је „про јек то ва ње” умет нич ког де ла са са мим 
„спон та ним” (не пред ви ди вим, не про јек то ва ним) на стан-
ком умет нич ког де ла.

Не сре ћа у то ме пи та њу је не сре ћа скулп то ра кад – у од-
но су пре ма ар хи тек ту ри – по ве же сам скулп тор ски по сту-
пак са тех ни ком, за на том, па – под ути ском мо дер не ар хи-
тек ту ре (и мо дер не тех ни ке ње ног гра ђе ња!) – до би ја мо и 
„скулп тор ска” де ла ко ја се у скулп ту ри на зи ва ју „мо дер на 
умет ност” (а за пра во мо дер на тех ни ка ко ја на сто ји да се 
пред ста ви као умет ност!). 

Про блем је у од но су им пре си је пре ма пој му, умет нич-
ког ства ра ња скулп ту ре пре ма про јек ту ко ји је – не у са мој 
ар хи тек ту ри, не го – у гра ђе њу ар хи тек ту ре не из бе жан, те се 
за то упра во у од но су скулп ту ре пре ма ар хи тек ту ри по ка зу је 
не из бе жна су прот ност из ме ђу умет но сти и про јек та, тј. из-
ме ђу осе ћа ња и ра зу ма-ра чу на-пла на (ка ко то и Кант го во-
ри – до ду ше, без ду бљег уно ше ња у са му при ро ду осе ћа ња!).

Та ко те за и књи га об ра ђу је и про блем од но са умет но
сти пре ма мо дер ној фи ло зо фи ји, тј. пре ма есте ти ци ко ја је 
став фи ло зо фи је спрам умет но сти.

[120] ШЕ СТО А ПРИЛ СКА НА ГРА ДА април 1961 – Са ра је-
во При каз у Осло бо ђе њу од 7. апри ла 1961. 

Ше сто а прил ска на гра да за пре да вач ку и кри ти чар-
ску де лат ност и за књи гу Ме штро вић и са вре ме ни су коб 
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скулп то ра с ар хи тек том… Члан тро чла ног жи рија и ко
ми си је био је и Ме ша Се ли мо вић. 

* * *
КРИ ТИ КЕ, ПРИ КА ЗИ И НА ПИ СИ О КЊИ ЗИ

 Ме штро вић и са вре ме ни су коб скулп то ра с ар хи тек том
[120/1]–[120/5]

[120/1] La zar Tri fu no vić, MIT O ME ŠTRO VI ĆU. Po vo dom 
jed ne knji ge i jed nog spomenikа, Da nas, Бе о град, 30. ав густ 
1961. 

пи ше о Ме штро ви ће вом Спо ме ни ку Ње го шу, на Лов-
ће ну, тј. о јед ном од спо ме ни ка ко ји су при ка за ни и у мо јој 
књи зи и те зи Ме штро вић и са вре ме ни су коб скулп то ра с 
ар хи тек том. 

Три фу но вић, та да већ аси стент на бе о град ској исто ри-
ји умет но сти, оспо ра ва на уч ност књи ге и став ауто ра ЖВ 
(као, на рав но, и Ме штро ви ћев), оце њу је као про ти ван мо
дер ни зму („про гре сив ним то ко ви ма са вре ме не умет но сти”, 
ка же Л. Т.). То је став да ви чо-ћо си ћев ске гру пе бе о град ских 
инте лек ту а ла ца, до бро ухо дан став КПЈ, још од вре ме на 
„Су ко ба на ље ви ци” (1937–1941), кад су – на стра ни Кр ле же 
и но воосно ва не ти тов ске КП Хр ват ске про тив КПЈ – би ли и 
бе о град ски над ре а ли сти и мо дер ни сти.

Три фу но вић, ме ђу тим, на па да те исте ци ти ра не (у мо јој 
те зи опо вр га ва не!) ста во ве Ме штро ви ће вих не кри тич них 
по кло ни ка – као да су то ста во ви мо је те зе! У то ме сти лу 
пи ше сво ју „кри ти ку” мла ди ко ле га по чет ник Три фу но вић. 
Чи ни ми се да он мо ју књи гу ни је ни чи тао, али се по жу рио 
да при каз те књи ге на пи ше пре не го што оде на од мор (у 
Ду бров ник, где ће мо се истог то га ле та сре сти и где ми је, 
пред Га му ли ном, на ја вио сво ју кри ти ку! Про фе сор Га му лин 

ми та да на ја вљу је су прот ну вест: „би ће те наш про фе сор те-
о ри је умјет но сти”. То је та да свој стве но на шим по ли тич ким 
од но си ма Бе о град–Са ра је во–За греб, од но си ма ко ји по ли-
ти зу ју чак и умет нич ку кри ти ку!)

Од го вор ЖВ на овај Три фу но ви ћев текст штам пан је у 
истом ли сту Da nas, 27. сеп тем бра 1961, у ру бри ци „Пи сма 
уред ни штву”, под на сло вом „Јед на дез ин фор ма ци ја” [124]

На овај Три фу но ви ћев на пис од го ва ра, ме ђу тим:

[120/2] Дра ган Је ре мић, МЕ ШТРО ВИЋ И РА ЦИ О НАЛ
НОСТ (O књи зи ЖВ, Mе штро вић и са вре ме ни су коб 
скулп то ра с ар хи тек том), Књи жев не но ви не, 8. сеп тем бaр 
1961. 

Про фе сор уни вер зи те та Дра ган Је ре мић, у на пи су Ме-
штро вић и ра ци о нал ност… за кљу чу је: 

„ова (Ви до ви ће ва) је јед на од рет ких сту ди ја у на шој ли-
те ра ту ри о јед ном по себ ном есте тич ком про бле му и у том 
по гле ду све до чи о ра шће њу на ше есте тич ке ми сли”.
[120/3] Злат ко То ми чић, KNJI GA O ME ŠTRO VI ĆU, VUS, 
Vje snik u sri je du, ru jan (sep tem bar), Za greb, 1961.

(а уско ро, на пред лог про фе со ра по ви је сти умјет но сти, 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу пред ло жи ли су про-
фе со ри Гр го Га му лин, Ми лан Пре лог и Ве ра Хор ват-Пин та-
рић да – по по зи ву (без кон кур са) – бу дем иза бран за ван-
ред ног про фе со ра „те о ри је умјет но сти” на гру пи „по ви јест 
умјет но сти” Филозофског Фа кул те та у За гре бу, а у Сплит 
сам по зван да – у ате љеу, у Бом бар де ли-гру пи сплит ских ар-
хи те ка та – др жим (и др жао сам) пре да ва ња о од но су ар хи-
тек ту ре и скулп ту ре…

Не ки ар хи тек ти из те гру пе су бли ски са рад ни ци у 
истом са ра јев ском ли сту-ре ви ји atelje… Ви де ти [90] Са ра-
је во, ју ни 1956)



184 185

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

[120/4] Франц Цен гле, СТУДИЈА О ВЕЛИКОМ АРХИ ТЕ-
КТИ, Др Жар ко Ви до вић, Ме штро вић и су коб скулп то ра 
с ар хи тек том, Осло бо ђе ње, 17. сеп тем бар 1961. и Жи вот, 
Са ра је во 

* а у истом ча со пи су Жи вот, пи са ће и:

[120/5] Му ха мед Фи ли по вић, КЊИ ГА ЖВ МЕ ШТРО ВИЋ 
И СА ВРЕ МЕ НИ СУ КОБ СКУЛП ТО РА С АР ХИ ТЕК ТОМ О 
МЕ ШТРО ВИ ЋУ И ЕСТЕ ТИ ЦИ, Жи вот, бр. 30, 1961.

* * *
[121] JE DAN AP SURD NA ŠE CI VI LI ZA CI JE, Da nas, Бе о град 
7. ју ни 1961.

На су ђе њу Ајх ма ну у Изра е лу по ка за ло се и јед но ду бо ко 
не схва та ње сло бо де: Адво кат Сер ва ци јус сма тра да за зло-
чи не ко је је из вр ша вао ни је крив Ајх ман, јер је све чи нио по 
на ред би ви ше ин сти ту ци је вла сти – што зна чи да за чо ве ко ва 
де ла ни је крив или за слу жан чо век, не го власт ко јој је пот чи-
њен (а пот чи њен је сло бод но, јер то хо ће!). Ап сурд је у су ђе њу 
и до но ше њу пре су де, а да суд (и ци ви ли за ци ја За па да) при 
то ме по ка зу ју и не схва та ње сло бо де (јер је ци ви ли за ци ја обо-
ле ла!). О су ђе њу Ајх ма ну у Изра е лу: ако Адво кат Сер ва ци-
јус сма тра да за зло чи не ко је је Ајх ман из вр ша вао ни је крив 
Ајх ман, не го власт ко јој је пот чи њен, он да Сер ва ци јус уни-
шта ва или бар по ри че фе но мен лич но сти, јер одва ја сло бо ду 
лич но сти и од го вор ност! Чо век је, ме ђу тим, од го во ран за све 
што чи ни, па и за по слу шност или не по слу шност, за чин из-
вр шен по на ред би: од го во ран баш за то што је сло бо дан! 

Овај на пис је на став ни ци ма (про фе со ри ма) Фи ло зоф-
ског фа кул те та у За гре бу, а по себ но по кре та чи ма ча со пи са 
Прак сис био по вод и раз лог да ме по зо ву на са рад њу… та ко 
да је ти ме – уме сто мог же ље ног пре ла за у Бе о град – за по чет 
и по сту пак мог пре ла за у За греб.

[122] ДА НИ ВЕ ЛИ КИХ НА ДА ЊА (на да ња, је ди ни спас ду-
ше у ло го ру), Жи вот, бр. 7–8, Са ра је во, ју ли–ав густ 1961.  и 
Осло бо ђе ње, бр. 99, 25. сеп тем бар 1958. 

јер смо се на да ли по бе ди и над Хр ват ском, је ди ним не-
мач ким са ве зни ци ма у Ју го сла ви ји, над НДХ, па смо се на-
да ли и по сле рат ном ста њу са свим дру га чи јем од оног ко је 
смо за те кли, мно ги од нас „пре вен тив но” хап ше ни у вре ме 
кад се „на сло бод ним из бо ри ма” ре ша ва ло: „не ће мо кра ља, 
(хо ће мо Ти та – на род се пи та!”)… а нас, као ни сав на род 
ло го ра шки ни је пи тао ни ко: ни за пад ни са ве зни ци (па, на-
рав но, ни Ти то!, ма да смо у тај „на род” спа да ли, а во љом 
са ве зни ка стр па ни у за твор!

[122/1] Сеп тем бра 1961. у Са ра је ву је – на ме сто уки ну тог 
Се дам да на – по кре нут (сед мич ник), ре ви ја Свијет

Та ре ви ја, овај пут, не ће би ти одво је на од ли ста днев ни-
ка Осло бо ђе ње (као што је то био сед мич ник Се дам да на), па 
не ће би ти ни не ка ква „опо зи ци ја Осло бо ђе њу”, не го ре ви ја 
под ре ђе на ис тој упра ви као и Осло бо ђе ње, да не би би ло су-
ко ба, не го ди а лог као и у од но су из ме ђу По ли ти ке и НИН-а. 

А Сви јет је по кре нут ка ко „са ра јев ска уни вер зи тет ска 
ин те ли ген ци ја не би тра жи ла сво ју три би ну из ван Са ра је ва, 
у Бе о гра ду или у За гре бу”. Са ра ђу јем са ре ви јом Свијет, ма-
да сад већ као гост из За гре ба у Са ра је ву.

[123] КЊИ ЖЕВ НИ ЦИ У СТРА ХУ ОД АК ТУ ЕЛ НОГ, Сви-
јет, Са ра је во, 22. сеп тем бар 1961.

У Са ра је ву кон грес Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је (од 
17. сеп тем бра 1961)… О са мом кон гре су: „Пи та ње ма те ри-
јал ног стан дар да ауто ра ни је спе ци фич но пи та ње кул ту-
ре… спе ци фич но и суд бин ско пи та ње кул ту ре је ван до ме та 
стан дар да и тех ни ке: то је пи та ње ин те лек ту ал не смје ло
сти”. С тим да на сло ве ипак од ре ди ре дак ци ја Сви је та.

[124] ЈЕД НА ДЕЗ ИН ФОР МА ЦИ ЈА, Da nas, Бе о град, 27. сеп-
тем бар 1961.
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Ла зар Три фу но вић на па да на ве де на ми шље ња и ста во-
ве Ме штро ви ће вих по кло ни ка, ста во ве ко је сам у књи зи (у 
те зи) ци ти рао и ја, баш као су прот не основ ним ста во ви ма 
мо је те зе, ци ти рао да их опо врг нем… као што их и Три фу-
но вић, по сле ме не, опо вр га ва!

[125] ШТА ТО РА ДИ ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА?, Сви јет, 29. сеп-
тем бар 1961. 

У тек сту се од мах и од го ва ра на пи та ње по ста вље но у 
на сло ву: „шта ра ди? – за ра ђу је! Ето шта ра ди њен до бар 
дио!”… 

(Јер глав но оруж је Ти то-НА ТО-ко му ни зма су аме рич ки 
до ла ри, ко руп ци ја ин те ли ген ци је, по себ но уни вер зи тет ске.) 

Ме ђу тим, на слов есе ја у ру ко пи су, као и глав на те ма есе-
ја је: 

„Са вре ме на ху ма ни стич ка ин те ли ген ци ја је (тре ба да 
бу де) – пе да го шка”… а ње не вред но сти су (тре ба да бу ду) – 
мо рал не!…

[126] АУТО МА ТИ ЗИ РА НИ ЧО ВЈЕК, сту дент ски лист На-
ши да ни, Са ра је во, 1. ок то бар 1961.

Под на сло ви: 1. От кри ва ње мла дог Марк са 2. Со ци ја ли-
зам – бор ба за пот пу ну чо вје ко ву лич ност

[127] КРИ ЗА НИ ЈЕ ДА ЛЕ КО, Сви јет, Са ра је во, 6. ок то бар 1961.
Реч је о кри зи кул ту ре, …а он да је не из бје жна и кри за 

со ци ја ли зма.

[128] ПО ПУ ЛАР НИ ВИД НА У КЕ, Сви јет, Са ра је во, 13. ок-
то бар 1961. 

О те сто ви ма, ан ке тама у со ци о ло ги ји и со ци оп си хо ло-
ги ји; то бо же на уч ни при ступ чо ве ку као лич но сти, те сто-
ви о љу ба ви, сре ћи итд… Иде је и ути цај на овај на пис, као 
и на дру ге у Сви је ту су из че стих раз го во ра са ло го ра шем 

из Ја се нов ца, про фе со ром др Не дом Зе цом (са ко јим је че сто 
би ло и раз го во ра о Ву ка ши ну Ман дра пи, Са рај ли ји ро дом из 
Кле па ца код Ча пљи не, о Све том Ву ка ши ну Ја се но вач ком…)

[129] ЗА СЈЕ ЊЕ НА ИСТИ НА, Сви јет, Са ра је во, 20. ок то-
бар 1961. 

Ре дак ци ја је из ме ни ла на слов ко ји је у ру ко пи су био: 
За сје ни ти про сто ту… о бле фо ви ма над ре а ли ста у Са ра је-
ву… Овај на пис је ре дак ци ја осу ди ла на кнад но, па сам пре-
ки нуо са рад њу са ре ви јом Сви јет.

[130] НО БЕ ЛО ВА НА ГРА ДА ИВИ АН ДРИ ЋУ, Ра дио Са-
ра је во, 27. ок то бар 1961. 

* ру ко пис пре да ва ња на Ра дио Са ра је во „о пи сцу ко ји 
ће би ти вре дан и ак ту е лан и он да кад бу де стар ко ли ко и 
ста ро за вјет на Књи га Про по вјед ни ко ва”

[131] ОТ ПОР ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈЕ АУТО МА
ТИ ЗИРА НОМ ЧО ВЈЕ КУ, Жи вот, бр. 10–11, Са ра је во, ок то-
бар–но вем бар 1961. 

Нај зад фи ло зо фи ја ег зи стен ци је – бит ним осе ћа њем 
сми сла жи во та – на слу ћу је зна чај фе но ме на лич но сти, „на 
ба зи ре ли ги је”, али не слу ти зна чај „Се дам са бо ра”?

[132] МЕ ШТРО ВИЋ – ЕПО ХА У НА ШОЈ СКУЛП ТУ РИ, 
Жи вот, бр. 1–2, Са ра је во, ја ну ар–фе бру ар 1962.

*
За вр шен са ра јев ски по пис и ко мен тар

* * *
[132/1] Пре шао школ ске 1961/1962. го ди не на Уни вер зи-

тет (=Све у чи ли ште) у За греб, те од та да у Са ра је ву, као пре-
да вач, са мо го сту јем.



188 189

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

Иза бран (по зван!) у је сен 1961, за ван ред ног про фе со ра 
те о ри је умет но сти на гру пи исто ри је умет но сти Фи ло зоф-
ског фа кул те та у За гре бу (по ре фе ра ту и по зи ву про фе со ра 
Гр ге Га му ли на, Ми ла на Пре ло га и Ве ре Хор ват-Пин та рић). 

Но, исте го ди не је осно ван и Фа кул тет по ли тич ких на у
ка: не као пар тиј ска – тј. иде о ло шка! – уста но ва ти па Ви со ке 
шко ле по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, не го на уч на, у са ста-
ву Уни вер зи те та/Све у чи ли шта, а под над зо ром и за шти-
том ЈА ЗУ (Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти), 
исто вре ме но са обез бе ђе ним но вим уни вер зи тет ским ста-
но ви ма за – на уч но-ака дем ски ква ли фи ко ва не! – про фе со-
ре, та ко да се на то ме фа кул те ту по ли ти ка има да про у ча ва 
– и пре да је! – сло бод но! Kао у нај де мо крат ски јој мо гу ћој зе-
мљи све та! На уч но, као ни кад до та да, сло бод но, про ве ре-
но, у јав ним пре да ва њи ма и ди а ло зи ма ка квих у Ју го сла ви ји 
ни је би ло до та да (по го то во у Пар ти ји ко му ни ста, уоста лом, 
као ни дру гих пар ти ја – та ко је го во рио пред ви ђе ни пр ви 
де кан, др Ле он Гер шко вич). Да кле, по ну да ка кву људ ско би-
ће – ако же ли да бу де уз о ран гра ђа нин (пли си ос по ли са, ci-
vis ci vi tas-a) – ни је мо гло да не при хва ти! (Уоста лом, то ми 
не ће би ти ни пр ви ни по след њи до жи вљај не из бе жне пре-
ва ре у жи во ту!) А по зив је да пре да јем „нов пред мет исто
ри је: исто ри ју ци ви ли за ци је”.

(Раз ли ка Ис ток-За пад! за ме не Евро-Ме ди те ран и Евро-
За пад – и то да пре да јем у За гре бу, као да су са зна ли за пла-
но ве и на де о Бо сни, Кра ји ни и Дал ма ци ји – са цен тром – у 
Са ра је ву! И да пре ђем не са мо на тај но ви фа кул тет, не го и 
у За греб!)

На исти, но ви фа кул тет сту пи ли су и про фе со ри Ру ди 
Су пек, Да ни ло Пе јо вић, Пре драг Вра ниц ки, пред рат не – из 
вре ме на ју го сло вен ског „Су ко ба на ље ви ци”, пре 1941. – ко-
ле ге сту ден ти за гре бач ког Све у чи ли шта, 

па ће – охра бре ни по ја вом и по зи вом то га но вог фа-
кул те та, пр вог у „Ис ток-Евро пи” и Ју го сла ви ји – да осну ју 

и „европ ски ча со пис” Прак сис (ко ји ће, ипак, би ти иде о ло
шки, јер ствар ни осни вач то га фа кул те та је, ипак, др Вла ди-
мир Ба ка рић и Са вез ко му ни ста Хр ват ске, глав ни осло нац 
ти то- и НА ТО-ко му ни зма на Бал ка ну).

Осни ва ње Фа кул те та по ли тич ких на у ка (ФПН) у За-
гре бу – а у до го во ру и пла ну Све у чи ли шта и ЈА ЗУ (Ју го сла-
вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти) – би ло је ин те лек-
ту ал на при пре ма за укљу че ње (у пр вом ре ду Хр ват ске) у 
„Евро пу”, та ко да је – не сам За греб, не го – баш тај ФПН био 
нај си гур ни ја (ти то-ко му ни стич ка, НА ТО-ко му ни стич ка) 
при пре ма и осма трач ни ца ју го сло вен ске исто ри је: НА ТО-
-ав ној ских при пре ма за раз би ја ње ис точ њач ке, „про ру ске, 
ан ти-за пад не Ју го сла ви је”! 

До Бри он ског пле ну ма (о УДБ-и) тај ФПН је још так ти-
зи рао, а он да ће, школ ске 1966/67. пре ћи на из у ча ва ње отво-
ре не ан ти ју го сло вен ске, про е вроп ске ак ци је. На то ме ФПН је 
от кри ве но (што се ни је мо гло ни са кри ти) да је це па ње Ју го-
сла ви је би ло – по од лу ци „Евро пе”! – про јек то ва но већ на Те-
хе ран ској кон фе рен ци ји 1943. го ди не, чак и са мом ав ној ском 
ма пом Ју го сла ви је (у ко јој ће ге о граф ски про ши ре на, по бед-
нич ки нај ве ћа и нај ја ча – без об зи ра на рат ну НДХ! – би ти 
„со ци ја ли стич ка” ре пу бли ка Хр ват ска!). Та ко је не из бе жан 
ути сак био да – с тим Фа кул те том по ли тич ких на у ка – Хр-
ват ска, већ ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, за у зи ма европ-
ски при ви ле го ва но ме сто бал кан ског пр во бор ца За па да, 
за Ти то ву НА ТО-Евро у ни ју – про тив Ис то ка, Ру си је (и свих 
про ру ских сна га на Бал ка ну, у пр вом ре ду про тив Ср ба!).

Све ово – као на став ник, пре да ва њи ма, уче шћем на 
сим по си о ни ма, об ја вље ним ра до ви ма – све до чим од школ-
ске 1961/62. го ди не, и то као на став ник баш исто ри је ци ви
ли за ци је, на у ке или пред ме та ко ји до ку мен тар но тре ба да 
по др жи за пад ну (ме та фи зич ку) фи ло зо фи ју исто ри је, тј. да 
увер љи во при ка же ко рист, раз ли ку и над моћ ци ви ли за ци је 
За па да, по себ но над Ис то ком! 
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То мо же да бу де – и би ће, и јест! – раз ли ка у слу жби 
ци ви ли за ци је кул ту ри: или кул ту ри Ис то ка или кул ту ри 
За па да, 

па да по де ла на Ис ток и За пад не бу де ге о граф ска, не го 
кул тур на: не са мо по де ла на ју го сло вен ске на ци је, ис точ не 
и за пад не, не го у сва ком људ ском би ћу ду шев на! да са мо 
то пи та ње по де ле не бу де са мо ци ви ли за циј ско, не го и ан-
тро по ло шко, ху ма ни стич ко (ан ти-те и стич ко), ко нач но и 
бар хлад но ра тов ско!

Из лаз и увид у ту – свет ско-исто риј ску! – си ту а ци ју 
мо гућ је са мо у сми ре ном ди а ло гу, да кле, чак ни у по ле-
ми ци, а ка мо ли су ко бу или чак ра ту. На тај из лаз – сми ре-
ног ди а ло га! – ука зу је упра во но ва, нај но ви ја усме ре ност 
исто ри је (као на у ке! про тив иде о ло ги је и фи ло зо фи је 
исто ри је) – исто ри ја ци ви ли за ци је! па је – без об зи ра на 
хр ват ску, „про-за пад ну” и се па ра ти стич ку (ан ти ју го сло-
вен ску) усме ре ност то га но вог фа кул те та – вре де ло да зва-
ње и слу жбу (за ме не, слу жбу Ис то ку и ми ру!) при хва тим 
баш због то га пред ме та, исто ри је ци ви ли за ци је!

* * *
ЗА ГРЕБ

[133] TA KO ZVA NA OTU ĐE NOST ČO VJE KA U RAZ LI ČI
TIM CI VI LI ZA CI JA MA, Te ze o (čo vje ku u) ci vi li za ci ji (I dio 
ese ja), Ko lo Ma ti ce hr vat ske, br. 3, Za greb, оžujak-tra vanj 1963, 
str. 383–396

[134] ČO VJEK KAO SA STAV NI DIO USTA NO VЕ, Te ze o ci-
vi li za ci ji (II dio ese ja o tzv. otu đe nju), Ko lo Ma ti ce hr vat ske, br. 
4, Za greb, svi banj 1963, str. 454–465

[134/1] PI SMO URED NI ŠTVU Ko la, So dob nost, Lju blja na 
12. VII. 1963.

* sa mol bom da – do zvo lom ured ni štva Ko la kao i do zvo-
lom auto ra Žar ka Vi do vi ća – ob ja ve u svom ča so pi su So dob
nost, a u pre vo du na slo ve nač ki, na pi se O ta ko zva noj otu đe no sti 
čo vje ka, te ze o ci vi li za ci ji

[135] Mne nja: TA KO IME NO VA NA OD TU JE NOST ČLO VE
KA V RAZ LIČ NIH CI VI LI ZA CI JAH, Te ze o ci vi li za ci ji (I),  
So dob nost, šte vil ka 11, Le to XI, S, 1963, str. 1022–1033

[136] Mne nja: ČLO VEK KOT SE STAV NI DEL USTA NO VE, 
Te ze o ci vi li za ci ji (II), So dob nost, šte vil ka 12, Le to XI, S, 1963, 
Lju blja na, str. 1123–1132*

*
[136/1] Ко ла ков ски ће ка сни је… 
– 15 го ди на (1963–1978) по сле ових, за гре бач ких – „хр-

ват ских” (а пра во слав них, „гр ко-ис точ них”) есе ја О та ко-
зва ном оту ђе њу (Ко ло Ма ти це Хр ват ске, мар та 1963) и, ве-
ро ват но, по сле раз го во ра са прак си сов ци ма-Сло вен ци ма, 
на Кор чу ли, об ја ви ти есеј у аустриј ском со ци јал-де мо крат-
ском ча со пи су Zu kunft, 1978, 

а под истим на сло вом (О та ко зва ном оту ђе њу, на не-
мач ком Die so ge nan nte Entfrem dung)! чи ме је (као и пет на-
ест го ди на ра ни је, у „ис точ ном” мом есе ју, под истим на-
сло вом! у Ко лу Ма ти це хр ват ске, 1963) ис так ну та нео сно ва-
ност марк си стич ке (ипак ме та фи зич ке!) те о ри је о чо ве ко-
вом оту ђе њу!

*
Маркс је ве ро вао (ка ква на ив ност!) да је људ ско би ће – 

„дру штве но би ће”, „ком плекс дру штве них од но са” (ствар-
но раз ли чи тих „исто риј ских” од но са), и да за то оту ђе ње 

* Превео Станко Шименц
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ни је исти на људ ског би ћа, не го („исто риј ски”, прак си сом, 
„про из вод њом усло вље ног”) мо ра ла, кла сних од но са од ко-
јих ће да нас спа си – ре во лу ци ја!

*
А шта ће мо ако тзв. оту ђе ње ни је ни шта дру го до исти

на, он то ло шка исти на са мог људ ског би ћа?! 
Aко је „оту ђе ње” ста ње ко јим ми де фи ни ше мо (и осе ћа-

мо) са мо сво је би ће?!
Људ ски мо гућ из лаз ни је у ме та фи зи ци, ни у ре во лу ци-

ји, ни у ма гиј ско-ме та фи зич ком, за пад ном, схва та њу на ци-
је, ве ре, исто ри је, не го је – с об зи ром на он то ло шку исти ну о 
чо ве ку – из лаз мо рал ни, ис точ ни: у тај ни (бо жан ског! исто-
риј ског осе ћа ња „крст ча сни и сло бо да злат на”!) 

Из лаз, из за пле та ових за бу на ка Хри сту („ча сном кр-
сту”), спрем но сти на жр тву, са мо спо зна ју, по ка ја ње, жр тву, 
на го ве штен је и људ ски мо гућ из лаз већ у Пла тон-Со кра то
вој пре по ру ци: По знај са мог се бе!

Јер то – по ка ја њем! – во ди у ве ру и осе ћа ње жи во та као 
исто ри је, со ли дар но сти ме ђу ге не ра ци ја ма јед ног кул тур
ног на ро да (на ро да кул ту ре, а не ин те ре са или, чак, кр ви).

Tај иден ти тет је са чу ван (у при чи-исто ри ји-пре да њу-
-ве ри са чу ван) са мо у (мо рал ној) за јед ни ци по ко ле ња! 

Ти ме је Ме ди те ран са зрео за хри шћан ство, аутен тич но, 
ју део-хе лен ско хри шћан ство: за грч ко тра ге диј ско (ли тур-
гиј ско, чој стве но, по ет ско) хри шћан ство Ду хом Све тим, из-
над „хри шћан ства” еп ског, кр ста шког! 

Jудео-грч ко хри шћан ство је спас од би ћа при род не оту-
ђе но сти – са мо и сто вет но сти на ви ке (не све сног деј ства зна-
ња), од са мог (при род ног) зем ног би ћа, спас у за јед ни ци 
ко ја је за са мо би ће – над зе маљ ска (ду хов на, над би ћев на) 
све та тај на!

Оног мо мен та кад је на ста ло (или кад је ро ђе но), би ће 
је „оту ђе но” (су штин ски, он то ло шки, би ћев но одво је ност, 
„оту ђе ност”, уса мље ност), тј. са мо и сто вет ност, од ко је га 
не спа са ва – ни ис ку ство-са зна ње о се би, ни ми шље ње, ни 
(сми шље на, а сло бод на) ак ци ја, не го – тек осе ћа ње (тј. илу
зи ја! пла тон ски ре че но – „иде ја”), јер… 

 9 осе ћа ње је тај на, 
 9 а тај на је: ми сте ри ја-ма шта, 
 9 свој стве на са мо осе ћа њу (ко је ни је про из вод ми шље ња-

ис ку ства!), ужи вља ва њу (у си ту а ци ју ко ју ства ра ма шта), 
до жи вља ва ње, иде ја (пла тон ски ре че но). А би блиј ски ре-
че но: Сам Бог, Тво рац би ћа (али и осе ћа ња!), Све др жи
тељ, Дух Све ти, не схва ћен је (као и оту ђе ност људ ског 
би ћа), да нас по го то во не схва ћен у чи та вој „те о ло ги ји и 
тео-ан тро по ло ги ји” („хри сто ло ги ји”) За па да. Да кле, не-
ма ве ре ко ја би схва ти ла (тј. ли тур гиј ски до жи ве ла) не
схва ће ног Бо га, Јед но су шно Би ће Све те Тро ји це, па без 
схва та ња са мог људ ског би ћа – па и Бо жи јег Би ћа Тро ји це 
– ни је у тој – ме та фи зич кој, ин те лек ту ал ној, кр ста шко-
им пе ри јал ној, ан ти хри шћан ској, по ли тич ки ди ри го ва-
ној! – фи ло зо фи ји исто ри је Евро-За па да (да нас НА ТО-
За па да)! – ни је ни мо гу ће оче ки ва ти из лаз ко ји је са мо као 
надaхнуће ве ре и на ци је, за вет но мо рал не за јед ни це.

* * *
Ипак! – Бог Све др жи тељ спа са ва људ ско би ће: спа са ва 

га – не ми шље њем, не го осе ћа њем, 
чо ве ку на да ре ним осе ћа њем при су ства Бо га, за јед ни це 

и чо ве ка у за јед ни ци! 
спа са ва га од гре ха-пра гре ха (не сре ће, суд би не би ћа, 

ЛМ, П, 1–30), 
спа са ва од не из бе жне су је те, гор до сти са мо и сто вет ног 

би ћа, од уса мље но сти бе сми сле ног, од оту ђе но сти би ћа-ми
шље ња (ме та фи зич ког), од осе ћа ња са мо и сто вет но сти, јер 
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у све ту би ћа ко ји ма је – до у бес крај – окру же но сва ко би ће, 
сва ко би ће и ми сли са мо о се би! 

 9 Ка ко је то мо гу ће?!
 9 Не са мо да је мо гу ће, не го и не из бе жно! А ка ко? 

Та ко што на ша (ми са о на и го вор на) свест и па жња 
(пре ма би ло че му што „из све та”, па и „мог лич ног”, мо же 
да бу де пред мет на шег ми шље ња и го во ра), 

та ми сао и па жња ни ка ко ни је ни усме ре на пре ма мо-
гу ћем „све ту”, чак ни пре ма нај бли жем, тј. пре ма би ћи ма, 
ства ри ма, по ја ва ма, до га ђа ји ма и све ту из ван нас, 

јер ми сли ти (и го во ри ти) не мо же мо ни о че му сем о се
би (па ни о се би у све ту), не го са мо о сво јим ис ку стве ним 
пред ста ва ма о се би), тј. 

ни о че му сем о свом ис ку ству, ко је – у се би – већ има-
мо: о све му о че му би (из са мог се бе ис ку стве ног!) хте ли да 
ми сли мо и го во ри мо! па чак и (о ис ку ству) као о (ис ку стве-
ном) са мом се би! 

па због то га ми – ме та фи зич ки! – и сво је би ће по и сто ве-
ћу је мо (на рав но, са сво јим) ис ку ством ко је смо, не пи та ју ћи 
ка ко, већ сте кли о свом би ћу! или о би ло че му!

*
Бог Све др жи тељ спа са ва људ ско би ће – не осе ћа њем би-

ћа као са мо и сто вет но сти (у ми шље њу-исто вет но сти), не го – 
осе ћа њем (не ми шљу, не го осе ћа њем, са о се ћа њем!) свог 

би ти ја као би ти ја за јед ни це! 
осе ћа њем пре ма ко јем људ ско би ће (де те као и зрео ис-

ку сан чо век!) не ма ни ка кве мо ћи да га иза зо ве у се би! 
па га и осе ћа (и раз у ме ва, и при хва та) са мо као чист а 

не ра зу мљив (и охра бру ју ћи) „дар свог би ти ја” (Бо гом да ног 
тро и по ста сног) 

по ко јем по сто јим, је сам – не кад ми слим („би ти = ми-
сли ти”), не го – 

кад осе ћам да сам у за јед ни ци (мо рал но-исто риј ској за-
јед ни ци Ки ри а ки, Го спод њој, тј. Kir che), а 

ко ја је и је ди ни мо гу ћи сми сао по сто ја ња мог (са мо и-
сто вет ног) би ћа-ми шље ња, да кле, у за јед ни ци мо гу ћој са мо 
у осе ћа њу за јед ни це!

То је та при ви ле ги ја, то мо гу ће тро и по ста сно и би ће и 
осе ћа ње ка кво је Тво рац дао са мо људ ском би ћу (По ста ње 
1, 26–27). А то осе ћа ње је пре ва зи ла же ње људ ског би ћа-ми-
шље ња, као сми сао (у би ћу вас кр сло осе ћа ње сми сла) би ти-
ја-би ћа-ми шље ња. Да кле, та ства ра лач ка (бо жан ска) си ла 
осе ћа ња (ко јим је пре ва зи ђе но би ти је, жи во људ ско би ће) 
мо гу ћа је са мо као дар Бо га, Све др жи те ља (Твор ца и Све-
др жи те ља), Ду ха Све тог!

*
Основ но пи та ње фи ло зо фи је, пи та ње пред ко јим фи ло-

зо фи ја за ста је тек у са мо спо зна ји, пи та ње је: 
Шта је то би ће (и по сто ја ње, би ти је)? 
и за што је би ти је (по сто ја ње уоп ште) мо гу ће је ди но као 

би ће, 
као без број би ћа ко ја су – у ни шта ви лу (ха о су) ко змо са-

-про сто ра – те ле сни, ма те ри јал ни, је ди ни мо гу ћи ство ре ни 
сав ко змос? 

А то је не са мо пи та ње би ћа уоп ште, не го, по себ но, би ћа 
људ ског: 

 9 да ли је – у сво јој са мо и сто вет но сти – то би ће исто што 
и оту ђе ност би ћа? 

 9 да ли је људ ска не сре ћа, баш та оту ђе ност, су шти на би-
ћа? 
Или је баш она и тек она мо гућ ност и по зив осе ћа њу: 

по зив на спа се ње (сми сао ства ра ња?!), тј. на пре лаз иде је у 
би ће ко је, нај зад, не ће би ти оту ђе но-са мо и сто вет но би ће?
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* * *
Спа се ње чо ве ка је осе ћа ње, спа се ње ја сно са гле да ног 

људ ског би ћа, ка ко то, про роч ки – у све ште ној по е зи ји, не 
са мо у за вр шним сти хо ви ма По све те (ЛМ, П, 171–183), не го 
у тој чи та вој ли тур гиј ској по е ми – пе ва (са мо по ет ски мо же 
да ви ди и сла ви!) све ти и све тли лик пе сни ка-про ро ка.

То спа се ње је тек у ду хов ној – над зе маљ ској, нат при-
род ној, осе ћај ној, по ет ским Бо гом да ро ва ној (ЛМ, П, 169–
176!) за вет но-ли тур гиј ској – за јед ни ци! 

а не у са мом „сви је ту”, у не кој, би ло ко јој, па и нај са вр-
ше ни јој ис ку стве но-све тов ној (ра зум ској-ин те ре сној, при-
род ној те ле сној, др жав но-дру штве ној) зе маљ ској за јед ни ци!

Да кле, да би чо век по сто јао, као те ле сно би ће, на Зе мљи, 
спа се ње му је – чак и на Зе мљи! – са мо у ду хов ној за јед

ни ци осе ћа ња, а не (ме та фи зич ког!) би ти ја-ми шље ња, или 
(по го то во, не у за јед ни ци крв ној, или ин те ре сној, ум ној), јер 

на Зе мљи – у све ту је све ма те ри јал но у уза јам ној агре
си ји 

(јед на би ћа и еле мен ти жи ве је ду ћи дру га, па од то га 
при род ног за ко на ни је из у зет ни чо век! па би – да ни је 
вас кр сао! – чак и сам Бог за вр шио на Зе мљи као прах или 

се ме не ког бу ду ћег би ћа, да се по ја ви на Зе мљи, из ра
ни је узе мље них, и у прах из мр вље них би ћа), 

те у то ме ху мус-ху ма нус-зе мља ном ма те ри јал ном све ту
„Сви јет је овај ти ран и ти ра ни ну,

а ка мо ли ду ши бла го род ној”, пле ме ни тој,
ка ко то го во ри Игу ман Сте фан (ГВ, 2253–2360, реч и лик 

Ис то ка, а не За па да)!

*
Реч је о чо ве ку, а то је зна ње и реч Ис то ка, 
ко ји ни је по јам ге о граф ски, не го ду хов ни и пе снич ко-

-про роч ки, 

док је реч За па да о чо ве ку („С вни ма њем сам зе маљ ске 
му дра це…”, ЛМ, П, 61–140) реч о све ту и зе маљ ској при ро
ди чо ве ко вој, да кле, реч и зна ње пре ци зно и ма те мат ско, 
еле мент људ ског би ћа по зна тог нам баш по оту ђе њу, што 
би ће и чи ни мер љи вим и сра чу њи вим пред ме том те ле сног 
ис ку ства и ми шље ња!

*
Ме ђу тим, ме та фи зи ка је ма гиј ско („пред со крат ско”) 

ис ку ство о људ ском би ћу као укљу че но сти у „би ће-би ти је” 
као (вра че во) „би ће ко змич ке це ли не”.

Ме та фи зи ка за то не мо же (као ни ма ги ја) да би ће за ми
сли као оту ђе ност-одво је ност-са мо и сто вет ност уса мље не 
је ди ни це, па га по и сто ве ћу је – са пој мом-ми шље њем да би-
ће бу де „исто што и ми шље ње” (јер дру га чи је до као ис ку
стве ни део ге не рич ког и уни вер зал ног, ап со лут ног пој ма не 
мо же ни да га ми сли)!

*
Да ли је он да мо гу ће из бе ћи да оту ђе ње би ћа бу де баш 

исто што и ми шље ње (ми шље ње о ис ку ству, сва ком, па и 
ма гиј ском!)?

Да ли је ро ђе ње оту ђе ње? – оту ђе ње би ћа (баш би ћа де-
те та!) од би ћа мај ке? 

Или све то тек ро ђе њем де те та (ко је до тле ни је би ло би-
ће, не го део или је дан од при вре ме них ор га на ко ји же ни да је 
функ ци ју мај ке)… или све то тек ро ђе њем де те та спа да у 
пи та ње би ћа? Да се тек та да на ста нак би ћа ја вља као нео бја-
шњи во чу до! Да са мим одва ја њем не би ћа (јед ног де ла би ћа 
мај ке!) на ста је би ће де те та?!

Да се тек та да – тек би ћу! – пру жа и мо гућ ност, Бо жи је 
чу до: не осе ћа ња, не го осе ћа ња за јед ни це (за јед ни це љу ба-
ви), са о се ћа ња(!) де те та са мај ком? 
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Или је би ће – оту ђе ње би ћа од Бо га? од вер ске за јед ни-
це? од дру штва? – тек та да би ће уса мље ност – из дво је ност 
би ћа у сво ју по је ди нач ност као са мо и сто вет ност би ћа? 

Да ли је чо век би ће баш у тој уса мље но сти: да сва ко 
жи ви и уми ре сам?! 

Нe ве ру јем да је то мо гу ће, јер ни мо нах пу сти њак не 
жи ви сам. На про тив, у за јед ни ци бли жој не го ико, па је чак 
за то и на шао да „по бег не у пу сти њу”! 

Све, да кле, за ви си од до жи вља ја-осе ћа ња, лич но сти, 
бит не и је ди не спа со но сне осо би не чо ве ко ве ко ју – као ду-
хов ност, ду хов но ис ку ство – ов де ис пи ту је мо! 

Из би ћа на Зе мљи, тек из те уса мље но сти и са мо и сто
вет но сти те че жи вот у дру штво људ ско! 

Јер са мо у тој уса мље но сти-са мо и сто вет но сти – „оту-
ђе но сти” чо век јест и мо же би ти (по сто ја ти као) би ће – 
лич ност! у се бе одво јен не са мо од мај ке, од по ро ди це, од 
за јед ни це, не го и од Бо га?!

*
Оту ђе ње је, да кле, при род но чу до са мо и сто вет но сти 

би ћа, а не не ка људ ска про ме на ме ста и уло ге у не ком (не-
по сто је ћем, иде о ло шком) „дру штве ном би ћу-це ли ни”. 

Чо век је – за ма ги ју, ме та фи зи ку – грех, раз у ме ва ње 
све тов но сти по стао тек „из го ном из Ра ја” (из за јед ни це са 
Бо гом, као и „би ће де те та одва ја њем „од би ћа” мај ке)…

Све је то – па и одва ја ње од Бо га – мо гу ће тек као из гон 
из осе ћа ња, да кле, као би ће ко је се бе – сво ју са мо и сто вет
ност! – ра до сно и све ча но (ЛМ, П, 6) по и сто ве ћу је (у об-
но вље ном Ра ју) са дру гим, баш за то – што би ти је ни је баш 
не ка сре ћа, не го суд би на ко ју тек тре ба под но си ти (ЛМ, П, 
1–30)!

*
Шта је он да пра грех? – То ни су фи ло зоф ска и на уч на, 

не го про роч ко-пе снич ка пи та ња ве ре чо ве ко ве! 
Да ли је пра грех не га ци ја или по твр да при род ног (Бо

гом ство ре ног!) би ћа као са мо и сто вет но сти? а са мо и сто-
вет ност и уса мље ност би ћа („за да так сми је шни људ ска суд-
ба”, ЛМП, 3) би ћа ко је је – баш као са мо и сто вет ност! – услов 
за пре ва зи ла же ње би ћа, за спа се ње – у би ћу (смрт ном, „би-
ти је и вре ме”!). 

И да ли екс, егз (из ван би ћа, из лаз, ег зи стен ци ја), транс 
(пре ко би ћа?) у пре ко ра че њу-тран сцен ден ци ји? 

Да ли је спас би ћа у дру штве но сти (ко ја мо же да се при-
ка же, осе ти и као по ја ва ре ал не из гу бље но сти, опред ме ће-
но сти, пост ва ре но сти и ни шта ви ла чо ве ка – у гре ху дру-
штве но сти)? (а не у са мо и сто вет но сти – би ти ју би ћа?)

или је оту ђе ње-не би ћев ност – са тан ски (ме фи стов ски) 
грех гор дог ума 

ко ји уобра жа ва да зна и осе ћа би ће као ко змос, не ку ма
гиј ско-те ле сну „це ли ну све та”, па да је и дух – тј. спон та-
ност осе ћа ња, ве ре, умет но сти, на де, сми сла, мо ра ла – не ко 
зна ње, и то тво ре ви на ума и фи ло зо фи је, мо ћи ко ја је – у 
дру гој, гре шној(!) ва ри јан ти ства ра ња чо ве ка (По ста ње од 
2, 7 до 3, 24!) – по при ро ди, иста у Бо га као и у чо ве ка, са-
мо што је Бо жи је „зна ње” – осе ћа ње (тј. му дрост, По ста ње 1, 
26–2, 6) о соп стве ном би ћу-те лу-ко змо су бес ко нач но бо га-
ти је и не у сло вље но вре ме ном!

Тај, ма гиј ски по глед на би ће-ко змос (и тран сцен ден ци-
ју-деј ство Ду ха на би ће) са мо по ка зу је да чо век не схва та 
исто ри ју, јер не схва та при ро ду ми шље ња (о исто ри ји), те 
да се ни је ни по ка јао, јер се ни је осло бо дио ме та фи зи ке 
(ве ре у – по зна ту! – моћ и сми сао са мог зна ња и ми шље ња), 
па уобра жа ва да има ту (раз во јем „исто риј ским” још не до-
стиг ну ту) моћ Ума, (по ме ну ту при ро ду) „бо жан ског” ума, 
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моћ ко ју Кант по ри че и та ко – хри шћан ски! – огра ни ча ва 
ме та фи зи ку! јер осе ћа ње – спа со но сно осе ћа ње-дар-на дах-
ну ће-тран сцен ден ци ја (пре ва зи ла же ње соп стве ног би ћа) – 
ни је плод зна ња и ми шље ња!

Не ни че спа се ње из ис ку ства (чак ни из ис ку ства – пу-
ког се ћа ња на осе ћа ње, на тран сцен ден ци ју ко ја је осе ћа ње), 
па пре ма то ме ни из ми шље ња (и је зи ка)! 

Грех је осе тио Кант, из ис ку ства ве ли ких пе сни ка, као 
и Пла тон из ис ку ства тра ге да, а тај грех-пра грех је ве ра у 
моћ са мог се ћа ња (тј. ис ку ства-зна ња-ми шље ња) ко јем – за 
за блу ду ми шље ња, фи ло зо фи је (ме та фи зи ке) исто ри је! (по-
ред већ да тог ис ку ства, се ћа ња на осе ћа ње) ни је по тре бан и 
сам дух, дар осе ћа ња.

(ово ли ко о тзв. оту ђе њу, а пот пу ни је тек у ве зи с пи та
њем сми сла)

* * *
[137] PRO BLE MI I PRE GLED HI STO RI JE CI VI LI ZA CI JE, 
sve u či li šno (уни вер зи тет ско) iz da nje, Za greb, sr panj (ју л) 1963, 
575 стра на

* издато као скрипта (по предавањима школске 1962/63. 
го дине)

[137/1], ко мен тар уз [137]
За на уч но схва та ње ци ви ли за ци је,
а за ду хов но схва та ње исто ри је, тј.
за осе ћа ње исто ри је као
за ду хов но усме ре ње исто риј ске за јед ни це, а
про тив ме та фи зич ке, у чи та вој ме та фи зич кој тра ди ци-

ји За па да ис по ли ти зо ва не 
фи ло зо фи је исто ри је
у ко јој лич ност не ма зна ча ја по свом осе ћа њу сми сла 

исто ри је,

не го као ме сто у (ме та фи зич ки „утвр ђе ној”) исто риј-
ској и дру штве ној 

хи је рар хи ји вред но сти ци ви ли за ци је и мо ра ла!
На по ме на: овом на пи су, ов де у Би бли о гра фи ји је – на-

кнад но, 27. сеп тем бра 2015. – до да то пре да ва ње Ча сни крст 
и сло бо да злат на, о за ве ту као исто риј ској све сти и ве ри.

При мер исто риј ске све сти, тј. си сте ма вред но сти 
(исто ри је кул ту ре) у исто ри ји ци ви ли за ци је Ср ба (пре-
да ва ње одр жа но 27. 09. 15, на Кр стов дан, у ма на сти ру Св. 
Ар хи ђа ко на Сте фа на, у Слан ци ма), а уне се но, на кра ју Би-
блио-био-гра фи је, под [278]).

*
Би бли ја – у тзв. пр вој ва ри јан ти ства ра ња чо ве ка (По

ста ње 1, 26–2, 6)! – не го во ри о на стан ку би ћа (о би ћев но-
сти, Se i end he it, тј. о су шти ни би ћа, по себ но смрт ног људ-
ског би ћа), јер тај на ста нак ни је (ни ти ће икад би ти) мо гућ 
као бри га – још не по сто је ћег! – би ћа чо ве ка. За то Би бли-
ја го во ри тек о по чет ку исто ри је то га би ћа (већ на ста лог, 
„са мо Бог зна ка ко”, а то се – као ство ре них би ћа! – нас 
ни не ти че, јер Бог ни је оче ки вао ни са рад њу с на ма ко је 
још ни је ни ство рио), па – што се чо ве ка ти че! – Би бли ја 
го во ри тек о укљу чи ва њу и укљу че но сти људ ског би ћа у 
исто ри ју, тј. тек о чо ве ку као исто риј ском би ћу! То зна-
чи: укљу че ном у бла го сло ве ну (над све тов ну, над вре ме ну, 
исто риј ску) за јед ни цу, у бо жан ску – Бо гом бла го сло ве
ну, исто риј ски бе смрт ну! – за јед ни цу Бо га Твор ца, је ди-
ног Ло го са Жи во та! Да кле, (бит но!): укљу чи ва ње смрт них 
би ћа, али у бе смрт ну за јед ни цу људ ских би ћа (По ста ње 
1, 26–2, 6), а то ће – као ро ди тељ ска на да – би ти об ја вље-
но и у за вр шном чла ну Сим во ла ве ре! То о исто риј ској, 
као је ди ној истин ској за јед ни ци о би ћу чо ве ка го во ри тек 
кад про го во ри о пост ва ре њу и оту ђи ва њу чо ве ка, не са мо 
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од чо ве ка, дру гог људ ског би ћа, не го о „оту ђи ва њу” чо ве-
ка и од ви шег, нај моћ ни јег мо гу ћег ступ ња бли ско сти, од 
осе ћа ња (не ис ку ства-ми сли, не го осе ћа ња!) ко је из ви ре 
(Јо ван 1, 1–17) из са мог (а ти ме тј. про кле то, и од дру гих 
љу ди, па ду хов но и од же не), те та ко – пра гре хом (ме та
фи зи ком) чо ве ка, већ у дру гој, људ ској, а ма гиј ској (По
ста ње 2, 7–25) пред ста ви о Бо гу Твор цу чо ве ка.

Том дру гом – тј. људ ском, ма гиј ском, пра гре шном – 
пред ста вом о би ћу „ства ра чо ве ка Бог”! Не из Ни шта, ка-
ко Бог и ства ра и хо ће! – не го ка ко то чо век (пра гре шно, 
без пра ве пред ста ве о Твор цу) за ми шља: као не ки ко змич ки 
ва јар (по пут Ми ке лан ђе ло вог Ства ра ња чо ве ка у Сик стин-
ској ка пе ли), кад из два ја лик чо ве ков из Зе мље, тј. из већ 
по сто је ћег ко змич ког би ћа ма гиј ског, као што ће и Еву из 
те ла Ада мо вог.

Ма ги ја је, на и ме, при ро дан и опро стив пра грех чо ве-
ков – при ка зан у Би бли ји као чо ве ко ва ве ра у не ство ре но, 
веч но по сто је ће ко змич ко, а јед но је ди но и це ло ви то би ће, 
и то „бо жан ско”, јер чо век не мо же зна ти шта је би ће, по што 
га ни је ни ства рао, те би – по тој вер зи ји ства ра ња – сам Бог 
Тво рац био и остао (и по сле Хри ста остао!) нео бја шњи ва 
по ја ва то га ма гиј ског Ап со лут ног би ћа (као Хе ге лов ме та-
фи зич ки Ап со лут ни ум).

Пра грех је, да кле, чвр сти на чо ве ко вог пра зно вер ја, ма
ги ја у ко јој не ма ни тра га од пред ста ве људ ског би ћа („по 
ли ку и по до би ју Бо га-Тро ји це”, из По ста ња (1, 26–27).

Ма ги ја је, да кле, о „бо жан ском”, а за пра во пра гре шном, 
ма гиј ском ства ра њу људ ског би ћа у ко јем, ме ђу тим (већ ство-
ре ном, По ста ње 1, 26–2, 6) ипак тек на ста је и за јед ни ца, исто
риј ска (над вре ме на), мо гу ћа са мо у исти ни би ћа као по је ди-
нач не уса мље не са мо и сто вет но сти, би ћа исто риј ски (мо рал-
но-исто риј ски!) бла го сло ве ног! да исто ри ја бу де ускла ђе на са 
би ћем ко је ства ра Бог, са би ћем са мо и сто вет ним.

Пра грех је, по чев од са ме чо ве ко ве ма ги је (чак и у ту-
ма че њу исто ри је), са мо чо ве ков; ки да ње (бла го сло ве не, бо-
жан ске) за јед ни це – ме ђу соб не људ ске, као и са Бо гом! – тј. 
чо век ки да људ ску за јед ни цу ки да ју ћи за јед ни цу са Бо гом, 
Твор цем осе ћа ња, сва ке (и бо жан ске и људ ске) за јед ни це, 
јер ма гиј ским пре стан ком осе ћа ња (на дум не, ду хов не и је-
ди не тво рач ке си ле дру штве но сти) пре ста је исто вре ме но за-
јед ни ца и са Бо гом, и са љу ди ма! Ти ме не ста је и мо рал, мо гућ 
са мо као жр тве ност, осе ћа ње ду жно сти пре ма за јед ни ци ко-
јој осе ћам да при па дам (Бо гом да ним осе ћа њем при па дам!) 

Ако не ста је (не ма гиј ско, не го Бо гом да но) осе ћа ње, не-
ста је исто вре ме но и осе ћа ње за јед ни це би ћа са Бо гом, и осе-
ћа ње за јед ни це би ћа са би ћи ма дру гих љу ди, јер осе ћа ње је 
дух (не ду шев на – ум, ра зум, сло бо да, ра чун, на ме ра, ис ку-
ство, не го – ду хов на си ла,

осе ћа ње ве ре, а то је
је ди на – не људ ска ду шев на, не го ду хов на – си ла Бо га-

Све др жи те ља-Љу ба ви,
си ла ко ја ду ши људ ског би ћа да ру је (не пред ви ди во, 

нео че ки ва но и не схва ти во)
да ру је осе ћа ње, па га…
па га чо век и сти че са мо као умом не схва ти ву по ја ву, 

као бо жан ски дар
(ни ка ко као сво ју тво ре ви ну, тј. ни ка ко као ум ну тво ре-

ви ну сво је ду ше, из свог, ду ши ног се ћа ња на дух, тј. из ду-
хов ног ис ку ства свог би ћа, и сво је ми сли – ко ја за свој пред-
мет ми шље ња има са мо сво је ис ку ство, па и ис ку ство ко је је 
се ћа ње на по ја ву ду ха у ду ши)!

*
 9 Дух (=ве ра-осе ћа ње-тран сцен ден ци ја-пре ва зи ла же ње 

би ћа-ду ше)
 9 Ду ша (ум, сло бо да, ду хов но ис ку ство-ми сао), Ум „Бо-

жи јих за по ве сти”
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ко је су ду хов но ис ку ство (ду ши но се ћа ње на ду ши на 
де ла ду ха, ко ја су ду хов но-ис ку стве на прак са („Прак са апо-
стол ска”, „Де ла апо стол ска” у Но вом за ве ту)),

а Хри стос их – Бе се да на го ри, као но во за вет ни об лик 
Мој си је вих Де сет Бо жи јих за по ве сти (Ма теј гл. 5, 1–7, 29) – 
пре о бра жа ва у бла жен ства ја ча од мо ли тве,

јер (ка ко то го во ри и Тол стој):
„Ми љу де не во ли мо (и не за во ли мо) по До бру ко је они 

чи не на ма, не го по До бру ко је ми чи ни мо њи ма”,
па се он да и у на ма (у на шој ду ши) ја вља дух, тј. сре ћа и 

љу бав као бо жи ји дар!
Та ко се у ду ши људ ској огле да трој стве ни лик са мог Бо-

га: Отац – Син – Дух Све ти.

*
За то људ ско би ће не схва та (ум но-фи ло зоф ски не схва-

та) ни сми сао, ни исто ри ју, ни лич ност (у њој ни Бо га, ико-
ну Све те Тро ји це)! 

Не схва та за то што су сми сао, лич ност, исто ри ја (исто-
риј ска свест, исто риј ска за јед ни ца) ду хов ни фе но мен (до-
га ђај), тј. над-ум ни, над-ми са о ни, по сво јој при ро ди осе ћај
но-спа со но сни,

фе но мен ко ји сво на ше исто риј ско ис ку ство-се ћа
ње (се ћа ње на осе ћа ње-до жи вљај исто ри је, је ди ни мо гу ћи 
пред мет ми шље ња „о исто ри ји”) мо же да нам об ја сни (да 
нам об ја сни исто ри ју), 

али не мо же чак ни оно (то на ше исто риј ски сте че но 
ис ку ство), па ни ми шље ње о ње му (ис ку ству-се ћа њу) да 
ства ра са му исто ри ју, исто риј ску свест, исто риј ску за јед
ни цу, 

јер она (исто ри ја, исто риј ска за јед ни ца, исто риј ска 
свест као фе но мен осе ћа ња) не мо же да бу де „на уч на” (пре-
ма то ме, ни ра ци о нал на, ме та фи зич ка), 

па је мо гу ћа са мо као пра знич на, на ста ла са мо ду хов но, 
на дах ну тим или за вет ним осе ћа њем ство ре на! те је, да кле, 
не ма у са мом ис ку ству-се ћа њу (ни у ми шље њу о то ме ис ку-
ству-се ћа њу)! 

Без исто ри је – исто риј ске за јед ни це људ ских би ћа – то, 
Бо гом ство ре но а смрт но људ ско би ће би би ло не са мо не-
спо зна ти во, не го и бе сми сле но, 

та ко да је људ ско би ће осми шље но (спа се но, обо же но!) 
тек (Бо гом да ним) осе ћа њем исто ри је људ ских би ћа. 
тек у исто риј ској (трај ној, бе смрт ној) за јед ни ци), тј. 
тек у осе ћа њу-до жи вља ју те за јед ни це (за вет не, мо рал-

но-исто риј ске).

*
Сми сао – Бо гом да ни сми сао! – људ ског би ћа ни је са мо 

би ће, не го тек људ ска за јед ни ца, за вет на, мо рал но-исто
риј ска за јед ни ца,

ко ја је тран сцен дент на, тј. из над тих би ћа, ду хов на, 
ка ко мо же да је упо зна-осе ти-до жи ви са мо осе ћај ност 

(ду хов на, пе снич ко-про роч ка) ду ша људ ског би ћа!

*
Осе ћа ње – по себ но осе ћа ње сми сла! – је ди на је ду хов на 

си ла, 
ко ја ве ру, исто ри ју, Цр кву – за јед ни цу и свест исто риј

ску (као мо рал, ве ру и за вет!) – чи ни над вре ме ном (над
све тов ном, Не бе ском, тај ном), а 

на тај на чин и стал ном, не про мен љи вом (исто риј ском, 
тј. не вре ме ном, не под ло жном вре ме ну), 

па за то је осе ћа ње исто ри је (осе ћа ње пи са ца и чи та ла
ца, глу ма ца и гле да ла ца, сла вље ни ка исто риј ских да ту ма) 
је ди на исто риј ска свест (не фи ло зо фи ја, не го) свест као фе-
но мен осе ћа ња (ма штов ног при су ства!),
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осе ћа ње ко је ве ру и Цр кву – за вет ну ли тур гиј ско-па
ро хиј ску за јед ни цу (исто вре ме но и за јед ни цу це ле Јед не, 
све те, са бор не, Го спод ње и апо стол ске Цр кве) – 

из ра жа ва и чу ва као исто риј ску свест вер ни ка! 
(На то ука зу ју и ре дов на ли тур гиј ска Жи ти ја све тих, 

а у Ср ба по себ но Жи ти ја три ју са бор но-на род них исто риј-
ских ли ко ва, Све тог Са ве, Све тог Кне за Ла за ра, Све тог Ву-
ка ши на Ја се но вач ког!)

*
Ти ме је – тј. пра во слав ним схва та њем исто ри је као за-

вет ног, Не бе ског цар ства, Цр кве! – ука за но 
на мо гу ћу – не пла не тар но ге о граф ски, не го ан тро

по ло шки, у ду ши људ ског би ћа! – по де лу и рас цеп („ши-
зму”), 

на Пра во сла вље, „Ис ток” (осе ћа ње ве ре, исто риј ске 
све сти), 

и За пад, тј. ме та фи зич ку фи ло зо фи ју исто ри је (и вре-
ме на).

*
За то, у сво јој све тов ној ми си ји, „у зва ни ју чо вје ка пред 

Бо гом” (ЛМ, П, 61–70), тре ба да се – за чи сто ту Пра во сла-
вља („Ис то ка”) – бо ри мо не са мо у све ту (у све ту вре ме-
на, не го) пре све га „у ду ши”, тј. у ли тур гиј ској за јед ни ци, 
у ду ши сва ког од нас, сва ког по је дин ца са би ло ко јег кон-
ти нен та, јер по де ла на Ис ток („ли тур ги зам”, ли тур гиј ски, 
хри шћан ски тра ги зам) и За пад („по ли ти за ци ју” ве ре) пре-
ти Цр кви Хри сто вој још од вре ме на ца ра Кон стан ти на (од 
313) на чи та вој зе маљ ској пла не ти, 

а пре ти на тај на чин што (сад већ и Хлад ним ТВ-ра том) 
пре ти ду ши сва ког од нас, стал но пре ти… 

 9 пре ти рас цеп-ши зма (ши зо фре ни ја) лич но сти на ли
тур ги зам „Ис то ка”, с јед не (Хри сто ве, Не бе ске, Гор ње) 
стра не 

 9 и ра ци о нал ну ме та фи зи ку (им пе ри јал ну по ли ти за ци ју 
ве ре) „За па да” Зо фос, (грч ки: за па да и мра ка, фи ло-зо-
фос по мра че ња ве ре)!

*
Ми слим да је ја сно за што је ства ра ње чо ве ка по че ло и 

за вр ше но – не ства ра њем би ћа чо ве ка, не го – 
тек ства ра њем исто риј ске све сти у чо ве ко вом осе ћа њу 

сми сла, 
тј. у исто вет но сти Ал фа (по чет ка, из во ра, кли це) и Оме-

га (ко нач ног пло да) у Ло го су (Јо ван 1, 1–31) и на ви ше ме ста у 
От кро ве њу Јо ва но вом.

*
Би ће у све ту ма те ри јал ном (и за то про стор ном) је и не-

из бе жна смрт ност (вре ме ност) би ћа, јер 
ма те ри ја јед них би ћа (или ства ри-еле ме на та) жи ви је ду-

ћи и тро ше ћи ма те ри ју дру гих би ћа (и ства ри-еле ме на та) и 
њи хо ву енер ги ју, 

па за то уми ре (за кон те ле сно сти не ме ња, не го за ко ну те-
ле сно сти под ле же) чак и сам бе смрт ни Бог, Син Бо жи ји кад 
се по ја ви у све ту те ле сном! (али за то Бог бесмрт ност уно си 
у тај ну Вас кр се ња, па и у људ ско осе ћа ње исто риј ске (мо
рал но-исто риј ске) за јед ни це, по и сто ве ће ња жи во та сва ке 
ге не ра ци је са би ло ко јом ге не ра ци јом пре да ка или по то ма ка. 

То осе ћа ње је исто риј ска свест, свест Вас кр се ња, осе ћа
ња бе смрт но сти, осе ћа ња ко је је исто риј ско, а исто вре ме но 
и, је ди но мо гу ће, мо рал но 

осе ћа ње жи во та смрт не лич но сти у бе смрт ној исто риј
ској за вет ној за јед ни ци! 
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За то је исто ри ја (исто риј ска за јед ни ца, исто риј ска свест 
осе ћа ња) исто вре ме но и по чет ни и за вр шни (Ал фа и Оме
га) чин Бо жи јег ства ра ња људ ског би ћа,

ко је би ина че – у сво јој са мо и сто вет но сти би ћа, у свом 
ис ку ству и ми шље њу ма гиј ско-ме та фи зич ком – би ло (и јест 
ме та фи зич ки-ми са о но) бе сми сле но.

*
За да так и по се бан сми сао исто ри је ци ви ли за ци је је да 
– у кри тич ком ди а ло гу са (углав ном ме та фи зич ком) 

фи ло зо фи јом исто ри је – 
 9 од ме та фи зи ке ја сно раз дво ји не са мо исто ри ју (по ја-

ву исто риј ске све сти и мо рал но-исто риј ске за јед ни це!), 
не го 

 9 да и кул ту ру – по ја ву исто ри је као си сте ма вред но сти 
и сми сла ци ви ли за ци је – раз дво ји од пој ма са ме ци ви
ли за ци је.

*
Ци ви лиз ци ја је „ком плекс ин сти ту ци ја” (сплет уста-

но ва), тј. си стем рад них и дру гих по тре ба и пра ви ла сва-
ко дне ви це, оза ко ње них оби ча ји ма или за ко ном уста но-
вље них (а он да оби чај но шћу, Sit tlic hke it, по зна ва њем, на-
ви ка ма и оби ча ји ма уста ље них) и за то је при род но што 
уста но ве (ци ви ли за циј ске) ни су пред мет и фе но мен (над-
вре ме не) исто ри је, не го на у ке (или прав не или дру штве-
не на у ке, ет но ло ги је, со ци о ло ги је, „сва ко днев ног жи во та” 
не ке ци ви ли за ци је). 

Ци ви ли за ци ја је, да кле, con trat so cial, ор га ни зам или 
„те ло” уста но ва, до го во ре них или уоби ча је них (па оза
ко ње них) ин сти ту ци ја јед ног на ро да: здрав стве них, про
свет них, си гур но сних, вој них, прав них, суд ских, за ко но

дав них, кул тур них, на гон ских, тр го вач ких, про из вод них, 
во ђе них зна њем, оби ча ји ма, па и на ви ка ма „при ро де људ-
ске”, па и без све сти! 

(док је кул ту ра…?)

*
док је кул ту ра тво рац ци ви ли за ци је! 
Ци ви ли за ци ја је це ли на, це ло вит сплет у (ком плекс ин-

сти ту ци ја), ко је су „те ло сва ко днев ног жи во та” јед ног на-
ро да у ње го вим уста но ва ма, тј. на го ни ма, зна њи ма, на ви ка-
ма, оби ча ји ма, сва ко днев ним, па и у из у зет ним по тре ба ма 
све сни су бјект ци ви ли за ци је, из над ци ви ли за ци је (из над 
„те ла” у ње го вим), да кле – из над људ ске (у на ви ци чак и не-
све сне) при ро де зна ња, јер кул ту ра (си стем вред но сти-сми-
сла) је со фиа, свест, фе но мен (при сут ног-пре зент) осе ћа ња 
сми сла, су о че ње с иде ја ма (пла тон ским и хри шћан ско-пла-
тон ским), са ствар но шћу илу зи ја-иде ја-Лу че. 

Кул ту ра је култ сми сла, га је ње ду хов ног ис ку ства (се-
ћа ња на осе ћа ње) би ћа ко је на сто ји да се бе, као лич ност, де-
фи ни ше сми слом (мо гу ћим са мо у осе ћа њу сми сла!). За то је 
кул ту ра из над ауто ма ти зма ци ви ли за ци је (сна жне и у зна-
њи ма ефи ка сне ко ли ко и на вик но ауто мат ске и не све сне). 

Кул ту ра је све стан си стем вред но сти, све сна ула зни ца 
у ци ви ли за ци ју, у си стем уста но ва си гур них ко ли ко не све
сних (не по треб но све сних) на ви ка и зна ња. 

Кул ту ра је фе но мен лич но сти-ду ха (а не ис ку ства на у ке 
о ко јем и ми сли мо тек кад смо на ми сао под стак ну ти све-
шћу осе ћа ња)!

Кул ту ра је из над „те ла” тог (у ту-и-ту ци ви ли за ци ју 
ура слог, на вик ну тог) на ро да. Кул ту ра је – осе ћа њем сми
сла те ци ви ли за ци је – у по вре ме ној по ја ви лич но сти (у њој 
сми сла – ина че „оту ђе не”, бе сми сле не, а ци ви ли за циј ским 
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на ви ка ма и уста но ва ма ди сци пли но ва не – ин ди ви дуе зна-
ња и на ви ка), те кри за јед не ци ви ли за ци је (ду хов на кри за! 
у ци ви ли за ци ји?!) на ста је ипак – не у са мој њој (ци ви ли за-
ци ји), не го – кад она из гу би ве зу са ду хов ним (кул тур ним) 
уте ме ље њем, са кул ту ром (ве ром, исто риј ском све шћу чо-
ве ка као чла на мо рал но-исто риј ске за јед ни це).

Ту кри зу је не мо гу ће са вла да ти са мом ци ви ли за ци јом, 
не ка квим уста но ва ма, јер чо век гра ди ци ви ли за ци ју са мо 
кул ту ром – све шћу, жр твом сво је (зна лач ке, на вик не) ин-
ди ви дуе – са вла ђу је сво ју те ле сну зе маљ ску при ро ду.

Кул ту ра – би ће у сфе ри осе ћа ња-све сти-тран сцен ден-
ци је-ду ха-иде је – гра ди и хра ни при ро ду са мог чо ве ка, кул-
ту ром оспо со бље ног да бу де не са мо ко ри сник, на го и гра
ди тељ ци ви ли за ци је!

*
На ви ка ни је кул ту ра (дух, осе ћа ње, ду хов но ис ку ство, 

се ћа ње на осе ћа ње), не го зна ње, и то та ко си гур но, 
да је све сна кон тро ла, тј. свест то га (већ сте че ног) зна-

ња (на ви ке у слу жби или упо тре би уста но ве) не са мо не по-
треб на, не го, 

на про тив, де лу је као смет ња ефи ка сној ра ди но сти, тј. 
ко ри ште њу ста но ва, тех ни ке, ди сци пли не, рад них пра ви ла, 

па тех нич ки ви со ко обра зо ва ном и снаб де ве ном ни је 
ни по треб на по слов на свест, јер би му она са мо сме та ла!

*
Ци ви ли за ци ји, ње ним уста но ва ма зна ња и на ви ке, ме

та фи зи ка – при пи су је и ње ну кул ту ру (и исто ри ју), као 
„над град њу, тво ре ви ну” ци ви ли за ци је, ко ја је то бо жња 
ма те ри јал на „ба за” исто ри је и кул ту ре, ми сао ко ју „би ће” 
(„ба за”, са ма ци ви ли за ци ја) има „у тој кул ту ри” о се би!

* * *
 9 Ме та фи зи ка је – по себ но као фи ло зо фи ја исто ри је! – 

за и ста зо фос (на грч ком: за пад и мрак)! 
 9 док је фи ло-со фи ја – му дрост „ду ха и осе ћа ња” (па и 

са мог, али ак тив ног се ћа ња на осе ћа ње) – му дрост ис-
ку ства ве ре, на де, сми сла, љу ба ви. 
Исто ри ја је, да кле, по ја ва лич но сти во ђе не осе ћа њем 

сми сла, „тај но га про ми сла” (ЛМ, П, 1–10), те је
као „пред мет и те ма” на у ке мо гу ћа та ман ко ли ко и лич-

ност: да кле, ни ка ко!

* * *
Би бли ја ни је књи га о све ту, све тов ном ис ку ству ни о 

на стан ку све та (да кле, ни на уч на), не го нај ду бља исти ни та 
књи га о чо ве ку, па и исти ни та књи га о за блу да ма ко је су не-
из бе жне са мој при ро ди оса мље ног људ ског би ћа. Да кле, не 
књи га ис ку ства на гон ског („жи вот ног”), ми шље ња и на у ке, 
не го – књи га и по глед над вре мен, ду ха, лич но сти (про роч-
ког ду ха, хри сто ли ко сти исто ри је и кул ту ре), па за то Би-
бли ју стал но на сто ји мо да ту ма чи мо из пе снич ко-про роч-
ког ис ку ства Ње го ше вог.

У Би бли ји је реч о две ма („Ис ток” и „За пад”), раз ли чи-
тим, су прот ним кул ту ра ма, тј. о две ма ва ри јан та ма у ту ма-
че њу исто ри је и ства ра ња чо ве ка:

 9 о пр вој ва ри јан ти, ду хов ној (По ста ње 1, 26–2, 6), 
 исто вре ме но и Хри сто вој ва ри јан ти ства ра ња људ ског 

би ћа (Ма теј, 19, 1–6)! 
У тој ва ри јан ти људ ско би ће је гра ди тељ мо рал но-исто

риј ске (на у ци, по го то во пси хи ја триј ској не до ступ не, за вет-
не) за јед ни це тек са Ду хом Све тим, тек кад је бла го сло вен 
(из над свог би ћа), по чев од бла го сло ве не брач но-по ро дич не 
(По ста ње 1, 26–2, 6). за јед ни це људ ског би ћа, 
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кад је по ли ку и по до би ју бо го ли ког (три ли ца људ ског 
би ћа), 

на дах ну тог со фиа-осе ћа њем (ве ре, на де, љу ба ви) као 
осе ћа њем сми сла би ћа…

(Ка ко би ина че – сем бла го сло вом Бо жи јим, Ду хом Све-
тим – људ ско „би ће-ми шље ње-ис ку ство” мо гло да – као и Хри-
стос – има над вре ме но, ду хов но ис ку ство – зна ње о сми слу? 

о сми слу ко ји је скри вен у да ле кој, ко зна ко ли ко да ле кој 
и скри ве ној бу дућ но сти! о ко јој за то не ма мо ни ти мо же мо 
има ти ика кво ис ку ство, 

те о бу дућ но сти и сми слу за то ни је мо гу ћа ни ми сао – 
сем Бо жи ја ви зи ја (иде ја)

ка ко – о Ло го су, је ди ној мо гу ћој, Бо жи јој ми сли о сми-
слу – го во ри 

 9 и По ста ње 1, 26–2, 6, 
 9 и Јо ва но во Евен ђе ље, 1, 1–17, 
 9 и Хри стос у Ма теј 19, 1–6, итд. 
 9 и От кро ве ње Јо ва но во на мно го ме ста итд. А по себ но у 

за кључ ном, Ше стом пе ва њу, ЛМ, 6, 261–280:
Вос кре се њем смрт си по ра зио,

Не бо Тво јом сла вом од је ку је,
Зе мља сла ви сво га Спа си те ља

*
 9 А у дру гој кул ту ри, по (гре шној-пра гре шној-ра зум но-

-ис ку стве ној људ ској) ва ри јан ти ства ра ња зе мља ни ка, 
Ада ма, људ ског би ћа од зе мље (По ста ње 2, 7–3, 24), 
Адам је – збу њен стра шћу, са мо у ве ре ном су је том спон-

та не ме та фи зи ке (тј. са мог ра зу ма, ми сли ис ку ства, ра зу-
мом и у слу жби на го на, тј. на гон ске ег зи стен ци јал не бо ја зни 
и во ље за моћ) – 

за не ма рио или за бо ра вио Бо жи ји бла го слов (о ко јем го-
во ри пр ва ва ри јан та ства ра ња људ ског би ћа), 

па му је сми сао у „му дро сти” (тј. зо фос-лу кав ству) да се 
пре да са мо ми шље њу 

(јер ми шље ње вла да и на го ном, те ле сно шћу – све тов но-
шћу, про ла зно шћу, вре ме но шћу – три ју на го на, три „хи по-
ста зе” би ћа жи во тињ ског, па и људ ског кад је ста њу стра
сти, са та ни зма, тј. ра зу ма ко ји на го ни ма слу жи чак и кад 
„вла да” на го ни ма), 

та ко да нам – од те људ ске пра гре шне при ро де (мо ћи ме-
та фи зич ког „би ћа-ми шље ња” са мог ра зу ма-зна ња-на ви ке) 
–  пре о ста је са мо јед но ту ма че ње људ ске исто ри је: 

ме та фи зич ко „би ће-ис ку ство-зна ње-на ви ка-ми шље
ње” 

у уста но ва ма ци ви ли за ци је, као (до во љан нам је је дан 
при мер) од Хе ге ло вог „ори јен тал ног цар ства” до За па да, 
„Рим ског цар ства гер ман ске на род но сти” (или, све јед но, 
Тојн би је вог ан гло-аме рич ког НА ТО-За па да). Али…

*
Све јед но ко ли ко се цивилизацијā про ме ни ло и сме ни-

ло на тлу Евро-Ази је (а од Но вог ве ка, по сле 1492, и на тлу 
Аме ри ке), 

да ли Хе ге ло вих че ти ри или Тојн би је вих два де сет и че-
ти ри, 

за исто ри ју (и за исто рич ност-сми сао-вред ност тих ци-
ви ли за ци ја) од лу чу ју ће ни су са ме ње не уста но ве,

не го са мо тај на ду хов но сти 
ко ја над зи ра ва и обез бе ђу је ци ви ли за циј ску це ли ну, 

оп шту ко ри сност и упо тре би вост свих тих уста но ва, по ве-
зу је их у ак тив ну це ли ну и хар мо ни ју ме ђу уста но ва ма, та-
ко да 

тај на ду хов но сти ни је ци ви ли за циј ска уста но ва, ни из-
ра сла из ци ви ли за ци је, не го пред ста вља је ди ну жи ву ду шу 
и по кре та ча те ци ви ли за ци је и це ли не свих ње них уста но ва 
(за кон ских, суд ских, управ них, фи нан сиј ских, вас пит них, 
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ле кар ских, вој них, по ли циј ских, управ них, еко ном ских, тр-
го вач ких, за бав них итд. итд.)! 

А та жи ва ду ша ци ви ли за ци је ни је не ка све тов на, ци-
ви ли за циј ска уста но ва, не го над све тов на, над-ци ви ли за
циј ска, над вре ме на, исто риј ска по ја ва, мо гу ћа са мо као 
жи ва ду ша лич но сти људ ског би ћа, 

као (ме та фи зич ки не ја сно ре че но тзв. си стем вред но-
сти, а за пра во) 

исто риј ска свест (мо рал но-исто риј ска свест!) чла на 
мо рал но-исто риј ске (за вет не) за јед ни це (Цр кве и на ци је), 

као кул ту ра, Бо гом да но (мо рал но-по ет ско-про роч ко-
-вер ско) осе ћа ње сми сла те (све јед но ко је) ци ви ли за ци је у 
исто ри ји ци ви ли за ци је. Да кле, 

за кон исто ри је (за јед ни це исто риј ске!) на зван и (на жа-
лост, усво је ним, уоби ча је ним ме та фи зич ким је зи ком) кул
тур ни „си стем вред но сти” не ке (те и те) ци ви ли за ци је 

(при че му ме та фи зич ки пред ста вљан – у нас чак и наш 
„Све то сав ски или Ко сов ски за вет” – као тво ре ви на или 
„над град ња” те ци ви ли за ци је! па се чак и на шим ис так-
ну тим пе сни ци ма чи ни да њи хо ва по е зи ја го во ри је зи ком 
„ме та фи зич ким” или те жи „бо гат ству и ду би ни” то га, то бо-
же „ме та фи зич ког” је зи ка!)… 

А реч је (у то ме кул тур ном „си сте му вред но сти”)…?

*
Реч је, на рав но, о по ме ну те две би блиј ске ва ри јан те 

ства ра ња људ ског би ћа, 
па та ко и о раз ли чи том сми слу (или бе сми слу), тј. о 

вред но сти (или без вред но сти) жи во та, по сто ја ња, би ти ја, 
пре све га 

сми сла (или вред но сти) са мог људ ског би ћа, ње го ве 
(мо рал но-исто риј ске!) за јед ни це. а он да и са ме ци ви ли за-
ци је: да ли осе ћа мо да је ње на вред ност или сми сао

да слу жи оп стан ку људ ског би ћа и за јед ни це? (бо жан-
ске бе смрт не за јед ни це људ ских би ћа, лич но сти на да ре них 
мо рал но-исто риј ском све шћу, ина че бе сми сле них и смрт-
них из ван те за јед ни це)

Да ли као плод са Др ве та зна ња До бра и Зла (дру га ва-
ри јан та, ме та фи зич ка, би ти је-ис ку ство-зна ње-ми шље ње, у 
По ста ње 2, 7–3, 24), зна ња-ис ку ства 

 9 ко је слу жи вред но сти ма жи во та вре ме ног (ис ку стве-
ног-ра ци о нал ног-ми шље ног, зе маљ ског, те ле сног), без 
исто ри је 

 9 или рај ски пло до ви пр вог, над вре ме ног (По ста ње 1, 
26–2, 6, исто вре ме но и Хри сто вог, Ма теј, 19, 1–6) ко ји су 
– по тој ду хов но сти (веч но сти, не бе сно сти, бла го сло ву) 
– исто риј ски (над вре ме ни, као исто ри ја, про роч ки-по-
ет ска при ча, за вет но пре да ње!) та ко, да је ци ви ли за ци ја 
за вет на, исто риј ска (тран сцен дент но усме ре на, Не бе-
ско цар ство) са мо тим јед ним (и то пр вим, По ста ње 1, 
26–2, 6) од та два си сте ма вред но сти, 
па се за то ци ви ли за ци ја са тим (По ста ње 1, 26–2, 6) сми-

слом-си сте мом вред но сти (бар у не ким сво јим уста но ва ма, 
умет но шћу, мо рал но-исто риј ском за јед ни цом, бла го сло ве-
ном, ЛМ, П, 169–200) по ка зу је као исто риј ска, 

тј. са мо у њој људ ско би ће пре ва зи ла зи сво ју хро но ло-
ги ју (сво ју суд би ну ЛМ, П, 1–10 и ЛМ, П, 61–130) зе маљ ско, 
све тов но вре ме у ко јем је жи ве ло (са мо тра ја ло)! јер

У вре ме ном и бур ном жи ли шту (пу ког тра ја ња)
чо вје ку је сре ћа не по зна та –

пра ва сре ћа, за ком вјеч но тр чи,
он њој не зна мје ре ни гра ни це:
што се ви ше к вр ху сла ве пе ње
(ха мле тов ском ме та фи зич ком 

„би ти што ми слим или не би ти”)
то је ви ши сре ће не при ја тељ
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Зе мља на ша, ма ти ми ли о на
Си на јед ног не вјен ча ва сре ћом:
По ста не ли са мо вла дац ње зин,

Тад на здра ви ча шом Хер ку ло вом (ЛМ, П, 91–100)

нај ве ћом ча шом нај о па сни јег отро ва: са мо вла шћа, без-
мер не су је те, гор до сти, во ље за над зе маљ ску моћ, ка кву (у 
ЛМ, 4, 191–210, у пра гре ху) по ка зу је лик из дру ге ва ри јан те 
(По ста ње 2, 7–3, 24) ства ра ња људ ског би ћа: ли ко ви (у ЛМ, 
4, 191–210) свет ских осва ја ча, са та ни сти: На по ле он, Це зар, 
Алек сан дар Ве ли ки и (до пра во вре ме ног по ка ја ња) и сам 
„Зе мља нин, Зе мљин син” (По ста ње 2, 7–3, 24), Адам. 

То су ли ко ви у ци ви ли за ци ја ма у ко ји ма је сми сао и си-
стем вред но сти узет из те Дру ге ва ри јан те ства ра ња људ-
ског би ћа!

*
Ти ме Вла ди ка пје сник, „све ште ни по е та” (ЛМ, П, 

171–180) Ње гош – у ли тур гиј ској по е ми Лу ча ми кро ко зма 
– при ка зу је по ре кло зла и је ди ни пут спа се ња од зла: Лу чу 
са мо спо зна је, по ка ја ња Ада мо вог (ЛМ, 5, 81–150), нај зад и 
Тај ну Вас кр се ња (ЛМ, 6, 151–280). 

А спас је у од ри ца њу од дру ге (ме та фи зич ке, за пад не) 
ва ри јан те при че о ства ра њу људ ског би ћа, јер – баш тим 
пра гре хом су је те (По ста ње 2, 7–3, 24) људ ско би ће по мра чу-
је и од са мог се бе скри ва тај ну чо ве ка (ЛМ, П, 131–134), Лу чу, 
об у зе ту (ЛМП, 135–140) та мом пра гре ха.

*
Ко ли ко год да је ци ви ли за ци ја у исто ри ји чо ве чан ства – 

та ман да их је и сто ти на а не са мо че ти ри (до да на шње пе те, 
тех нич ке, пост мо дер не, или незна но још ка кве) – 

сми сао („си стем вред но сти”) – по Би бли ји! (а дру ге на у ке 
о тај ни чо ве ко вој не ма!) – у сва кој од тих ци ви ли за ци ја мо же 

– од мо гу ћа два (две по ме ну те би блиј ске ва ри јан те 
ства ра ња чо ве ка!) – да бу де са мо је дан („па сло бод но би рај”, 
јер за вет, сло бо да чо ве ко ва за за вет је баш по за ве ту – „сло
бо да злат на”):

 9 или сми сао пр ви – ко ји је мо рал но-исто риј ска за јед ни-
ца сло бод них лич но сти!, 

а – у при ро ђе ној и Ду хом Све тим на дах ну тој! – те-
жњи људ ског би ћа сми слу 

лич ност, већ у људ ској но во ро ђен ча ди – у из ла зу из 
мра ка утро бе, у та квом на стан ку се бе, свог би ћа, у пр-
вом су сре ту свог би ћа са све тло шћу! – 

лич ност је не ра зу мљи ва (тај на, ЛМ, П, 10–20, а је-
ди на спа со но сна) свест Лу че, ду хов но сти (ЛМ, 6, 251–
260), „Ис то ка”!

 9 или сми сао дру ги (ра ци о нал ни, ис ку стве ни, а бе сми
сао): 

ме та фи зич ки, „по све ће но” (=ма гиј ски-ме та фи зич-
ки) ин те ре сни, ра ци о нал ни, као „по све ће но” на мер ни, 
тен ден ци о зно и култ но „ми са о ни” си стем вред но сти… 

из ко јег сле ди (По ста ње, гл. 11, а у ЛМ, у пе ва њи ма 
3, 4 и 5) пле мен ска „исто ри ја” као бор ба – по сва ку це ну 
(на ро чи то у да на шње вре ме, чак и уз уни ште ње че ти ри 
пе ти не чо ве чан ства) – за ко змич ку моћ им пе ри је, моћ 
чак и „над Бо гом” (пој мом ма гиј ско-ис ку стве ним о тзв. 
це ли ни би ћа ко змо са), ко га ме та фи зи ка (у Дру гој ва ри-
јан ти ства ра ња људ ског би ћа „од зе мље”) пред ста вља 
као ко змич ки Ап со лут но зна ње – о ко змо су и Зе мљи –

па се – да нас, као и пре Хри ста! – за јед ни це де ле
 9 на оне уз Пр ву ва ри јан ту („Ис ток”, ко ји, као Со крат-

Пла тон, „зна да не зна ни шта” ни о Бо гу, ни о ко змо су, 
ни о би ћу), 

„не ви ни си но ви при ро де 
му дрост про ста, нај сјај ни ја 

до ро ђе ња сви је та исти но га (Све тло сти истин ске, Хри ста) 
пре срет ни јех по кло ни ка сун ца” (у ЛМ, 6, 251–260)



218 219

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

 9 и оне („За пад”), дру гу ва ри јан ту ства ра ња људ ског би ћа, 
кад је „Зе мља на пу ње на с идо ли ма сва ко га из ро да” (ЛМ, 6, 

241–250)!

*
Те дру ге – не над вре ме не, Со фиа-исто риј ске, не го – 

ин те ре сне (зем не, све тов не, „по све ће но”, ра ци о нал но ин-
те ре сне, ма гиј ско-ме та фи зич ке, „кла сно-дру штве не”) за јед-
ни це су 

1. пле ме, 2. ка ста, 3. ста леж, 4. кла са еко ном ска (марк си-
стич ка фи ло зо фи ја исто ри је нам је про те клих пе де сет го ди-
на по ми ња ла и на ме та ла са мо те че ти ри), али 

у им пе ри јал но-ме та фи зич кој фи ло зо фи ји исто ри је За
па да их има још:

5. ин те ре сна (не ду хов на) за јед ни ца иде о ло шко-по ли
тич ка, ап со лу ти стич ка, вла да ју ћа (ја ча од тзв. бур жо а ске), 
за јед ни ца (не ду шев но сти, осе ћај но сти, Со фиа-ве ре, осе ћа-
ња, не го) до ми ни кан ског, па он да и „про фе сор ског” ин те
лек ту а ли зма 

(без чи је су је те ни је мо гла ни ба рок но-ап со лу ти стич-
ка власт у вре ме Де кар та, ни ре во лу ци о нар на „прак сис” – 
власт Ти то вог НА ТО-ко му ни зма), 

власт ме та фи зи ке, 
нај пре кле ри кал но-ан ти хри шћан ске (пап ске ин кви зи-

тор ске), а он да уни вер зи тет скеме та фи зич ке, ин те лек ту а-
ли стич ке иде о ло ги је док то ра та, тзв. про све ће но сти, ака де-
ми зам (култ зна ња про тив Со фиа ду ха, осе ћа ња ве ре, мо-
ра ла, умет но сти, па и про тив ду хов ног ис ку ства као пред-
ме та ми шље ња), јер – не Ло гос (Јо ван, 1, 1–27), не го – „зна ње 
је си ла, зна ње је моћ, учи те, де цо, и дан и ноћ”, 

6. елит ни гра ди те љи (ма сон-гра ди те љи) ци ви ли за-
циј ске иде о ло ги је За па да, а за пра во фи ло зо фи је исто ри је 
За па да), зва ни „ма со ни” (пр во бит но гра ди те љи го тич ких 

ка те дра ла, да нас су је ди ни и глав ни за штит ни ци и је ди ни 
ауто ри тет им пе ри јал но-за пад не (ме та фи зич ке, ан ти пра во-
слав не) фи ло зо фи је исто ри је, 

ко ја је (за пад на!) иде о ло ги ја сва ке (то бо же „на ци о нал-
не”, а у Ру си ји и Ју го сла ви ји ста љин ске и НА ТО-ти тов ске) 
Ака де ми је на у ка (на жа лост „и умет но сти”), 

под ре ђе не – код нас од но вог „мо дер ни зма” 1950. – „ма-
со ни ма” (по себ но бри тан ским, сад већ и евро-атлант ским): 

би ло је то вре ме кад је – по сле (и уме сто!) жда но ви зма 
и „Исто ри је СКП бољ ше ви ка – уло гу ко ме са ра у умет но сти 
и у (од 1948–1950) СА НУ – пре у зео пар тиј ски тзв. мо дер ни
зам, али пар тиј ски и уд бов ски („ку мо ва” Да ви чо-Ћо сић), 
код нас по себ но про тив тра ди ци о на ли зма (тј. „чет нич ког 
ве ли ко срп ског” за ве та!), а за ти то-ма сон ску бри тан ску 
(„ан ти-чет нич ку”, ан ти-срп ску) фи ло зо фи ју исто ри је, на-
ро чи то у сли ка њу и ту ма че њу исто ри је и ра то ва Ср би је! 

Скри ве ни (за јав ност скри ве ни) цен тар су ко ба је на бе-
о град ском Фи ло зоф ском фа кул те ту (а год. 1968. „Цр ве ни 
уни вер зи тет Кар ла Марк са”) 

Зва нич но на мет нут, су коб је пу ки иде о ло шко-по ли тич ки  
из ме ђу тра ди ци о на ли зма (за ве та, пре да ња, Ко со ва) тра ди
ци о нал но-за вет ног осе ћа ња на ка те дри исто ри је умет но
сти проф. Ра дој чи ћа и Де ро ка, с јед не стра не и, с дру ге стра-
не, схва та ња „мо дер но-фи ло зоф ског”, на ка те дри фи ло зо
фи је проф. Ду ша на Не дељ ко ви ћа (ше фа пар тиј ско-суд ске 
ко ми си је за су ђе ње ин те лек ту ал ци ма тра ди ци о на ли сти ма, 
„не ди ћев ци ма”, „дра жи нов ци ма”).

Ина че је у вре ме то га су ко ба – су ко ба око за вет ног схва-
та ња срп ске исто ри је! – ка те дра исто ри је (на ро чи то сред-
њо ве ков не срп ске) умет но сти (Све то за ра Ра дој чи ћа, Алек-
сан дра Де ро ка, Ђур ђа Бо шко ви ћа, Сре те на Сто ја но ви ћа, 
рек то ра та да шње Ака де ми је ли ков них умет но сти) на ро чи-
то ак тив на (за јед но са сту ден ти ма) у при пре ми „Па ри ске 
из ло жбе срп ских ико на и фре са ка”! То ни ка ко ни је мо гло 
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има ти не ку по др шку од, да нас вла да ју ће, фи ло зо фи је исто
ри је, Ду ша на Не дељ ко ви ћа, и (бу ду ћег, по себ но „европ ског 
Прак си са”) и по себ но „европ ске” Тојн би је ве Фи ло зо фи
је исто ри је, ко ја је про тив „Ис то ка”, Исто ри је Ви зан ти је 
Остро гор ског, као и про тив схва та ња проф. Ра дој чи ћа и 
Де ро ка! 

(Та Тојн биј е ва, ан гло-аме рич ка, НА ТО-фи ло зо фи ја 
исто ри је по ја ви ће се у пре во ду и по себ но иза бра ним тек-
сто ви ма проф. Прав ног фа кул те та Ра до ми ра Лу ки ћа изд. 
„Про све та” 1971, уз са рад њу бе о град ских „Прак си со ва ца-
-марк си ста” итд.) 

7. пар ти о кра ти ја, власт (за пра во, власт во ђа) по ли тич-
ких пар ти ја, ко нач ни дру штве но-др жав ни си стем За па да, 
„про гре сив ни” ан ти фа ши стич ки на ста вак фа ши зма ри мо-
ка то лич ког кр ста шког и ислам ско осва јач ког, и (већ са вла-
да ног) ко му ни зма (ко ји је био са мо на ста вак ма сов ног ан-
ти кле ри ка ли зма пра во слав но-ис точ ног) и, 

ко нач но,
8. кла са ма фи ја шко-ли бе рал на (нар ко-ди лер ских фи-

нан сиј ских „тај ку на” је дин стве ног свет ског тр жи шта, про-
тив ног свим тр жи шти ма на ци о нал ним), 

по след ња ме та фи зич ка, опој но ли ше на сва ког ви тал ног 
сми сла, пр ва ко ја нам, сво јом очи глед ном ду хов ном не мо-
ћи, бу ди по тре бу за је ди ном спа со но сном ве ром 

у је ди ну мо гу ћу чи сту и пре о ста лу ду хов ност, 
у по нов ну по ја ву Ис то ка, Дру гог до ла ска Хри сто вог, 
у По ста ње 1, 26–2, 6 
За то се и на шим ак аде ми ци ма пси хо-иде о ло зи ма, след-

бе ни ци ма „на у ке” Фрој да, Јун га итд. мо же упу ти ти еван ђе-
о ски по зив:

„Me di ce, cu ra Te ip sum”, „Ја тре, те ра пе у сон се а у тон”, 
„Ље ка ру, из ли је чи се сам” (Лу ка 4, 23), 

јер ли бе рал но пра во и ње го ва иде о ло ги ја (кул тур на ма-

ска, Фројд – Јунг – ег зи стен ци јал на пси хи ја три ја) од су ство 
је до сто јан ства лич но сти, 

кул тур на ма ска ко ја на исто риј ску свест лич но сти (и на 
мо рал и до сто јан ство исто риј ске за јед ни це) – као и увек, 
и пре Хри ста и две хи ља де го ди на по сле Хри ста! – де лу је 
по ра зни је не го што је де ло вао ма те ри ја ли зам или, сад већ 
за ста ре ли, и не баш до та квог (пси хо-ана ли тич ког и не мо-
рал ног) кра ја иде о ло ги зо ва ни марк си зам!

*
Тај кон ти ну и тет исто риј ске за јед ни це је ло гос, пу но-

ћа и са бра ност – не ми са о на на уч на и фи ло зоф ска, не го – 
осе ћај на (ду хов на, на да ре на) са бра ност то га кон ти ну и те та 
исто риј ске (са бор не и за вет не) за јед ни це 

и за то је (тај ло гос кон ти ну и те та) је ди на (и то ду шев на!) 
сна га на шег мо ра ла уко ре ње ног у по себ ној (кан тов ској!) ка-
те го ри ји, у осе ћа њу сми сла.

Осе ћа ње је, да кле, тај по себ ни „им пе ра тив”, та ка те го-
ри ја (Со фиа, тво рач ка си ла ве ре, на де, љу ба ви), та ду хов на 
си ла, тај Ло гос ко ји 

– не за ви сно од те ла, ис ку ства, ми шље ња, вре ме на! – по-
ве зу је ко рен-се ме све та са (оче ки ва ним, на ја вље ним, про-
ро ко ва ним, пе снич ким) крај њим до стиг ну ћем! 

а Тво рац то га (за вет ног и сми сле ног!) ко ре на је сам Бог, 
тво рац осе ћа ња, јер 

са мо над вре ме (Веч ност) Бо га из то га ко ре на би ти ја од-
ре ђу је и циљ, сми сао то га би ти ја! 

Да кле, са мо Бог мо же да бу де и јест Ло гос (са бра ност, 
Јо ван 1, 1–17) ко ре на и ци ља-сми сла, 

Ло гос не до сту пан ис ку ству-зна њу-ми шље њу-на у ци-
пси хи ја три ји, али за то до сту пан Осе ћа њу, ко је ни је наш 
про из вод, 

не го ви зи ја-иде ја, Лу ча (ЛМ, П, 176–180), Ње гов дар, 
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на ша мо гу ћа, Бо гом да на на да ре ност (ЛМ, П, 151–180) 
– ако смо све сни сво је сло бо де (за то и од го вор но сти!) 
ко јој ни је по треб но (вре ме ном сте че но) зна ње, ис ку-

ство, не го осе ћа ње, 
због че га Тол стој ту ма чи мо рал као кул ту ру мо рал но-

-исто риј ске за јед ни це, 
ко ја је – и по Кан ту – ка те го ри ја од ко је на ста је је ди на 

ну жност мо ра ла, 
„ка те го рич ког им пе ра ти ва” (дик ти ра ног од ка те го ри је 

на ци је и Цр кве као осе ћа ња, а не ми шље ња и фи ло зо фи је).
Ето за што је чо ве ко ва лич ност чу до и тај на би ћа, 
би ће пред о дре ђе но сми слом – ко ји је мо гућ са мо у ду ху, 

у тран сцен ден ци ји, у не бе ском мо мен ту (у хи по ста зи) ње-
го ве исто вет но сти са осе ћа њем 

(ка ко то по твр ђу је ис ку ство исто ри је, мо ра ла, умет но-
сти и ве ре, ГВ, 2336–2360), 

а не ис ку ство са мог би ћа – људ ске је дин ке-ин ди ви дуе 
– у зем ном мо мен ту (ГВ, 2329–2335), у хи по ста зи ње го ве – 
ме та фи зич ке, а гор де, гре шне – исто вет но сти са ис ку ством 
– ми шље њем „ми слим, да кле, по сто јим”.

*
Па је Ло гос – на рав но, бо жан ски Ло гос осе ћа ња – јед на-

ко „ал фа и оме га”, по че так и свр ха (Апо ка лип са – От кро ве-
ње Јо ва но во 1, 8 и 22, 13–16). 

За то је Ло гос и Име Бо га (сла вље но на кра ју Ли тур ги је, 
„бу ди имја Го спод ње бла го сло ве но, от ни ње и до ви је ка”!): 
је ди но име са мог Бо га-Твор ца – Не по зна тог! 

уму-ис ку ству-ми шље њу не спо зна ти вог, као што је и 
сам сми сао, јер 

сми сао не мо же мо са зна ти, не го са мо осе ћа ти, и то осе-
ћа њем Бо гом да ним, као на дах ну ће вер ни ка, пе сни ка и про-
ро ка! 

Већ тим име ном озна че на је Све тлост исто ри је (про-
ро штва, пе сни штва, при по ве сти, пре да ња) као над вре ме
но сти (исто вре ме но при су ство вре ме на као це ли не про-
шлост-са да шњо сти-бу дућ но сти), 

па Рат и мир (Тол сто јев) чи та мо као да смо при сут ни и 
жи вљи не го са вре ме ни ци и по сма тра чи На по ле о но вог по-
хо да на Мо скву!

А то осе ћа ње (осе ћа ње сми сла!) у на ма је дар, те се ја вља 
кад и лич ност, би ће ко је се бе де фи ни ше сми слом, 

те се лич ност – са мо у ве ри, у са мом осе ћа њу сми сла, у 
Ло го су – обра ћа Ло го су (Јо ван 1, 1–17), али 

не као ми шље њу и зна њу (Хе ге ло вом, бо ле сном, без-
лич ном и ап сурд ном ме та фи зич ко-„ди а лек тич ком” ро бо ту 
Ап со лут ног зна ња и пој ма), 

не го по ет ско-про роч ким (Бо гом да ним) осе ћа њем (ЛМ, 
П, 151–180, а по себ но 169–180) све ште ним осе ћа њем! 

На по ми њем (а о то ме ов де, у не ко ли ко би бли о граф-
ских је ди ни ца, има до ста ре чи): Хе ге ло ва Ло ги ка је – не 
Хе ге лу, не го на ма – ко нач но от кри ће да је ме та фи зи ка – 
Хе ге ло ва „ди а лек ти ка” Ло го са – ди а лог са си лом ис ку-
ства, си лом ко јој је по зна та са мо про шлост-смрт, са Ме-
фи стом-Са та ном, фа у стов ско по на вља ње пра гре ха (По
ста ње 2, 7–3, 24).

*
То је, хва ла Бо гу, ко нач но ја сно и ве ли ком не мач ком пи-

сцу То ма су Ма ну (Док тор Фа у стус), 
па је за то ра зу мљи во што је – на по след њем ју го сло вен-

ском раз го во ру о кри ти ци-ме та фи зи ци-ди а лек ти ци „ди а-
ло га” пи сца и чи та о ца [162] – по ста вље но и пи та ње: „ка ко 
(је мо гу ће) ми сли ти по сле Хе ге ла?” (ми сли ти, на рав но, о 
умет но сти-осе ћа њу-исто ри ји-ве ри-сми слу-со фиа, а ми сли-
ти на осно ву Хе ге ла!)… 
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јер жи во тво ран је сми сао, а не ми сао, мо гу ћа са мо 
као ми сао и го вор ис ку ства, про шло сти, оног што је већ 
про жи вље но и не по врат но, 

а осми шље ност (ра дост жи вот на при по гле ду смрт-
ни ка у бу дућ ност) је Ло гос – 

не Хе ге лов за пад ни, не го Ло гос 
Хри стов Ис точ ни, Не бе сни, ду хов ни, осе ћај ни, 

Све тло сни (Јо ван 1. 1–17) – 
је ди на жи вот ност, жи вот на си ла, ум жи во та, 
мо гућ са мо као иде ја-осе ћа ње, 
а не као по јам-ми шље ње (ми сао и го вор ис ку ства, 

све тов но сти, па и ро бо та ко јим нам да нас пре ти ме та фи-
зич ки свет као Свет тех ни ке). 

А Ло гос – бо жан ска, са мо Бо гом да на и мо гу ћа са бра-
ност узро ка жи во та са осе ћа њем сми сла жи во та – је 

у са бра но сти увек исте „исто ри је”, јер

*
без то га Ло го са осе ћа ња-ду ха не ма исто ри је (не ма је 

по го то во у на у ци и фи ло зо фи ји исто ри је, а има је са мо 
у умет но сти-при чи-ро ма ну-пре да њу-тра ге ди ји-ли тур-
ги ји), јер 

људ ско би ће исто ри ју (при су ство и са о се ћа ње пре да-
ка, а ода ност по то ма ка) осе ћа са мо кад се у ње му (људ-
ском би ћу) до га ђа тај на лич но сти, иден ти тет би ћа-осе
ћа ња, Sein und Ein fu e hlung, „би ти је и осе ћа ње”, 

у лич но сти, у људ ском би ћу ка кво се по ка зу је у осе
ћа њу као је ди ном мо гу ћем при су ству исто риј ске за јед
ни це (ЛМ, П, 181–190),

у то ме из ме ње ном (за исто ри ју из ме ње ном!) иден ти
те ту кон крет них људ ских би ћа, јер 

људ ско би ће у лич но сти је тај на (увек не пред ви ди-
вог) осе ћа ња: тај на Вас кр се ња (Пр ва Ко рин ћа ни ма 15. 
1–57), 

у ко јем је (не на шим ис ку ством и во љом, не го Бо гом 
да но) осе ћа ње истог сми сла (ве ре, исто ри је, хри шћан ства, 
Пра во сла вља, Ис то ка, ли тур ги зма),

а не не ко при су ство ме та фи зич ког би ћа-ис ку ства-ми
шље ња, Хај де ге ро во „би ти је и вре ме”, Sein und Ze it 

(вре ме као је ди на мо гу ћа на ша пред ста ва, ис ку стве на 
пред ста ва о би ћу као са мо-исто вет но сти).

Нас, ме ђу тим, ду шев но одр жа ва са мо де мо крат ска кул-
ту ра еван ђе о ских су гра ђа на, бли жњих („пли си он” гра ђа на 
по ли са, Ма теј 5, 1–48),

за то што се – исто риј ском све шћу и мо рал ним до сто
јан ством – лич ност ја вља и др жи са мо у гра ни ца ма и ме-
ри ли тур гиј ско-па ро хиј ске за јед ни це по ли са-ко му не-оп-
шти не! 

* * *
Без об зи ра на вре ме, про ла зност, сме ну са мих ре ал них 

би ћа и фе но ме на (до га ђа ја у са мом би ћу), 
исто ри ја нам се пред ста вља (тј. ми је осе ћа њем раз у ме-

ва мо) са мо као кон ти ну и тет (не пре кид ност) „исто риј ске 
за јед ни це” 

(кон ти ну и тет кон крет ног дру штва, ре ци мо, јед не је зич-
ке или вер ске за јед ни це, ако је до жи вља ва мо – или тај наш, 
тј. мој, Твој, њен, ње гов до жи вљај, па га пам ти мо као истин-
ску, објек тив ну исто риј ску за јед ни цу! 

Све се то де ша ва – не у све ту, све тов но, не го – у би ћу, 
али тај но, 

тј. ми стич но-ма штов но у осе ћа њу би ћа као лич но сти, у 
би ћу кад је оно трој ство „сми сао-лич ност-исто ри ја”!) 

А са мо осе ћа ње исто риј ске за јед ни це је лич на тај на (је
дин ство „сми сла-лич но сти-исто ри је”), 

тај на све тов но не до ка зи вог, ду хов ног кон ти ну и те та 
(исти не чо ве ка а не све та), исти не без ко је ипак не би у 
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чо ве ку би ло ни све то сти (цр кве но сти, на ци је, Бо жи јег на-
ро да, мо ра ла, ње не „Веч но сти”, ње ног над вре ме на,

мо гу ћег са мо ду хов но, са мо у на шем осе ћа њу, у ми сте-
ри ји-ма шти, у тран сцен ден ци ји-над вре ме ну, је ди ном чу ду 
у ко јем је и сми сао)! 

Да кле, осе ћа ње исто риј ске за јед ни це (из вор не ме ди те
ран ске на ци је, за вет не за јед ни це), осе ћа ње ка кво је би ло и 
све то сав ско мо на шко осе ћа ње Бо жи јег цар ства на зе мљи, 
Цр кве (ауто ке фал не, пра во слав не) мо на ха-иси ха ста. 

А то – Цр ква, за вет на за јед ни ца, као и на ци ја мо рал но-
исто риј ска – ујед но је и тран сцен ден тал ни (над зе маљ ски, 
над вре ме ни) „про стор” је ди ног си гур ног и стал ног раз у ме-
ва ња исто ри је (по сто ја ња не за ви сног о вре ме ну), 

је ди ни „про стор” (ду ха) ко ји оста је не до сту пан ис ку ству, 
на у ци, ме та фи зи ци и ми шље њу, па и на шим екс пе ри мен ти ма, 
ре во лу ци о нар ном прак си су ис пи ти ва ња исто ри је као ослон-
ца за јед ни це на њу.

*
О се би, о људ ском би ћу (па и о суд бин ском си сте му 

вред но сти) као тај ни 
– тј. о те ло су (вред но сти и сми слу) људ ског би ћа, о тај

ни ко ју људ ско би ће мо же са мо да осе ћа, а не да је ис ку стве-
но-ми са о но до ка зу је) ко ри сти и екс пе ри мен тал но упо тре-
бља ва – 

не го во ри ис ку ство-на у ка, не го са мо Со фиа (ве ре, љу ба-
ви, на де, осе ћа ња), ве ра, Би бли ја и, ње ним је зи ком, ли тур
ги ја, по е зи ја (исто ри ја),

у ко јој се људ ско би ће – осе ћа њем Со фиа (ве ре, на де, 
љу ба ви за по том ство, за веч ност бе смрт не за јед ни це)! – по-
ја ви ло као лич ност (лич на кул ту ра), 

као бла го сло ве на хар мо ни ја љу ба ви и бо го ли ко сти, „у 
ли ку и по до би ју Бо га, Све те Тро ји це” (По ста ње 1, 26–2), за-
јед ни це љу ба ви, ка ко се то ка же, да кле, 

не по дру гој, људ ској и гре шној зе маљ ској, све тов ној 
ва ри јан ти ства ра ња чо ве ка (По ста ње 2, 7–3, 24), 

не го – са мо у пр вој ва ри јан ти Бо жи јег ства ра ња људ-
ског би ћа: ство ре ног ду хов но, над све тов но, Бо жи јим бла
го сло вом, по ли ку и по до би ју (хар мо ни ји) са мог Бо га Твор-
ца: По ста ње 1, 26–2, 6!

*
По два ма схва та њи ма би ћа (ме та фи зич ком-ари сто тел-

ско-де кар тов ском-за пад ном и пла тон ском-ду хов ном-ис-
точ ном-ме ди те ран ском), 

али и по две би блиј ске вер зи је ства ра ња људ ског би
ћа (пр вој, Хри сто вој, ис точ ној, Ма теј 19, 4 о вер зи ји По
ста ње 1, 26–2, 6 и дру гој, фа ри сеј ској, за пад ној, По ста ње, 
2, 7–3, 24) 

мо гу ће су – не две вр сте ци ви ли за ци је, не го 
два бит но раз ли чи та си сте ма вред но сти ко ја, сва ки 

на свој на чин, у свом прав цу и сми слу мо гу да усме ра ва ју 
и осми шља ва ју исту ци ви ли за ци ју (исти ком плекс до го во-
ре них и ме ђу соб но уса гла ше них уста но ва), па пре ма то ме и 
иста чо ве ко ва зна ња и на ви ке! 

Јер бит ни за исто ри ју чо ве ко ву, а кроз њу и за суд би ну 
(исто ри ју) ци ви ли за ци је, ни су са ме (до го во ре не) уста но ве 
(пу ка тех ни ка од но са, сред ства у ру ци сло бод ног људ ског 
би ћа), не го 

си сте ми вред но сти, тј. чо ве ко во схва та ње и осе ћа ње 
сми сла жи во та, чо ве ка, за јед ни це и чо ве ко ве (сло бод не и 
од го вор не!) упо тре бе тих уста но ва!

*
По сво јој при ро ди (Бо гом да ној, про роч кој, По ста ње 1, 

26–31, па и Пла то но вој, Со кра то вој, Ди о ти ми ној, Сим по си-
он – Го зба, о љу ба ви) 
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људ ско би ће има – али са мо као бо жан ски дар и бла-
го слов (По ста ње 1, 26–31) – та јан стве ну по ја ву Лу ча-иде је. 
ви зи је, 

ко ја мо же да се по ја ви по сле пр вог су сре та но во ро ђен-
че та са днев ном (ство ре ном) све тло шћу,

кад је та Лу ча-ви зи ја на ста ла као пред ста ва о Бо гу и 
ства ра њу чо ве ка на зе мљи, 

или чак по кај нич ка пред ста ва о ка зни по ја ве чо ве ка као 
зе маљ ског би ћа (ГВ, 2329–2335). У тој „ва ри јан ти ства ра ња” 
при ка зан је и грех (по че так жи во та чо ве ка на Зе мљи, жи во-
та зе маљ ског-те ле сног би ћа ко је (као у ме та фи зи ци!) ни је 
ни све сно дру гог свог, ду хов ног би ћа, 

не го са мо зе маљ ског, те ле сног би ћа свог, при род но 
гре шног и гор дог, а не све сног у те ле сном цар ству уста но ва 
(на ко је је зна њем на ви као, као у гра ђе њу ку ле у Ва ви ло ну, 
По ста ње, гл. 11)! 

Ве ли ка је раз ли ка из ме ђу те две ва ри јан те, а на тој ра-
зли ци се за сни ва и раз ли ка из ме ђу 

 9 Со фиа ве ре (лич но сти, сми сла, мо ра ла, осе ћа ња, ду ха, 
тран сцен ден ци је, до сто јан ства лич но сти. По ста ње 1, 
26–31), с јед не стра не, 

 9 и, с дру ге, Зо фо са ма ги је, иде о ло ги је, ме та фи зи ке, фи-
ло зо фи је (стра сти, на го на).
У Дру гој, По ста ње 2, 7–3, 24, је на ста нак чо ве ка – и то 

hоmо hu ma nus, зем ног чо ве ка! – ко ји, без бла го сло ва, као 
зем ни, hu ma nus, не ви ди „да га Зе мља ва ра и да за ње га 
ни је Зе мља” (ГВ, 2329–2331…), тј. да за ње га ни је све тов-
ност-те ле сност ци ви ли за ци је пра ће не пра гре хом. 

Да кле, узор ни си стем вред но сти је кул тур ни, ду хов ни, 
осе ћа ње сми сла, је ди на жи ва ду хов на си ла сва ке за јед ни це, 
па и ци ви ли за ци је (ина че за јед ни це по се би све тов не, уго-
вор не, ис ти ту ци о нал не), а у пр вој ва ри јан ти ипак ду хов-
не, бла го сло ве не бо жан ске: по ро ди ца, Бо гом бла го сло ве на 

(По ста ње 1, 26–30) „Хе рој” – по лу бо жан ство је мај ка, као и 
Бо го ро ди ца. 

У тој за јед ни ци ни секс ни је на гон ска (стра сна) те ле сна 
по тре ба, не го ду шев ни, култ ни об ред оплод ње и ра ђа ња.

*
Стид (чу ва ње и по што ва ње сек са као људ ске и бо жан-

ске тај не) од ли ка је ме ре (хар мо ни је) у две ма ци ви ли за ци-
ја ма (пр вој, пр во бит ној – „при ми тив ној” и тре ћој, ме ди те-
ран ско-хри шћан ској), кул ту ра је чак ви ше од сти да – по бо
жност, об ред но чу ва ње те тај не, јер 

ду ша по ро ди це је ма те рин ство и мај ка! 
ари сто кра ти ја дру штва је – мај ка. 
Пол – да нас, у че твр тој, за пад ној ци ви ли за ци ји – фе но-

мен је пси хи ја триј ски, док је у пр во бит ној и тре ћој (ме ди те-
ран ској) ци ви ли за ци ји не бе ски фе но мен, 

јер од лу чу је од нос ме ђу љу ди ма као и ме ђу бо го ви ма (а 
да и не го во ри мо о хри шћан ско-ме ди те ран ској ци ви ли за-
ци ји).

Му шка рац – у пр вој и тре ћој, из вор ној и ме ди те ран ској 
– ни је го спо дар по ро ди це, не го чу вар, слу га, а из ван по ро-
ди це (у пр вој ци ви ли за ци ји ло вац и па ле о лит ски умет ник! 
у тре ћој пли си ос, ци вис) као снаб де вач по ро ди це. 

А и плод ност би ља је мај чин ство, ко ли ко Зе мље, то ли ко 
и же не! Ши ра за јед ни ца бли ско сти љу ди (бли жњих) је – род, 
на род, за јед ни ца (не по при ро ди, по кр ви, не го по кул ту и 
са ме оплод ње, ува жа ва њу лич но сти, по осе ћа њу сми сла, по 
бла го сло ве ној уло зи у по ро ди ци!)

У пр вој и тре ћој ци ви ли за ци ји још не ма пле ме на (по-
себ не, ви ше за јед ни це му шке, бор бе не, „по ле мос”, по грч кој 
ре чи ко ја зна чи рат, бор ба), или, ако га има, још не ма ка рак-
тер сте чен ка сни је
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*
па се исто риј ски раз ли ку ју у пет епо ха – не по са мој 

ци ви ли за ци ји, не го – по кул ту ри ци ви ли за ци је, си сте му 
вред но сти, по осе ћа њу сми сла ци ви ли за ци је! 

(о ко ји ма се го во ри у [147], у књи зи Умјет ност у пет 
ци ви ли за циј ских епо ха)

Тих пет епо ха су: 
„при ми тив на” (пр во бит на-из вор на), ар хај ска, ме ди те

ран ска (евро-ме ди те ран ска), за пад на (евро-за пад на) и „пе
та”, Мо дер на, о ко јој мо ра мо по себ но го во ри ти.

Јер… Пр ва и тре ћа су усме ра ва не хар мо ни јом, по себ ним 
(хар мо ниј ским, ду хов ним) схва та њем чо ве ка, Дру га (ар хај-
ска, но мад ска, де спот ска, осва јач ка) и че твр та схва та њем чо-
ве ка као мо ћи-над мо ћи, у дру гој ва ри ја ти ства ра ња чо ве ка, а 
Пе та, као кри за За па да, че твр те, тек те жи оно ме че му су те-
жи ле пр ва и тре ћа – хар мо ниј ском чо ве ку, „Дру гом до ла ску 
Хри сто вом” Пр вом ва ри јан том ства ра ња чо ве ка.

*
Ме ђу тим, пред мет фи ло со фи је – Кан то ве Ur teil ми сли, 

те ле о ло ги је (о сми слу, вред но сти ма, над вре ме ну, тран сцен-
ден ци ји) – ни је ци ви ли за ци ја (сва ко днев ни жи вот, си стем 
уста но ва-зна ња-на ви ка), пред мет на у ке, со ци о ло ги је, 

не го ви зи ја (иде ја) осе ћа ња-тај не – о ду ху-тран сцен
ден ци ји-сми слу-лич но сти људ ској исто ри ји, 

о све му оно ме ду хов ном ко је је ми сли до ступ но тек као 
ду хов но ис ку ство, као се ћа ње (и до ку мент се ћа ња) на ду-
хов ни мо мент – 

што је све бли ско по е зи ји, је ди ној истин ској исто риј ској 
ви зи ји! 

На у ка с ла ко ћом го во ри исти ну о на ви ка ма, зна њи ма, 
уста но ва ма, ис ку стви ма. И ту је раз лог за от пор ме та фи зи-
ци, за пре о бра жај ми сли о ду ху-кул ту ри из ме та фи зи ке у 

исто рио-со фи ју (па и „ве ро на у ку”, те о ло ги ју, ан тро по ло ги ју, 
те о ан тро по ло ги ју хри шћан ства), а по себ но у по е зи ју, књи-
жев ност, умет ност.

*
Тре ћа, ан тич ка (кла сич на, ме ди те ран ска) ци ви ли за-

ци ја до че ка ла је сле де ћу (че твр ту) – као За пад ну, суд бо но-
сну и апо ка лип тич ну „Хи ља ди ту” го ди ну, ствар ни по че так 
Евро-За па да, у ра сту си ле Сред њег ве ка (Кар ла Ве ли ког, Хе-
ге ло вог гер ма но-рим ског ца ра), кр ста шких ра то ва Ва ти ка-
на: „Хи ља ди ту” као „крај све та” (опа сност за ци ви ли за ци ју 
евро-ме ди те ран ску, ју део-грч ку, ка сни је и сло вен ску).

* * *
Го во ри мо ов де – не о са мој ци ви ли за ци ји, не го – о „си-

сте му вред но сти” ко ји (у ве ри, мен та ли те ту, иден ти те ту, 
мо рал но-исто риј ској све сти гра ђа на) – ује ди њу је све ци-
ви ли за циј ске уста но ве у жи ву це ли ну (си стем жи вих на-
ви ка-мен та ли те та гра ђа на), а 

већ са мо (евро-ме ди те ран ско!) оче ки ва ње об но ве Цр-
кве, „Дру гог до ла ска Хри сто вог” ожи вље но је 

по чев већ у од бра ни баш „Све те Ру си је” од ору жа ног 
на па да За па да, Хи тле ро ве Не мач ке, а и хлад но-ра тов ског 
на па да чи та вог (па и рат но-са ве знич ког) За па да, на ро чи то 
на Бал ка ну (од АВ НОЈ-а и 20. ок то бра 1944)! 

То оче ки ва ње „Дру гог до ла ска Хри сто вог” је „Ис ток”, а 
че шће је и ду бље у умет но сти – па та ко и у фил мо ви ма Тар-
ков ског, по себ но Ру бљов (па и не ки на ши, као Ку сту ри ца) 
– не го у уче ној „те о ло ги ји”!

* * *
Да кле, бор ба (не са мо и тек пла не тар на, не го у сва ком 

људ ском би ћу бор ба) из ме ђу Ис то ка, Ло го са (до жи вље ног 



232 233

БИБЛИО-БИО-ГРАФИЈА Преводи

да ро ва ног) у чо ве ку као ду хов ни сми сао жи во та, и За па
да, Ло го са ту ма че ног као ис ку стве но-ми са о ни-прак тич ки 
Прак сис, као (у нас од 1968) сми сао жи во та. 

Али се та бор ба – по сле 20. ок то бра 1944, а по себ но по-
сле Ви дов да на 1948. (Ре зо лу ци ја ИБ) – раз ви ла (на рав но, без 
јав не кон тро ле и ко мен та ра у штам пи) на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду, раз ви ла се

из ме ђу ка те дре фи ло зо фи је („ди а лек тич ког ма те ри ја-
ли зма” со ци о ло ги је, фи ло зо фи је исто ри је) ко ја је – у кул-
ту ри, „си сте му вред но сти” – би ла (чак и уз по др шку НА-
ТО-За па да!) оба ве зно и др жав но-по ли тич ки марк си стич ка, 
с јед не стра не (евро-за пад не, а ре во лу ци о нар не), 

и, с дру ге стра не, ка те дре исто ри је умет но сти (уз по-
др шку мо жда, ет но гра фи је и ка те дре фран цу ског и ру ског 
је зи ка и књи жев но сти)! 

јер нам је слут ња Ло го са – на ста ла из аутен тич но пра-
во слав ног (хри шћан ски пла тон ског) ту ма че ња фре са ка и 
Ли тур ги је – отво ри ла пут да са свим дру га чи је – 

евро-ме ди те ран ски (ни ка ко евро-за пад њач ки) – осе-
ти мо и, на ро чи то „пред Евро пом”, схва та мо осе ћа ња, ду
хов ни фе но мен у људ ском би ћу, 

у вре ме кад је срп ској исто ри ји и кул ту ри да се – по сле 
Дру гог свет ског ра та пред ста ви пред Евро пом и све том – 
да та са мо јед на шан са (не по ли тич ка, не го кул тур на): Па ри
ска Из ло жба срп ских ико на и фре са ка. 

Али у бе о град ском – на Бе о град и огра ни че ном – су ко бу 
из ме ђу две ју ка те дри, ју го сло вен ска НА ТО-ти тов ска и це ло-
куп на евро-за пад на по др шка би ла је ан ти срп ска или бар ана-
ци о нал на – све до 1968. го ди не, кад је Бе о град ски Уни вер зи-
тет био „За пад” – ана ци о нал ни „Уни вер зи тет Кар ла Марк са”.

* * *
[138] PO LI TIČ KI ZNA ČAJ AV NOJ-A (За греб, сим по зи он 16. 
и 17. ок то бра 1963, збор ник) 

Би ли су и пред став ни ци Бе о гра да, фа кул те та (Љ. Та дић 
и др.!) и на став ни ци ви со ке по ли тич ке шко ле (ко ја још ни 
из да ле ка ни је би ла фа кул тет).

Па ипак, на прав ни (тј. на ре во лу ци о нар ни као ан ти-
прав ни) зна чај АВ НОЈ-а мо рао је не ко са Фа кул те та по ли-
тич ких на у ка (!) – и то пред Ба ка ри ћем! – да под се ти, да ис-
так не да је АВ НОЈ ре во лу ци о нар ни, тј. на уч но ан ти прав ни, 
тј. да „прав ни” ка рак тер АВ НОЈ-а мо же да бу де, све јед но да 
ли лич но Ти тов (и Чер чи лов!) фал си фи кат, мо гућ са мо као 
про ту прав но, ан ти-исто риј ско на си ље, из да ја на пад ну те Ју-
го сла ви је, исто риј ска пре ва ра! 

ко ју на ша „прав на на у ка” (и СА НУ) ни до да нас ни је 
осу ди ла!

не го се „исто риј ски” зна чај АВ НОЈ-а ис ти че са мо по ли-
тич ки (ко ји је, на рав но, не исто риј ски већ по то ме што је 
ре во лу ци о нар но-иде о ло шки – и то у зе мљи ко ја је исто вре-
ме но и жр тва ра та на пад ну та, раз би је на и оку пи ра на). 

На тај – по ли тич ко-иде о ло шки – зна чај АВ НОЈ-а (тј. 
ре во лу циј ски, још увек је ди ни зва нич но и „европ ски” ва же-
ћи!) ни ко не под се ћа, па на то ме сим по си о ну Туђ ман – као 
и др Љ. Та дић! – не го во ре о прав ном (ан ти-прав ном), не го 
баш о ре во лу ци о нар ном аспек ту про бле ма! 

Ди ску си ја се на ста ви ла, па на мо је из ла га ње Po li tič ki 
zna čaj AV NOJ-a (штам па но на стра на ма 178–180 Збор ни ка, 
има га и Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду!) ука зу је на 
по тре бу раз у ме ва ња и об ра де прав ног ви да АВ НОЈ-а – „за 
раз ли ку од (Туђ ма но вог, па и др Та ди ће вог) ре во лу ци о нар
ног”! – јер 

за „исто риј ско и прав но на си ље” (да кле, за ре во лу ци ју) 
над Кра ље ви ном Ју го сла ви јом у вре ме ра та и оку па ци је, „не 
тре ба кри ви ти са ме пар ти за не ни КПЈ, јер за то на си ље(!) су 
има ли сна ге и мо гли да га спро ве ду – по ред Не ма ца – са мо 
са ве зни ци” (Те хе ран)! 
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А на мо ју ди ску си ју (на мој од го вор на Туђ ма но ву и ака-
де ми ка Та ди ћа те о ри ју) од го ва ра – у од бра ну те зе Туђ ма но-
ве и Та ди ће ве – др Иван Ри бар: 

„По ну кан сам да не што ка жем по во дом ри је чи што их 
је у сво јој ди ску си ји из нио друг про фе сор Ви до вић” (Збор-
ник, стр. 185). 

Да би об ја сни ли и „до ка за ли” при род но пра во сво је на-
ци о нал не др жа ве, 

Хр ва ти на Сим по си о ну – и на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка – ме ња ју („европ ски” ме ња ју!) исто ри ју, а за то је по-
го дан са мо АВ НОЈ и са ве знич ка евро-за пад на по др шка АВ-
НОЈ-у!

[139] PO LI TI KA I PO LI TI KO LO GI JA, Na še te me, Za greb, 
јanuar–fe bru ar 1964, str. 102–131 

Pod na slo vi: 1. Im pli cit no po sta vlje na pi ta nja 2. Eks pli cit no 
po sta vlje na pi ta nja 3. Po li ti ka i upra vlja nje (vlast) 4. Po li ti ka i 
eko no mi ja 5. Po li ti ko lo gi ja i so ci o lo gi ja 6. Po li ti ko lo gi ja i fi lo zo
fi ja-an tro po lo gi ja 7. Po li ti ka i na u ka 8, Po li ti ka i te o ri ja 9. Po li ti-
ka i Prak sa 10. Ak ci ja po li tič ka i ak ci ja mo ral na 11. Po li ti ka i dr-
ža va u so ci ja li zmu ili po li ti ka i pra vo u so ci ja li zmu 12. Za ključ na 
raz ma tra nja…

(До да так 2015: све те на уч не ди сци пли не и те ме по ли ти-
ка иде о ло ги зу је, јер иде о ло ги ја и ни је ни шта дру го до по
ли ти за ци ја про бле ма, по ли ти за ци ја ма ки ја ве ли јев ска, без 
об зи ра на мо рал! јер 

у вре ме Ма ки ја ве ли ја (већ 16. век, умро 1527) иде ја (пла-
тон ска) је ту ма че на ари сто тел ски-ме та фи зич ки-лин гви стич-
ки: као по јам – свр сис ход но (ра ци о нал но, тех нич ки, ра ди 
упо тре би во сти)! Та ко је ми шље ње ту ма че но као ства ра ње 
пој ма, (чак и као ства ра ње по е зи је!), па тек да нас као го вор!)

[140] Raz go vor sa dr Žar kom Vi do vi ćem: „O ČE MU DA DI
SKU TI RA MO: O SA MO U PRA VLJA NJU NA SVE U ČI LI ŠTU, 

ILI О KA DRO VI MA NA SVE U ČI LI ŠTU?”, Stu dent ski list, Za-
greb, 19. svi banj, 1964.

На за вр шет ку раз го во ра: „Ја бих по но во скре нуо па жњу: 
сту ден ти, упра вљај те (ако има те чи ме, сем со бом), али имај-
те на уму да су ва ма сту ден ти ма – у ци је лој Ју го сла ви ји! у 
овом мо мен ту – по треб ни ји ква ли тет ни ка дро ви… на Све-
у чи ли шту”, а већ и сам ма спок по ка зу је да на став но осо бље 
уни вер зи те та ни је на ви си ни, ни у Бе о гра ду, ни у За гре бу.

[141] KUL TU RA ILI SA MO SVOJ NOST ČO VJE KA, TE ZE 
O KUL TU RI (I), Ko lo Ma ti ce Hr vat ske, br. 8, Za greb, li sto pad 
1964, str. 349–362

(лич ност, свест осе ћа ња од ре ђе но сти са мим со бом)

[142] KUL TU RA ILI SA MO SVOJ NOST ČO VJE KA, TE ZE O 
KUL TU RI (II), (о po ja vi lič no sti), Ko lo Ma ti ce Hr vat ske, br. 9, 
Za greb, stu de ni 1964, str. 440–451

[143] ФЕ НО МЕ НО ЛО ГИ ЈА ДО ЖИ ВЉАЈ НОГ ИС КУ СТВА 
(тј. ис ку ства тран сцен ден ци је)

Под овим бро јем је за пра во са мо раз го вор о књи зи на 
ову те му, ни са ким та ко плод ни као са по кој ним Ђор ђем 
Оци ћем Оц кетом. А те ма је за пра во – о осе ћа њу ко је је до-
жи вљај, свест, су срет, са др жај ни ји не го ми сао. Ру ко пис 
књи ге на ову те му пре дат је у штам пу још 1967. (За греб, „Na-
pri jed” 1967). 

Ру ко пис је при хва тио ди рек тор Кал ман Bајс ко ји ће 
1989. пре ћи-по бе ћи у Бе о град, али је ру ко пис од би јен (због 
пра во пи са ко јим се „кр ши зах тев Де кла ра ци је о хр ват
ском књи жев ном је зи ку”).

Тај исти ру ко пис ће – 1987, два де сет го ди на ка сни је! – 
пpeyзе ти Ђор ђе Оцић, те ће омогућити да се штам па у Бе-
о гра ду 1989, под но вим на сло вом Огле ди о ду хов ном ис ку
ству (тј. о ис ку ству тран сцен ден ци је). Ви ди [178]
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[143/1] Би ло је за то при род но да се у – ше се то сма шки 
„сло бо до ум ном”! – Бе о гра ду, као де мо крат ско јав но мне-
ње, нај пре – и нај зад ко нач но! – по ја ви и (ше се то сма ши ма 
стра на) ми сао исто риј ске све сти, ми сао дру га чи ја и од уни-
вер зи тет ске, про фе сор ске, ака де миј ске: све сти, исто риј ског 
осе ћа ња! Tо је и на ја вље но и по че ло с Мар ком Ни ке зи ћем 
ко га ше се то сма ши ни су осе ти ли, као што ни осам де се тих 
и де ве де се тих го ди на 20. ве ка не ће осе ти ти мо гућ но сти 
исто ри је и Сло бо да на Ми ло ше ви ћа (о че му све до чи и ве-
ли ки европ ски, по ду нав ски и аустриј ски књи жев ник Пе тер 
Ханд ке!). 

По што ре во лу ци ја и ре во лу ци о нар на ми сао пред ста-
вља ју не са мо пре кид исто ри је (кон ти ну и те та исто риј ске 
за јед ни це), то се – у вла да ју ћим ре во лу ци о нар ним по гле-
ди ма на исто ри ју – не мо же ни по ја ви ти (а ка мо ли одр жа ти) 
исто риј ска свест.

То од су ство исто риј ске за јед ни це, од су ство аутен тич-
не исто риј ске све сти За па да по ка зу је се још од Фран цу ске 
ре во лу ци је, па и пре са ме ре во лу ци је: од не ра зу ме ва ња Де-
кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на, за тим од по ја ве 
На по ле о на и Хе ге ла, по сле њих Ле њи на, Ста љи на, а у нас 
по себ но од ју го сло вен ства, па Ти та (и Чер чи ла), па и на ших 
ше се то сма ша и ма спо ко ва ца! 

Исто риј ска свест је, на и ме, осе ћа ње, 
мо гу ће са мо као ве ра у тај ну и над све тов ност исто риј-

ске за јед ни це, као осе ћа ње иден ти те та (и над вре ме но сти, 
„уто пи је”) ме ђу ге не ра ци ја ма кон крет не кул тур но-је зич ке 
за јед ни це, као трај не, бе смрт не ге не ра циј ске „шта фе те” мо-
рал не за јед ни це, је ди ног „то по са” и ка те го ри је ре ал не ду-
шев не, „бе смрт не” ду ше (од ко је по ти че и Кан тов „ка те го-
рич ки им пе ра тив”)!

Фе но ме но ло ги ја до жи вљај ног ис ку ства (доц ни ји на-
слов Огле ди о ду хов ном ис ку ству) ука зу је на то да су и исто

риј ска свест (као иден ти тет и ду ша исто риј ске за јед ни це, 
исто ри је као оп стан ка те за јед ни це), и мо рал, и си стем 
вред но сти и сми сла ци ви ли за ци је не до ступ ни ме та фи зи-
ци, за пад ној фи ло зо фи ји исто ри је! јер

фи ло зо фи ја – као ми шље ње – не мо же да бу де ми шље-
ње о до жи вља ју-осе ћа њу (исто ри је), не го са мо о се ћа њу на 
до жи вљај-осе ћа ње!

За то се Фе но ме но ло ги ја до жи вљај ног ис ку ства по ја-
ви ла – а под но вим на сло вом ко ји јој је дао Оц ке: Огле ди о 
ду хов ном ис ку ству, за слу гом и упор но шћу – не фи ло зо фа – 
би ћа ми сли о ца, не го – пи сца-књи жев ни ка-пе сни ка Ђор ђа 
Оци ћа, из Да ља, ис точ на Сла во ни ја. Ус пео је да „про ту ри” 
и на мет не тај мој ру ко пис, да се књи га по ја ви 1989. (готово 
два де сет го ди на пре ње го ве смр ти! упо ко ји ће се 22. ја ну а ра 
2008, а са хра њен је у свом род ном кра ју, у Да љу, не да ле ко од 
Ву ко ва ра).

[144] NU ŽNOST KON STI TU I SA NJA NA U KE O PO LI TI CI, 
Po li tič ka mi sao, br. 3, Za greb, 1965, str. 58–86 

Спе ци фич ност по ли тич ког фе но ме на као мо рал ног 
от кри ла нам је тек мо рал на кри за по ли ти ке – ко ја др жа ву 
схва та са мо им пе ри јал но, а на ци ју са мо ета ти стич ки, као 
ин стру мент др жа ве; да на ци ју пре у зме др жа ва, ко ја на ци-
о нал ни иден ти тет пре у зи ма и де фи ни ше со бом, др жа вом, 
вла шћу, вој но-по ли тич ку моћ др жа ве као „би ће, моћ и ре ал
ност на ци је”!, по ли ти ча ре и вој ску као ели ту на ци је (слич но 
кле ри ка ли зму у Цр кви, кад се тај на Цр кве, ли тур гиј ски до-
га ђај, по и сто ве ћу је са хи је рар хи јом, Цр квом у све ту! А то је 
чо ве ков пра грех ко ји раз би ја сва ку људ ску за јед ни цу и те жи 
са мо ме ха ни зму вла сти, „при род ној”, тј. ауто ри тар ној!).

Mорална за јед ни ца – уза јам ног за ве та – из вор но-људ-
ски, требалo би да бу де ја ча од крв не, да бу де за јед ни ца бли
жњих (грч ки: пли си ос, у по ли су, бли ско сти, из вор ној ко му-
ни, оп шти ни), да кле, мо гу ћа – не по кр ви и крв ном срод ству, 
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не го – тек пре ко осе ћа ња те бли ско сти у др жав но-мо рал ној 
за јед ни ци град-по ли са. Та мо рал но-прав на за јед ни ца је та-
ква бли скост, да ће се чак и Цр ква – Бо гом да на вер ска за
јед ни ца – пред ста вља ти као та кав по лис-град „Не бе ски Је
ру са лим”, те ће и исто вер ни ци би ти бли жњи, као пли си ос, 
по лис-су гра ђа ни! 

Кон сти ту и са ње на у ке о по ли ти ци (ства ра њу за јед ни це 
по ли са) ни је мо гу ће као те ко ви на на уч на, не го са мо мо рал
на (мо рал но-исто риј ска!). 

У ме та фи зич кој тра ди ци ји за пад ног ту ма че ња исто ри је 
(исто риј ске за јед ни це) до сад ни је ус пе ло – ни ти мо же ус пе-
ти – ства ра ње та кве ети ке, за јед ни це осе ћа ња (!) „брат ства, 
јед на ко сти, сло бо де”, јер би та ква (на ци о нал на) за јед ни ца 
би ла мо гу ћа са мо као за вет на (исто риј ска!)! А – не схва та-
ју ћи ни лич ност ни исто ри ју (исто риј ску за јед ни цу лич но-
сти!) – при пи су ју је „Фран цу ској ре во лу ци ји” као ње ну те-
жњу или чак те ко ви ну!

*
Мо жда су уче сни ци ре во лу ци је у та кву за јед ни цу ве ро-

ва ли, али су је упра во ре во лу ци јом по ли ти зо ва ли, иде о ло-
ги зо ва ли и – од ба ци ли! 

(као и со вје те, са мо у прав не за јед ни це Ок то бра 1917. у 
Ру си ји. А ка ко је у Оте че стве ном ра ту 1941–45. по че ла об-
но ва ру ске на ци је – о то ме ће би ти ре чи и у спи си ма ове 
би блио-био-гра фи је!)

[145] IN TE LEK TU A LAC PRED SU DOM SA MO U PRAV NIH 
OR GA NA (da, ali uz zah tev za pre ci zno od re đe nim za ko ni
ma o sa mo u prav nim pra vi ma gra đa ni na), Pra xis, br. 3, Za greb, 
mart–april 1965, str. 440–448

[146] НА ЦИ О НА ЛИ ЗАМ ИН ФЕ РИ ОР НИХ, Од јек, књи-
жев но-култ. ре ви ја, Са ра је во. ју ли или ав густ, 1965

„Сло бо де на ци о нал но сти не ма ако ја не мам и пра во да 
не при па дам или ако дик та то ри то мо је пра во при па да ња, 
пра во сло бод не лич но сти, не ги ра ју. Сло бо да на ци о нал но-
сти је не мо гу ћа без сло бо де и од на мет ну те (па и су ге ри са-
не) на ци о нал но сти”…

(Ре ви ја ко ју уре ђу је, опет, Че до Ки сић, ис ти чу ћи – сад 
и у БиХ! – на ци о нал но пи та ње, у пр вом ре ду хр ват ско, баш 
као и у пред рат ном „Су ко бу на ље ви ци”.)

[147] UМЈЕТNOST U PET CI VI LI ZA CIJ SKIH EPO HA, 
Umjet nost u isto ri ji ci vi li za ci je, 1–303 stra ne (po pre da va nji ma 
dve ju škol skih go di na 1963–1965), Za greb, jun 1966.

* при вре ме но из да то као скрип та Фа кул те та по ли тич-
ких на у ка 

Oво су, на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка и на Све у чи-
ли шту у За гре бу дру га скрип та из исто ри је ци ви ли за ци је 
(ко ја је су штин ски од ре ђе на осе ћа њем сми сла, си сте мом 
вред но сти, а сми сао и вред но сти ни су тво ре ви на ци ви-
ли за ци је, не го осе ћа ња, ве ре и умет но сти, по е зи је ко ја је 
тран сцен ден ци ја, из над ци ви ли за ци је, уста но ва, зна ња и 
на ви ка!) 

[148] PI TA NJE OD GO VOR NO STI I DRU ŠTVE NE ULO GE 
IN TE LI GEN CI JE, Pre gled, br. 11–12, Sa ra je vo, no vem bar–de-
cem bar, 1966, str. 449–472

Рас цеп ин те лек ту ал ца. – Шта је ин те лек ту а лац, шта је 
су штин ска ин те ли ген ци ја? Ме та фи зи ка је – иде о ло ги ја ин
те лек ту а ли зма, ка ко ин те лек ту а ла ца све тов них, уни вер зи-
тет ских, та ко кле ри кал них, „цр кве них” (у „Цр кви – у све ту”, 
да кле, као ци ви ли за циј ској ин сти ту ци ји, у но во ве ков ној 
исто ри ји Евро-За па да! А не у Цр кви све тој тај ни за јед ни це 
Го спод ње, Ки ри а ки, Не бе ске, ли тур гиј ске)…

[149] KO MU NI STI I SA MO U PRA VLJA NJE, str. 291–301… 
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* у Збор ни ку истог на сло ва (са сим по си о на „Ко му ни сти 
и са мо у пра вља ње”, у згра ди Са бо ра Хр ват ске, 19–21. ја ну ар 
1966)

Збор ник – „СКЈ и дру штве но-по ли тич ке ор га ни за ци
је” (ми сли се на тзв. ма спок), у изд. Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка, За греб, 1967, уре ди ли: Ан те Фи а мен го, Бран ко Ца ра-
тан, Звон ко Ба ле тић, А. Ма ру шић, Јо ван Ми рић, Па вле Но-
во сел, Да вор Ро дин, Ра до ван Ву ка ди но вић

[150] PO JAM SLO BO DE, Pra xis, 1–2, Za greb, 1967, str. 66–90
При мед ба 2015: У овом есе ју ни сам до вољ но на гла сио да 

је сло бо да при сут на и де лу је у људ ском би ћу – не као ми сао, 
ис ку ство сло бо де или по јам сло бо де, не го – тек као осе ћа
ње сло бо де, да кле, тек као Кан тов Ur teil, ко ји је (из Кан то ве 
Кritik der Ur te il kraft!) пра-суд, Ur-суд, суд осе ћа ња (осе ћа ња 
сло бо де), тј. суд и у де це! 

Пре не го што де те стек не ис ку ство (ис ку ство и осе ћа-
ња сло бо де), ис ку ство ко је је је ди ни мо гу ћи пред мет ми-
шље ња, су да (ис ку ству осе ћа ња сло бо де ко је је ми шље ња 
„о сло бо ди”, а она је при сут на са мо у осе ћа њу)! То осе ћа ње 
је, ујед но, и осе ћа ње по но са, до сто јан ства, од го вор но сти, 
ду жно сти. А као пра грех – ко ји је – не осе ћа ње, не го страст 
гор до сти (као у Са та не, у Лу чи ми кро ко зма), та ко да – том 
гор до шћу у страст-осе ћа њу мо ћи – осе ћа ње сло бо де се за-
мра чу је у страст, те се по ка зу је као су је та, по бу на про тив 
Бо га и ве ре! 

За то се, у сло бо ди – тј. у осе ћа њу-ис ку ше њу сло бо де – 
тре ба чу ва ти гор до сти, су је те… jeр упра во тај дра го це ни 
Бо жи ји дар, сло бо да исто вре ме но је и оно ис ку ше ње за ко је 
Бо га у (Оче наш мо ли тви) мо ли мо „не во ве ди нас во ис ку
ше ни је, но из ба ви нас от Лу ка ва го”!

[151] ДЕ МО КРА ТИ ЈА – ШТА ЈЕ ТО?, Књи жев не но ви не, Бе-
о град, 22. јул 1967.

Под на сло ви: 1. Де мо кра ти ја мо ра има ти пре ци зне (за-
кон ски де фи ни са не) ин стру мен те (ин сти ту ци је) 2. Де мо-
кра ти ја је си стем уго вор них од но са 3. Уго ва ра се ак ци ја (по-
на ша ње). Чо вјек по је ди нац је су бјект ак ци је 3. Не ма „не по-
сред не де мо кра ти је” 4. Де мо кра ти ја је хи је рар хи ја уго во ра 
5. Пра во гла са јест пра во би ра ча да с пред став ни ком скла па 
уго вор без по сред ни ка 6. Скуп шти ну не оба ве зу је за те че-
ни си стем за ко на, па и устав (док их она не из ме ни, а мо же 
да ме ња) 7. Де мо кра ти ја је на зив за ин сти ту ци о на ли за ци ју 
пра ва чо вје ка.

При мед ба 2015: Кад је ово пи са но – го ди ну да на пре 
(на жа лост, ре во лу ци о нар не, тј. фи ло зоф ске, ре во лу ци о-
нар но-ме та фи зич ке) ше се то сме! – ни у Евро пи ни у Бе о-
гра ду ни је би ло, ни ти је мо гло би ти ја сно шта би то мо гао 
да бу де де мос ко ји тре ба „да има власт у др жа ви де мо крат-
ској” (а не ма, јер се он над пар ла мен том ја вља и по ка зу је 
са мо на из бо ри ма!). Де мо кра ти ја – ина че, прав но, „власт за-
ко на о пра ву гра ђа ни на” – за то мо же би ти на зив са мо као 
си стем вред но сти, сми сла ци ви ли за ци је, као за вет-на ци ја 
у сва ком по сла ни ку пар ла мен та, тј. као мо рал, за јед ни ца 
мо рал но-исто риј ска (не као власт и на ци ја, не го као ду хов-
на кул ту ра лич но сти сва ког људ ског би ћа), јер де мос на ци-
је да нас ни је исто што и „де мос” гра да-по ли са-са мо у пра ве 
у (ан тич ко грч ко) вре ме кад је на ста ла де мо кра ти ја, „власт 
иде је де мо са” у сва ком гра ђа ни ну, Хри сто вом бли жњем у 
по ли су (у ко му ни, у оп шти на-др жа ви)! 

За то је пи та ње де мо кра ти је (као и Цр кве Го спод ње, Ки-
ри а ки) не мо гу ће ре ша ва ти за кон ски, из ван исто ри је ци-
ви ли за ци је, ко ја је и је ди на мо гу ћа од бра на од фи ло зо фи-
је исто ри је, од ме та фи зи ке, јер ме та фи зи ка је исто вре ме но 
иде о ло ги ја свет ске (пла не тар не) ин те ли ген ци је као и иде о-
ло ги ја им пе ри је!

Есеј Де мо кра ти ја – шта је то? од го вор је на је дан 
марк си стич ки став Љ. Т. о де мо кра ти ји (1967).  А од го вор је 
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об ја вљен на ини ци ја ти ву уред ни ка Књи жев них но ви на, пе-
сни ка Та на си ја Мла де но ви ћа.

То је вре ме кад су се већ и фи ло зоф ска дру штва по це-
па ла… у За гре бу „хр ват ска фи ло зо фи ја”… и Прак сис ре дак-
ци ја се по це па ла: про фе сор Да ни ло Пе јо вић (Кро а то-Цр но-
го рац) одва ја се про тив ју го сло вен ски на стро је ног Ру ди Су-
пе ка (Хр ва та-Ју го сло ве на) и дру го ва… А у Бе о гра ду го во ре 
о де мо кра ти ји као по пу ли зму, бе о град ском ле вом „ма спо-
ку”, „ма сов ном по кре ту”, да кле, улич ној по ја ви де мо кра ти је 
ка ква је по треб на упра во ре во лу ци о на ри ма ко ји го во ре о 
„од у ми ра њу др жа ве” (вла сти за ко на) и сл. 

О то ме је – упра во за ма спок бе о град ске (ана ци о нал-
но-ре во лу ци о нар не) ше се то сме – пи сао у Књи жев ним но-
ви на ма, „фи ло зоф ски”, тј. марк си стич ки, док тор пра ва (тј. 
„фи ло зо фи је” пра ва), про фе сор Љ. Т.

[152] FE NO ME NO LO GI JA I ON TO LO GI JA, Pre gled, br. 9, Sa-
ra je vo, 1967, str. 231–259 

* есеј-при лог за (још увек ју го сло вен ски) фи ло зоф ски 
сим по зи он на ту те му, у (још увек ју го сло вен ском) Са ра је ву, 
у про ле ће 1967.

Фе но ме но ло ги ја се по ка за ла као по ку шај (и Хај де ге ров) 
– да спа си ме та фи зи ку, тј. ме та фи зич ки (=„ра ци о нал но по-
сто је ћи”) по јам би ћа, на тај на чин и ме та фи зич ку, им пе ри-
јал ну (је ди но мо гу ћу пла не тар ну, ра ци о нал но-пла не тар ну) 
тра ди ци ју Евро-За па да, ме та фи зи ку не са мо као иде о ло ги
ју во де ће уло ге БХЛ-фи ло зо фа (ти па Бер нар-Ан ри Ле вија), 
хлад но-ра тов ске ин те ли ген ци је (ра то бор не) у исто ри ји 
Евро-За па да, не го и као „тај ну људ ске при ро де” (пра гре ха) 

са ко јом ме та фи зи ка – у са мом је зи ку („die Sprac he 
spricht”!) – и exi sti ert, 

тј. по сто ји на на чин људ ског би ћа (Хај де гер, Кант и 
про блем ме та фи зи ке!), да кле, на на чин „жи ве ме та фи зи ке” 
(не ке „жи ве или бе смрт не ду ше”, су прот не, а са тан ски про-
тив не Кан то вој и Пла то но вој)! 

Да се то не за ма гљу је, тре ба ука за ти на бит ну раз ли ку 
из ме ђу би ћа (он то ло ги је) и фе но ме на ми шље ња. 

Да се тој – ин те лек ту а ли стич кој, иде о ло шко-по ли тич-
кој – ми то ма ни ји ста не у крај, до вољ но је ука за ти на ре ал ну 
при ро ду је зи ка:

Је зик је – до го во ре на, оп ште при зна та кон вен ци ја, уста-
но ва – за ме на за по ка зи ва ње (за до ка зи ва ње би ћа по ка зи-
ва њем), па је, у то ме по гле ду, је зик је дан од фе но ме на (при-
ро ка, гла го ла, тј. рад ње, зби ва ња и ста ња) људ ског би ћа 
(као под ме та, хи по ста зе то га фе но ме на). 

Да кле, у је зи ку, у тој „за ме ни” (за по ка зи ва ње не чег), 
би ће се апри ор но по ка зу је тек кад је схва ће но као са мо по-
ка зи ва ње! 

Основ на је ди ни ца је зи ка – те за ме не за би ћев ну рад њу 
(фе но мен) по ка зи ва ња – је ре че ни ца! 

Фе но ме но ло ги ја и он то ло ги ја да нас – не на у ка о би ћу, 
не го – са мо два раз ли чи та при ла за је зи ку (тј. ре че ни ци!), 
јер је зик је ре че ни ца, 

док је реч тек је дан од до го во ре них, кон вен ци о нал них 
зна ко ва ко ји ма се, у ре че ни ци-по ка зи ва њу, слу жи мо, да од 
тих, уна пред до го во ре них зна ко ва са чи ни мо ре че ни цу = је
зик = ја сну це ли ну по ка зи ва ња, основ ну је ди ни цу и по ја ву 
са мог је зи ка! Јер, је зик ни је реч ни ре чи, не го тек ре че ни ца, 
са чи ње на од ре чи!

Ре че ни ца ни је би ће, не го на ша је зич ка „по ја ва” би ћа, 
фе но мен, на ша пред ста ва о би ћу (ко је по ка зу је мо, по ка зи-
ва ње пам ти мо, а о пред ста ви, за пам ће ном по ка зи ва њу би-
ћа, ми сли мо!)

Фе но мен је озна ка гла го ла (тј. рад ње, зби ва ња, ста ња), 
при ро ка у ре че ни ци, а под мет (ре че нич ни су бјект, у Пла то на 
хи по ста за) је ис ку стве на на ша по ја ва би ћа у јед ном од три 
фе но ме на (рад њи, зби ва њу, ста њу).
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У сво јих 28 ди а ло га Пла тон („Со крат”) во ди раз го вор 
о (три де се так) фе но ме на, али би ће (он то ло ги ју) не тра жи у 
фе но ме ни ма, не го – у иде ји ко ја је чу де сни пре о бра жај ис
ку стве не пред ста ве о по ја ви би ћа! 

Ово је ну жно ре ћи, а ако ни је до вољ но ја сно, би ће тек у 
ди а ло гу о то ме!

[153] КО СТВА РА ЗБР КУ ОКО НА ЦИ О НАЛ НОГ ПИ ТА
ЊА?, Књи жев не но ви не, 25. но вем бар 1967.

Члан По лит би роа ЦК СКЈ, Цен трал ног ко ми те та пар-
ти је, Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, Ки ро Ха џи-Ва си лев је, 
но вем бра 1967, у За гре бу, на Све у чи ли шту (уни вер зи те ту), 
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка го во рио о „не рав но прав
ном по ло жа ју” на ро да (на ци ја) у Ју го сла ви ји, 

јер је та – до Бри он ског пле ну ма 1966. – „уни та ри стич ка 
ав ној ска Ју го сла ви ја” би ла „под по ли циј ском и пар тиј ском 
вла шћу Ран ко ви ће ве уни та ри стич ке, ве ли ко срп ске УДБ-е” 
(Упра ве др жав не без бед но сти). Али је 

„на Бри он ском пле ну му Цен трал ни Ко ми тет СКЈ укло-
нио Ран ко ви ћа, ство рио (Ти тов ЦКСКЈ, ство рио!) но ву, 
Бри он ску УДБ-у, 

за Бри он ску („ко нач но, тек 1966. го ди не оства ре ну ав-
ној ску”) фе де ра тив ну Ју го сла ви ју сло бод них на ро да и на-
род но сти!,

у ко јој ће – го во ри Ки ро Ха џи Ва си лев, та да њи Ти тов 
го вор ник из то га ЦК СКЈ – би ти (и у ко јој су већ) сви ње ни 
на ро ди и на род но сти рав но прав ни, 

„бри он ски” осло бо ђе ни – од уни та ри стич ке, цен тра-
ли стич ке, „бе о град ске”, (не сум њи во „ве ли ко срп ске”) Ју го-
сла ви је!

* * *
И Туђ ман ће (два де сет пет го ди на ка сни је) свој план о 

ет нич ком чи шће њу Хр ват ске од Ср ба из не ти на „хр ват

ским Бри о ни ма”, али на осно ву то га што је го вор ник, иза-
сла ник и опу но мо ће ник Ти то вог ЦК СКЈ, Ки ро Ха џи-Ва си-
лев го во рио у За гре бу, већ но вем бра 1967. сво јим зва нич ним 
и опу но мо ће ним при ка зом Бри он ског пле ну ма, при ка зао 
Ју го сла ви ју – од 1966. „Бри он ску”! – као про јект ко нач ног 
раз би ја ња и рас па да! као план ко ји је жив, ор га ни за ци о но, 
„на ци о нал ним УДБ-ама” при пре мљен и во ђен већ од је се ни 
1966. године.

У фе бру а ру-мар ту 1967. – истим бри он ским је зи ком – 
одр жа ва Ма ти ца Хр ват ска сто го ди шњи цу по кре та „Хр ват-
ског пре по ро да и осло бо ђе ња”, а глав ни ре фе рат има Кр ле-
жа: текст је очу ван и у ча со пи су Ко ло Ма ти це Хр ват ске, а то 
је пи сме ни до каз ко је и ка да по чео и во дио агре си ју, али на 
Ју го сла ви ју, Бал кан и Ср бе!

Ма спок (ма сов ни по крет) Хр ват ске је – из ра зи то ан ти-
ју го сло вен ским, је ди ним ефи ка сно ан ти-срп ским је зи ком – 
уве ли ко кре нуо на раз би ја ње Ју го сла ви је, јер је – „ав ној ско-
бри он ским” НА ТО-про јек том раз би ја ња Ју го сла ви је – фак-
тич ки по ра же на је ди на „про-ру ска на ци ја”, а то је – срп ска! 

Ник сон, аме рич ки пред сед ник ће у За гре бу (око 1970), 
на Је ла чи ћа пла цу (тр гу) по здра ви ти ми тинг ма спо ка као 
ми тинг осло ба ђа ња Хр ват ске итд. 

И Буш ће – јед ног де цем бра (пре Клин то на и Оба ме), се-
ћа мо се, на ТВ За греб, по здра ви ти свог „ста рог, про ве ре ног 
са ве зни ка, Хр ват ску”! 

Све стан – већ из на став ног пла на, про гра ма и ра да за-
гре бач ког Фа кул те та по ли тич ких на у ка (ви ди [132/1]) – све-
стан стал не ак ту ел но сти хлад но-ра тов ске агре си је на „ве-
ли ко срп ску (и про-ру ску) Ју го сла ви ју”, по ста вљам на јав-
ном ску пу (22/23. но вем бра 1967) пи та ње Ха џи-Ва си ле ву: 

„Kоја је то ју го сло вен ска на ци ја при ви ле го ва на? Ни је 
ваљ да срп ска? И от кад – кад се, ево, ви ди да је ди на ни је 
бри он ска, тј. су ве ре на?” 
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Али сам до жи вео на пад од сту де на та (на ро чи то сту де-
на та Ал ба на ца са Ко сме та) и на то ме је пре ки ну то мо је при-
су ство и мо гу ће уче шће у раз го во ру, 

па сам још то исто ве че на пи сао пи смо ре дак ци ји Књи
жев них но ви на, 

а ре дак ци ја (мој мла ди при ја тељ из Са ра је ва Мо мо Ка
пор, уз ње га и Та са Мла де но вић) отво ре но пи смо об ја вљу-
је – на пр вој стра ни Књи жев них но ви на, ве о ма вид но – 25. 
но вем бра 1967, но ва се ри ја го ди не ХIХ, број 315 – тек да се 
чи та бар у „Фран цу ској се дам”.

На кри ти ку та да њег се кре та ра град ског ко ми те та СК 
Ср би је, Мо мо Ка пор од го ва ра: „а ка ко смо сме ли да од би
је мо и да не штам па но – кад је пи смо из За гре ба. Да је из 
Бе о гра да, од би ли би смо”. 

(Ми слио је, ка же, при то ме на чи ње ни цу да је та да њим 
уни вер зи те том и сту дент ским по кре том у Бе о гра ду вла дао 
марк си зам, та ко ђе ан ти срп ска иде о ло ги ја ше се то сма ша, 
по себ но „ве ли ких фи ло зо фа” М. Ђу ри ћа, М. Мар ко ви ћа, Љ. 
Та ди ћа, док ака де мик „отац на ци је” Д. Ћо сић – пи смом ко је 
је упу тио Ти ту – бра ни Ран ко ви ћа као нај вред ни јег и Ти ту и 
ре во лу ци ји нај о да ни јег Ран ко ви ћа, што ће та ко ђе, у За гре-
бу да ко ри сте за тврд њу да и „нај ве ћи срп ски књи жев ник” 
(„отац на ци је” ко ји сла ви НОБ и Ти та) и срп ска књи жев ност 
као це ли на бра не УДБ-у ко ја тла чи Хр ва те (и Ал бан це!)! 

То је на ша „исто риј ска свест” ко ја ни до да нас ни је 
разу ме ла „Ис ток”, ру ску Оте че стве ну вој ну („Отаџ бин ски 
рат”, 1941–45) као по ми ре ње Цр ве не Ар ми је са Ру ском пра
во слав ном цр квом већ у то ку ра та 1941–45! 

На про тив, Бе о град ски уни вер зи тет, та да, 1967, ли шен 
исто риј ске све сти, био је већ „Цр ве ни уни вер зи тет Карл 
Маркс!” (да кле, ан ти ру ски и ан ти на ци о нал ни). 

И ево мо ја по след ња (нео бја вље на, не на пи са на) реч о 
то ме „отво ре ном пи сму” об ја вље ном у Књи жев ним но ви на-
ма: 

„Нај ве ћи мој грех у жи во ту је страх ко ји је та да (ви ше 
за ме не, не го за се бе!) пре жи вља ва ла мо ја по кој на Ду шка 
– та да и од ср ца обо ле ла (па ће је то и од не ти 29. де цем бра 
2013!). Има ла је на па де све до пре се ље ња у Бе о град где нам 
је у ми ру би ло ла ко, ме ни чак и не за по сле ном исто ри ча ру и 
њој не за по сле ној би бли о те кар ки!”

*
Сле де ћи број Књи жев них но ви на

[154] „ОД ГО ВОР ЖАР КА ВИ ДО ВИ ЋА… НА НА ПА ДЕ 
СРП СКЕ ПАР ТИЈ СКЕ ШТАМ ПЕ…”, Књи жев не но ви не, 5. 
ја ну ар 1968.

* од го вор на пи сан и по слат Књи жев ним но ви на ма 19. 
де цем бра 1967, а об ја вљен 6. ја ну а ра 1968. Опет Та са Мла де-
но вић и Мо мо Ка пор!

(„ЈБТ ћу ти”, ка же Та са, јер му је – за оства ре ње, од НА ТО-
-Евро пе и Аме ри ке фи нан си ра ног Бри он ског пла на разби-
ја ња „про ру ске и срп ске Ју го сла ви је” – по треб но раз го ре ва-
ње ме ђу на ци о нал ног су ко ба, па је за то об у ста вље на цен зу ра 
на ци о на ли стич ких на пи са и од го во ра, а пар тиј ски ше фо ви 
(и „ше фи ца” Ла тин ка) не мо гу да се сна ђу без ди рек ти ва, 
док ше се то сма ши по ка зу ју ко ли ко је фи ло зо фи ја исто ри је 
(пре би смо ре кли фи ло зо фи ја уто пи је, не са мо марк си стич-
ка) – мр тва и без ре чи вред не пам ће ња!

*
[154/1] По хвал ну по е му Дру гу Мар ку (Ран ко ви ћу) и 

УДБ-и на пи сао је 1966, пред са ме „Бри о не”, и об ја вио у за-
гре бач кој књи жев ној ре ви ји (Те ле грам или Око) Ћо си ћев 
са вет ник, учи тељ мо дер не и кум – Оскар Да ви чо! То је би ла 
ат мос фе ра 1966–1968. у За гре бу – и Бе о гра ду. А то је био 
раз лог и што сам у За гре бу та да др жао пре да ва ње и про тив 
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Ћо си ћа, с тврд њом и до ка зи ма да ње го во де ло не пред ста-
вља до ме те срп ске књи жев но сти и кул ту ре, да ни је књи-
жев ност не го „ро ман си ра на иде о ло ги ја” – у са гла сно сти 
са Да ви чом.

* * *
ОПЕТ У БЕ О ГРА ДУ,

од ју ла 1968.

[155] О ДЕ МО РА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ЛЕ ВО-СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ
КОГ ДРУ ШТВА, Бе се да ЖВ, об ја вље на у књи зи Про тив 
за бра на – јав ни раз го вор и скуп у Фи ло зоф ском дру штву 
Ср би је, одр жан 26. но вем бра 1969. у Бе о гра ду, Фи ло ло шки 
фа кул тет (са ла 11, по че так у 19 ча со ва)… 

* да је пре сва ке по ли тич ке про ме не (у ко рист јав них 
гра ђан ских сло бо да) по треб на – би блиј ски на гла ше на по-
тре ба! – моралнa об но ве на ци је (по сто је ће и жи ве са мо као 
мо рал но-исто риј ска за јед ни ца) – 

а та бе се да је (на стра на ма 67–68, 162, 164, 188, 208. у књи-
зи Про тив за бра на, об ја вље ној – у „Со ци ја ли зам и кул ту
ра”, објављује Слу жбе ни гла сник тек 2011, че тр де сет го ди на 
ка сни је. Уред ник Сло бо дан Га ври ло вић, Би бли о те ка Све до
ци епо хе, а при ре дио проф. др Здрав ко Ку чи нар (рођ. 1938, 
у пен зи ји од 2003, ина че пре да вао, на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту, Фи ло зоф ску ан тро по ло ги ју кла сич не не мач ке фи ло зо-
фи је)…

*
Не по сре дан по вод овом ве ли ком ску пу бе о град ских ин-

те лек ту а ла ца – би ли су ту и Ду шко Ра до вић и Бран ко Ћо-
пић, пок. Да ни ло Киш, по здра вља ју ћи „не марк си стич ке 
мо рал не ста во ве де мо кра ти је”, али је, на жа лост, ту би ло и 
пи са ца про тив ску па, на че лу њих био је Да ви чо. 

По вод то ме ску пу Фи ло зоф ског дру штва Ср би је од 26. 
но вем бра 1969. био је у за бра ни књи ге Дра го сла ва Ми хај
ло ви ћа ко ју је – на Ти тов јав ни зах тев и осу ду – до не ла „са-
мо у прав на за јед ни ца Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта”, 
да кле, „у име глу ма ца”. 

(За бра ну је – у сти лу Ти то ве епо хе! – „до не ла пар тиј ска 
је ди ни ца СК ЈДП”, укљу чив чи ста чи це и пор ти ре, а по од лу-
ци та да њег по слу шног ЦК СК Ср би је – у вре ме нај о штри је 
офан зи ве хр ват ског ма спо ка на Ср би ју.) 

За бра њен је ро ман и дра ма ти за ци ја ро ма на Кад су цве-
та ле ти кве Дра го сла ва Ми хај ло ви ћа, „ИБ-ов ца, Го ло о то-
ча ни на, не при ја те ља Дра го сла ва Ми хај ло ви ћа” (дра ма ти-
за ци ја Ми хи зо ва, из во ђе на на сце ни ЈД по зо ри шта). По-
сле, ево, 42 го ди не из да та је књи га го во ра на то ме про те сту.

*
Је су ли мо гу ћи мо рал на об но ва, па чак и оп ста нак овог 

на ро да – за вет не, тј. мо рал но-исто риј ске за јед ни це! – ако 
су би ли (а мо жда још је су) на ша „кул тур на исто ри ја” у по-
ли ти ци СК и Са ве за бо ра ца Ср би је? 

Или, ако је – све јед но (мо жда и го ре)! – у ре во лу ци
о нар ној иде о ло ги ји ше се то сма ша?!, ко ји – у вре ме сил-
не агре си је хр ват ског ма спо ка – и лу ка ве агре си је Ти та и 
НА ТО-Евро пе на Ср би ју! – не схва та ју (не осе ћа ју!) ни 
исто ри ју, ни мо рал, ни на ци ју, мо рал но-исто риј ску за
јед ни цу, 

 9 ни лич ност, ствар ну, је ди ну мо гу ћу мо рал ну об но ву на-
ци је (про тив ко руп ци је и пар ти о кра ти је!), 

 9 ни су шти ну му шко-жен ских од но са, 
 9 ни бе лу ку гу и рас пад по ро ди це, 
 9 ни од лу чу ју ћу уло гу – не сво ји не, не го – тр жи шта, 
 9 ни вас пит ни зна чај оп ште вој не оба ве зе, 
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 9 ни по крет „Зе ле них” (за шти ту при ро де и по љо при вре де 
од на ка зне ур ба ни за ци је),

 9 ни за штит ну ца ри ну, да од бра не до ма ћу (да нас је ди ну 
ре ал ну и здра ву) по љо при вре ду од опа сне агре си је је-
дин стве ног свет ског тр жи шта, 

 9 а ни су схва та ли чак ни исто риј ску мо гућ ност срп ског 
са мо у пра вља ња (и ру ског си сте ма со вје та), 

 9 ни су шти ну бољ ше ви зма баш као ма фи ја шке пар ти о-
кра ти је! 
(Је ди но што су, у ко рист сво је ин те лек ту а ли стич ке БХЛ 

иде о ло ги је, схва ти ли – је сте из ра зи то ан ти хри шћан ство 
мон ди а ли стич ке пси хи ја три је Фрој да и Јун га.)

[156] АР ХИ ТЕК ТУ РА – СЦЕ НО ГРА ФИ ЈА У ЖИ ВОТ
НО-ИСТО РИЈ СКОЈ ДРА МИ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ, На у ка 
и дру штво – SCI EN CE, MAN AND HIS EN VI RON MENT 
Pro ce e dings of the fo urth in ter na ti o nal con fe ren ce Sci en ce and 
so ci ety, Her ceg-No vi, July 3nd to 10nd, 1971, Yugo sla via, de-
cem ber, 1971. 

* на стра ни 184, мој есеј-из ла га ње

[157] О РЕ ЛИ ГИ ЈИ, Kul tu ra, бр. 13–14, Бе о град, ча со пис за 
те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул тур не по ли ти ке, За вод 
СР Ср би је за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, од го вор ни 
уред ник Сте ван Мај сто ро вић (и 13 чла но ва ре дак ци је)

„Овај број ча со пи са, стра не 258–316 по све ћен је” (пи ше 
на стр. 4) „раз го во ри ма о ре ли ги ји, а – по ред марк си ста…” 
(Еса да Ћи ми ћа и Фу а да Му хи ћа, мла дих „ко ми те тли ја” по-
зна тих из Са ра је ва, те Ву ка Па ви ће ви ћа, ети ча ра, про фе-
со ра уни вер зи те та, исто ри чара фи ло зо фи је из Бе о гра да), 
„уче ству ју у то ме јав ном раз го во ру, тј. по ле ми ци, и То ми-
слав Ша ги-Бу нић, ри мо ка то лич ки те о лог (из За гре ба), 

а пр ви пут уче ству ју и сво је пра во слав но ве ро ва ње из-
ла жу 

Ла зар Ми лин, про фе сор Бо го слов ског фа кул те та,
и Жар ко Ви до вић, па ро хи јан цр кве Све тог Мар ка, 

исто ри чар ци ви ли за ци је.
Из ла га ње Жар ка Ви до ви ћа, на стра на ма 262–266 о то ме: 
да у нас зва нич ни про фе со ри „со ци о ло ги је ре ли ги је” 

(марк си сти Ву ко Па ви ће вић, Есад Ћи мић, Фу ад Му хић) го-
во ре о ре ли ги ји као пред ме ту со ци о ло ги је ко ја – со ци о ло
шки! ме то дом ин тер вјуа и ан ке те! – тре ба да ис пи ту је уло гу 
ре ли гиј ских ин сти ту ци ја (Цр кве, кул ту ре, си сте ма вред-
но сти!) – у ци ви ли за ци ји! А со ци о ло ги ја мо же са мо ста ти-
стич ки – не ула зе ћи у тај ну лич но сти – да ис пи ту је са мо ин-
сти ту ци је, тј. уста но ве у све ту ци ви ли за ци је! 

За то они на сто је… – не пре по зна ва ју ћи у ре ли ги ји 
исто риј ску свест по је дин ца, ни мо рал но-исто риј ску за јед-
ни цу Цр кве и на ци је! не раз ли ку ју ћи ни лич ност од ин ди-
ви дуе (не раз ли ку ју ћи ре ли ги ју од ма ги је, осе ћа ње од стра-
сти и на ви ке!) – на сто је да да ју пре глед фи ло зоф ских или 
иде о ло шких те о ри ја о ре ли ги ји, 

при че му не из ла жу са му су шти ну ре ли ги је (у са мој 
лич но сти и у исто риј ској за јед ни ци), не го са мо сво ју иде
о ло ги ју 

(по ли ти за ци ју, по ли тич ку упо тре бу ре ли гиј ског осе ћа
ња, по ли ти зо ва ну сво ју со ци о ло ги ју и фи ло зо фи ју)! 

Сам пред мет со ци о ло ги је ни је ве ра, не го – из у ча ва ње 
јав них уста но ва и по је дин че вих на ви ка – ци ви ли за циј-
ски, без упу шта ња у ду хов ну кул ту ру лич но сти, у осе ћа ње 
сми сла, у си стем вред но сти (ре ли ги о зних или ре ли гиј ских 
вред но сти) не ке ци ви ли за ци је.

[157/1] уз [157], Ко мен тар 2010: ка та стро фал но ста ње 
исто риј ске све сти 

У овом бро ју бе о град ског ча со пи са Кул ту ра – као, 
уоста лом, и у ча со пи си ма за фи ло со фи ју (ов де још увек фи-
ло зо фи ју!) упа дљи во је од су ство исто риј ске све сти на ци је 
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(па се не зна да ли на ци је као уто пи је „брат ства-јед на ко сти-
-сло бо де”, или као мо рал но-исто риј ске за јед ни це?!) 

У вре ме кад се у свим ре пу бли ка ма раз бук та ва баш на-
ци о на ли стич ка ан ти срп ска иде о ло ги ја са мог Са ве за ко му-
ни ста Ју го сла ви је, aн ти срп ској по ли ти ци се при дру жу је и 
Са вез ко му ни ста Ср би је, Са вез бо ра ца и не ки ис так ну ти 
књи жев ни ци-ака де ми ци! 

За то су и ре ал ни ко мен тар – чак и на ску пу-раз го во ру 
о ре ли ги ји! – би ли те ма ти зо ва ни (и ту ма че ни) са мо та ко-
зва на „сме на Ран ко ви ћа” – на Бри он ском пле ну му ЦК СКЈ 
1966, огла ша ва на као де мо крат ска, „уки да ње по ли циј ске 
дик та ту ре”, а би ла је, за пра во де сни (про фа ши стич ки! Ти-
тов!) др жав ни удар, зна чај ни ји од 27. мар та 1941! 

Та сме на је би ла уки да ње уни та ри стич ке УДБ-е (ко ја 
је, то бо же, чу ва ла је дин стве ну Ју го сла ви ју) и ус по ста вља-
ње се па ра ти стич ких ре пу блич ких УДБ-на ци о на ли стич ких, 
про фа ши стич ких, ан ти срп ских, НА ТО-про за пад них! 

Тај „бри он ски удар” имао је зна че ње исто риј ско, мно го 
ду бље од обич не Ти то ве пер со нал не по ли ти ке: да чу ва кон-
ти ну и тет евро-аме рич ке НА ТО-по ли ти ке пре ма Ју го сла ви-
ји, а по себ но пре ма Ср би ма и Ср би ји у Ју го сла ви ји! 

Би ло је то – по сле сме не Ран ко ви ћа и обе сна же ња са-
ве зне („ју го сло вен ске”!) УДБ-е – пр во вре ме по ја ве „јав них 
сло бо да” и у Ср би ји: 

„Ни ке зи ће во вре ме”, све до ње го ве сме не, 26. ок то
бра 1972, до НА ТО-аме рич ког им пе ри јал ног гу ше ња сва-
ке не за ви сне на ци је (раз би ја ња на ци о нал ног тр жи шта у 
ко рист је дин стве ног свет ског, ан гло-аме рич ког, а по себ-
но у – ен гле ском ан гло-аме рич ком – „Ис точ ном пи та њу 
Евро пе”, 

раз би ја ње Ср би је на три де ла, 
про тив ње ног „на ци о на ли зма” (ти тов ски ре че но: „анар-

хо-ли бе ра ли зма”)

про тив Ни ке зи ће вог (не и оста лих чла но ва ЦК!) ја ча ња 
уло ге на ци о нал ног (и ју го сло вен ског!) тр жи шта у свет ском! 

Ни ке зић, Мир ко Ча на да но вић (лин гвист са Но во сад-
ског уни вер зи те та, чо век Иви ћев, Мил ке и Па вла Иви ћа, 
ауто ра Срп ски на род и ње гов је зик, СКЗ, 1971) и Ми лен ко Бо-
ја нић, пред сед ник Вла де Ср би је

има ли су – исто риј ски – да ле ко по зи тив ни ји став, 
Евро пи, де мо кра ти ји и на ци ји бли жи став не го сви („марк
си стич ки” усме ре ни) бе о град ски уни вер зи тет ски ше се то
сма ши (о че му би ко ри сно и исто риј ски плод но би ло да се 
бар да нас по ве де јав ни раз го вор – уко ли ко је ше се то сма
ши ма ста ло до исто риј ске све сти и мо рал ног пре по ро да!)

По сле те сме не ни ке зи ће ва ца – а у вре ме Вла шка ли ћа 
и других – по чи ње европ ска кам па ња ср бо фо би је (про тив 
ју го сло вен ства), ко ја из ви ре из ти то-НА ТО-европ ског пи-
та ња Ко сме та, та да от це пље ног у по себ ну ре пу бли ку (што 
је би ла очи глед на ти тов ска при пре ма за рас пад Ју го сла ви је 
и Ср би је, глав ног ослон ца Ју го сла ви је).

Чу до је ка ко ни Ми ло ше вић – ма да про тив ти то и зма – 
ни је ни по сле Ти то ве смр ти раз у мео и за са рад ни ке при мио 
ни ког из те Ни ке зић-Ча на да но ви ће ве еки пе ЦК СК Ср би је!

[158] CA SI NO НА ЛОВ ЋЕ НУ, Умет ност, бр. 27/28, ју ли-де-
цем бар 1971, дво сту бач но, стра не, 191–194. 

* зе ле на шки спо ме ник Вла ди ци Ње го шу, на ру чен од 
Ме штро ви ћа

[159] О ВИ ЗАН ТИЈ СКОЈ ФИ ЛО СО ФИ ЈИ, Књи жев ност, 
бр. 11, Бе о град, 1971, стр. 480–492 

* по во дом јед не те мат ски зна чај не (а про бле ма тич не) 
књи ге 

Уз тај на пис, у истом ча со пи су Књи жев ност, бр. 11, од 
1971. још су две сту ди је дру гих ауто ра, по ве за не баш са ви-
зан тиј ском фи ло со фи јом. 
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По вод ово ме есе ју би ла је књи га Ва си ли ја Та та ки са, 
Ви зан ти ска фи ло со фи ја На слов ори ги на ла La Phi lo sop-
hie Byzan ti ne, из да ње Pres ses Univеrsitaires de Fran ce, 1959, 
пре вод, Про све та, Бе о град, 1970, са фран цу ског пре вео 
Жар ко Ви до вић, с мно штвом ЖВ ко мен та ра ко је су ди-
рек тор Ан то ни је Иса ко вић као и ре цен зент Ди ми три је 
Бог да но вић при хва ти ли, али ре дак ци ја „Про све те” (Ми-
ло рад Па вић) ни је при хва ти ла!, те је књи га из да та без тих 
ко мен та ра (ко јих је би ло око 100 стра ни ца). По што ја ни-
сам при стао на то из ба ци ва ње ко мен та ра, пре вод књи ге 
је из дат без мог име на, а за на шу чи та лач ку пу бли ку то га 
вре ме на – на ро чи то за сту ден те фи ло со фи је и те о ло ги је – 
ти ко мен та ри су би ли нео п ход ни, с об зи ром на то да књи-
га ни је пи са на за на ше, не го за фран цу ске чи та о це ко ји ма 
ни је при ка за на су шти на Пра во сла вља (сми сао, лич ност, 
исто ри ја).

Сми сао ко мен та ра је ла ко ви де ти из тек ста у овом бро ју 
ча со пи са Књи жев ност.

[160] РЕ ЛИ ГИ ЈЕ У ИСТО РИ ЈИ ХРИ ШЋАН СТВА И ЦР
КВЕ У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ, текст у више од 100.000 зна ко ва, 
об ја вљен у Ве ли ка Ла рус-Ен ци кло пе ди ја, ре дак тор Гор да на 
Пе тро вић, „Вук Ка ра џић”, 1972–1973.

* Ла рус, „Ве ли ка Ла рус-Ен ци кло пе ди ја” (дво том на, за 
раз ли ку од „Ма ле, јед но том не”, и „Др жав не, де се тотом не”)

По уго во ру са фран цу ском ре дак ци јом Ла рус, Па риз, за 
срп ско из да ње (и пре вод) те – за исто ри ју евро-ме ди те ран
ске ци ви ли за ци је зна чај не – Ен ци кло пе ди је би ле су ну жне 
до пу не на ших ауто ра што – у то вре ме, док још ни је по чео 
ме диј ски и Хлад ни, па и ору жа ни рат евро-за пад не(!) Евро-
у ни је про тив Ср ба! – по ка зу је ко ли ко су Фран цу зи још га
ји ли по ве ре ње и по што ва ње за до при нос срп ских ауто ра 
тој фран цу ској Ен ци кло пе ди ји!

Пот пи сан је (и ис пу њен!) уго вор:

 9 пр во, да до пу не срп ском из да њу и пре во ду Ла рус-а – „о 
Пра во сла вљу и о исто ри ји хри шћан ства и Цр кве у Ју го-
сла ви ји” – на пи шу срп ски ауто ри 

 9 и дру го, да се те срп ске до пу не (срп ском из да њу Ла ру-
со ве дво том не Ен ци кло пе ди је) пре ве ду и на фран цу
ски и да се об ја ве у пр вом сле де ћем фран цу ском из да њу 
исте Ен ци кло пе ди је! 
Ово је исто риј ски до ку мент фран цу ско-срп ских од но са 

пре на па да Ти та и НА ТО-Евро пе на Ср бе. 
А те (ци ви ли за циј ске, у пре во ду ЖВ и об ја вље не) до

пу не на пи сао је, од 1967. „ре дов ни про фе сор за гре бач ки 
(а прог нан) исто ри чар ци ви ли за ци је Жар ко Ви до вић”, у 
вре ме кад су бе о град ски ше се то сма ши већ има ли од лу чу ју-
ћи ути цај на ре дак ци је го то во свих из да вач ких пред у зе ћа, 
па и пред у зе ћа „Вук Ка ра џић”, а на ро ду још ули ва ли ве ру 
у истин ски де мо крат ски пре о бра жај Ср би је у Ју го сла ви ји! 

Су ко би са (та да већ „евро-ли бе рал ним”) кру го ви ма око 
Уни вер зи те та и СА НУ – око то га мог пре во да и тек сто ва ис-
кљу чи во о нео дво ји во сти исто риј ске све сти Ср ба од Пра
во сла вља! – би ће раз лог да го то во све сво је на пи се, есе је и 
књи ге пре пу штам ис кљу чи во кру го ви ма Цр кве ко јој и сам 
осе ћам да при па дам и као исто ри чар.

– За што?! – За то што исто ри ја – као „при ча”! – ни је у са-
мом, оба ве зно на уч ном и про ве ре ном при ка зу до га ђа ја и 
хро но ло ги је, не го је исто ри ја тек у лич ном до жи вља ју то га 
на уч ног при ка за, јер на уч ни при каз је иза зов, 

а исто риј ско осе ћа ње, осе ћа ње тог на уч ног при ка за је 
од го вор (за вет ни од го вор!) лич но сти („Сми сао-лич ност-
исто ри ја”) пра во слав ног вер ни ка на иза зов, на у ке, исти не 
о до га ђа ји ма и вре ме ну,

од го вор као исто риј ска свест (и са вест), 
од го вор ко ји на тај иза зов да је са мо „ка те го рич ки им

пе ра тив” исто ри ча ре вог осе ћа ња при пад но сти на ро ду као 
за јед ни ци мо рал но-исто риј ској! 
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ма да ни тај од го вор ни је на ви си ни од го во ра за ка кав је, 
уоста лом, спо со бан са мо пе сник, про рок, при по ве дач, ро-
ма но пи сац-тра ги чар! 

Док је у исто ри ча ру за од го вор спрем но са мо се ћа ње, 
као чи та лач ко ис ку ство исто ри ча ра ко ји је чи тао Ње го-
ша-Тол сто ја-Ан дри ћа-про ро ке-Би бли ју - Књи гу Про по-
вјед ни ко ву што је да нас не са мо у Евро пи не го и у нас 
рет кост. 

За то исто ри ја ни је на у ка, не го му дрост тај не осе ћа ња, 
 9 те је она за то или по ет ско де ло (Ње го ша, Тол сто ја, Ан-

дри ћа, Ћо пи ћа, да не по ми њем жи ве са вре ме ни ке), или
 9 са мо пред мет фи ло со фи је исто ри је, тј. фи ло со фи је ко ја 

ми сли о ис ку ству (се ћа њу) на „ка те го рич ки им пе ра тив”.
Исто ри ја ни је пред мет на у ке, јер „чо век у исто ри ји”, 

исто риј ско би ће-дух-лич ност не мо же би ти пред мет на у ке, 
не го са мо до жи вљај и те ма по е зи је-исто ри је!

[161] PAP SKA CR KVA – SVE TA DR ŽA VA, Fi lo so fi ja, Ju go slo-
ven ski ča so pis za fi lo so fi ju, бр. 2, Бе о град, 1972, стр. 55–73.

* пи са но у вре ме при ла за пољ ског „прак си сов ца” Ко ла-
ков ског Пап ској цр кви и рас ки да ве зе срп ских прак си со ва ца 
са Ко ла ков ским – због пи та ња оту ђе ња чо ве ка и сми сла фи-
ло зо фи је Ре во лу ци је

[162] МАРК СИ ЗАМ И КЊИ ЖЕВ НА КРИ ТИ КА У ЈУ ГО
СЛА ВИ ЈИ, Sa vre me nik, бр. 7, Бе о град, јул 1972, 11 уче сни ка 
(из свих ре пу бли ка) 

* број по све ћен и ла жној кри ти ци у су ко бу на ље ви ци 
СКОЈ–КПХ, 1937–1941, у За гре бу! Ре чи ЖВ (ко ли ко их је ре-
дак ци ја „про пу сти ла”) на стра на ма 16, 42, 43

[163] ЊЕ ГО ШЕ ВА ТРИ ЛО ГИ ЈА, есеј, Sa vre me nik, Бе о град, 
јул 1982, стр. 5–30.

* о по ве за но сти Гор ског ви јен ца и Шће па на Ма лог са 
Лу ча Ми кро ко зма: 

Го вор ник и лик Лу че ми кро ко зма у ГВ је Игу ман Сте
фан са Вла ди ка Да ни лом, а у Шће па ну Ма лом Игу ман Те о
до си је Мр ко је вић.

[164] ЖВ: по себ но Хри шћан ска ми сте ри ја из Сним ка Јав-
них раз го во ра на те му Ре ли ги ја и ми сти ка, Књижевне 
новине, бр. 670, 19. мај 1983.

У До му Омла ди не Бе о гра да (ДОБ), јед ном не дељ но, 
утор ком, од 11. но вем бра 1982. до 13. ја ну а ра 1983, укуп но 
де вет ве че ри, кад је дво ра на би ла пре пу на, па је – чи ни ми се 
у вре ме вла сти Ива на Стам бо ли ћа! – из ла га ња (пре ко раз-
гла сни ка) слу ша ло на ули ци то ли ко мно штво слу ша ла ца, да 
је за то био и са о бра ћај ули цом ис пред ула за у Дом омла ди не 
– об у ста вљен!

[165] ЛО ГОС је – ли тур гиј ска свест Пра во сла вља, Те о ло-
шки по гле ди, год. XV, бр. 1–3 (тро број), март 1983, и по се бан 
оти сак, стра не 43–130 (укуп но 88 стра на)

Под на сло ви: 1. О ми сте ри ји и фи ло со фи ји 2. Тран сцен-
ден ци ја 3. Ло гос и ли тур ги ја 4. Се ћа ње на грех 5. О иде о ло-
ги ји ду а ли зма 6. Епи лог…

На по ме на: есеј је ре ди го вао и све тов ни реч ник есе ја 
те о ло ги зо вао глав ни уред ник ча со пи са Те о ло шки по гле ди 
епи скоп Да ни ло др Кр стић, а ти ме ми и мно го по мо гао за 
сле де ће из да ње овог есе ја ко ји тре ба да изи ђе са сле де ћим 
под на сло ви ма: 1. О ли тур ги ји 2. Ми сте ри ја и фи ло со фи-
ја 3. О Ње го ше вом ту ма че њу осе ћа ња као „ум ног чув ства” 
4. О те и зму и ма ги ји ху ма ни зма 5. Ис ку ство, ми шље ње и 
сло бо да – су штин ска не моћ би ти ја 6. Иден ти тет су штог у 
би ти ју и тран сцен ден ци ја, ми стич ки (тај ни) пре о бра жај 
су штог у над би ти је 7. Ло гос и ли тур ги ја 8. Се ћа ње на грех 
9. Ме та фи зи ка 10. Иде о ло ги ја ду а ли зма 11. Епи лог
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[166] МИ СТЕ РИ ЈА – СМИ САО ИСТО РИ ЈЕ, Књи жев не но-
ви не, 19. мај 1983. 

Чо век је… – исто риј ском све шћу, осе ћа њем ду хов не за-
јед ни це као мо рал но-исто риј ске – чо век је ду хов но би ће, а то 
је и жи вот ним осе ћа њем сми сла… у то ме је и тај на лич но сти, 

и за то не мо же би ти пред мет на у ке (пси хи ја три је), па не 
мо же пред мет на у ке да бу де ни исто ри ја (чо ве ко ва исто ри-
ја!), јер она је чо ве ко во ван вре ме но до га ђа ње, у зе маљ ском 
вре ме ном све ту (Ше ле ров тзв. по ло жај чо ве ка у ко змо су, а 
за пра во у бес ко нач ном и не са зна ти вом „би ти ју” Ни шта ви-
ла про сто ра). За то је исто ри ја – ми сте ри ја, пред мет по е зи је, 
а не на у ке (ви ди [160]).

[167] јун 1983, Књи жев не но ви не, бр. 671 (год xxxv), до да так, 
Ре ли ги ја и ми сти ка, два при ло га ЖВ, са Пред го во ром 

ЖВ, Пред го вор „Ми си ја пра во слав них – ди а лог” 
(1982–1999), ок то бра 1999, стра не 7 до 30, о по себ ној ат мос
фе ри у Бе о гра ду, је ди ном гра ду, цен тру Ју го сла ви је спрем-
ном за ди а ло ге (док сви оста ли цен три те ди а ло ге од би ја ју)

и ЖВ Хри шћан ска ми сте ри ја – „Ми сте ри ја и сло бо да” 
(тај на осе ћа ња, ми сте ри ја не до ступ на на уч ном са зна њу, јер 
је то тај на лич но сти, по и сто ве ће ња до хри сто ли ко сти и 
Љу ба ви) 

* спе ци јал ни до да так, сни мак Јав них раз го во ра у ДОБ, 
од 11. но вем бра 1982. до 13. ја ну а ра 1983. (јед ном не дељ но, 
утор ком), 

на те му „Хри шћан ска ми сте ри ја”, 
а 2000. ће из и ћи по себ на књи га о тим Јав ним раз го во-

ри ма.

[168] Ж. В.: „Су шти на тра ге ди је”… (на сим по си о ну су 
те зе овог есе ја из ла га не усме но, скра ће но и у ди ску си ја
ма) 1983, од 19. до 21. сеп тем бра – На уч ни скуп Ин сти ту та 
Ср би је за књи жев ност и умет ност – на те му „Књи жев ни 

ро до ви и вр сте – Исто ри ја и те о ри ја”, Збор ник, штам па ње 
збор ни ка до вр ше но 1985.

* на стра на ма 84–126 то га Збор ни ка исти есеј (на укуп но 
43 стра не) об ја вљен је и ок то бра 1985, у Књи жев на кри ти ка, 
„ча со пи су за есте ти ку књи жев но сти”, Бе о град, год. XVI, 

а го ди не 1996. ће Би бли о те ка „Ви зан тиј ско Огле да ло”, 
Ниш (ре цен зи ја про то је реј Ра ша Пе тро вић) из да ти Тра ге ди ја 
и ли тур ги ја – про ши ре ну об ра ду есе ја Су шти на тра ге ди је.

[169] КРИ ТИ КА ИЗ МЕ ЂУ МЕ ТА ФИ ЗИ КЕ И ХЕР МЕ НЕ-
У ТИ КЕ, При ло зи за исто ри ју срп ске књи жев не кри ти ке, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Београд, 1983/1984, 
стр. 339–362

Под на сло ви: 1. Хер ме не у тич ко ис ку ство кри ти ча ре во 
2. Ка ко је мо гу ћа хер ме не у тич ка кри ти ка књи жев ног де ла 3. 
Хер ме не у тич ка свест кри ти ча ре ва је свест ути ска о де лу (у 
при сту пу де лу умет но сти) 4. Хер ме не у ти ка је умет ност, и то 
умет ност по ка зи ва ња оног што је са мо ду ху по ка зи вао као 
ути сак (Бо длер: пра ва кри ти ка сли ке је пе сма) 5. Хер ме не у-
ти ка и хар мо ни ја 6. Слух за „скри ве ни сми сао” је слух за на-
гла ске у тек сту књи жев ног де ла 7. Хер ме не у ти ка је осе тљи-
вост, и то за скри ве ну пре о бра же ност ре ал ног ис ку ства о 
све ту – у (пла тон ску) иде ју 8. Про стач ки страх од на ив но сти 
(од су ства „тен ден ци је”, тј. ин те лек та) и от ме но по ве ре ње у 
„Хер ме са” 9. О „бе стра шћу бес те ле сних”, тј. о нео се тљи во-
сти ду ха за пу ко (са мо и сто вет но) би ће, за пу ку те ле сност 
све та 10. Го ми ла, зло и (ро ман ти чар ски) култ стра сти 

[170] ТЕ ЗЕ О ЦР КВИ И СА ВРЕ МЕ НОЈ КУЛ ТУ РИ, Дру ги 
сим по си он пра во слав них те о ло га, 29. и 30. ју на 1984, у Бе о-
гра ду, Бо го сло вље, Пра во слав ни Бо го слов ски фа кул тет у Бе-
о гра ду, све ска 1 и 2, 1984.

Исти на пис је штам пан и у по себ ној пу бли ка ци ји Ми си
ја Цр кве у са вре ме ном све ту и ње на ме то ди ка.
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[171] ЗРЕ ЛОСТ И ЧЕД НОСТ, по го вор у књи зи На пра гу 
зре ло сти (Ва си ли ја Зјењ ков ског), Бе о град, 1984. 

Раз го во ри са мла ди ма о пи та њи ма по ла, у Бо го слов ска 
би бли о те ка „Па ру си ја”, изд. Бо го слов ски фа кул тет, уред ник 
При би слав Си мић. 

У књи зи Зјењ ков ског об ја вљен је (на стра на ма 61–71) 
есеј ЖВ Зре лост и чед ност, По го вор ЖВ, о пол ном еле мен-
ту здра вог од но са и љу ба ви, али у сле де ћем из да њу те исте 
књи ге тај по го вор ЖВ је – ваљ да по са ве ту пси хи ја тра – „те
о ло га” (Вла де те Је ро ти ћа) – из ба чен!

[172] АКО НАМ СЕ О ГЛА ВУ ОБИ ЈА ЈУ, МО РА ДА СМО 
ИХ СА ЂА ВО ЛОМ СА ДИ ЛИ?!, Пра во сла вље, Бе о град, 1. 
март 1985.

* по во дом не ких „ти ка ва” – (Ха зар ски реч ник) – ко је са-
ди мо у пост мо дер ној књи жев но сти за европ ско чи та ли ште, 
нео-ба рок но (ли бе рал но, ауто ри тар но – „де мо крат ско”, 
евро а ме рич ко НА ТО-чи та ли ште)

[173] ФИ ЛИП ВИ ШЊИЋ И ТЗВ. СРП СКА РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА, 
Пра во сла вље, 15. март 1985. 

[174] СУ ШТИ НА ТРА ГЕ ДИ ЈЕ, Књи жев на кри ти ка, Бе о-
град, год. XVI, ок то бар 1985.

По себ на об ра да то га есе ја ће го ди не 1996. из и ћи као књи-
га Тра ге ди ја и ли тур ги ја, Есеј о ду хов ној суд би ни Евро пе.

[175] СВЕ ТИ СА ВА И РИМ СКО ПРА ВО, По ве ља, бр. 4, 
Кра ље во, 1986, стр. 10–33

Под на сло ви: 1. На шој на у ци тек пред сто ји из у ча ва ње 
и кри тич ко из да ње Све то сав ске Кор мчи је 2. Све ти Са ва 
уте ме љу је срп ску по вест (исто риј ску свест), уво де ћи Ср бе 
у „ви зан тиј ски круг” ци ви ли за ци је 3. При хва та ју ћи Рим-
ско пра во (Кон стан тин-Ју сти ни ја но во) Све ти Са ва одва ја 
све тов ну власт („зе маљ ско цар ство” за ко на) – од цр кве ног 

ауто ри те та („Не бе ског цар ства”, ве ре, мо ра ла, исто ри је), 
јер све тов ни за ко ни ни су цр кве ни дог ма ти 4. Мо на штво 
– за че так Ко сов ског за ве та у де лу и бе се да ма Све тог Са-
ве 5. Цр ква „con tra gen ti les”, али са мо да би сво јим ауто ри-
те том пре вла да ло оби чај но „пра во” пле ме на и пле мен ску 
(под османлијском вла шћу об но вље ну) по де ље ност на ци је 
(тј. ауто ке фал не цр кве) 6. У све тов ном жи во ту, по Рим ском 
пра ву, вр хов ни ауто ри тет је су диј ски: из над пле ме на и ца ра 
7. Ауто ри тет су ди је бра ни ла је и ве ли ча ла Цр ква 8. Стро го 
одва ја ти „ви зан тиј ске” ко ре не срп ске по ве сти од ка сни јих 
ути ца ја ру ско-срп ских ве за у исто ри ји Ср ба 9. Бо жан ски 
ауто ри тет пра ва по ти че са мо од све сти о бо жан ском до-
сто јан ству лич но сти чо ве ка 10. Рим ско пра во је сво и ло-
гич но из ве де но из са вр ше не од ре ђе но сти пра ва као пра ва 
ци ви са (чо ве ка до ма ћи на) 11. Пра во је власт за ко на, а за кон 
опи су је са мо по ступ ке, а не осе ћа ња (па за то ни ве ру) 12. 
Пра во по твр ђу је чо ве ко ву лич ност као нај ви шу вред ност 
ци ви ли за ци је 13. Са гла сност пра ва (Рим ског пра ва) са хри-
шћан ством 14. Ета ти зам је обо го тво ре ње си ле, вој ске и ње не 
вр хов не ко ман де у (ма гиј ској, не хри шћан ској) ре ли ги ји вој-
них све ча но сти 15. За пад, пра во и ре во лу ци ја 16. Об но ва (и 
на ста нак) срп ске прав не др жа ве ни је ре во лу ци ја 17. Су срет 
„Ви зан ти је” и За па да на тлу Ју го сла ви је 18. Те мељ За пад не 
ци ви ли за ци је је „ви зан тиј ски”, али то је из за пад не (ме та-
фи зич ке) све сти о Исто ри ји по ти сну то 19. Те зе из ду хов ног 
ис ку ства (ис ку ства тран сцен ден ци је) ко је ука зу ју на не до-
вољ ност про све ти тељ ског при сту па исто ри ји и Рим ском 
пра ву (осам на ест те за) 20. Рим ско пра во у срп ској тра ди ци-
ји (исто риј ској све сти) и у но ви јој исто ри ји 21. На по ме не и 
ли те ра ту ра

[176] ЛИЧ НОСТ, УМЕТ НОСТ, ПРА ВО СЛА ВЉЕ… Дво-
сту бач не стра не 140–161, у ча со пи су 1988, мај-ок то бар Гра
дац, Ча чак, тро број 82–84, по све ћен ре ли ги ји. При пре мио 
је ро мо нах Ам фи ло хи је др Ра до вић.
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Под на сло ви: 1. Де фи ни ци ја Пра во сла вља и од нос пре-
ма је ре си 2. Грч ка пред и сто ри ја Пра во сла вља 3. По јам док- 
-се (сја ја Сла ве) 4. По јам тран сцен ден ци је 5. По ре кло и при-
ро да зла 6. Ду а ли зам, ма гиј ска „ре ли ги ја” ко ја чи ни са му 
су шти ну Гре ха 7. За ча ра ни круг ме та фи зи ке: ме та фи зи ка, 
ху ма ни зам, ин те лек ту а лац и ре ли ги ја, фи ло со фи ја исто ри је 
8. Тран сцен ден ци ја је сла вље ње и сла ва (док са и пре ва зи ла-
же ње) би ти ја 9. Све штен ство Пр вог Ада ма и Хри ста, Дру гог 
Ада ма 10. Хри шћан ство ни је са мо ре ли ги ја, не го исто риј ска 
свест и хри шћан ска ег зи стен ци ја чо ве ка 11. По јам чо ве ка и 
ег зи стен ци ја 12. До сто јан ство чо ве ко ве сло бо де и свест од-
го вор но сти 13. Ли тур ги ја, са ма су шти на хри шћан ства и чо-
ве ка у ње го вој хри шћан ској ег зи стен ци ји лич но сти.

[177] РЕ АЛ НОСТ И СА ВРЕ МЕ НИ СВЕТ, Фи ло зоф ско 
дру штво Ср би је, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па, сеп тем-
бар, 1987, Бе о град, 1988, стр. 33–45.

„Би ти је и ми шље ње ни су исто”, па ни би ти је чо ве ка док 
ми сли, јер оста је за го нет ка шта је Ја, су бјект ми шље ња, 

* ру ком до пи са на мо ја при мед ба на кра ју есе ја: „ре дак-
ци ја Збор ни ка је гру бо скра ти ла овај оглед, та ко да му не до-
ста је крај, за кљу чак о ду ху” 

[178] ОГЛЕ ДИ О ДУ ХОВ НОМ ИС КУ СТВУ 1989, књи га, 
1989, Сфа и рос, Ви ди [143] 

По што је дух по ја ва лич но сти (по себ но у осе ћа њу сми-
сла), то је и ду хов но ис ку ство – ис ку ство лич но сти људ ског 
би ћа, те се ови Огле ди мо гу на сло ви ти и као Огле ди о лич
но сти, али… нај ва жни ји ста во ви у овој књи зи су ста во ви 
о на ви ци, ко ја је (у сва ком људ ском би ћу) не све сно, а ап со-
лут но тач но зна ње то га (ма ко јег) би ћа о свом те лу, ап со-
лут на исти на о (са мо о свом соп стве ном) те лу, исти на ко јој 
ни је по треб на свест, јер би она са мо оме та ла на ви ку, деј ство 
то га – по кре тач ког! – зна ња. 

По што сви љу ди има ју иста (на уч но иста!) те ла, исту 
те ле сну гра ђу, то отва ра и мо гућ ност спо ра зу ма, да кле, сам 
је зик, јер је нер вно-ду шев ни по кре тач – не све сно јед на ко 
зна ње свих љу ди о свом те лу, па и о те ле сним го вор ним ор-
га ни ма и по кре ти ма, зна ци ма! Та ко су све пси хи ја триј ске 
те о ри је о „не све сном ко лек тив ном ис ку ству”, по себ но о ко-
лек тив но-не све сном – ин ди ви ду ал ном (Фројд, ко лек тив-
ном, Јунг, фа ми ли јар но-по ро дич ном, Сон ди) – нео п ход на 
(им пе ри јал но по ли ти зо ва на) иде о ло ги ја За па да, да нас Све
та тех ни ке, ме та фи зич ка не га ци ја људ ског би ћа ин ди ви дуе, 
да кле, и лич но сти 

а при то ме као ме та фи зи ка ин ди ви ду а ли стич ке во ље за 
моћ, омо гу ће ну да бу де свет ска: идеј но као пси хи ја три ја, а 
де ло твор но као тех ни ка у ру ка ма по је дин ца, ме фи стов ски, 
па и у умет но сти – пост мо дер нистич ки! 

Кад сам Је ро ти ћу 1989. дао ову књи гу, оче ки вао сам да ће 
се – из ло го ра шког, па и по сле рат ног исто риј ског ис ку ства 
срп ског и је вреј ског на ро да! – од ре ћи Фрој да, Јун га, Сон ди ја 
и ме та фи зич ке те о ри је о „ко лек тив но не све сном” на вик ном 
зна њу и по твр ди ти пра во слав но хри шћан ско схва та ње би ћа. 
Али ми он ни до да нас, да кле, го ди на ма, не од го ва ра ни ти је 
спре ман на раз го вор о би ћу на ви ке-зна ња-ми шље ња – про-
тив те о ри ја Фрој да, Јун га, Сон ди ја и ме та фи зи ке, не го, на про-
тив, ши ри те те о ри је о ко лек тив-не све сном (про тив ис по ве-
сти-по ка ја ња-ли тур ги је-све сти сло бо де) у Пра во сла вљу!!

Tу те му – о на ви ци-оту ђе њу, о зна њу ко јем ни је по треб-
на свест – отво рио сам још у За гре бу, у есе ји ма о тзв. оту ђе-
њу, 1963, а и пре то га, у Са ра је ву, Че му есте ти ка.

Али ме та фи зи ка је иде о ло ги ја ин ди ви ду а ли зма и ње го-
ве во ље за моћ као „спас” (ко ји за јед ни ци до но си ин ди ви ду-
а лист). Ви ди [143]

(Љу би ша Цр вен ко вић: „По вра так би ти ју”, о књи зи Ж. 
Ви до ви ћа Огле ди о ду хов ном ис ку ству”, Сфа и рос, Бе о град, 
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1989) 5–6. мај 1990, лист Је дин ство, При шти на, уред ник Ра-
до сав Сто ја но вић…

[179] ЊЕ ГОШ И КО СОВ СКИ ЗА ВЈЕТ У НО ВОМ ВИ ЈЕ
КУ, књи га, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град, јун 1989.

Ми слим да је глав на па жња ове књи ге усме ре на ка об-
ја шње њу пла тон ске иде је – ко ја је и Ње го ше ва Лу ча! исто-
риј ски, у европ ској исто ри ји нај ду бље и нај бо ље об ја шње ње 
пла тон ске иде је! Али ће то ме об ја шње њу би ти у нај ве ћој 
ме ри по све ће но сле де ће, [268], дру го из да ње ове књи ге.

[180] ИКО НА, СЛИ КА И ПО ЈАМ, Глас Цр кве, вас кр шњи 
број, Ша бац–Ва ље во, стр. 48

Реч о су штин ском ли ку чо ве ка, о ра зли ци из ме ђу осе
ћа ња-иде је-Лу че Ње го ше ве – не по сред но ви ђе ног ли ка у 
ма шти-ми сте ри ји пeсника-умет ни ка-ду хов ни ка и се ћа ња 
(ис ку ства) – пред ста ве, и (ми шље ња) – пој ма-го во ра. 

У сла ву бла же ног оца Ју сти на Ће лиј ског, на Бла го ве сти 
1989, на дан де се те го ди шњи це Ње го вог упо ко је ња.

[181] СВЕ ТИ СА ВА И ЊЕ ГОВ НА РОД, Пра во сла вље, Бе о-
град, 15. ја ну ар 1990. 

За све то сав ско, хри шћан ско-апо стол ско схва та ње о 
срп ском на ро ду и ње го вој исто ри ји (а про тив па ган ског, 
пле мен ског – „три бал ног”, тј. по ли тич ког и им пе ри јал ног 
(да нас ма фи ја шког) схва та ња Ср ба као „нај ста ри јег на ро-
да”, пред и сто риј ског. „Ег зи стен ци јал на те ско ба и бо ја зан 
као раз лог агре сив ног ује ди ње ња па три јар хал но-му шког 
пле ме на у „му шку”, ра то бор ну на ци ју!? Та ко су при ма ли 
иде о ло ги ју и ве ру осва ја ча, та ко се и да нас мно ги од ри чу за-
вет не за јед ни це, на сту па ју као „Дру га Ср би ја”, НАТ-на ци ја, 
не ис то риј ска, а по себ но у Цр ној Го ри! 

А исто риј ски? тј. као на род Све тог Са ве, Ср би су за-
јед ни ца мо рал но-исто риј ска, на род ста би лан, чи ја по ја ва 

је у исто ри ји од ре ђе на – не им пе ри јал ним (на ци о нал-ета-
ти зам), не го – кул тур но-мо рал ним, ду хов но-исто риј ским 
схвата њем-осе ћа њем сми сла по сто ја ња те за јед ни це. И тек 
у осе ћа њу при пад но сти та квом на ро ду Ср бин је би ће лич
но сти (а не ин ди ви дуа вр сте, жр тва иде о ло ги је).

[182] КА ТАР ЗА, ЧИ СТО ТА ФЛО РЕ И ПО ХВА ЛА БИ ЉУ 
(о При че шћу), Са вре ме ник, бр. 1, 2, 3, Бе о град, 1990. 

Уз Ан то ло ги ју ју го сло вен ског пе сни штва о биљ ка ма Ми-
ло ра да Бле чи ћа, ча со пис Са вре ме ник, об ја вио из мог (ЖВ) 
огле да „Умет ност и хар мо ни ја, ве ра и за вет” – од ло мак, овај 
део („Ка тар за….”) ко ји го во ри о хри шћан ском кул ту би-
ља као Бо жи јег те ла (др во жи во та, Хљеб на су шни), с јед не 
стра не, и с дру ге стра не, о Ко де ру, но вом идо лу из ве шта-
че не над ре а ли стич ке скло но сти ма ги ји (ла жној ми сте ри ји).

[183] ПО СТО ЈИ ЛИ ЧО ВЕК БЕЗ СА О СЕ ЋА ЊА?, Из во ди 
из есе ја Жар ка Ви до ви ћа Де мо кра ти ја и на ци ја у Но вом 
свет ском по рет ку, Пра во сла вље, Бе о град, 15. јун 1991.

Реч је о де мо кра ти ји ко ја је ли ше на си сте ма вред но сти, 
па да кле, и мо ра ла,

 9 о ин ди ви ду а ли зму и гло ба ли зму ин ди ви дуе ко ја је he i-
ma tlos без за ви чај но сти,

 9 о ин ди ви ду а ли зму ко јим се чо век при ла го ђа ва Све ту 
тех ни ке, им пе ри јал ном при ви ду де мо кра ти је, да нас, у 
но вој ци ви ли за ци ји Све та ин фор ма ти ке и тех ни ке,

 9 о пу ком пра ву ин ди ви ду а ли зма „на успех”, и то да уче-
ству је у так ми че њу на свет ској сце ни гло бал ној… То је 
им пе ри јал ни при вид де мо кра ти је без осе ћај но сти.

[184] ЗА ВЕТ – ИЗ ВОР НО НА ЧЕ ЛО ЕВРОП СКЕ (ЕВРО-
-МЕ ДИ ТЕ РАН СКЕ) ИСТО РИ ЈЕ, са Сим по си о на „Ко сов
ска бит ка 1389. и ње не по сле ди це”, о го ди шњи ци 1389–1989, 
у Хи мел сти ру, Не мач ка а Збор ник са то га Сим по си о на 1991, 
СА НУ, Бе о град, штам пан и пре ве ден на не мач ки тек 1991.
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Реч је о то ме да ме та фи зи ка, тј. фи ло зо фи ја исто ри је 
ци ви ли за ци је За па да оне мо гу ћа ва – та ко и на шим фи ло зо-
фи ма исто ри је – при ступ за ве ту и са мом фе но ме ну исто ри-
је, тј. исто риј ске за вет не за јед ни це,

те та ко фи ло зо фи ја де лу је не га тив но на исто риј ску 
свест за вет не за јед ни це, ко ја је евро-ме ди те ран ска, из вор-
но европ ска, а не евро-за пад на, јер са мо ме ди те ран ско је из
вор но европ ско, а ме та фи зи ка је евро-за пад на, по Марк со-
вим ре чи ма, из „гер ман ских пра шу ма”.

[185] ВА ПАЈ ЛОВ ЋЕ НА, По штуј мо све ти њу, По бје да, Под-
го ри ца, 1991. 

* спе ци јал на ре ви ја-све ска о ру ше њу Ње го ше ве гроб не 
цр кви це на Лов ће ну, те из град њи Ме штро ви ће вог нео ба рок-
ног „ма у зо ле ја”: збор ник из ја ва и на пи са, за очу ва ње ме ста 
и све ти ње Ње го ше ве ка пе ле на Лов ће ну, те је у то ме збор ни-
ку и овај на пис, на стр. 64–65.

[185/1] …Ко мен тар-пред го вор на пи си ма од [186] (по чев од 
мар та 1991) до [210],  на пи си о европ ској кри зи ци ви ли за
ци је, а по себ но о угро же ној срп ској и бал кан ској, 

 9 о но вом (од „Па да Бер лин ског зи да” 1989) по ли тич ком 
ста њу пар ти о кра ти је, 

 9 о (чи сто стра нач ком, по ли тич ком, иде о ло шком) не
схва та њу иден ти те та лич но сти, исто ри је и фе но ме на 
исто риј ских (на ци је, мо рал ног иден ти те та, Цр кве, де-
мо кра ти је, др жа ве, ци ви ли за ци је, кул ту ре!) 
Већ од пр вих јав них (по ред СПС) на сту па по ли тич ких 

стра на ка – у пр вом ре ду тзв. СПО, уз по моћ јав но ис так ну-
тих ин те лек ту а ла ца, па и ака де ми ка – при ме ћу је се да ни јед-
на стран ка ни је (ве ром, мо рал но-исто риј ски!) скло на ми ру 
и на ци о нал ној об но ви (ко ја по чи ње пре све га у скла па њу 
ми ров ног уго во ра са рат ним не при ја те љем), ни за гра ђан ско 
пи та ње мо рал не об но ве („про тив ко руп ци је” стра нач ке), 

па ни за пи та ње шта је исто риј ска за јед ни ца, а шта по-
себ но исто ри ја на ро да Бал ка на, Ср ба, Ју го сла ви је, 

ни ти је – у но вом ви ше пар тиј ском си сте му – ијед на 
стран ка пра ће на не ким јав ним ди а ло зи ма о исто ри ји би ло 
ко јег на ро да Ју го сла ви је, 

па ни о ствар ним узро ци ма овог ста ња, од су ства тзв. 
си сте ма вред но сти (ме ри ла и сми сла ци ви ли за ци је и ци ви-
ли за циј ских про ме на). 

Јед ном ре чи, дру штво је – иде о ло шки, по ли тич ки, еко-
ном ски (а не ис то риј ски, плит ко) – по кре ну то и уз не ми ре но 
са мо „стра сно, на гон ски ра зум но, по ли тич ки” 

(та ко да се чак и нај зна чај ни је суд бо но сно пи та ње људ-
ске лич но сти по ста вља као би знис-по сао по слов но-при ват не 
пси хи ја три је, а не ум но и ду хов но, кул тур но-исто риј ски, 

те – по ред то ли ких по ли тич ких стра на ка, про фе си о-
нал них, па и шпе ку лант ских ор га ни за ци ја (као НВО) – не-
ма мо ни је дан исто риј ски по крет, 

као ни сми ре них ми си о нар ских јав них ди а ло га, 
ни ти је за та кве ди а ло ге (као ни за исто риј ски по крет!) 

за ин те ре со ва на чак ни Ака де ми ја, СА НУ, 
па ни Цр ква, од но сно, вер ска за јед ни ца (по ред пра во-

слав не и ју деј ска и ислам ска до ма ћа), 
а ка мо ли би ло ко ја уни вер зи тет ска и на уч на уста но ва 

(као ин сти тут за исто ри ју, за књи жев ност, за фи ло зо фи ју, 
за кул тур ни пре по род или об но ву на ро да). 

За вла да ла је, да кле, или су је та или бар (ма ње гре шна) 
рав но ду шност ин те лек ту а ла ца, па та ко и ин те лек ту ал но-
кул тур на и на уч на анар хи ја са мих уста но ва (ко је – до ду ше 
као и по ли тич ке пар ти је! – фи нан си ра др жа ва)!

*
До да так 2015. (ко мен та ру из 1990-их): А рет ки су по-

је дин ци као што су би ли по кој ни Ра до ван Са мар џић или 
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Ди ми три је Бог да но вић! или, на ТВ као да нас ра бин Исак 
Аси ел, имам Му ха мед Ју суф спа хић и отац Ву ка шин Ми ли-
ће вић! на (ТВ-Пинк не де љом у 20 са ти)

*
По ку ша ва ју ћи да – бар ка ко се то чи ни у раз го во ри ма 

у цр кве ним (ли тур гиј ско–па ро хиј ским!) за јед ни ца ма – ука-
жем баш на то кон тра-исто риј ско, анар хич но ста ње, а по-
себ но на – исто риј ски усло вљен – по ло жај Ср ба у Евро пи, 
об ја вио сам на пи се од [186] до [210] у јав ним гла си ли ма, а 
по сле то га са мо у цр кве ним!

НА ПИ СИ од [186] до [210]

У два бро ја НИН (са мо до 9. мар та 1991, док је глав ни 
уред ник Ми ло рад Ву че лић) Бе о град, об ја вљу је

*
[186] ЗА ШТО НИ ЈЕ СКЛО ПЉЕН МИР СА НЕ МАЧ КИМ 
СА ВЕ ЗНИ ЦИ МА I, НИН, 1. март 1991.

[187] ЗА ШТО НИ ЈЕ СКЛО ПЉЕН МИР СА НЕ МАЧ КИМ 
СА ВЕ ЗНИ ЦИ МА II, НИН, 8. март 1991.

* мир у пр вом ре ду са Хр ват ском (без ми то ма ни је о за-
јед нич ком ан ти фа ши зму „ју го сло вен ских на ро да”), на рав-
но, и о раз гра ни че њу са рат ним не при ја те љем на Бал ка ну, о 
гра ни ца ма нај пре са Хр ват ском

* као што је скло пљен и о гра ни ца ма и по де ли Не мач ке! 
и о рат ној ште ти, и о ре жи му оку па ци је и по де ле Не мач ке, о 
су ду за рат не зло чи не итд., јер 

оштри је од свих не мач ких са ве зни ка ра то ва ла је НД Хр
ват ска: не про тив За па да, не го са мо про тив Ју го сла ви је (и 
про тив Ру си је), 

а по себ но и ге но цид но про тив Је вре ја („Жи до ва”) и 
срп ског на ро да у Ју го сла ви ји.

*
У ова два бро ја НИН-а, 1. и 8. мар та 1991, об ја вље но је и 

о ме ђу на род ној „са ве знич кој” ле га ли за ци ји – ви ше хр ват-
ског не го не мач ког! – кр ше ња вер сај ског ми ров ног уго во
ра о пра ви ма Ср ба и вер сај ске Ју го сла ви је, жр тве на па да, па 
чак и ге но цид ног ра та 1941–1945. 

Рат је, ка ко је – у бил те ни ма со вјет ске ам ба са де у Сток-
хол му пи сао Иља Ерен бург – „не по ли тич ки, про тив фа-
ши зма и др жа ве, не го – исто риј ски, за об но ву на ци је да би 
оп ста ла као за јед ни ца мо рал но-исто риј ска (кул тур на, а не 
кла сна, по ли тич ка, иде о ло шка и сл., или не де фи ни са на је-
зич ка), а про тив „на ци је” као за јед ни це за ту пље не ме та фи
зич ки-по ли тич ки-је зич ки-им пери јал не, па за то Ру си ни су 
бра ни ли са му по ли ти ку, по ре дак и ре жим, не го оп ста нак, 
на ци ју, мо рал но-исто риј ску за јед ни цу, исто ри ју, (ве ру)”! 

Пре ма то ме, бар у Ру си ји, не ги ну ми ли о ни (као што ги-
не Ти то ва вој ска) за не ку по ли ти ку, ни ти је рат као не ка кво 
„про ду же ње по ли ти ке”, не го за спа са ва ње ве ре у сми сао оп-
стан ка здра ве мо рал но-исто риј ске за јед ни це сми сла, а ЈБТ 
у Ју го сла ви ји во ди рат – не про тив Хр ват ске као агре сив не, 
ме та фи зич ки-по ли тич ке на ци је (ко ја ра ту је про тив Ср ба, 
на ци о нал но ме та фи зич ки-по ли тич ки, амо рал но!), не го – 
са мо „по ли тич ки”, за про ме ну ре жи ма у Ју го сла ви ји, да ре-
ши пи та ње ко је се ре ша ва из бо ри ма, не ра том!

*
По во дом тог есе ја сти гло је НИН-у – из САД и Ен гле-

ске – не ко ли ко пи са ма ко ја „по здра вља ју хра брост ре дак
ци је НИН-а” да пр ви пут пи ше о са ве знич ком кр ше њу 
ме ђу на род ног пра ва, о кр ше њу ко јем је циљ био „да на 
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власт, про тив во ље срп ског на ро да, до ве ду Ти та”, „а да по-
стиг ну оно што је и Хр ват ска хте ла: да оне мо гу ће по вра так 
Лон дон ске вла де у Бе о град кад га је осло бо ди ла „Цр ве на” 
(а за пра во, од де цем бра 1941) ру ска „Оте че стве на” Ар ми ја.

*
Есеј у НИН-у је, ме ђу тим, по вре дио и за пад ну „са ве-

знич ку” и до ма ћу „но во-на ци о нал ну”, то бо же „де мо крат-
ску” (пар ти о крат ску „не вла ди ну” СПО) и ти то-ко му ни-
стич ку (и да нас при ви ле го ва ну) пар ти зан ску ми то ма ни ју 
(пи са ца и ака де ми ка као што је Д. Ћ.), 

па је за то – у „не чи јој” (СПО) са гла сно сти с ам ба са дом 
Ен гле ске и Аме ри ке – ре дак ци ја НИН-а (Ми ло ра да Ву че ли-
ћа) сме ње на, 

те је (од СПО – 9. мар та 1991. но ви) гл. уред ник А. Т. 
мо рао, „са жа ље њем”, да од би је да ље об ја вљи ва ње есе ја – о 
ти то-ко му ни зму и суд би ни Ср ба у Ју го сла ви ји и Евро пи 

и да пи сма до би је на из Ен гле ске и Аме ри ке не пре да ко-
ме су упу ће на, на и ме, ауто ру есе ја!, 

па ће есе је о суд би ни Ср ба у Ју го сла ви ји и Евро пи на-
ста ви ти да, по сле НИН-а, об ја вљу је у дру гим ре ви ја ма. 

Што се ти че ових 25 есе ја – свих, од [186] до [210] – об-
ја ви ће их по но во, 16–17 ме се ци ка сни је, у књи зи (за шта 
су и пи са ни!) Ср би у Ју го сла ви ји и Евро пи, ко ја ће би ти 
– ти то-ко му ни стич ки, и стра нач ки, и од НВО, чак и од 
бив ших ко ле га „Прак си со ва ца” – та ко ђе „ди пло мат ски” 
бој ко то ва на!

Те ме и под на сло ви у есе ју (тј. у це ли ни тих два ју есе ја) су 
сле де ћи: 1. Евро па на пу шта са му се бе 2. Па ра докс са вре ме-
ног све та 3. Ју го сла ви ја, на пад нут део де мо крат ског За па да, 
из у зе та из са ве за са де мо крат ским де лом За па да 4. Та ко тек 
по сле ра та би ва ја сно шта је био рат, За пад, а шта на ци ја 
5. Ан ти фа ши зам, за ме на за им пе ри јал ну и ра то бор ну де мо
кра ти ју – ко је не ма!

*
[188] ЧЕ ТИ РИ ОБ ЛИ КА ТИ ТО-КО МУ НИ ЗМА СКРИ ВА
ЈУ, Ду га, 10. мај 1991.

 9 скри ва ју:
 9 европ ску (евро-ме ди те ран ску) исто ри ју Бал ка на и
 9 ан ти срп ску (евро-за пад ну) исто ри ју За па да

[189] КА КО СЕ ОСЛО БО ДИ ТИ ИЛУ ЗИ ЈА, Осми ца, 28. ја-
ну ар 1992.

Осми ца је ре ви ја-лист чи ја два уред ни ка, Ра до ван То ма-
ше вић и Бран ко Ђу ри ца, ули ва ју по ве ре ње, јер су њих дво-
ји ца – по же љи да ожи ве срп ску за вет ну исто риј ску свест 
– свом ли сту да ли име по би блиј ском схва та њу исто ри је и 
вре ме на: Осми ца! 

(Осми цом се, осми дан као по но вљен и сла вљен пр ви дан, 
озна ча ва не де ља ко ја је, за вет но, исто вре ме но пр ви и осми 
дан, тј. дан (до жи вље не) исто вре ме но сти да на, кон ти ну и тет 
исто ри је, ра да и сла вља, а и знак исто вет но сти суд би не 
два ју за вет них на ро да, Је вре ја и Ср ба! 

Хри стос је вас кр сао у (за вет но) „пр ви дан сед ми це” (не-
де ља, вос кре се ни је), сед ми це ко ја се, као сед ми дан, за вр ша-
ва су бо том, са бат, дан ко ји је, у Де сет за по ве сти Мој си је вих, 
по све ћен Бо гу. 

Ме ђу тим, Бо гу је, Вас кр се њем по све ћен и дан по сле су-
бо те, да кле, осми дан, та ко да је – у са гла сно сти Но вог за ве-
та са Ста рим, хри шћан ства са Мој си јем – тај пр ви дан Сед-
ми це исто вре ме но и осми, тј. спо јен са прет ход ном сед ми-
цом у це ли ну.)

[190] „ПО РА ЖЕ НИ СМО” – ШТА НАМ ЈЕ ОСТА ЛО?, Др-
жа ва, фе бру ар 1992.

[191] ВА ТИ КАН, РЕ ЖИ СЕР АВ НОЈ-А, Осми ца 4. фе бру ар 
1992.
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[192] ЛУ ДИ ЛО РЕ ВО ЛУ ЦИ О НАР НОГ УМА, Осми ца, 11. 
фе бру ар 1992.

[193] КА КО ЈЕ МО ГУ ЋА ОБ НО ВА НА ЦИ ЈЕ, Осми ца, 18. 
фе бру ар 1992.

(На рав но, на ци је као за јед ни це за вет не, мо рал не за
јед ни це, исто риј ске, а не по ли тич ке, све тов не (се ку лар-
не, ин те ре сне, пле мен ски им пе ри јал не, над моћ не) ко ја не 
мо же ни да бу де мо рал но-исто риј ска за јед ни ца Го спод-
ња, за јед ни ца Бо гом бла го сло ве ног (и са мо та ко мо гу ћег) 
„брат ства-јед на ко сти-сло бо де”, као на ци ја сва ро ђе на од 
исте мај ке-ли тур ги је! ко ја свет не ту ма чи при ми тив но-
пле мен ски, као иза зов на осва ја ње и власт над при ро дом 
и дру гим за јед ни ца ма… јер на ци ја ни је др жа ва-све тов ни 
ин стру мент мо ћи, па за то са мо на ци ја, као мо рал на, бла-
го сло ве на, Го спод ња, од лу чу је на шта тре ба да се при ме ни 
др жав на моћ.)

[194] КРАЉ ДРО ГИ РАН ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВОМ, Осми ца, 
25. фе бру ар 1992. 

* Мо нар хи ја и на ци ја

[195] ЧЕ КА ЈУ ЋИ СВЕТ СКУ ПРАВ ДУ, Осми ца,  3. март 1992

[196] ИЗ МЕ ЂУ КАР ЛА ВЕ ЛИ КОГ (За пад, им пе ри је) И 
СВЕ ТОГ СА ВЕ (Ис ток, ве ре), Осми ца, 10. март 1992. 

[197] „КР ШЋА НИ” (ТЈ. КР СТА ШИ, CRO A TI) СЕ „БО ЈЕ” 
ХРИ ШЋА НА – Осми ца, 25. март 1992.

[198] ЗА ГО НЕТ КА ПО СТРЕ ВО ЛУ ЦИЈ СКИХ МО НАР
ХИ ЈА, Осми ца, бр. 624, од 8. април 1992.

[199] КРА ЈИ НА – ЗА ВИ ЧАЈ СРП СКЕ НО ВО ВЕ КОВ НЕ 
НА ЦИ О НАЛ НЕ ИДЕ ЈЕ (Об но вље на Пећ ка па три јар ши
ја), По гле ди, Кра гу је вац, 8. мај 1992.

Об но ва и но во ве ков на по ја ва на ци је не по чи ње Ка ра-
ђор ђе вом „ре во лу ци јом” (ни ти је то ре во лу ци ја), као што 
на ци ја ни је те ри то ри јал на за јед ни ца (па ни др жав на, ни 
по ли тич ка, ни је зич ка, ни ин те ре сна, јер све су то са мо ин
стру мен ти на ци је, за јед ни це као је ди ног мо рал ног су бјек та 
исто ри је!)

[200] НИ ДЕ МО КРА ТИ ЈА БЕЗ НА ЦИ ЈЕ, НИ НА ЦИ ЈА 
БЕЗ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ, Осми ца, бр. 627, 20. мај, 1992.

[201] ЗА ГО НЕТ КА „АУСТРО-РУ СКЕ СР БО ФО БИ ЈЕ” 
(ПРЕ ПУ ТИ НА, ЈЕЉ ЦИН), Осми ца, бр. 628, 26. јун 1992. 
(по след њи број Осми це!)

[202] За што нам ни кад (на ши за пад ни „са ве зни ци”) ни су 
до пу сти ли да скло пи мо мир са су се ди ма не мач ким са ве
зни ци ма? – (За то што – по ли тич ки по де љен, али је дин стве-
но им пе ри ја лан! – За пад не ма мо рал но исто риј ску свест, па 
је из дао чак и свој исто риј ски Вест фал ски мир) – Бе о град. 
Од 28. ју ла 1992, Епо ха, ре ви ја гру пе сло бод них но ви на ра 
(ре дак ци ја у хо те лу „Ма же стик”, а за тим у хо те лу „Ју го сла-
ви ја”), убр зо оне мо гу ће на.

[203] ДА ЛИ ЈЕ КОН ТИ НУ И ТЕТ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ ОПРАВ
ДАН?, Епо ха, Бе о град, 11. ав густ 1992.

[204] ПИ ТА ЊЕ КОН ТИ НУ И ТЕ ТА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ (са ре-
дак циј ским скра ће њи ма), По ли ти ка, 19. сеп тем бар 1992.

[205] ПРО ТИВ ВЕНС-ОВЕ НО ВОГ ПЛА НА, По ли ти ка, 
Ру бри ка „Ме ђу на ма”, Бе о град, 12. ма ја 1993.

Отво ре но пи смо, по ред нас тро ји це ауто ра – ЖВ, Мо м-
чи ла Се ли ћа и ака де ми ка Ра до ва на Са мар џи ћа, пот пи са ло 
још пе де се так гра ђан ки и гра ђа на (про тив по др шке ко ју су 
Венс-Ове но вом пла ну та да да ли Сло бо дан Ми ло ше вић и 
та да њи пред сед ник Д. Ћо сић),
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[206] СТРАН КЕ ОП ТУ ЖУ ЈУ – СР БИ ЈУ (А НЕ МИ ЛО ШЕ
ВИ ЋА!), Ин тер вју, 1. ок то бар 1993. 

[207] „БРАТ СКА ДР ЖА ВА” ВЕ ЧИ ТИХ НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА, 
Ин тер вју, 26. но вем бар 1993. 

*
[208] О МЕ ТА ФИ ЗИЧ КИМ КО РЕ НИ МА РУ СКОГ КО МУ
НИ ЗМА, Хри шћан ска ми сао, бр. 3–5, 1993.

(Пре ма то ме, ко ре ни ни су ни пра во слав ни, ни на ци-
о нал ни, ру ско-исто риј ски, јер ме та фи зи ка је у тра ди ци ји 
евро-за пад ној, а не ру ској, као ни у евро-ме ди те ран ској.)

[209] КРИ ЗА И ПРА ВО СЛА ВЉЕ – ДРУ ШТВЕ НА ЗА ЈЕД
НИ ЦА, НА ЦИ ЈА И ПРА ВО СЛАВ НА ЛИЧ НОСТ, Збор-
ник Чо век и Цр ква у вр тло гу кри зе! Шта нам ну ди Пра во-
сла вље да нас?, Ниш, Гра ди на, 1993.

По што СПЦ ни је по ли тич ка уста но ва (као Ри мо ка то-
лич ка цр ква), не го ис кљу чи во за вет на, мо рал но-исто риј-
ска за јед ни ца ли тур гиј ска – сма трам да је нео п ход но огра-
ди ти ми си ју СПЦ од ан ти за вет не по ли ти ке, тј. уста но ве и 
„зе маљ ског цар ства”. И то је циљ свих ових и сле де ћих на-
пи са, 1993. 

[210] КРИ ЗА И ПРА ВО СЛА ВЉЕ, Срп ски књи жев ни гла-
сник, бр. 11–12, 1993.

[211] СР БИ У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ И ЕВРО ПИ – си сте мат ска 
збир ка есе ја од [186] до [210] – плус Пред го вор пет го ди на ка
сни је, књи га, Све то сав ска књи жев на за јед ни ца, Бе о град, 1994.

[212] ISLAM WA GES WAR AGA INST ORT HO DOXY, Fo cus 
8, 1994.

[213] ДЕ МО КРА ТИ ЈА И НА ЦИ ЈА, Еко но ми ка бр. 1–2–3, 
уред ник Ча слав Оцић, Бе о град, 1994. 

* де мо кра ти ја и на ци ја (мо гу ћа, одр жи ва као мо рал-
но-исто риј ска, стал на у свом кон ти ну и те ту – ко ји је нео п-
хо дан иден ти те ту лич но сти за мо рал – са мо као де мо крат-
ски, за ви чај на, ван сва ке им пе ри је)

[214] ПА ПИ ЗАМ И СРП СКИ НА РОД, Све ти го ра, Це ти ње, 
27. мај 1994.

* пи са но у вре ме Вој ти ле, па пе Јо ва на-Па вла Дру гог, кад 
је би ла вр ло ја ка пап ска кр ста шка кам па ња србофoбије

[215] ПРЕД ХА ШКИМ СУ ДОМ, – БО ЖЕ ПРАВ ДЕ!, Пра во-
сла вље, 15. март, 1996.

[216] ИСТИ НА СР БИ МА! – О СР БИ МА, Образ, пра во слав-
ни ча со пис за др жа во твор ну об но ву Срб ства, бр. 3–4, Бе о град

[217] ИСТО РИЈ СКА СВЕСТ У РО МА НУ СЕ О БЕ МИ ЛО
ША ЦР ЊАН СКОГ, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град, књи га XVII, збор ник Ми лош Цр њан ски, 1996, стр. 
165–175.

[218] ИМ ПЕ РИ ЈА И НА ЦИ ЈА, Еко но ми ка – По ли гон, уред-
ник Ча слав Оцић, бр. 6–7, 1996.

[219] СВЕ ТО САВ СКИ ЗА ВЕТ СРП СКЕ ИСТО РИ ЈЕ, Бе се
да ЖВ, на про сла ви Све тог Са ве, у Са ва цен тру, 27. ја ну а
ра 1997.

[220] СУ О ЧЕ ЊЕ ПРА ВО СЛА ВЉА СА ЕВРО ПОМ, књи-
га, Ми тро по ли ја Цр но гор ско-при мор ска, Све ти го ра, Це-
ти ње, 1997.

* су о че ње Пра во сла вља са Евро пом (тј. су о че ње ци ви
ли за ци је Евро-Ме ди те ра на са ци ви ли за ци јом Евро-За па-
да), огле ди о исто риј ском ис ку ству;

[221] ДУ ХОВ НИ ПРЕ О БРА ЖАЈ СР БА – ПИ ТА ЊЕ ОП
СТАН КА, Збор ник Кру ше вач ке фи ло соф ско-књи жев не 
шко ле, Кру ше вац, 1997.
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[222] ИСТО РИЈ СКА СВЕСТ ЈЕ ИДЕН ТИ ТЕТ, СУ ШТИ НА 
И МО РАЛ НА ЦИ ЈЕ, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1997.

[223] ИСИ ДО РА У ЖИ ЧИ, збор ник о Иси до ри Се ку лић 
Иси до ри ја на, бр. 5, 1998.

[224] РО МА НИ ЂОР ЂА ОЦИ ЋА, књи га, Зна мен, 1999.
* ко мен та ри по е то-фи ло со фи ја
* „На ци ја, ро ман, исто ри ја”

[225] од 1. ок то бра 1999, пет на ест есе ја (на те му ИСТО РИ ЈА 
И ВЕ РА, об ја вље них у ли сту СПЦ, Пра во сла вље, Бе о град): 
О ве ри као исто риј ској све сти (све сти исто риј ског осе ћа ња 
Ср ба као исто риј ске, за вет не, са мо на тај на чин и цр кве не 
за јед ни це)

[226] ЈЕ СМО ЛИ ИЗ ГУ БЉЕ НИ? ГДЕ СМО?, Бе о град, 1. ок-
то бар 1999.

[227] БОГ СЕ ДРА ГИ НА СР БЕ РАЗ ЉУ ТИ I, Пра во сла вље, 
Бе о град, 15. ок то бар 1999.

* пр ви део есе ја

[228] БОГ СЕ ДРА ГИ НА СР БЕ РАЗ ЉУ ТИ II, Пра во сла вље, 
Бе о град, 1. но вем бар 1999. 

* дру ги део есе ја 

[229] ДА ЛИ ЈЕ СРП СКИ НА РОД БО ЛЕ СТАН ИЛИ РА
ЊЕН?, Пра во сла вље, Бе о град, 15. но вем бар 1999.

[230] СЕН ТАН ДРЕЈ СКИ СА БОР 1999. ГО ДИ НЕ, Пра во-
сла вље, Бе о град, 1. де цем бар 1999.

[231] СРП СКО БАД ЊЕ ВЕ ЧЕ I, Пра во сла вље, Бе о град, де-
цем бар 1999.

[232] СРП СКО БАД ЊЕ ВЕ ЧЕ II, Гла сник Срп ске пра во-
слав не цр кве, Бе о град, де цем бар 1999.

[233] РЕ ЧИ И ЗНА ЦИ СРП СКЕ ИСТО РИ ЈЕ И ОП СТАН
КА, део I и II, Пра во сла вље, Бе о град, 1. ја ну ар 2000.

[234] „ГОР СКИ ВИ ЈЕ НАЦ”, ВЛА ДИ ЧИ НА ВИ ЗИ ЈА 
ИСТО РИ ЈЕ СР БА КАО НА РОД НОЦР КВЕ НОГ СА БО
РА, Пра во сла вље, Бе о град, 1. фе бру ар 2000. 

[235] ЈУ НА ШТВО (ПЛЕ МЕН СКО) – МО НА ШТВО (МА
НА СТИР, РА ВА НИ ЦА) – ЗА ВЕТ И ЧОЈ СТВО (НА ЦИ ЈА), 
Пра во сла вље, Бе о град, 15. фе бру ар, 2000.

[236] ЗА ВЕТ – МА ТИ ЦА И КРА ЈИ НЕ, Пра во сла вље, Бе о-
град, 1. март 2000.

[237] ЗА ВЕТ СВЕ ТО САВ СКЕ НА ЦИ ЈЕ, Пра во сла вље, Бе о-
град, 5. март 2000.

[238] НА ЦИ ЈА ЗА ПА ДА И НА РОД СВЕ ТО САВ СКОГ ЗА
ВЕ ТА, Пра во сла вље, Бе о град, 1, април 2000.

[239] ОП СТА НАК И ЖР ТВА, Пра во сла вље, Бе о град, 15. 
април 2000. 

[240] ЗА ШТО БОМ БЕ НА ВАС КРС (1944. и 1999)?, I и II 
део, 1. мај – 15. мај 2000.

* бом бе кр ста шке!

[241]–[243] РЕ ЛИ ГИ ЈА И МИ СТИ КА… 
ЧО ВЕК И ЦР КВА У ВР ТЛО ГУ КРИ ЗЕ! ШТА НАМ НУ ДИ 

ПРА ВО СЛА ВЉЕ ДА НАС? 
Гра ди на, Ниш, 2000, ок то бар, књи га збор ник, 1993.

[241] ПРЕД ГО ВОР ЖВ, стр 7–30.
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[242] МИ СТЕ РИ ЈА И СМИ САО ИСТО РИ ЈЕ, ЖВ, стр. 71–
76, и

[243] МИ СТЕ РИ ЈА И ОСЕ ЋА ЊЕ(!) СЛО БО ДЕ, стр. 111–118.

[244] У ча со пи су Све ти го ра, бр. 99, Це ти ње, ок то бар 
2000.

 9 Све ти Ву ка шин Ја се но вач ки у ло гор ској исто ри ји Ср ба, 
стр. 313–323

 9 За ве ра ћу та ња о Ја се нов цу и о Све том Ву ка ши ну, стр. 315
 9 Тран спорт за Ја се но вац, стр. 316
 9 Ра ста нак у Ја се нов цу, 321
 9 Ло го ра шки по глед на срп ску исто ри ју ни је „на уч ни” 322

Ко мен тар 2007. – На исти дан је, у Мар се ју 1934, стра дао 
Краљ Алек сан дар, Це ти ња нин ро дом, те је Све ти го ра – по-
не та за вет ном ве ром као исто риј ском све шћу! – ода бра ла 
да исти тај дан по све ти и Све том Ву ка ши ну, јер „исто ри ја 
је кон ти ну и тет”.

[245] СВЕ ТИ СА ВА И ЊЕ ГОВ НА РОД. СВЕ ТО САВ СКИ 
СМИ САО ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ, гла си ло Вој ска, 21. ја ну ар 2001.

[246] СРП СКИ ЗА ВЕТ, Две ри, бр. 10, 2001.

[247] ИСТО РИ ЈА И ВЕ РА, Књи жев не но ви не 1–15. ок то бар, 
2001.

[248] ШТА ЈЕ ТО СВЕ ТО САВ СКИ ЗА ВЕТ, Цр кве ни жи-
вот ВДС АБК (ар хи еп. Бе о град ско-Кар ло вач ке), бр. 1, 2001.

[249] ЦР КВА – ИЗ ВОР И УПО РИ ШТЕ НА ЦИ ЈЕ КАО МО
РАЛ НО-ИСТО РИЈ СКЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ, Две ри, бр. 15, 2002.

[250] СМИ САО ИСТО РИ ЈЕ (И СЛО БО ДЕ) ЛИ ТУР ГИЈ
СКА СВЕСТ ЛИЧ НО СТИ, Цр кве ни жи вот, ВДС АБК, бр. 
4, Бе о град, 2002.

Сми сао сло бо де чо ве ко ве је да се осло бо ди од стра сти, 
ма гиј ском ис ку ству свој стве не по бу де, и да се тим осло ба ђа-
њем очи сти за ли тур гиј ску свест лич но сти, за ми сте риј ско 
осе ћа ње ли тур гиј ске за јед ни це. Тим раз ли ко ва њем ис ку-
ства ма гиј ског од ис ку ства ми сте риј ског чо век је оспо со-
бљен да он, а не са ми ан ге ли, бу де, из ис ку ства ми сте ри је 
(тран сцен ден ци је, исто ри је, ага пе) чу вар би ти ја, да омо гу ћи 
при род ност би ти ја, отво ре ност тран сцен ден ци ји.

[251] ЛИ ТУР ГИЈ СКА ТАЈ НА БИ БЛИ ЈЕ, књи га, Гу тен бер-
го ва га лак си ја, Бе о град, 2002.

* дру го из да ње ће би ти: Ли тур гиј ска тај на Све тог 
Пи сма

[252] ОБ НО ВА СРП СКОГ ЦР КВЕ НОГ ЖИ ВО ТА, Цр кве ни 
жи вот ВДС АБК, бр. 3, Бе о град, 2003.

[253] СМИ САО СЛО БО ДЕ И ЛИ ТУР ГИЈ СКА СВЕСТ 
ЛИЧ НО СТИ, Цр кве ни жи вот Ар хи е пи ско пи је Бе о град-
ско-Кар ло вач ке, бр. 4/2003, Бе о град, 2003, „Вас кр се Хри-
стос…”, дво сту бач не стра не, стр. 52–55

[254] Раз го вор са пра во слав ним фи ло со фом др Жар ком 
Ви до ви ћем: КО СОВ СКИ ЗА ВЕТ ЈЕ ПРИ СУ СТВО И ДО
ГА ЂА ЊЕ ЛИ ТУР ГИЈ СКЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У СВЕ ТУ, Пра во-
сла вље, но ви не Срп ске па три јар ши је, 15. ју ни 2005, стр. 8–9.

Без за јед ни це са Бо гом – а та за јед ни ца је ли тур гиј ска, 
за на шег жи во та са мо по вре ме ни до га ђај ко јег се он да се-
ћа мо и на да мо му се, оче ку је мо по нов ни, сле де ћи… без те 
за јед ни це чо век је не спо со бан да при па да било ко јој ду хов-
ној за јед ни ци (за јед ни ци осе ћа ња ду бо ке пре да но сти и свог 
иден ти те та лич но сти у тој за јед ни ци). За јед ни ца под ра зу-
ме ва осе ћа ње мо рал но, осе ћа ње ду жно сти пре ма за јед ни ци 
ко јој осе ћа мо да при па да мо, у ко јој, тј. у кон ти ну и те ту на-
шег осе ћа ња те за јед ни це (у исто риј ској све сти), има мо свој 
иден ти тет. То је сми сао за ве та: ли тур гиј ски сми сао!
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[255] НЕ КА БУ ДЕ ВО ЉА ТВО ЈА, КА КО НА НЕ БУ, ТА КО 
И (У НА МА) НА ЗЕ МЉИ, Цр кве ни жи вот ВДС АБК, бр. 
8, Бе о град, 2006.

[256] Раз го вор са пра во слав ним фи ло со фом др Жар ком 
Ви до ви ћем: ЦР КВЕ НИ ЖИ ВОТ КО СОВ СКИ ЗА ВЕТ ЈЕ 
ЛИ ТУР ГИЈ СКИ ДО ГА ЂАЈ, Пра во сла вље, 11. фе бр ру ар 2007.

* по ста вље но на ин тер нет*

[257] ИКО НА – СЛИ КАР СКИ ПРИ КАЗ ДУ ХОВ НОГ 
ИС КУ СТВА ИСИ ХА ЗМА: ИЗ ВОР НИ, БО ГО ПО ДОБ НИ 
ЛИК ЧО ВЕ КА (су сре та ли цем у ли це), Цр кве ни жи вот, 
ВДС АБК, бр. 9, Бе о град 2007.

[258] ЕВРОАМЕ РИЧ КА ИМ ПЕ РИ ЈА И ПРА ВО СЛАВ НА 
НА ЦИ ЈА, Цр кве ни жи вот, Архиепископија београдско-
ка рло вачка, бр. 10/2008, Бе о град, 2008, стр. 120–127. 

Пра во сла вље (ве ра као исто риј ска свест за јед ни це ли-
тур гиј ске) је ди на је ал тер на ти ва ме та фи зи ци, иде о ло ги-
ји свет ске им пе ри је, иде о ло ги ји ла жних „уни вер зал них 
вред но сти” зе маљ ског цар ства, им пе ри је…. 

Тре ћи свет ски рат је (сре ћом, стра хом и са мог агре со-
ра од атом ског оруж ја) огра ни чен на Хлад ни рат, тј. рат 
еко ном ско-по ли тич ки-ме диј ски (а ТВ-ме диј ска агре си ја 
уки да сва ки ди а лог гле да ла ца, ра за ра чак и по ро дич ну за-
јед ни цу).

Хлад ни је рат уби ја ње без ва тре ног оруж ја, а по чео је 
од мах по за вр шет ку Дру гог, ору жа ног свет ског ра та. По-
че ла га је и об ја ви ла им пе ри јал на си ла „де мо кра ти је” (амо-
рал на ли бе рал-ин ди ви ду а ли стич ка иде о ло ги ја, то бо же за 
„пра ва чо ве ка”, а без мо ра ла и без за шти те до сто јан ства 
чо ве ка. То ни је де мо кра ти ја, не го ли бе ра ли зам-ин ди ви-
ду а ли зам ли шен „си сте ма вред но сти”, тј. мо ра ла. Ср би не 

* https://stanjestvari.com/2015/06/27жарко-видовић-косовски-завет-је-литур/

тре ба да при хва те ту Евро пу ли ше ну си сте ма вред но сти, 
тј. „Евро пу у кри зи”).

[259] И ВЕ РА ЈЕ УМЕТ НОСТ, књи га, За вод за уна пре ђе ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња, Бе о град, 2008, стр. 1– 348.

[260] ИСТО РИ ЈА И ВЕ РА, књи га, За вод за уна пре ђе ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња, Бе о град, 2009, стр. 1–422.

[261] БЕ СЕ ДА ЖВ, О БЛА ГО У ПО КО ЈЕ НОМ ПА ТРИ
ЈАР ХУ НА ШЕМ ПА ВЛУ, 8. де цем бра 2009. је (за ме не, уз 
го ди шњи цу упо ко је ња мај ке Је ле не…), и, на Ко лар цу (са 
епи ско пи ма Ата на си јем Ра ки том, Ам фи ло хи јем и Ири не-
јем Ни шким, кан ди да том за па три јар ха); (сни мао Бог дан 
Зла тић), на Ко лар цу ве че по све ће но па три јар ху Па влу… 

* хор и че ти ри го вор ни ка: еп. Ата на си је Ра ки та, епи-
скоп Ни шки Ири неј (уско ро па три јарх), Жар ко Ви до вић и 
ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до вић…. 

(при ка за но у Пра во сла вљу, бр. 1026, од 15. де цем бра 
2009,

по ми ње име са мо јед ног од че ти ри го вор ни ка о па
три јар ху Па влу али је го вор ЖВ из и шао у прет ход ном 
бро ју ре ви је Пе чат!, од 2009, 20. но вем бра

под на сло вом ЊЕ ГО ВА СМИ РЕ НОСТ – И НА ША 
БРИ ГА (ко ће сад би ти па три јарх, Вла ди ка срп ски).

[262] ЊЕ ГО ВА СМИ РЕ НОСТ – И НА ША БРИ ГА, Број 
20/, XI, по све ћен бла же но у по ко је ном па три јар ху Па влу, 
Пе чат, 2009, стр. 15 

* бе се да ЖВ Ње го ва сми ре ност и на ша бри га (ко ће нам 
са да би ти Вла ди ка срп ски, па три јарх, а бли зак Ње му?)

На стр. 6 је и Мај ка, пе сма Ма ти је Бећ ко ви ћа, по све-
ће на Ње му, Па три јар ху Па влу (1914–2009), а ко ју сам тра-
жио да је об ја ве уз мо ју бе се ду:
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Мај ка
Је ли још жи ва она Ва ша се стра

Код ко је сте од ла зи ли сва ке не де ље,
Пи там Па три јар ха Па вла

Умр ла је одав но
Али то ми ни је се стра
Не го се стра од тет ке
А тет ка ми је мај ка

Ко ја ме по ди гла од ко лев ке
Кад се пре у да ла Она што ме ро ди ла

И сад ја ми слим
Кад про ме ним све том

Да ћу пр во ви де ти тет ку
Ко је сам се нај ви ше уже лео

А за оста ле у Цар ству Не бе ском има вре ме на
Да се ви ди мо и по раз го во ри мо

Од Авра а ма и Иса ка
До че тво ро днев ног Ла за ра

Мо је кр сне сла ве

Ви де ћу и Све тог Са ву
И Ца ра Ко сов ско га

И дру ге све те из ро да на ше га
Ко ји су од бра ни ли образ Бож ји

Ви де ћу и мај ку
Ако Бог да

И ако ме по зна
             Ма ти ја Бећ ко вић

[263] СЕ ДАМ АН ТИЧ КИХ МУ ДРА ЦА И – СЕ ДАМ ТАЈ
НИ ЛИ ТУР ГИ ЈЕ, Цр кве ни жи вот, 12/2010, 2010. стр. 80–89 
(дво сту бач не стра не)

[264] ПА РО ХИЈ СКИ ЖИ ВОТ – ЈЕ ДИ НА ИКО НА НА ШЕ 
ЦР КВЕ НО СТИ, Пра во сла вље, бр. 1047, од 1. но вем бра 2010, 
стр. 9–11

Услов одр жа ња Цр кве (СПЦ), исто риј ске све сти (за вет-
не ве ре), мо рал не за јед ни це (на ци је), пре по ро да (схва та ња 
чо ве ка као лич но сти) је цр кве ност. Ам би јент, ме ра и гра-
ни ца цр кве но сти, у њој и лич но сти, ду шев но сти и мо ра ла 
је – не „на ци ја! „СПЦр ква”, не го – тек ли тур гиј ско-па ро хиј-
ска за јед ни ца (без ко је су и Цр ква, и на ци ја, и лич ност пу ке 
ап страк ци је, пра зно сло вље), јер без ли тур ги је – и ди а ло га 
вер ни ка по сле Ли тур ги је у па ро хи ји! – не ма ни цр кве но сти, 
ни Цр кве, ни на ци је, ни мо ра ла.

[265] МО НАР ХИ ЈА БИ МО ГЛА ДА НА ЦИ ЈУ ОПО РА ВИ 
АКО ЈЕ УСМЕ РИ МО РАЛ НОИСТО РИЈ СКИ, Гла сник 
СПЦ оп шти не у Ди сел дор фу, год. 45, број 14, стр. 5–10, сеп-
тем бар 2011.

* јер мо нар хи ја ни је ви ше др жав но-по ли тич ка уста но-
ва вла сти, па је исто риј ски мо гла оста ти – ако је? – са мо као 
мо рал но-исто риј ска уста но ва ча сти!

[266] ЛО ГО РА ШИ СУ (исто риј ски гле да но, за бо ра вље на) 
ПО СЛЕД ЊА СРП СКА НА ЦИ О НАЛ НА ЕЛИ ТА, Пе чат, 
лист сло бод не Ср би је, бр. 259, од 15. мар та 2013, стр. 33–36, 
13 сту ба ца, на че ти ри стра не, Жар ко Ви до вић (ин тер вју во-
дила На та ша Јо ва но вић): 

* о ло го ри ма, по де ла ма, стра да њу срп ског на ро да, о кри зи 
на ци о нал не иде је и прав не све сти, те о зна ча ју за ве та и на ци је

Пре је мо гу ће по ми ре ње Ср ба и Хр ва та ако се Хр ва ти 
од рек ну ка то ли ци зма (кр ста шке иде је), не го по ми ре ње из-
ме ђу Пра во сла вља и Ва ти ка на.

Срп ску на ци ју (као ду хов ну, мо рал но-исто риј ску, а не 
по ли тич ку за јед ни цу) кр ште њем и ауто ке фа ли јом ства ра 
Све ти Са ва, те смо ми на ци ја по пра во слав ном схва та њу 
на ци је.
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При мед бе: ин тер вју – као и пре да ва ње по сле Ли тур ги-
је Пра во сла вље је ли тур ги зам, „сло бо дан од кле ри ка ли зма” 
– одр жа ни су, на по зив је ро мо на ха Сте фа на, испред ма на-
сти ра, у ма на сти ру Слан ци Све тог ар хи ђа ко на Сте фа на, у 
не де љу, 10. мар та 2013,

а ин тер вју је во ди ла и сни ми ла (та ко ђе на по зив је ро мо-
на ха Сте фа на) На та ша Јо ва но вић, ди пло ми ра ни на став ник 
срп ског је зи ка и књи жев но сти.

У штам па њу сним ка на чи ње не су све га две гре шке: 
пр ва, о Хај де ге ру и „Ши ле ру”, а ре че но је о Мак су Ше ле ру, 
Хај де ге ро вом са вре ме ни ку; дру га, о „ши ре њу Пра во сла-
вља из Ра шке (Ср би је) у Бо сну”.

Ме ђу тим, го вор је био са мо о то ме да је те ри то ри ја 
(об но вље не!) Пећ ке па три јар ши је про ши ре на (пре ко „на 
Дри ни ћу при је”) у Бо сну,

ко ја је би ла пра во слав на и у вре ме Ку ли на ба на, са вре-
ме ни ка Не ма ње, кад је би ла из ло же на кр ста шком по хо ду 
Ва ти ка на и Ма ђа ра,

а од вре ме на Мех мед-па ше Со ко ло ви ћа, сла ви ла Тур ке 
као осло бо ди о це од ва ти кан ског кр ста шког ра та и те ро ра! 
(алу зи је на ту за јед нич ку од бра ну Бо сне по ми ње и Гор ски 
ви је нац, сти хо ви 708–710, 717–733, 964–972, 1937–1940)

[267] „ДР ЖА ВУ СМО ИЗ ГУ БИ ЛИ, НА ЦИ ЈУ НЕ СМЕ
МО”, од го во ри Жар ка Ви до ви ћа на пи та ња Ри сте Ку бу ре 
(на ци ја ни је Цр ква, јер Цр ква је Све та тај на, а на ци ја је Цр-
ква у све ту, исто ри ја на ци је као Цр кве у све ту!), ин тер вју, 
Ге о по ли ти ка, бр. 66, сеп тем бар 2013, стр. 40–43.

[268] ЊЕ ГОШ И ЗА ВЕТ, ФИ ЛО СО ФИ ЈА СМИ СЛА, дру-
го, по сле пр вог [179], но во, из ме ње но и до пу ње но из да ње, 
„ал те ра”, са сту ди јом (о овој књи зи, стр. 227–234) пок. Дра-
ги ше Ви то ше ви ћа, Ду хов но на че ло Ње го ше во

[269]–[273] „ТЕ МА БРО ЈА ЖАР КО ВИ ДО ВИЋ”, Зе нит, 
Ма га зин за умет ност, на у ку и фи ло со фи ју, го ди на IX, број 
14, зи ма 2014,

[269] ДИ А ЛОГ (ЖВ са Б. Златићем) О ЖИ ВОТ НОМ 
ИС КУ СТВУ, ИСТО РИЈ СКОЈ СВЕ СТИ ГРА ЂА НИ НА 
ИСТО РИЈ СКЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

* О ра до ви ма (на пи си ма) ЖВ, пи шу: 

[270] Бог дан Зла тић, ЧО ВЕК 25. ЧА СА, Зе нит, стр. 114

[271] Вла ди мир Ди ми три је вић, ЈЕД НО СУН ЧА НО ИМЕ, 
Зе нит

[272] Алек сан дар Га јић, ИЗ МЕ ЂУ ЗА ВЕ ТА И МЕ ТА ФИ
ЗИ КЕ – ЕВРО ПА И СР БИ У ДЕ ЛУ ЖАР КА ВИ ДО ВИ ЋА, 
Зе нит. стр. 150

[273] Та тја на-Та ња Ми ли во је вић, ИСТИ НА, СМИ САО 
И ДУХ У ФИ ЛО СО ФИ ЈИ ЖАР КА ВИ ДО ВИ ЋА, Зе нит, 
стр. 155

* * *

[274] СМИ САОЛИЧ НОСТИСТО РИ ЈА, есеј, пр ва ва ри-
јан та есе ја, по све ће ног Ду шки, стр. 161–202

[275] АУТОБИ О ГРАФ СКИ ПО ГЛЕД НА „ЖИ ТИ ЈЕ И 
ЗБИ ТИ ЈА” ЖАР КА ВИ ДО ВИ ЋА, Пра во сла вље, но ви-
не Срп ске па три јар ши је, бр. 1166, од 15. ок то бра 2015, стр. 
12–16

* лич ни до жи вљај исто ри је, и пре да ја Ор де на Све тог 
Са ве Жар ку од Ње го ве Све то сти па три јар ха Срп ског Ири-
не ја и ар хи је реј ског Си но да СПЦ, на дан 7. ок то бра 2015. у 
Па три јар шиј ском дво ру СПЦ

[276] PO SLED NJI SVE DOK SRP SKOG VE KA, Ne delj nik, 29. 
ok to bar 2015, стр. 50–56*

* Разговарао Вељко Миладиновић
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„Naj ve ći srp ski greh (Dva de se tog ve ka) je što smo za ra ti li 
s mu sli ma ni ma”… Je dan od…, čo vek ko ji je… pri sta je da u 95. 
go di ni iza đe u jav nost i pri se ti se svih de ta lja svog ži vo ta ko ji su 
ujed no i naj ve će pre kret ni ce u srp skoj isto ri ji…

[277] КА ДА ИДЕШ НА ЛИ ТУР ГИ ЈУ, КАО ДА ИДЕШ КУ
ЋИ, Пра во сла вље, но ви не Срп ске па три јар ши је, бр. 1169, од 1. 
де цем бра 2015. го ди не, стр. 8–11, Раз го ва ра ла Сла ви ца Ла лић

Пр ве Цр кве су на ста ле као град ске(!) оп штин ске за јед-
ни це. Та ко је на ста ло хри шћан ство. И да нас оно мо же је
ди но та ко да се об но ви!

* * *
[278] ЗА КРСТ ЧА СНИ И СЛО БО ДУ ЗЛАТ НУ, пре да ва-
ње у ма на сти ру Слан ци (Св. Ар хи ђа ко на Сте фа на), 27. сеп-
тем бра, на Кр стов дан 2015. 

Исто риј ска свест и си стем вред но сти
у исто ри ји ци ви ли за ци је Ср ба,
за јед ни це мо рал но-исто риј ске,

тј. на ци је за вет не

О сми слу Пра во сла вља, Ли тур ги је, Цр кве као ли тур гиј-
ско-па ро хиј ске за јед ни це, лич но сти, исто ри је и на ци је Ср ба.

Пре да ва ње по ру чио, на Ли тур ги ји бла го сло вио, а сни-
мио да га штам па – је ро мо нах Сте фан. 

*
Те ма: Крст ча сни и сло бо да злат на.*

* У рукопису је у наставку текст на ову тему. Он, међутим, захтева посебно 
при ре ђи вање, те ће бити објављен у неком од следећих томова Дела Жарка Ви до-
вића.

НАПОМЕНЕ

Tоком рада на приређивању и уређивању за постхумно 
објављивање ове, по много чему јединствене, библио-

графије, наилазили смо на бројне недоумице, укључујући и 
ону у погледу наслова књиге. На назив Библио-био-графија 
указао нам је сам Жарко Видовић истрајно га употребља-
вајући, наглашавајући њиме да ће у оквиру библиографских 
јединица бити подоста речи и о његовом животу. 

У разрешавању недоумица водили смо се основним на-
челом – да очувамо аутентичност Видовићеве писане речи. 
Одмах потом правило је било да читаоцу текст учинимо 
прегледним и јасним. Настојали смо, дакле, да текст уједна-
чимо где год је било могуће, односно где то није утицало на 
ток праћења Видовићеве мисли. 

Неке неуједначености, као што су латинични наслови 
само неких радова објављених на латиници (углавном је 
реч о радовима који су објављени у Загребу, у београдском 
часопису Данас, понекад у писању назива Свијет или Се-
дам дана) задржали смо онако како је у рукопису затечено. 
Нисмо мењали Видовићево писање великим словима ни у 
случајевима када би нам Правопис то замерио, као што смо 
сачували и пишчеву карактеристичну употребу речи (на 
пример, „диалог”, „дистанција”, „јест”, „козмос”, или „та-
дањи”).

Најважније што смо задржали, а што правописно није 
уобичајено, јесу нови редови усред реченице, које наизглед 
„ломе” реченицу, а у ствари је, у Видовићевом случају, чине 
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прегледнијом. Његова писана реч одликује се честим упо-
требама повлака, цртица, знакова узвика (чак и усред саме 
реченице), после којих он често реченицу наставља малим 
словом, као и коришћењем „јер”, „па”, „а”, или стављајући 
„је” после заграде. Не само да смо наведено сматрали оправ-
даним, већ се показало да су то све значајна помагала у Ви-
довићевом настојању да писану реч учини живом. У томе 
су нам помогла и одређена графичка решења (различита 
величина прореда или увлачења, као и посебне ознаке на 
почетку пасуса или између њих).

Углавном смо настојали да отклонимо „техничке” греш-
ке, настале при Видовићевом писању на рачунару, у њего-
вим позним годинама. Самих словних грешака није било 
много, што би с обзиром на околности, било изненађујуће 
да се нисмо небројено пута уверили у виталност његове, чак 
и позне, мисли. 

Библиографске јединице смо проверавали и поредили 
с исечцима из новина које смо пронашли и, до сада, попи-
сали у Видовићевој рукописној заоставштини. Неки се нас-
лови не подударају сасвим, али је разлог томе што Видовић 
спада у оне ретке писце који на свом рукопису не престају 
да раде и пошто је књига објављена. Он дописује и мења, а 
на тај начин самог себе проверава и своју мисао „ревидира”. 
Настављајући да пише, он рукопис „дорађује” (на пример, 
последње две речи објављеног наслова „Отпор филозофије 
егзистенције аутоматизованом човјеку”, Видовић у својој 
Библио-био-графији исправља у „аутоматизацији”). У за-
градама после назива углавном су његови коментари (осим 
ако није тако стајало у поднаслову објављеног чланка). Фус-
нотама се није служио, већ су оне уредничке. На чланцима 
с којима смо поредили рукопис углавном је пишчевом ру-
ком записан датум, често и дан, који није наведен у Библи-
о-био-графији. Видовић није свуда бележио бројеве страна, 
што нисмо уједначавали, већ препустили будућем Видо-
вићевом стручном библиографу. 

Уједначавање је помало отежало и то што је Видовић 
целине у неким случајевима груписао према месту (Бео-
град, Загреб, Сарајево) где је живео и радио, негде према 
часописима у којима је објављивао, а понегде према значај-
ним годинама... Испод појединих библиографских података 
објављених дела нема коментара, док су се негде комента-
ри развили у праве есеје. Такође, под одређеним бројевима 
библиографских јединица налазе се важни догађаји из Ви-
довићевог приватног живота. Ово, дакле, никако није и не 
може бити типична библиографија. Ипак, у самом навођењу 
библиографских података покушали смо да успоставимо, 
колико је могуће, уједначеност, пре свега у редоследу пода-
така.

У сваком случају, у раду на овом материјалу, драгоце-
ном за проучавање његовог дела, за разумевање његове 
мисли, али и за упознавање његове личности, доследност 
уједначавања текста понегде смо, с радошћу, жртвовали до-
следности Видовићеве мисли.

Уређивачки одбор
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А. Т. – Александар Тијанић
ВДС АБК – Верско добротворно старатељство Архиепископије Бео-

градско-карловачке
ГВ – Горски вијенац
год. – година
ДОБ – Дом омладине Београда
Д. Ћ. – Добрица Ћосић
ЖВ – Жарко Видовић
ИБ – Информбиро
изд. – издање, издавач
ЈАЗУ – Југославенска академија знаности и умјетности 
ЈБТ – Јосип Броз Тито
КПЈ – Комунистичка партија Југославије
ЛМ – Луча микрокозма
Л. Т. – Лазар Трифуновић
Љ. Т. – Љубомир Тадић
НИН – Недељне информативне новине
П – Певање (у Горском вијенцу)
ПБФ – Православни богословски факултет
пок. – покојни
проф. – професор
СКОЈ – Савез комунистичке омладине Југославије
СКПб – Свесавезне комунистичке партије (бољшевика)
СПО – Српски покрет обнове
СПЦ – Српска православна црква
УДБ(а) – Управа државне безбедности
ФПН – Факултет политичких наука
ЦК – Централни комитет
Ч. К. – Чеда Кисић

A

Абрамовић Антон – 113
Августин – 16
Аганлија – 104
Адам, старозаветна личност – 38, 

212, 216, 262
Адлер – 97, 106
Ајхман Адолф – 184
Аквински – 16
Александар Велики – 216
Александар Карађорђевић, краљ 

– 278
Амфилохије (Радовић), митропо-

лит црногорско-приморски 
– 11, 23, 25, 261, 281

Андрејевић Кун Ђорђе – 78
Андрић Иво – 36, 40, 79, 95, 107–

109, 114, 130–132, 136, 137, 143, 
156, 163, 165, 187, 256

Аралица Карин – 93
Аралица Стојан – 76, 93, 116
Аристотел – 16, 112
Арсенијевић Матеј – 7, 8
Асиел Исак, рабин – 268
Атанасије (Јевтић), епископ – 11
Атанасије (Ракита), епископ – 281
Аћимовић Љубивоје – 56
Ашковић Драган – 23, 26

Б
Базен Жермен – 59
Бајар Џелал – 146
Бајић Баја – 106, 165
Бајић Милош – 94
Бакарић Владимир – 177, 189, 233
Балетић Звонко – 240
Барухова – 141
Бељански Павле – 86, 91–93
Бељкашић Д. – 141
Бергман Ингмар – 56, 59
Бесаровић Мира – 141
Бећковић Матија – 108, 281, 282 
Бешлић Ана – 74
Бијелић Јован – 76, 86, 92, 146, 170, 

174
Бихаљи-Мерин Ото – 107
Блечић Милорад – 265
Богдановић Богдан – 144
Богдановић Димитрије – 254, 268
Богдановић Милан – 79, 95
Богојевић Славољуб Слава – 74, 

76
Богојевић Слободан Бане – 94
Богородица – 229
Божичковић Олга – 76
Бојанић Миленко – 253
Бокшан Косара – 74, 78
Бомбардели Вуко – 163
Бонар Пјер – 113
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Бошковић Ђурђе – 71, 125, 161, 170, 
180, 219

Бранко К.(?) – 163
Броз Тито Јосип – 32, 40, 52, 56, 63, 

67, 69, 103–105, 108, 109, 110, 
112, 114, 126, 127, 146, 156, 157, 
168, 177, 189, 218, 233, 236, 244–
246, 249, 252, 253, 255, 269, 270

Брозовић Далибор – 131
Буљан Богдан – 56

В
Вазари Ђорђо – 92, 93
Вајс Калман – 235
Валадон Сузана – 85
Васиљевић Милан – 141
Васиљковић Бора – 88
Васић Драгиша – 95
Васић Милоје – 76, 126
Величковић Владимир – 74
Велфлин Франц – 178
Венс Сајрус – 273
Вентури – 159
Видовић Бранко – 9, 174
Видовић Јелена – 180, 281
Видовић Душка, рођ. Крстајић – 

9, 169, 247, 285
Винавер Станислав – 79, 95, 108, 

109
Витгенштајн Лудвиг – 47, 48
Витез Григор –102
Витошевић Драгиша – 284
Владушић Слободан – 7, 8
Вламенк Морис – 85, 86
Влашкалић Тихомир – 253
Возаревић Лазар – 76, 165
Војводић Д. – 18
Војновић Владо – 141
Враницки Предраг – 188

Вујаклија Лазар – 94, 165
Вујић Владимир – 22
Вукадиновић Предраг – 53
Вукадиновић Радован – 240
Вукашин Јасеновачки в. Мандра-

па Вукашин (Свети Вукашин 
Јасеновачки) 

Вучелић Милорад – 268, 270
Вучо Александар – 107

Г
Гавриловић Слободан – 94, 248
Гајић Александар – 7, 11 , 285
Гамулин Грго – 182, 183, 188
Гвозденовић Недељко – 76, 93
Герман, српски патријарх – 88
Герхардсен Еинар – 171
Гершкович Леон – 188
Гете Јохан Волфган – 81
Гоген Пол – 142
Граовац Никола – 76, 169, 170
Грип Зага, рођена Видовић – 9, 23
Гурвич Жорж – 59

Д
Давичо Оскар – 107, 136, 219, 247, 

248
Данило, митрополит црногорско-

-при морски – 89
Данило (Крстић), епископ – 11, 51, 

257
Данило Петровић – 257
Де Гол – 62, 63, 65, 66, 68, 69, 72
Декарт Рене – 218
Дени Морис – 92
Дероко Александар – 68, 71, 76, 

79, 83, 84, 126, 127, 170, 180, 219, 
220

Дивјак Ксенија – 76

Диздаревић Зијо – 137, 140, 165, 171
Диздаревић Нијаз – 137, 140, 147, 

154, 170
Димитријевић Владимир – 7, 28, 

285
Димитријевић Војо – 95, 141
Димитров Григор – 105
Диотима – 227
Добровић Петар – 86
Доменак Жан-Мари – 60, 61, 67
Достојевски Фјодор Михаилович 

– 99
Дреновац Бора – 79, 95
Дучић Јован – 91

Ђ
Ђилас Милован – 57, 79, 80, 95, 

103, 104, 107–110, 114, 129
Ђото – 92, 93
Ђурић Милош – 170, 180, 246
Ђурица Бранко – 271

Е
Ева, старозаветна личност – 202
Енгелс Фридрих – 57, 58, 164, 168
Еренбург Иља – 269

Ж
Жарко, поп – 180
Жданов Андреј Александрович 

– 94

З
Зец Недо – 95, 132, 187
Зечевић Владимир – 63
Зимерман Ворен – 130
Зихерл Борис – 140
Зјењковски Василије – 260
Златић Богдан – 7, 21, 285

И
Ивић Милка – 253
Ивић Павле – 253
Изетбеговић Алија – 130
Иринеј, патријарх српски – 26, 281, 

285
Исаковић Антоније – 254

Ј
Јанда Јозо – 113
Јанчић Олга – 74
Јафет, Нојев син – 43
Јељцин Борис – 273
Јеремић Драган – 183
Јеротић Владета – 260, 263
Јован, евангелиста – 46, 56, 81, 149, 

202, 207, 212, 218, 221–224
Јован Павле Други (Војтила), папа 

– 275
Јовановић Наташа – 283, 284
Јосифовић Вера – 74
Јохансон Ева Марија – 9
Јунг Карл Густав – 97, 106, 220, 221, 

250, 263
Јустин Ћелијски – 264
Јустинијан I, византијски цар – 260
Јусуфспахић Мухамед, имам – 268

К
Кадић Мухамед – 127
Ками Албер – 62, 66, 67, 81, 85, 98, 

129, 166
Кант Имануел – 16, 99, 134, 159, 

160, 167, 179, 181, 200, 222, 230, 
236, 240, 242

Капор Момо – 162, 246, 247
Карађорђе – 104, 130
Карађорђевић Павле, кнез – 91
Караматијевић Пиво – 76–78, 111
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Караџић Вук Стефановић – 154
Кардељ Едвард – 40, 103, 104, 177
Карло Велики – 130, 231, 272
Кашанин Милан – 52, 64, 91
Кашић Душан – 89
Кечић Милан – 74
Кисић Чеда – 145, 154–160, 178, 239
Киш Данило – 248
Клинт Бил – 245
Ковачевић Воја – 163
Ковић Милош – 18, 23, 26
Кодер (Марковић Ђорђе) – 265
Козмодемјанскаја Зоја – 101
Колаковски Лешек (Kołakowski 

Leszek) – 16, 191, 256
Константин Велики, римски цар 

– 206, 260
Константиновић Радомир – 11
Коњовић Милан – 91
Кораћ Вељко – 56, 129
Кораћ Шека – 56
Корбизје (Le Corbusier) – 127, 128, 

172
Корошец Лео – 140, 141
Коцковић Маријан – 141
Коштан-Олбина Деса – 141
Крајишник Бранчило – 107
Кратохвил Јован – 74
Крлежа Мирослав – 70, 95, 107, 

114, 182
Кроче Бенедето – 159
Крстајић Душка в. Видовић Душка 
Крстић Данило в. Данило (Крстић)
Крупић Енвер – 145
Кубура Ристо – 284
Куленовић Скендер – 79, 94, 95, 

102, 107–109, 165
Кулин бан – 284
Кустурица Емир – 231

Кучинар Здравко – 248
Кучук Алија – 104
Кушан Милан – 180

Л
Лазар (Свети кнез Лазар) – 206
Лалић Михаило – 95, 102
Лалић Славица – 286
Лах Љубо – 141, 142
Леви Бернар-Анри – 60, 67, 242
Лењин Владимир Иљич – 168, 236
Леонардо да Винчи – 112, 116, 143
Ликар Фрањо – 141, 159
Лот Андре – 86, 113
Лубарда Петар – 92
Лубардић Богдан – 22, 23, 26, 28
Лука, апостол и евангелиста – 41, 42
Лукић Радомир – 220
Лукић Светолик – 113
Луковац Хамид – 173
Луковић Александар – 165

М
Мајаковски Владимир – 152, 161
Мајсторовић Стеван – 250
Макијавели – 234
Малро Андре – 65, 66
Ман Томас – 40, 62, 223
Мандел Ернест – 59
Мандрапа Вукашин (Свети Ву-

кашин Јасеновачки) – 8, 187, 
206, 278

Марковић Миле(та) – 18, 53
Марковић Михаило – 246
Марковић Оливера – 53
Маркс Карл – 16, 27, 56–58, 111, 129, 

132, 160, 164, 165, 168, 186, 219, 
232, 246, 266

Марушић А. – 240

Матеј, евангелиста – 204, 211, 212, 
215, 225, 227

Медаковић Дејан – 166
Мефисто – 97, 223
Мехмед-паша Соколовић – 130, 

284
Мештровић Иван – 27, 49, 91, 145, 

156, 160, 170, 181–184, 186, 187, 
266

Мијатовић Цвијетин Мајо – 152
Мије Габриел – 69
Микеланђело – 202
Микулић Марио – 141, 142, 159
Миладиновић Вељко – 285
Миленковић Драги – 57
Миливојевић Татјана-Тања – 285
Милин Лазар – 251
Милићевић Вукашин – 268
Милка Ч. – 166 
Миловановић Милан – 113
Миливојевић Тaтјана – 7, 17
Милосављевић Предраг Пеђа – 91
Милошевић Слободан – 236, 253, 

273, 274
Милуновић Мило – 86, 92
Мирић Јован – 240
Мићуновић Вељко – 33
Михајловић Бата – 78
Михајловић Борислав Михиз – 

79, 94, 95, 108, 109, 249
Михајловић Драгослав – 249
Михајловић Дража – 69, 105
Мишевић Раденко – 139, 141, 142, 

160, 169, 170
Младеновић Танасије Таса – 242, 

246, 247
Мојсије, пророк – 149, 204, 271
Мохоровичић Андре – 70
Музер Паула – 56

Мујезиновић Исмет – 95, 141
Мула Јусуф – 104
Мусиалович Хенрик – 174, 176
Мухамед, пророк – 149
Мухић Фуад – 250, 251

Н
Најдхарт Јурај – 127, 164
Наполеон I Бонапарта – 216, 223, 

236
Недељковић Душан – 126, 219, 220
Недић Милан – 157
Нешић Пијаде Лепа – 57, 58, 111
Никанор, проигуман манастира 

Хиландара – 89
Никезић Марко – 236, 252, 253
Николај (Велимировић) – 14
Николајевић Миливој – 76
Николић Олга – 141
Новосел Павле – 240
Ноје, старозаветна личност – 38, 

43

О
Обама Барак – 245
Овен Дејвид – 273
Олбина Данило – 141
Омчикус Петар – 74, 75, 78
Остојић Мирко – 155
Острогорски Георгије – 220
Оцић Дејана – 7, 23
Оцић Ђорђе Оцке – 23, 26, 52, 53, 

235, 237
Оцић Часлав – 274–276

П
Павић Милорад – 254
Павићевић Вуко – 250, 251
Павлe, апостол – 42
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Павле, патријарх српски – 281
Палавестра Нада – 159
Палавичини Петар – 91
Панић-Суреп Милорад – 68
Пантелић Васа – 56
Пејовић Данило – 188, 242
Перек Жорж (Perec Georges) – 

166, 167
Перић Павле – 78
Перовић Латинка – 247
Петар II Петровић Његош – 7, 12, 

22, 27, 28, 41, 42, 53, 99, 109, 153, 
154, 182, 211, 216, 253, 256, 257, 
264, 266

Петковић Владимир – 68
Петковић Сретен – 89
Петрија – 101
Петрић – 114
Петровић Гордана – 254
Петровић Зора – 74, 86, 91
Петровић Зоран – 165
Петровић Раша – 259
Пијаде Моша – 56–58, 79, 80, 95, 

108–112, 144, 164–166
Платон – 17, 27, 28, 41, 42, 47, 179, 

192, 200, 217, 227, 242–244
Плотин – 42
Попа Васко – 107
Поповић Васа – 139
Поповић Зора – 113
Поповић Јустин – 22
Поповић Мића – 114
Порфирије, митрополит загре-

бачко-љубљански – 25
Прелог Милан – 183, 188
Пријатељ Круно – 163
Протић Миодраг – 143
Пупин Михајло – 22

Р
Радовић Душко – 79, 248
Радовић Иван – 93
Радојчић Душанка – 88
Радојчић Никола – 88
Радојчић Светозар – 61, 64, 65, 68, 

69, 71, 79–83, 87–89, 92, 125–
127, 160, 170, 180, 219, 220

Ранковић Александар („Марко“) 
–103, 104, 114, 244, 246, 247, 252

Рафаело – 112
Рачки Фрањо – 71
Ренак Саломон – 76, 77
Рибар Иван – 234
Рибар Иво Лола – 158
Ривера Карло – 141
Рисимовић Бошко – 139, 142, 159, 174
Ристић Марко – 107
Ристић Душан – 75
Родин Давор – 240
Росандић Тома – 74, 113
Рот (Рац, Рис, Рем?) – 170
Рубљов Андреј – 231

С
Сава в. Свети Сава 
Самарџић Радован – 267, 273
Сартр Жан Пол – 16, 81, 85, 129, 167
Свети Вукашин Јасеновачки в. Ман-

дра па Вукашин (Свети Ву ка-
шин Јасеновачки) 

Свети Сава – 27, 36, 206, 260, 261, 
264, 272, 275, 278, 283

Сезан Пол – 86
Секулић Исидора – 22, 32, 276
Селимовић Меша – 95, 102, 147, 

154, 163, 163, 165, 180, 182
Селић Момчило – 273
Сервацијус Роберт – 184

Сијарић Ћамил – 147, 154
Силен, лик из грчке митологије – 87
Сим, Нојев син – 43
Симић Прибислав – 260
Смаилагић Неркез – 59
Смиљанић Душан – 127, 164, 165
Сокић Љубица – 75
Сократ – 192, 217, 227, 244
Солдатовић Јован – 74, 76, 113
Солжењицин Александар (Сол-

женицын Александр) – 10
Сонди Леополд – 263
Србиновић Младен – 74, 165, 167
Стаљин Јосиф Висарионович Џу-

гашвили – 102, 105, 168, 236
Стамболић Иван – 257
Станиславски Константин – 56
Станишић Срђан – 8
Станковић Бора – 78
Стеле Франц – 71
Стефан, игуман – 196, 257
Стефан, јеромонах – 284
Стефан Немања – 284
Стијовић Ристо – 75
Стојан (псеудоним ЖВ-а) – 139–

141, 157, 159, 177, 179, 182, 183, 
248, 254

Стојановић Младен – 165
Стојановић Радосав – 264
Стојановић Сретен – 65, 79, 94, 

165, 170, 180, 219
Стојановић-Сип Драгослав – 113
Суботић-Субе Бранислав-Бранко 

– 139, 141, 158
Сулејман Кануни (Законодавац) 

– 130
Супек Руди – 188, 242
Сурио Етиен – 166

Т
Табаковић Иван – 93
Тадић Љубомир (Љ. Т.) – 232, 234, 

241, 242, 246
Тарковски Андреј – 60, 116, 231
Тартаља Марино – 86
Татакис Васил(ије) – 60, 254
Теодосије Мркојевић, игуман – 257
Тијанић Александар (А. Т.) – 270
Тито в. Броз Тито Јосип
Тодоровић Мица – 95, 141
Тојнби Арнолд (Toynbee Arnold J.) 

– 40, 59, 212, 220
Толстој Лав – 40, 204, 222, 223, 256
Томашевић Александар Аца – 165, 

170
Томашевић Гордана – 170
Томашевић Радован – 271
Томичић Златко – 183
Тот Фриц (Todt Fritz) – 9 
Трифуновић Лазар (Л. Т.) – 143, 

179, 182, 183, 186
Туђман Фрањо – 233, 234, 244
Туркето Жарко – 163
Тутуш Милош – 23, 26

Ћ
Ћелић Стојан – 74, 75, 165
Ћимић, браћа – 156
Ћимић Есад – 156, 158, 250, 251
Ћопић Бранко – 40, 58, 77, 79, 94, 

95, 102, 103, 106–109, 114, 136, 
137, 140, 165, 248, 256

Ћоровић Миле – 163
Ћосић Добрица – 43, 80, 108, 136, 

219, 246–248, 270, 273

У
Утрило Морис – 85, 113
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Ф
Фазил Неџиб – 146, 150
Фауст – 96, 223
Фиаменго Анте – 240
Филип Вишњић – 104, 109, 130
Филиповић Мухамед – 184
Финкелкраут (Финкелкрот) Ален 

– 60, 67
Финци Јахиел – 127, 164
Фогт – 58
Фохт Иван – 143
Фочић Мехмед-ага – 104
Франкл Виктор – 40
Фридман Жорж – 59
Фројд Сигмунд – 96, 106, 220, 221, 

250, 263
Фуртула Предраг – 141

Х
Хајдегер Максим – 16, 167, 173, 176, 

178, 225, 242, 284
Хакман Коста – 93
Хам, Нојев син – 43
Хандке Петер – 236
Хауптман, капетан Вермахта – 131
Хаџи-Василев Киро – 244, 245
Хегел Георг Вилхелм Фридрих – 

16, 40, 160, 202, 212, 223, 224, 
231, 236

Хикмет Назим – 146, 148, 149
Хитлер Адолф – 231
Хорват-Пинтаић Вера – 183, 188
Хризостом, епископ браничевски 

– 89
Христос – 46, 83, 113, 124, 149, 192, 

202, 204, 206, 207, 211, 212, 215, 
217, 220, 221, 227, 230, 231, 241, 
262, 271

Хрушчов Никита – 105
Хусерл Едмунд – 16

Ц
Царатан Бранко – 240
Цвајг Стефан – 59
Цезар Јулије – 216
Ценгле Франц – 184
Цигарчић Драгутин – 165
Црвенковић Љубиша – 263
Црњански Милош – 22, 275

Ч
Чалдаревић Младен – 140
Чанадановић Мирко – 253
Челебоновић Марко – 91
Черчил Винстон – 69, 233, 236
Чохаџић Вера – 94

Џ
Џумхур Зуко – 163
 

Ш
Шаги-Бунић Томислав – 250
Шаин Петар – 141
Шејка Леонид – 177
Шелер Макс Фердинанд – 258, 284
Шешић Богдан – 170, 180
Шијаковић Богољуб – 22
Шименц Станко – 191
Ширбеговићи – 180
Штетић Ризах – 141
Шћепан Мали – 257
Шумановић Сава – 22, 79, 80, 

82–88

*
B

Bellos David – 167

S
Somervell D. C. – 59

ИНДЕКС НАСЛОВА ЖАРКА ВИДОВИЋА

А
Ако нам се о главу обијају, мора да 

смо их са ђаволом садили?! – 
260

Али заиста против помодарства 
– 153

Антифашизам, замена за импе-
ријалну и ратоборну демо-
кратију – које нема! – 270

Архитектура– сценографија у 
животно-историјској драми 
цивилизације – 250

Ауто-биографски поглед на „Жи-
тије и збитија” Жарка Видо-
вића – 13, 285

Аутоматизирани човјек – 186
Ауторитет судије бранила је и ве-

личала Црква – 261

Б
Беседа Жарка Видовића, О благоу-

покојеном патријарху нашем 
Павлу – 281

Библио-био-графија: 1948–2015. – 
26, 287, 288

Битна новина модерне архитек-
туре је програм – 172

Бог се драги на Србе разљути I – 276
Бог се драги на Србе разљути II – 

276

Божански ауторитет права по-
тиче само од свести о божан-
ском достојанству личности 
човека – 261

Бранков десети! – 174 
„Братска држава” вечитих не-

пријатеља – 274

В
Вајар Јован Солдатовић – 113
Вапај Ловћена, Поштујмо све-

тињу – 266
Ведрина и узбуђење (Понесеност) 

– Изложба слика Николе Гра-
овца (репродукција Бистрик, 
предео Сарајева у подножју 
Требевића) – 169

Ватикан, режисер АВНОЈ-а – 271
Велика Ларусова енциклопедија : 

[допуне о Православљу и о 
историји хришћанства у Југо-
славији] – 60

Велики дани надања – Ратно 
пријатељство између Норве-
жана и Југословена – 170

Вера Чохаџић : [изложба] – 94
Византиска философија (La Philo-

sophie byzantine) / Васил Тата-
кис : [превод] – 60 

Владимир Мајаковски лично – из 
дневника Мајаковског – 152
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Вријеме и свијет (Zeit und Welt) / 
Штефан Цвајг : [превод] – 59

Врхунска дела уметности (ли-
ковне!) / Жермен Базен : [пре-
вод] – 59 

Г
Гомила, Зло и (романтичарски) 

култ страсти – 259
„Горски вијенац”, владичина ви-

зија историје Срба као наро-
дно-црквеног сабора – 277

Грчка предисторија Православља 
– 262

Д
Да ли је континуитет југославије 

оправдан? – 273
Да ли је могућа марксистичка 

естетика (Наслов у „стилу” 
сарајевског говора: „Може ли 
бити марксистичке естети-
ке”) – 157

Да ли је српски народ болестан 
или рањен? – 276

Да разговарамо? – Али не о сликар-
ству и естетици! – 161

Дани великих надања, (надања, је-
дини спас душе у логору) – 185

Дервиш и смрт / Меша Селимо-
вић – 163

Дванаеста изложба УЛУБиХ (Удру-
же ња ликовних уметника 
БиХ) – 141

Дванаеста изложба УЛУС-а – 75
Демократија и нација – 274
Демократија је назив за инсти-

туционализацију права чо-
вјека – 241

Демократија је систем уговорних 
односа – 241

Демократија је хијерархија угово-
ра – 241

Демократија мора имати пре-
цизне (законски дефинисане) 
инструменте (институције) 
– 241

Демократија – шта је то? – 240, 
241

Дефиниција Православља и однос 
према јереси – 262

Диалог (ЖВ са Б. ЗЛ.) о животном 
искуству, историјској свести 
грађанина историјске заје-
днице – 285

Дијалог о животном искуству – 21, 
28

Дипломски рад о Сави Шумано-
вићу – 79

Додатак 2015. (коментару из 1990-
их) – 267

Достојанство човекове слободе и 
свест одговорности – 262

Драгоцени сведоци уметничког 
стварања кроз векове – 76

„Државу смо изгубили, нацију не 
смемо”, Одговори Жарка Ви-
довића на питања Ристе 
Кубуре (нација није Црква, јер 
Црква је Света тајна, а на-
ција је Црква у свету, исто-
рија нације као Цркве у све-
ту!) – 284

Дуализам, магијска „религија” која 
чини саму суштину Греха – 
262

Духовни преображај Срба – пи-
тање опстанка – 275

Ђ
Ђорђо Вазари: Животопис Ђота 

– 92

Е
Евро-америчка империја и право-

славна нација – 280
Европа напушта саму себе – 270
Енвер Крупић излаже у Сарајеву – 

145
Епилог… – 257
Естетика на коју се чека – 178
Естетика – рационалистичка и 

рационална – 179
Етатизам је обоготворење силе, 

војске и њене врховне команде 
у (магијској, нехришћанској) 
религији војних свечаности – 
261

Ефекти у ријечи и слици, одговор 
Енверу Крупићу – 145

Ж
Живот – 172, 173
Жута марама – 168

З
За крст часни и слободу златну – 

286
За пример осталим градовима – У 

Сенти оснивају сликарску ко-
лонију – 79

Завера ћутања о Јасеновцу и о 
Светом Вукашину – 278

Завет – изворно начело европске 
(евро--медитеранске) исто-
рије – 265

Завет – Матица и Крајине – 277
Завет светосавске нације – 277

Загонетка „аустро-руске србофо-
би је” (пре Путина, Јељцин) 
– 273

Загонетка постреволуцијских мо-
нархија – 272

Заједничка изложба Љубице Сокић 
и Душана Ристића – 75

Запад, право и револуција – 261
Засјенити простоту…– 187
Засјењена истина – 187
Зачарани круг метафизике: мета-

физика, хуманизам, интеле-
ктуалац и религија, филосо-
фија историје – 262

Зашто бомбе на Васкрс (1944. и 
1999)?, I и II – 277

Зашто нам никад (наши западни 
„савезници”) нису допустили 
да склопимо мир са суседима 
немачким савезницима? – 273

Зашто није склопљен мир са не-
мачким савезницима I – 268

Зашто није склопљен мир са не-
мачким савезницима II – 268

Зора Петровић: „Бременита жена” 
– 91

Зрелост и чедност, поговор у књи-
зи На прагу зрелости (Васи-
лија Зјењковског) – 260

И
И вера је уметност – 14, 53, 281
И ја о прољећу. Писмо Васи Нин-

ском (Васи Поповићу, НИН)… 
– 139

Иван Радовић, Доручак – 93
Иван Табаковић, Лимуни – 93
Играчи, поздрављајте и стајање!, 

16. маја у узбурканом Београ-
ду – 154
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Идеје за крај овог (Двадесетог) ве ка 
/ Ж. М. Доменак : [превод]– 
60, 67

Идеје и слике – 165
Идентитет суштог у битију и 

трансценденција, мистички 
(тајни) преображај суштог у 
надбитије – 257

Идеологија дуализма – 257
Из колекције Павла Бељанског – 91, 

92, 93
Из нове мапе Пиве Караматијевића 

– 78
Из Светог писма: избор, коментари 

и поговор – 13
Изволите: игра празних ријечи! – 

145
Изложба (београдске) „Децембарске 

групе” у Сарајеву – 165
Изложба дела, пројеката и слика 

архитекте Корбизијеа – 127
Изложба младих (сликара и вајара): 

Бошко Рисимовић, Раде нко 
Мишевић, Бранко Суботић… 
– 139

Изложба младих сликара и вајара 
Србије (уз фотографију ску-
лпту ре Мати Јована Со лда-
товића) – 74

Изложба радова Павла Перића – 78
Изложба радова Пиве Караматије-

вића – 76, 77
Изложба слика Зоре Поповић – 113
Изложба слика Косаре Бокшан – 78
Изложба слика Петра Омчикуса 

(уз фотографију Омчикусовог 
Портрета Косаре Бокшан) – 
74

Изложба скулптура Ристе Стијо-
вића (уз фотографију Акт) 
– 75

Изложба Слика Светолика Лукића 
– 113

Изложбе – 94
Између Карла Великог (Запад, импе-

рије) и Светог Саве (Исток, 
вере) – 272

Икона, слика и појам – 264
Икона – сликарски приказ духовног 

искуства исихазма: изворни, 
богоподобни лик човека (сусре-
та лицем у лице) – 280

Или–или: или индустрија, или чо-
вјек… (у Свету технике) – 146

Империја и нација – 275
Индустријска естетика – 175
Исидора у Жичи, зборник о Исидори 

Секулић – 276
Искуство, мишљење и слобода – 

суштинска немоћ битија – 
257

Исплати ли нам се такав „култур-
ни развој” наше републике? – 
138

Истина Србима! – О Србима – 275
Историја и вера – 14, 53, 278, 281
Историја цивилизације (критички 

став према филозофији исто-
рије) – 51

Историјска свест је идентитет, 
суштина и морал нације – 276 

Историјска свест у роману Сеобе 
Милоша Црњанског – 275

Ј
Једна дезинформација – 183, 185

Једна значајна школа – Примјење-
них умјетности у Сарајеву 
– 157

Јесмо ли изгубљени? где смо? – 276
Јован Бијелић, Купачица – 92
Још један сликар се афирмисао: 

Фрањо Ликар – 159
Југославија, нападнут део демо-

кратског Запада, изузета из 
савеза са демократским де-
лом Запада – 270

Јунаштво (племенско) – мона-
штво (Манастир, Раваница) 
– завет и чојство (нација) – 
277

К
Када идеш на литургију, као да 

идеш кући – 286
Како је могућа обнова нације – 272
Како је могућа херменеутичка кри-

тика књижевног дела – 259
Како помоћи да се добро одвоји 

од лошег (у ликовној умје-
тности) – 142

Како се ослободити илузија – 271
Катарза, чистота флоре и похва-

ла биљу (о Причешћу) – 265
Књижевници у страху од актуе-

лног – 185
Ко ствара збрку око националног 

питања? – 244
Коментар 2010: катастрофално 

стање историјске свести – 
251

Коментар-предговор написима по-
чев од марта 1991, написи о 
европској кризи цивилизације, 

а посебно о угроженој ср пској 
и балканској – 266 

Корбизје – 172
Корбизјеов урбанизам – 172
Косовски завет је присуство и до-

гађање литургијске заједнице 
у свету: Разговор са право-
славним философом др Жар-
ком Видовиће  – 279

Коста Хакман, Прозор (поглед 
кроз прозор) – 93

Крајина – завичај српске новове-
ковне националне идеје (Об-
новљена Пећка патријар-
шија) – 272

Краљ дрогиран југословенством – 
272

Криза и православље – 274
Криза и православље – друштвена 

заједница, нација и право-
славна личност – 274

Криза није далеко – 186
Критика између метафизике и 

херменеутике – 259
Крст часни и слобода златна – 286
„Кршћани” (тј. крсташи, Croati) 

се „боје” хришћана – 272

Л
Лазар Вујаклија : [изложба] – 94
Лењин, годишњица смрти, преда-

вање на Радничком универзи-
тету – 168

Литургија, сама суштина хри-
шћан ства и човека у његовој 
хри шћанској егзистенцији ли-
чности – 262 

Литургијска тајна Библије – 279
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Литургијска тајна Светог Писма 
– 14, 53, 279

Личност, уметност, правосла-
вље… – 261

Логораши су (историјски гледано, 
заборављена) последња ср-
пска национална елита – 283

Логорашки поглед на српску исто-
рију није „научни” – 278

Логос и литургија – 257
Логос је – литургијска свест Пра-

вославља – 257
Логос, литургијска свест право-

славља – 13, 51
Локална самоуправа (античка, 

медитеранска, грчко-јуде-
јска) – идеал вијекова – 138

Локална самоуправа – идеал вије-
кова – 140

Локална самоуправа – идеал вије-
кова, Крит, господар Средо-
земља (Медитерана) – 140

Локална самоуправа – идеал вије-
кова, у Мезопотамији – 139

Лудило револуционарног ума – 272

М
Маргиналије уз једну књигу…– 178
Марко Челебоновић: „Сликарева 

жена” – 91
Марксизам и књижевна критика у 

Југославији – 256
Машина (техника) и хумани-

зам – проблеми човјека у 
инду стри јском машинизму 
(Machine et humanisme Pro-
ble mes humains du machinisme 
industriel) / Жорж Фридман : 
[превод] – 59

Метафизика – 257
Мештровић– епоха у нашој ску-

лптури – 187
Мештровић и савремени сукоб 

скулптора с архитектом – 
170, 180–182

Мештровић и савремени су-
коб скулптора са архи-
тектом:један естетички 
проблем – 10, 13, 49, 51

Мештровић и савремени сукоб 
(у самом Мештровићу) ску-
лптора с архитектом – 160

Ми данас – и естетичка литера-
тура – 177

Милан Коњовић: „Жито” – 91
Мило Милуновић, Ветар са Јадра-

на – 92
Милош Бајић : [изложба] – 94
Мисија православних– диалог – 

258
Мисија Цркве у савременом свету 

и њена методика – 259
Мистерија и осећање(!) слободе – 

278
Мистерија и слобода – 258
Мистерија и смисао историје – 

278
Мистерија и философија – 257
Мистерија – смисао историје – 

258
Мит Корбизије, о архитекти Le 

Corbusier – 172
Модерна драма – Поводом првог 

(сарајевског) „Фестивала ма-
лих сцена” – 180

Монархија би могла да нацију 
опора ви ако је усмери мора-
лно-историјски – 283

Монаштво – зачетак Косовског 
завета у делу и беседама Све-
тог Саве – 261

Н
На своме тлу – Самостална изло-

жба Марија Микулића – 159
Навика, метафизика и духовно 

искуство – 16
Наговјештаји умјесто прегледа, 

Конгресна изложба Савеза ли-
ковних умјетника Југославије 
– 162

Назим Хикмет: Књига у кожном 
повезу – 146 

Напомене и литература – 261
Насмејани сликар Рисим (Бошко 

Рисимовић, Чачанин у Са-
рајеву) – 174

Нација запада и народ светоса-
вског завета – 277

Национализам инфериорних – 238
Нашој науци тек предстоји изу-

чавање и критичко издање 
Светосавске Кормчије – 260

Недељко Гвозденовић, Поглед из 
атељеа – 93

Нека буде воља твоја, како на 
небу, тако и (у нама) на зе-
мљи – 280

Нема „непосредне демократије” – 
241

Несразмјера кирија стамбених 
просторија – 139

Неџиб Фазил: Жеља, Хотелске 
собе, На жељезничкој стани-
ци, Очи – 146

Ни демократија без нације, ни на-
ција без демократије – 273

Ни модерно, ни конзервативно – 
него трајно, О сликарству 
Ра денка Мишевића – 170

Нобелова награда Иви Андрићу – 
187

Нови приступ историји умет–
ности – па и самој историји! 
– 125, 126

Њ
Његова смиреност – и наша брига 

(ко ће сад бити патријарх, 
Владика српски) – 281

Његош и литургијске анагнозе – 13, 
14

Његош и Косовски Завет у Новом 
вијеку – 53

Његош и Косовски Завјет у Новом 
вијеку – 13, 42, 53, 264

Његош и завет, философија сми-
сла, друго, ново, измењено и 
допуњено издање – 282

Његошева трилогија – 256

О
О „бестрашћубестелесних”, тј. о 

неосетљивости духа за пуко 
(самоистоветно) биће, за 
пуку телесност света – 259

О благоупокојеном патријарху на-
шем Павлу: беседа Жарка Ви-
довића  – 281

О вери као историјској свести 
(свести историјског осећања 
Срба као историјске, завет–
не, само на тај начин и цркве-
не заједнице) – 276

О византијској философији – 253
О деморализацији лево-социјалис-

тичког друштва – 248
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О идеологији дуализма – 257
О литургији – 257
О метафизичким коренима руског 

комунизма – 274
О мистерији и философији – 257
О Његошевом тумачењу осећања 

као „умног чувства” – 257
О поезији – Песник се рађа – 172
О религији – 250
О сижеу у сликарству, I дио – 143
О сижеу у сликарству, [II дио] – 

143, 144
О теизму и магији хуманизма – 

257
О уметности / Карл Маркс, Фри-

дирх Енгелс : [превод] – 58
Обнова (и настанак) српске пра-

вне државе није револуција – 
261

Обнова српског црквеног живота 
– 279

Огледи о духовном искуству – 11, 
13, 16, 17, 20, 42, 52, 235, 237, 262, 
262

Огледи о личности – 262
Од изложбе до изложбе: новембар-

ска изложба слика – 112
Одговор Жарка Видовића… на на-

паде српске партијске шта-
мпе… – 247

Опет на тему „или човјек или 
инду стрија” – 153

Опстанак и жртва – 277
Основан седмични лист Седам 

дана – 137
Откривање младог Маркса – 186
Отпор филозофије егзистенције 

аутоматизираном човјеку – 
187

П
Папизам и српски народ – 275
Парадокс савременог света – 270
Париска изложба српских икона 

и фресака у палати Шајо 
(Chaillot), Trocadero, од 9. мар-
та до 30. јуна 1950. – 62

Парохијски живот – једина икона 
наше црквености – 283

Петар Лубарда, Цвеће и вез  – 92
Писмо Ивана Мештровића – 145
Питање континуитета Југосла-

вије – 273
Пјесник се рађа – 14, 54
Поводом Књиге о Уметности и 

Уметницима Сретена Сто-
ја новића – 94

Појам духовног искуства – 20
Појам док се (сјаја Славе) – 262
Појам трансценденције – 262
Појам човека и егзистенција – 262
Положај радничке класе у Енглеској 

(Die Lage der Arbeiterklasse in 
Еngland) / Фридирх Енгелс : 
[превод] – 57

Популарни вид науке – 186
„Поражени смо” – шта нам је 

оста ло? – 271
Порекло и природа Зла – 262
Постоји ли човек без саосећања?, 

Изводи из есеја Жарка Видо-
вића Демократија и нација 
у Новом светском поретку 
– 265

Право гласа јест правобирача да с 
представником склапа уговор 
без посредника – 241

Право је власт закона, а закон 
опи сује само поступке, а не 

осе ћања (па зато ни веру) – 
261

Право потврђује човекову лично-
ст као највишу вредност ци-
вилизације – 261

Православље је литургизам – 284
Превод пет пјесама двојице тур-

ских пјесника : Назим Хи-
кмет: Књига у кожном повезу; 
Пре глед – 140

Пред сликама Раденка Мишевића 
– Импресије из Умјетничког 
павиљона – 169

Пред Хашким судом, – Боже пра-
вде! – 275

Предговор Жарка Видовића – 277
Предраг Пеђа Милосављевић: „У 

Парку” – 91
Преоријентација пољског сликар-

ства (Поводом Изложбе 23 
по љска сликара у Сарајеву) 
– 174

Прилози историји материјализма 
/ Плеханов : [превод] – 56

Прихватајући Римско право (Кон-
ста н тин-Јустинијаново) 
Све ти Сава одваја световну 
вла ст („земаљско царство” 
за кона) – од црквеног аутори-
тета („Небеског царства”, 
вере, морала, историје), јер 
све товни закони нису цркве-
ни догмати – 260, 261

Простачки страх од наивности 
(одсуства „тенденције”, тј. 
интелекта) и отмено пове-
рење у „Хермеса” – 259

Против Венс-Овеновог плана – 273
Проф. Светозар Радојчић, акаде-

мик – 88

Р
Радио-драме / Ингмар Бергман : 

[превод] – 58
Разговор са православним фило-

софом др Жарком Видовићем: 
Косовски завет је присуство 
и догађање литургијске заје-
днице у свету – 279

Разговор са православним фи-
лософом др Жарком Видо-
вићем: Црквени живот ко-
совски завет је литургијски 
догађај – 280

Разговор са сликаром – борцем 
(Поводом изложбе радова 
Пиве Караматијевића) – 77

Разговори о сликарству – 14, 53, 
117, 118

Расправа о марксистичкој еконо-
мији (Traite d’economie mar-
xiste) / Ернест Мандел : [пре-
вод] – 59

Растанак у Јасеновцу – 278
Рационалистичка или рациона-

лна естетика – 179
Реалност и савремени свет – 262
Религија и мистика – 258
Религија и мистика… човек и цр-

ква у вртлогу кризе! шта 
нам нуди православље данас? 
– 277

Религије у историји хришћанства 
и цркве у Југославији – 254

Ретроспективна изложба слика 
Зоре Петровић – 78

Речи и знаци српске историје и 
опстанка, део I и II – 277

Римско право је сво и логично изве-
дено из савршене одређености 
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права као права цивиса (чове-
ка домаћина) – 261

Римско право у српској традицији 
(историјској свести) и у но-
вијојисторији – 261

Романи Ђорђа Оцића: поетофило-
софија и коментари – 14, 53, 
276

С
Савремени позив социологије (La 

vocation actuelle de la sociologie) 
/ Жорж Гурвич : [превод] – 59

Сагласност права (Римског права) 
са хришћанством – 261

Саломон Ренак: Аполо – 76
Сарајево – 130
Сарајево: Успела изложба Раденка 

Мишевића – 160
Свети Вукашин Јасеновачки у ло-

горској историји Срба – 278
Свети Сава и његов народ – 264
Свети Сава и његов народ. Свето-

савски смисао демократије 
– 278

Свети Сава и римско право – 260 
Свети Сава утемељује српску 

повест (историјску свест), 
уводећи Србе у „византијски 
круг” цивилизације – 260

Светосавски завет српске исто-
рије, Беседа ЖВ, на прослави 
Светог Саве, у Сава центру, 
27. јануара 1997. – 275

Свештенство Првог Адама и Хри-
ста, Другог Адама – 262

Седам античких мудраца и – се-
дам тајни литургије – 282

Сентандрејски сабор 1999. године 
– 276

Сећање на грех – 257
Синтеза умјетности – 177
Систем / Константин Сергејевич 

Станиславски : [превод] – 56
Сједињење верника са Христом / 

Карл Маркс : [превод] – 56
Скулптура Петра Палавичинија, 

„Са Изложбе” – 91
Скупштину не обавезује затече-

ни систем закона, па и устав 
(док их она не измени, а може 
да мења) – 241

Сликар Јозо Јанда – 113
Слике Антона Абрамовића – 113
Слобода израза, а не лепота? – 

Савремене тенденције у уме-
тности Француске – 83, 84, 
89, 94, 106

Слобода стварања – 171
Слобода стварања, а не лепота – 

166
Слободан Гавриловић : [изложба] 

– 94
Слободан-Бане Богојевић : [изло-

жба] – 94
Слух за „скривени смисао” је слух 

за нагласке у тексту књиже-
вног дела – 259

Смисао историје (и слободе) ли-
тургијска свест личности – 
278

Смисао, личност, историја – 16, 17, 
20, 26

Смисао-личност-историја, есеј, 
пр ва варијанта есеја, посве-
ћеног Душки – 285

Смисао слободе и литургијска 
свест личности – 279

Социјализам – борба за потпуну 
човјекову личност – 186

Споменик Марксу и Енгелсу у Бео-
граду – Један приговор награ-
ђеном пројекту – 164

Срби у Југославији и Европи – 13, 52, 
270, 274

Српски завет – 278
Српско бадње вече I – 276
Српско бадње вече II – 277
Стамбена јединица у Марсеју – 172
Стојан Аралица, Жена у сламном 

шеширу – 93
Стојан и култура, Ситна бора-

нија се распитује за рад неких 
култауторитета – 140

Стојан се бори за данашњицу… а 
не само „за будућност” – 139

Странке оптужују – Србију (а не 
Милошевића!) – 274

Строго одвајати „византијске” 
корене српске повести од ка-
сни јих утицаја руско-српских 
веза у историји Срба – 261

Суочење Православља са Европом: 
огледи о историјском иску-
ству – 8, 13, 53, 275

Сусрет „Византије” и Запада на 
тлу Југославије – 261

Суштина трагедије – 258, 259, 260

Т
Тезе из духовног искуства (иску ства 

трансценденције) које ука зују 
на недовољност про све ти-
тељског приступа исто ри ји 
и Римском праву (оса мнаест 
теза) – 261

Тезе о цркви и савременој култури 
– 259

„Тема броја Жарко Видовић” – 284

Темељ Западне цивилизације је 
„ви за нтијски”, али то је из 
западне (метафизичке) све-
сти о Историји потиснуто 
– 261

Трагедија и Литургија – 259, 260
Трагедија и Литургија: есеј о духо-

вној судбини Европе – 8, 13, 53 
Традиционалисти и модернисти, 

реч „Истока” и реч Запада? 
– 94

Тражење хуманог у односу архи-
тектуре и скулптуре, есеј – 
162

Транспорт за Јасеновац – 278
Трансценденција – 257
Трансценденција је слављење и 

сла ва (докса и превазилаже-
ње) битија – 262

Три написа Чеде Кисића, „О пре-
давањима, диалозима, напи-
сима друга Жарка Видовића” 
–154

Тринаеста јесења изложба 
УЛУБиХ-а 1953. – 141

Тушеви Хенрика Мусиаловича (по-
љско сликарство, изложба у 
Сарајеву) – 176

У
У световном животу, по Римском 

праву, врховни ауторитет 
је судијски: изнад племена и 
цара – 261

Уговара се акција (понашање). Чо-
вјек појединац је субјект ак-
ције – 241

Уз први број [седмичника Седам 
дана] – 138, 164
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Уметност и хармонија, вера и за-
вет – 265

Уметност у пет епоха – 12
Уметност од XV до XVIII века у 

репродукцијама и одливима, 
на Изложби у Централном 
дому ЈНА, Београд („Преглед 
уметности Италије, Шпа-
није, Фландрије, Немачке, 
Холандије, Француске, од 15. 
до краја 18. века”) – 128

Умјетност у пет епоха – 51
Умјетност у пет цивилиза-

цијских епоха – 230
Упокојила се наша мајка, Јелена, 

8. децембра 1960, у Добоју – 
180

Урбанизација против умјет–
ности – 172

Ф
Феноменологија доживљајног ис-

куства (тј. искуства тран-
сценденције) – 235, 237

Филип Вишњић и тзв. српска ре-
волуција – 260

Х
Хајдегер (ипак) настоји да обно-

ви естетику као стварност 
бића, као „онтолошку есте-
тику” – 176

Хајдегер о умјетности – 173
Хајдегер обнавља онтолошку 

естетику – 176
Хамид Луковац и остали (О илус-

трацији у дечијој књижев-
ности) – 173

Херменеутика и хармонија – 259

Херменеутика је осетљивост, 
и то за скривену преобра-
женост реалног искуства о 
свету – у (платонску) идеју 
– 259

Херменеутика је уметност, и то-
уметност показивања оног 
што је само духу показивао 
као утисак (Бодлер: права 
критика слике је песма) – 259

Херменеутичка свест критича-
рева је свест утиска о делу (у 
приступу делу уметности) 
– 259

Херменеутичко искуство крити-
чарево – 259

Хришћанска мистерија – 257
Хришћанска мистерија – „Мис-

терија и слобода” – 258
Хришћанство није само рели-

гија, него историјска свест и 
хришћанска егзистенција чо-
века – 262

Ц
Црква – извор и упориште на-

ције као морално-историјске 
заједнице – 278

Црква „contra gentiles”, али само 
да би својим ауторитетом 
превладало обичајно „право” 
племена и племенску (под ос-
манлијском влашћу обновље-
ну) подељеност нације (тј. 
аутокефалне цркве) – 261

Црквени живот косовски завет је 
литургијски догађај: Разговор 
са православним философом 
др Жарком Видовићем – 280 

Цртежи Леонарда да Винчија 
(УНЕСКО-репродукције) – 
112

Ч
Часни крст и слобода златна – 201
Чекајући светску правду – 272
Чему естетика? (сем за потребе 

модернизма) – 178, 263
Четири облика Тито-комунизма 

скривају – 271

Ш
Шестоаприлска награда април 

1961 – 181
Шта је то Светосавски завет – 

278
Шта остаје архитектури као 

умјетности? – 172
Шта то радиинтелигенција? – 186

*
C

Casino на Ловћену – 253

Č
Človek kot sestavni del ustanove, Teze 

o civilizaciji (II) – 191
Čovjek kao sastavni dio ustanovе, 

Teze o civilizaciji (II dio eseja o 
tzv. otuđenju) – 190

E
Eksplicitno postavljena pitanja – 234

F
Fenomenologija i ontologija – 242

H
Herr Vogt / Карл Маркс : [превод] 

– 58 

I
Implicitno postavljena pitanja – 234
Intelektualacpred sudom samoupra-

vnih organa (da, ali uz zahtev za 
precizno određenim zakonima o 
samoupravnimpravima građa-
nina) – 238

Islam Wages War Against Orthodoxy 
– 274

J
Jedan apsurd naše civilizacije – 184

K
Komunisti i samoupravljanje – 239
Kultura ili samosvojnost čovjeka, teze 

o kulturi (I) – 235
Kultura ili samosvojnost čovjeka, teze 

o kulturi (II), (о pojavi ličnosti) 
– 235

L
Die Lage der Arbeiterklasse in Еn-

gland (Положај радничке 
класе у Енглеској) / Фридирх 
Енгелс : [превод] – 57

M
Machine et humanisme Problemes 

humains du machinisme indu-
striel (Машина (техника) и 
хуманизам – проблеми човјека 
у индустријском машинизму) / 
Жорж Фридман : [превод] – 59
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N
Nužnost konstituisanja nauke o poli-

tici – 237

O
O čemu da diskutiramo: o samou-

pravljanju na sveučilištu ili о 
kadrovima na sveučilištu? : ra-
zgovor sa dr Žarkom Vidovićem 
– 234, 235

O takozvanoj otuđenosti čovjeka, teze 
o civilizaciji – 191

Ο takozvanom οtuđenju čοvjeka – 14, 
54, 191

P
Papska crkva– Sveta država – 256
La Philosophie byzantine (Ви зан-

тиска философија) / Васил 
Татакис : [превод] – 60 

Pismo uredništvu Kola – 190
Pitanje odgovornosti i društvene ulo-

ge inteligencije – 239
Pojam slobode – 240
Politika i država u socijalizmu ili po-

litika i pravo u socijalizmu – 234
Politika i ekonomija – 234
Politika i nauka – 234
Politika i politikologija – 234
Politika i Praksa – 234
Politika i teorija – 234
Politika i upravljanje (vlast) – 234
Politikologija i filozofija-antropologi-

ja – 234
Politikologija i sociologija – 234
Politički značaj AVNOJ-a (Загреб, 

симпозион 16. и 17. октобра 
1963, зборник) – 232, 233

Poslednji svedok srpskog veka – 285
Problemi i pregled historije civilizaci-

je – 13, 200

R
Razgovor sa dr Žarkom Vidovićem: 

O čemu da diskutiramo: o sa-
moupravljanju na sveučilištu 
ili о kadrovima na sveučilištu? 
– 234, 235

S
A Studdy of History, Abridgement 

of volumes I–VI by D. C. So-
mervell, (Preface by the au-
thor 1946. Arnold J. Toynbee) 
/ Арнолд Тојнби – 59

T
Tako imenovana odtujenost človeka 

v različnih civilizacijah, Teze o 
civilizaciji (I) – 191

Тако тек после рата бива јасно 
шта је био рат, Запад, а 
шта нација – 270

Takozvana otuđenost čovjeka u ra-
zličitim civilizacijama, Teze o 
(čovjeku u civilizaciji) (I dio 
eseja) – 190

Traite d’economie marxiste (Ра-
спра ва о марксистичкој еко-
номији) / Ернест Мандел : 
[превод] – 59

U
Umјetnost u pet epoha – 13
Uмјетnost u pet civilizacijskih epoha, 

Umjetnost u istoriji civilizacije, 

1–303 strane (po predavanjima 
dveju školskih godina 1963–1965) 
– 239

V
La vocation actuelle de la sociolo-

gie (Савремени позив со ци-

о логије) / Жорж Гурвич : 
[превод] – 59

Z
Zaključna razmatranja… – 234
Zeit und Welt (Вријеме и свијет) / 

Штефан Цвајг : [превод] – 59
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314

ИНДЕКС НАСЛОВА ДРУГИХ АУТОРА, 
ЗБОРНИКА И ЧАСОПИСА

А
Анатомија једног морала / Мило-

ван Ђилас – 58, 109
Антологија југословенског песни-

штва о биљкама / Милорад 
Блечић – 265

Б
Беседа на гори – 204
Библија – 100, 201
Библиографија радова Светозара 

Радојчића / Сретен Петковић 
– 89

Богословље – 259
Борба – 15, 56, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

105, 106, 107, 127, 164

В
Весник – 89
Византијско огледало – 8, 53
Византиска философија (La Philo-

sophie byzantine) / Василиј Та-
такис – 254

Вријеме и свијет (Zeit und Welt) / 
Штефан Цвајг – 59 

Војска – 278
Врхунска дела уметности (лико-

вне!) / Жермен Базен – 59

Г
Геополитика – 284
Глас – 58

Глас Цркве – 264
Гласник Спрпске православне цр-

кве – 88, 277, 283
Гозба, о љубави / Платон – 227
Горски вијенац / Петар Петровић 

Његош – 7, 257, 284
Госпођица / Иво Андрић – 131
Градац – 261

Д
Да се не заборави – 171
Двери – 278
Дела апостолска – 204
Доктор Фаустус / Томас Ман – 223
Држава – 271
Другу Марку / Оскар Давичо – 247
Дуга – 271
Духовно начело Његошево / Драги-

ша Витошевић – 284

Е
Еванђеље по Јовану (Јованово Еве-

н ђеље) – 56, 81
Економика – 274
Економика – Полигон – 275
Епоха – 273

Ж
Жарко Видовић и Ђорђе Оцић: 

ван времени дијалози / Дејана 
Оцић – 23

Жеља / Неџиб Фазил – 146, 150

Живот – 54, 142, 143, 172, 173, 174, 
176, 180, 184, 185, 187

Житија светих – 117, 206

З
За мир и демократију – 105
Зенит – 7, 11, 16, 17, 21, 28, 284, 285

И
Идеје за крај овог (Двадесетог) 

века / Ж. М. Доменак – 60, 67
Између завета и метафизике – 

Европа и Срби у делу Жарка 
Видовића / Александар Гајић 
– 285

Израз – 170
Илијада / Хомер – 100
Интервју – 274
Исидоријана – 276
Истина, смисао и дух у филосо-

фији Жарка Видовића / Татја-
на Миливојевић – 17, 285

Ј
Ја лично / Владимир Мајаковски 

– 152
Једно сунчано име / Владимир Ди-

митријевић – 28, 285
Јеретичка прича / Бранко Ћопић 

– 58, 101, 109, 137

К
Кад су цветале тикве / Драгослав 

Михајловић – 249 
Капитал / Карл Маркс – 58
Књига ЖВ Мештровић и савре-

мени сукоб скулптора с ар-
хитектом о Мештровићу и 

естетици / Мухамед Фили-
повић – 184

Књига Постања – 38, 43, 44, 45, 46, 
195, 199, 201, 202, 211, 212, 215, 216, 
217, 220, 223, 226, 227, 228, 229

Књига Проповједникова – 187
Књига у кожном повезу / Назим 

Хикмет – 146, 148
Књижевна критика – 259, 260
Књижевне новине – 15, 60, 63, 69, 

79, 80, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 106, 107, 108, 113, 127, 177, 
178, 179, 183, 240, 242, 244, 246, 
247, 257, 258, 278

Књижевност – 60, 253, 254
Косовска битка 1389. и њене после-

дице – 265
Косовски завет и национални 

идентитет Срба / Милош 
Ковић – 18

Косовски завет и судбина Европе: 
Заветна мисао Жарка Видо-
вића као критика метафизи-
ке / Матеј Арсенијевић – 8

Критика моћи суђења / Имануел 
Кант – 134

Култура – 15, 56, 58, 111, 250

Л
Ларус-Енциклопедија – 254
Летопис Матице српске – 8, 23
Логика / Хегел – 223
Луча микрокозма / Петар Петро-

вић Његош – 153, 216, 240, 257, 
264

М
Мајка / Матија Бећковић – 281, 282
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Машина (техника) и хуманизам – 
проблеми човјека у инду стри-
јском машинизму (Ma chine et 
humanisme Pro ble mes humains 
du machinisme industriel) / 
Жорж Фридман – 59

Мештровић и рационалност (O 
књизи ЖВ, Mештровић и 
савремени сукоб скулптора с 
архитектом) / Драган Јере-
мић – 183

Мирослављево Еванђеље – 76
Мисија Цркве у савременом свету 

и њена методика – 259
Младић у поворци / Иво Андрић 

– 143

Н
На Дрини ћуприја / Иво Андрић – 

130, 131, 284
На жељезничкој станици / Неџиб 

Фазил – 146, 151 
На прагу зрелости / Василиј Зје-

њковски – 260
Народна армија – 128
Наши дани – 186
Недељник – 9
Неколико ријечи о вулгаризација-

ма умјетности и естетике” 
(Видовићевим „вулгаризаци-
ја ма”!) / Чедо Кисић – 155

НИН – 139, 160, 164, 185, 268, 269, 270
Нова мисао – 79, 107, 108, 109, 129
Нови завет – 204
Новый мир – 10

О
О предавањима, диалозима, напи-

сима друга Жарка Видовића / 
Чедо Кисић – 154+

О уметности / Карл Маркс, Фри-
дирх Енгелс – 58

Образ – 275
Одиндень Ивана Денисовича / 

Але ксандр Солженицын – 10
Одисеја / Хомер – 100
Одјек – 238
Око – 247 (или лат?)
Омладина – 53, 117, 118, 122
Омладинска позорница – 56
Ослобођење – 137, 141, 145, 154, 155, 

159, 162, 165, 169, 171, 172, 174, 
175, 177, 178, 181, 184, 185

Осмица – 271, 272, 273
Откровење Јованово – 149, 207, 212, 

222
Очи / Неџиб Фазил – 146, 151

П
Печат – 281, 283
Писма из Норвешке, Исидорa Се-

кулић – 32
Побједа – 266
Побуњени човек, L Homme revolte / 

Албер Ками – 62
Повеља – 260
Повратак битију/ Љубиша Цр-

венковић – 263
Погледи – 272
Политика – 59, 105, 185, 273
Положај радничке класе у Енглеској 

(Die Lage der Arbeiterklasse in 
Еngland) / Фридирх Енгелс – 57

Почетак буне против дахија / Фи-
лип Вишњић – 104, 130

Правда – 58
Православље – 13, 15, 260, 264, 265, 

275, 276, 276, 279, 280, 281, 283, 
285, 286

Пракса апостолска – 204
Праксис в. Praxis
Преглед/Pregled – 140, 162, 176
Прилози историји материјализма 

/ Плеханов – 56
Прилози за историју српске књи-

жевне критике – 259
Проклета авлија / Иво Андрић – 

131
Противзабрана – 248

Р
Радио-драме / Ингмар Бергман – 

58
Расправа о марксистичкој еконо-

мији (Traite d’economie mar-
xiste) / Ернест Мандел – 59

Рат и мир / Лав Толстој – 223
Ревија ликовних уметности – 112, 

113, 114, 115
Рубљов / Андреј Тарковски – 61, 

116, 231

С
Савремена умјетност и проблем 

естетског система / Чедо 
Кисић – 160

Савремени позив социологије (La 
vocation actuelle de la sociologie) 
/ Жорж Гурвич – 59

Савременик – 265
Сарајевски атентат… / Жорж 

Перек – 166
Сведочанства – 79, 80, 107
Светигора – 275, 278
Свето писмо – 46
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