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СТОИЧКИ ОПТИМИЗАМ 
У ДОБУ ПРАЗНИНЕ

Посматрано из историјске перспективе, разумевање стату-
са филозофије и судбина филозофа, нужно подразумева дија-
лошки однос филозофије не само према самој себи, власти-
тој традицији и будућности, него и темељни критички однос 
према другим облицима са/знања, као и према стварности или 
историјском контексту у којем настаје и развија се као епохал-
на мисао времена. Својим стваралаштвом, интелектуалним и 
друштвеним ангажманом, Небојша Кузмановић потврђује ову 
тезу.

Филозоф по образовању и начину размишљања, овај пес-
ник по унутарњој вокацији, у јавни живот се укључује поет-
ском збирком „Боје бунила“ (1989) у којој укрштај ерудитив-
ног и лирског као да наговештава будући развојни пут инте-
лектуалног ангажовања у времену у којем историја проговара 
из својих онтолошких дубина. Целокупна Кузмановићева ин-
телектуална биографија и самосвесни друштвени активизам 
управо и настаје из јасне аксиолошке представе о времену, ње-
говим ћудима и менама, изазовима и могућностима.

Полазаћи од оваквих претпоставки – било да теоријски 
промшља историју филозофске мисли (на пример, анализира 
филозофски идиом Серена Кјеркегора, родоначелника фило-
зофије егзистенције и егзистенцијализма, тачније његов иди-
оматски дискурс персонализма, било да испитује аксиоме Сар-
трове филозофске антропологије или преиспитује Хегелове 
или Марксове доктринарне ставове или учење критичке тео-
рије друштва, било да се бави компаративним истраживањима 
различитих филозофских и система мишљења и вредновања 
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(на пример, проучавањем ставова Игнација Лојоле и Светог 
Августина, Макијавелија и Бакуњина) – осим што филозоф-
ски проблематизује стварност, Кузмановић показује не једино 
ширину образовања и зрелост методолошког приступа, него и 
отвореност истраживачког духа и (у кантовском смислу) кате-
горичку императивност властитог филозофског, уметничког и 
културолошког погледа на свет и живот.

Стога у опсег Кузмановићеве сталне критичке упитаности 
према окружењу улази, укратко, интегрални фонд наслеђа чо-
вечанства и, у складу са таквим полазиштем, критички се са-
меравају религијске (видети, на пример, зборник беседа Нико-
лаја Велимировића „Душа Србије“), филозофске и социлошке, 
историјске, књижевне, културолошке и друге теме и питања 
која имају пресудан значај за стварање и постојање. У том 
смислу, књига антрополошко-филозофских есеја „Птоломеј-
ски обрт“ (1999), после „Кјеркегорових сфера егзистенције“ 
(1997) а пре „Филозофских мрвица“ (2016) јесте врхунски из-
раз Кузмановићевих настојања да се превреднује „крај века“ и, 
самим тим, укрштај двадесетог и двадесетпрвог столећа, наро-
чито у светлости негативног етичког, политичког и укупног ре-
зултата тог укрштаја, препознатљивог по разградњи и потро-
шености цивилизацијских достигнућа и вредности.

Назирући се и кристалишући у претходним књигама, идеја 
потрошености па чак и обесмишљености највиших вредности 
човечанства – а коју добро илуструје наслов књиге францу-
ског филозофа Жила Липовецког „доба празнине“ (иначе јас-
но препознатљива и у делима не тако малог броја мислилаца 
какав је, на пример, холандско-немачки филозоф Петер Сло-
тердијк) – по Кузмановићевом разумевању прераста у замисао 
својеврсног „новог конзервативизма“ схваћеног као повратак 
старим вредностима које су омогућиле тзв. звездане тренутке 
човечанства. Поједностављено говорећи, у свету у којем је чо-
век протеран из рајског врта а Бог усмрћен, препород је могућ 
управо кроз повратак исконској људској природи и, наравно, 

Богу (изнад којег, као највиши аксиолошки критеријум, Кузма-
новић ставља Слободу!)

А да овакав поглед на најважнија онтолошка и онтичка 
питања не би био схваћен као још једна есхатолошка бајка у 
историји теозофских идеја, Кузмановић се усредређује на стр-
пљиво промишљање сложених изазова пост-индустријског 
друштва и његове декадентне и аутодеструктивне појаве (нпр. 
отуђење или конзумеризам) које доминирају политичким и 
друштвеним системима такозваних либералних демократија. 
Подразумева се да ова испитивања омогућују и увид у друга, 
другачија и повезана истраживачка питања као што су однос 
индивидуе, масе и елите.) Инситирајући на свом становишту 
као индивидуалном сведочанству, Кузмановић не подлеже 
наивном уопштавању и формалистичкој генерализацији горе 
поменутих, драгоцених теолошко-филозофских увида. За-
хваљујући естетички самодовољној отворености духа, вредно-
сти по себи, Кузмановић не остаје ума заробљеног „великим 
темама“ него источник својих мотивација за сазнање изнова 
налази у поезији (нпр. у спису „Протоисторијски елементи у 
поезији Ивана В. Лалића“), али и у проширивању тематског 
круга истраживања.

Проширујћи ову тематику, Кузмановић се усмерава ка 
пажљивијем и продубљенијем испитивању православене кул-
туре коју доводи у везу са књижевним струјањима протокул-
тура Подунавља, Винчанске словесности и цивилизацијским 
устројством Лепенског Вира. Отуда настаје и његова потреба 
за заснивањем протоисторијске методе у изучавању српске 
књижевности. А то изучавање сматра, у компаративном смис-
лу, неодвојиво од других словенских књижевности и култура. 
Такав је случај са словачком књижевности и културом (видети, 
између осталих, спис „Српско-словачке везе као парадигмати-
чан пример словенског заједништва“). У Кузмановићевом по-
духвату она има посебно место, као што у српско-словачким 
односима нарочита улога припада Ристи Ковијанићу, првом 
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лектору Краљевине СХС у Братислави, коме посвећује моно-
графију „Сусретање култура“. Јер за све словенске књижево-
сти и културе постоји формално-моделска и историјско-садр-
жинска матрица, истиче Кузмановић, „словенског истолика“ 
која их суштински и неодвојиво повезује. У том мотивском 
оквиру су несумњиво постављени и други Кузмановићеви ра-
дови, за шта као узоран пример може послужити оглед о Ја-
кобсоновом тексту „Српски змај Огњени Вук и руски еп о 
Всеславу“.

„Словенски истолик“ (замишљен као вишезначан а не као 
једнозначан појам богатства разлика) или комплементарна 
идеја (да се послужимо синтагмом Јана Кмећа и Јана Кола-
ра) „словенске узајамности“, подразумева процват и препород 
словенског заједништва као алтернативе глобализму и постне-
околонијализму либералне демократуре. Методолошки и фор-
мативно, практиковање у претходној реченици укратко описа-
них идејних аксиома, обезбеђује превазилажење Бодријаровог 
„аксиолошког песимизма“ (у погледу којег су са њим сагласни 
и други филозофи, на пример, Липовецки и Лиотар).

То је прави начин да се, уместо „доба празнине“, успоста-
ви „пунина бића“ (како би рекао Жан Бофре) и отвори простор 
за „стоички оптимизам“ такозваних малих народа (које је Иси-
дора Секулић називала „шодером историје“, дакле, њеним гра-
дивним материјалом а не креаторским елементом). То је лек 
против даље „аморфизације“ народног карактера „недржавних 
народа“ у суочавању са „кристализацијском“ моћи западне 
цивилизације.

И проширени круг истраживачког настојања (видети, на 
пример, „Буђење парламентаризма – зора демократије“, књигу 
разговора са истакнутим личностима), развија се у оквирима 
овако постављеног формалног-историјског и дневно-политич-
ког оквира. Неупитан у погледу националног и политичког 
става, јасних координата аксиолошког система, огашавајући се 
као (путописац и) новинар, Кузмановић у ову мозаичну слику 

савремене стварности уклапа и судбину Жулијана Асанжа 
(у тексту „Империја и слобода“), али и друге фракталне са-
држаје (на пример, статус и проблем Косова и Метохије или 
НАТО бомбардовања као политичко-правна и надасве морална 
питања).

Настало на основу значајних увида у теоријску и светов-
ну структуру стварности, осим радозналости и ширине по-
гледа, чистоте срца и интелекта, стваралаштво Небојше Куз-
мановића, осим препознатљивог става, препоручује и стилска 
једноставност.

Панчево, 1. децембар 2016. Др Милан Орлић
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БОЈЕ БУНИЛА

Жарко Димић

Ова невелика песничка збирка оваплоћена је у једном 
скромном издању такође невеликог, али надасве занимљивог 
издавача („То јест“ који своје средиште има у гнезду војвођан-
ских (а и шире) талената и младих стваралаца). Филозофски 
факултет у Новом Саду је право место оваквих дешавања. 
Но, да се ми ипак вратимо Небојши Кузмановићу и овој за-
нимљивој песничкој књижици. „Боје бунила“ не припадају 
класичној и заокруженој песничкој целини. Кузмановић ту 
потенцијалну замерку разбија врло суптилним насловом и на 
тај начин оставља јасан траг свог поетског кретања. Стихови 
су му, иако слободни, врло компактни. Сукоб наученог, где са 
једне стране срећемо књишког филозофа, а са друге на први 
поглед несигурно поетско биће, што наилази на прво трње. 
Кузмановић се ипак храбро и свесно упушта у такву помало 
неравноправну борбу, али му се срећа осмехнула. Пажљиво и 
лагано, ходајући од стиха до стиха, од песме до песме, прола-
зећи поред занимљивих илустрација (Пекана?) које, чини се, 
намерно интервенцијом аутора у ствари попуњавају празнину 
које је Кузмановић свестан, ослобађајући читаоца да се опусти 
и са нестрпљењем и задовољством приведе крају читање ове 
књижице.

Кузмановић није имао намеру, чини се, да високо подигне 
једра своје песничке барке, али и ово мало колико је хтео го-
вори нам да је надасве талентован (можда је само то и хтео да 
каже овом књижицом) и да му поезија није непозната са оне 
занатске стране. У сваком случају радује да професор марк-
сизма објави своју интимну песничку слагалицу из које бих 
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издвојио неколико заиста занимљивих песама. Истина и по 
приступу, вокацији и поетици различитих, али пуних енергије 
сукоба који су веома добро спроведени, понекада остављени 
без милости и нерешиви, али ипак увек докучиви.

Сањивост Небојше Кузмановића је буквално обојена бу-
нилом. Ако хоћете да нешто ипак лирско доведете у везу са 
бунилом, а да се након тога расаните потражите у књижарама 
Кузмановићеве „Боје бунила“. Можда, ако ништа друго, почне-
те редовније одлазити на часове марксизма. Кузмановић је по 
струци управо професор марксизма, истина незапослен, али 
можда је то управо онај песнички крајичак из кога све крене. 

Надам се да ћемо имати и то задовољство да се још који 
пут на овакав или сличан начин сусретнемо са Небојшом Куз-
мановићем. „Праскозорја цветног лутка“, „Игра са Атланти-
ком“ и „Скок“ су, чини се, заиста права компактна песничка 
остварења. Као што волим увек рећи, често је довољна и једна 
добра песма да се оправда хартија, на миру „изује“ и оде на 
починак. Код „Боја бунила“ набројао сам три добра разлога и 
онај четврти ликовни, да се опустите или при путовању, док 
чекате девојку, латите читања. Сигурно ћете брже путовати, 
а девојку на своју „срећу“ можда и избећи. „Боје бунила“ су 
ипак чудна и делујућа творевина.

______________

(Небојша Кузмановић, „БОЈЕ БУНИЛА“, „То јест“, Лист 
студената Филозофског факултета, Посебна издања бр 3, Нови 
Сад 1989. Приказ књиге је објављен у часопису „Кровови“, 
Сремски Карловци, септембар/децембар 1989.)

СЛАСТ УМОВАЊА

Дејан Ђорић

Небојшу Кузмановића (1962) знамо као једног од значај-
них представника нове војвођанске интелектуалне сцене (ту 
су и Александар М. Петровић, Зоран Ђерић, Саша Радојчић, 
Јован Зивлак, Петру Крду). Кузмановић је радио у више редак-
ција часописа, био је уредник у некад сјајној издавачкој кући 
Књижевна заједница Новог Сада, а 1994. основао је издавач-
ку агенцију „Источник“. Есеје и научне радове објављивао је 
у новосадским „Пољима“, „Савремености“ и београдским 
„Новим идејама“. Његова књига „Кјеркегорове сфере егзи-
стенције“ којом се озбиљно представља философској читалач-
кој публици опремљена је потребним научним апаратом који 
олакшава праћење текста (рецензија Саше Радојчића, фусноте, 
резиме на енглеском, библиографија, регистар имена, белешка 
о аутору и издању).

Кузмановићев текст нас литерарним, философским и исто-
ријско-биографским методима уводи у различите проблеме 
Кјеркегоријане. До сада се код нас није појавила оваква сту-
дија, мада су све важније Кјеркегорове књиге преведене. Кјер-
кегор је остао некако по страни у нашој философској тради-
цији која је у новије време преживела лом од марксизма ка 
православљу. С друге стране, Кјеркегорово радикализовање 
старозаветне и хришћанске проблематике, према којој је успо-
ставио однос још као дечак (Христ га је и одбијао и привлачио 
у силним душевним екстремима), одбијање немачке идеали-
стичке философије у виду аскетског, кафкијанског индивиду-
ализма, потенцирање егзистенцијалних проблема, персонали-
зам, нису од њега могли створити личност која би оставила 
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трага у српској философији. Попут Шопенхауера, Кјеркегор 
мрзи Хегела, изражава се есејистички и трага за религијским 
кључем човекове личности. Цео његов живот (1813-1855) про-
текао је у емфази. Живео је четрдесет две године, а за двана-
ест година реализовао је цео свој опус од око петнаест књига.

Сва та различита онтолошка преструктурирања Кјеркего-
рове критичке свести која тежи да оголи религијске пробле-
ме до краја и да их анализира (што је код већине мислилаца и 
сензибилних људи праћено духовним кризама), прати ова не-
велика, али поуздано и надахнуто написана књига. Као прави 
читалац Кјеркегора, Кузмановић га не сагледава из опције но-
вог нихилизма, којом се у постмодерни својата Ниче (који је 
као и Вагнер презирао модерног човека и модерну уметност), 
већ готово литерарно извлачи и проширује велика питања која 
отвара Кјеркегор. Стога се ова студија не чита као аналитич-
ка, постструктурална заврзлама или као шизоидни постмо-
дерни фрагмент. Она отвара дијалог са читаоцем и у њој свака 
реченица нуди сласт умовања. То и јесте заборављени смисао 
философије.

______________

(Небојша Кузмановић: „Кјеркегорове сфере егзистенције“, 
Кровови, Сремски Карловци 1997; Дневни лист Борба, рубри-
ка „Свет књиге“, страна III, Београд 1998.)

КЈЕРКЕГОРОВЕ СФЕРЕ 
ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

Саша Радојчић

Књига „Кјеркегорове сфере егзистенције“ Небојше Кузма-
новића представља допринос домаћој филозофској литерату-
ри. У питању је књига монографског типа, посвећена једном 
уже дефинисаном кругу проблема везаних за филозофске кон-
цепције данског мислиоца Серена Кјеркегора, родоначелника 
филозофије егзистенције и егзистенцијализма.

Кузмановић је испољиио познавање Кјеркегорових глав-
них радова, као и способност да указује на битне проблеме који 
проистичу из, уосталом коректно изложених, Кјеркегорових 
ставова. Овај учинак би требало нагаласити, пошто карактер и 
стил текстова данског филозофа - уметника (како га Кузмано-
вић третира), објективно отежава појмовно обухватање и изла-
гање. Метафоричан, често полемички оштар, још чешће есеји-
стички отворен, а увек за појмовно мишљење неподношљиво 
личан, Кјеркегоров „говор“ је требало преводити у појмовно 
јаче организоване кругове, дисциплиновати његове слике, исти-
цати консеквенце које следе из одређених Кјеркегоровох теза, а 
притом остати веран, не само слову, већ пре свега духу његове 
мисли: задатак који Кузмановић, углавном, добро испуњава.

Као посебну вредност Кузмановићевог дела о сферама ег-
зистенције код Кјеркегора, ваљало би истаћи пажљиве анали-
зе душевних својстава сваког од три ступња који су по Кјер-
кегору, могући као човеков основни став: естетички, етички и 
религиозни, као и приказе типичних ликова за сваки од ових 
стадијума и његових варијанти. У овим деловима налази се и 
сасвим јасна информативна вредност Кузмановићевог рада.
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У оквиру ових анализа, најзанимљивије и најдалекосеж-
није, чини се да су оне које се тичу религиозног животног ста-
дијума: на више места нас Кузмановић, следећи Кјеркегорове 
мисли, уводи у сопствена размишљања о религији и важније, 
човековој потпуној изолованости, која је безнађе и бесмисле-
ност. „За Кјеркегора то је хришћански лични Бог, који је апсо-
лутно трансцендентан и ирационалан, за Хегела то је светски 
дух, који је такође трансцендентан и рационалан, за Маркса то 
је будуће друштво, без противуречности, које је рационалност, 
али и трансцендентност. А за индивидуу, која је ослобођена од 
ових општости, то је други човек као иманентност – као човек 
који је сада и овде“. Овим ставом, али и приказима Марксове и 
Кјеркегорове критике религије, Кузмановић показује одређену 
блискост са мишљењима критичке теорије и њених комуника-
тивно теоријских деривата.

Књига Небојше Кузмановића, „Кјеркегорове сфере егзис-
тенције“, представља рад једног младог филозофа, који је 
успео да покаже на који начин једна мисаона позиција из прве 
половине XIX века и данас задржава своју, сасвим јасно од-
ређену, актуелност.

______________

(Приказ књиге: Небојша Кузмановић, „КЈЕРКЕГОРОВЕ 
СФЕРЕ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ“, „Кровови“, Сремски Карловци 
1997; Објављен у: Часопис за културу и уметност „Поља“, бр. 
412/413/414, стр. 89; Нови Сад 1999/2000)

ПУТЕВИ НАРОДА И КУЛТУРА

Александар Корбутовски

Српски и југословенски културни модели и обрасци у 
књижевности, сликарству, филму и другим областима углав-
ном не могу да буду базирани на искуствима и формама, а 
поготову садржајима англосаксонске субкултуре. То је са-
свим бесмислено. Сам по себи такав приступ био би негација 
наших већ утврђених и познатих културних модела и форми. 
То би отприлике био мото и закључак, веома добре, и веома 
студиозне збирке есеја коју је саставио Небојша Кузмановић 
– млад аутор, поготову што се ове проблематике тиче (рођен 
1962), који је низ година сарађивао у многим стручним часо-
писима, који излазе у Београду, Новом Саду, Сремским Кар-
ловцима и Републици Српској („Кровови“, „Свеске“, „Писац“, 
„Адреса“, „Дневник“), а и сам је основао, и неколико година 
водио издавачку кућу „Источник“ у Новом Саду.

Ова књига есеја обухвата три поглавља, тематски одвојена, 
али тако да једно поглавље представља увод у друго. Прва два 
поглавља представљају својеврсну историју филозофске мисли 
код различитих европских народа, њихове подударности и ми-
моилажења. Полемички, али уз пуно уважавање мисли и ставо-
ва Игнација Лојоле, Светог Августина, Макијавелија, Бакуњина, 
Кјеркегора и утицаја различитих филозофских и религиозних 
образаца и мисли, доводи читаоца на најосетљивији део терена, 
а то је положај, опстанак, интеграција и развој српске културе и 
српског национа у односу на доминантне културне, филозофске 
и политичке токове, који данас постоје у савременом свету.

Трећи део књиге садржи неколико текстова који пред-
стављају разматрање неких раније објављених књига Јована 
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Деретића, Александра Петровић, Драгана М. Јеремића, Дра-
гише Васића, као и текст којим коментарише изложбу слика 
и предавање које је 1995. године одржао публициста и сликар 
Драгош Калајић у сремскокарловачком „Стефанеуму“.

Кузмановићева књига ће добро доћи многим људима који 
на овај или онај начин делују у култури, било као аутори, ства-
раоци, било као критичари или есејисти. Неспорна је чињени-
ца да многи млади аутори данас најпре имају контакт са суб-
културом, која и није баш тако интернационална, већ је само 
англосаксонска, а не са традиционалним, националним и ев-
ропским културним обрасцима и моделима.

Књига „Птоломејски обрт“ Небојше Кузмановић одража-
ва један став. Тај став је аутономан, плод је студиозног рада 
и промишљања, с тим што, да тако кажем, књига има „отво-
рен крај“, јер се развој филозофске мисли нигде и ни са чим 
не завршава. Историја се непрестано догађа и доноси новине 
којима се треба прилагођавати, али истовремено и прилагођа-
вати новине самој национално, или у случају јединке, аутор-
ској суштини.

Београд, фебруар 2001.

______________

(Приказ књиге: Небојша Кузмановић, „ПТОЛОМЕЈСКИ 
ОБРТ“, књига есеја, ЛДИЈ, Ветерник 2000; Објављен у: „Кро-
вови“, часопис за културу и уметност, Сремски Карловци 
2000/2001, год. 14/15, бр. 47/49, стр. 92)

ЧИТАЊЕ И КОНТЕМПЛАЦИЈА

Јово Радош

Иако је „дућанџијска психологија“ углавном довршила 
посао на успостављању стандардизованог менталитета савре-
меног човека, по коме ништа друго нема вредност осим онога 
што се може изразити у шифрама, извесно је да још опстоја-
вају поклоници духа који се друже са књигом и граде сопстве-
ни мисаоно-посматрачки однос према свету. Њихова оријен-
тација ка литератури, читању и дубинским промишљањима о 
разнородним темама времена у коме живимо, само потврђују 
давно изречену истину да бити истински интелектуалац значи, 
пре свега, бити у сталној упитаности према властитом окру-
жењу. Све изван тога, како је говорио Хосе Ортега и Гасет, ин-
телектуалцу изгледа као паразитизам.

Небојша Кузмановић (1962), публициста, песник и исто-
ричар књижевности, један је од оних који, у складу са изре-
ченом парадигмом, свој интелектуални активитет усмерава ка 
праћењу новообјављених књига на подручјима религије, соци-
ологије, философије, историографије и књижевности, пишући 
о њима краће или дуже осврте, приказе и есеје. Тако је од 
текстова објављених последњих десетак година у „Пољима“, 
„Свескама“, „Дневнику“, „Крововима“, итд. настала књига 
„Птоломејски обрт“, чијим насловом аутор сугерише потребу 
враћања старим вредностима, пошто је, како су истицали хо-
ландско немачки философ Петер Слотердијк и Француз Жил 
Липовецки, европска цивилизација видно угрожена постмо-
дерним временом празнине. Овај став, чини Кузмановићеву 
препознатљиву окосницу у аксиолошком прилажењу већини 
других проблема. А они се крећу, у распону од оних који су 
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превасходно теолошко-философског карактера, преко оних 
који су везани за питање индивидуе, елите и масе, до оних 
који се тичу аутохтонистичких истраживања српско-словенске 
повесности. Ту се поред осталог, говори о књигама Игнација 
Лојоле, Јустејна Гордера, Серена Кјеркегора, Хосе Ортеге и 
Гасета, Мориса Жолија, Освалда Шпенглера, Хенрија Дејви-
да Тороа, Етјена де ла Боесиа, Ериха Фрома, Артура Кестле-
ра, Драгише Васића, Драгана Јеремића и др. Истовремено, 
читаочева пажња се усмерава и на теоријска промишљања 
о сложеним темама које извиру из феномена индустријског 
друштва и техничке цивилизације, а чије су изразите последи-
це отуђење и декаденција човека. Такође се покушавају изве-
сти и својеврсна дијагностицирања латентних и манифестних 
стања демократије и либерализма, културе и уметности.

Незаобилазан предмет ауторовог интересовања пред-
ставља, разуме се, и колективитет српског народа, код кога се 
историјски преплићу судбинска трагичност и херојско узди-
зање. Књиге оваквог жанровског усмерења, као што је Кузма-
новићев „Птоломејски обрт“: имају, неоспорно, и информатив-
ни и духовно-подстицајни карактер и значај. Оне нас упућују, 
како на универзалне, тако и на актуелне проблеме човековог 
битисања, наговештавајући могуће правце нашег ангажовања 
у интелектуалном и људском смислу. 

______________

(Оглед поводом књиге: Небојша Кузмановић, ПТОЛО-
МЕЈСКИ ОБРТ, „ЛДИЈ“ Ветерник 1999; Објављен је у књизи: 
Јово Радош, „Читање и контемплација“, есеји, Књижевни клуб 
„ДИС“, „Сунчаник“, „Атом маркетинг“, Бачка Паланка 2001)

ИГРА ПРЕРУШАВАЊА

Јово Радош

Како је философ углавном „туђинац у свом времену“ (Ф. 
Ниче), њему је у опирању актуалним и владајућим предрасу-
дама неопходна својеврсна самозаштита и нужна самоодбрана. 
Слабашан и немоћан (јер му ништа није дато, а све му је зада-
то), он спада у једну од оних врста које су изложене неповољ-
ним ћудима околине и убрзаном изумирању. Осим, наравно, 
у случајевима благовремене промене вокације и његовог пре-
ображаја у „дворску будалу, лукавог интриганта, саветодавца, 
или, високог чиновника, чувара визија и идеја суверене воље“ 
(Б. Павловић). Ипак, да би, колико толико, сачувао своју неза-
висну позицију, философ, најчешће, као средство самоодбра-
не, користи иронију (eironeia), или, пак, служи ставом слобод-
ног мислиоца прерушеног у лудака. Ова последња улога се, 
изгледа, показала најприкладнијом, јер се, од времена када је 
Талес занесено посматрајући звезде пао у јарак, философ и лу-
дак често доводе у синонимну везу.

Тако Милан Ковачевић (1938-1988), у својој постхумно 
објављеној књизи „Имитације“ (приређивач Небојша Кузма-
новић), градећи однос према свету и друштву кроз изражен 
субјективитет и противљење свакој униформности („сваки 
човек има свој нос“), обилно се користи не само иронијом, 
алузијом, пародијом, или загонетним и вишесмисленим го-
вором „сулудог философа“, већ своје казивање, чак, камуф-
лира и рухом поетске фантастике. Та индиректност и ви-
шеслојност израза јесу за њега најпримеренији пут да се 
онај „који сумња у све“, и који као пас „лаје на све и сва-
ког“, растерети и ослободи својих „тешких мисли“, и да кроз 
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