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Збирку посвећујем новој младој генерацији, којој су сви ковачи ковачи ковачи ковачи 

лажног прогресалажног прогресалажног прогресалажног прогреса обећавали будућност, а крадљивци њене слободе 

у садашњости опортунистички дуги марш кроз институциједуги марш кроз институциједуги марш кроз институциједуги марш кроз институције. 

Време је да схвати да њен спас лежи у борби и стваралаштву, 

којим једино може да оствари самоослобођење и измени свој 

садашњи положај и перспективу. Јер, стварати значи одупрети стварати значи одупрети стварати значи одупрети стварати значи одупрети 

се, одупрети се значи стваратисе, одупрети се значи стваратисе, одупрети се значи стваратисе, одупрети се значи стварати! (Хесел). 

                                                                                     Аутор
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ППППредговорредговорредговорредговор    

----    Призивање Прометеја Призивање Прометеја Призивање Прометеја Призивање Прометеја ––––    поетска поетска поетска поетска 
реактуелизацијареактуелизацијареактуелизацијареактуелизација    човековог права на човековог права на човековог права на човековог права на 

побуну и самоослобођењепобуну и самоослобођењепобуну и самоослобођењепобуну и самоослобођење----    

 
„Шта је побуњени човек? 

Човек који каже НЕ... 
Бунимо се – значи постојимо!... 

Метафизичка побуна је чин 
којим човек устаје против 

свог положаја и положаја 
целог света... Човекова побуна 

завршава се као „метафизичка револуција“ 
(Албер Ками: „Побуњени човек“) 

 
„Побуна ће 

Песникову реч 
Пробудити“ 

(Чеслав Милош) 

 
Књига песама „Буђење Прометеја“ представља 

литерарни покушај да се језиком рефлексивно-
медитативне поезије проговори о судбини човека/чове-
чанства у савремености.  Обнова мита о Прометеју овде 
је само метафора и парабола о отуђености човека, 
његовој поробљености, новим невидљивим ланцима, 
медијске манипулације/симболичког очаравања („меке 
диктатуре“), окованим у савремени поредак капитал 
односа/моћи. 
 Ови поетски записи представљају крик очаја и 
наде; поетизовану рефлексивну критику деперсонализо-
ваног/онечовеченог света масовног потрошачког 
„друштва спектакла“. Али и покушај призивања 
Прометеја, заштитника слободе – да се пробуди и 
ослободи  човека модерних утвара и окова, као и да 
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новом побуном врати људе на пут борбе за хуманизацију 
друштва/ољуђивања света. Аутор сматра да је, заједно са 
стваралаштвом, „побуна суштинска човекова димензија“ 
(А.Ками), те да се са побудом за побуну рађа буђење 
свести о новим алтернативама: о могућем бољем, 
праведнијем и слободном свету. Аутор верује 
песниковим речима да „и после свега/треба пронаћи 
наду... Кроз туђе срце/води прави пут/ко другачије 
путује/наилази на таму“! (Б. Миљковић). 
 Борхес је својевремено записао да нема велике 
литературе без митова. Наравно, до позивања на њих – 
или функционално коришћење као метафоре у поетици, 
не гарантује, само по себи естетски квалитет и висок 
домет уметничком стваралаштву. У доба „друштва 
спектакла“ и homo ludensa, потрошачког-хедонистичког 
начина живота, све је мање аутора који се баве 
ремитологизацијом у поетској транспозицији свог 
уметничког света. Па ипак, има их... Употреба митова у 
литератури 20. века и данас представља својеврсну 
реакцију на феномен отуђености човека који је завладао 
светом. С правом Хедер Ентеринг Киндергатен 
поручује: „Митови су штитови против социјалне и 
духовне куге коју производи потрошачко доба“. 
 Старогрчки мит о Прометеју инспирисао је многе 
уметнике (песнике, сликаре, вајаре) од антике до данас. 
Легенду о њему најпре, уметнички транспоновану, 
налазимо код Хесиода грчког песника у његовом 
драмском спеву „Теогонија“. Прометеј је овде дете 
Титана Јапата што се опире Дивовој самовољи... Но, тек 
ће славни драмски писац/песник Есхил у својој трагедији 
„Оковани Прометеј“ приказати теомахију Прометеја. У 
вези с тим делом хелениста Милош Ђурић (у студији 
„Историја хеленске књижевности“), између осталог, 
пише: „Есхилов Прометеј је најграндиознији лик који је 
икад изашао на позорницу. Он је смеони борац за правду, 
револуционар, богборац, новатор који иде новим 
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путевима... Есхил је Прометеја учинио представником 
необуздане човекове тежње за напретком; тежње која не 
познаје никакве препреке и не плаши се никаквих 
страдања“. 
 Много векова касније, негде у пролеће 1818. г. 
енглески песник Перси Б. Шели, надахнут митом о 
Прометеју, француским просветитељством, актуелним 
класним борбама, али и резултатима грађанске револу-
ције, чије је свете лозинке видео у „Истини, Љубави, 
Правди и Слободи“, написао је своје најзрелије дело 
„Ослобођени Прометеј“, лирску драму у четири чина. У 
свом предговору писац, између осталог, каже: „Прометеј 
је оличење највишег моралног и интелектуалног 
савршенства, вођен најчистијим и најискренијим 
мотивима, не би ли остварио најбоље и најплеменитије 
циљеве човечанства“.  
 У свом есеју „Одбрана поезије“ (1822) Шели, 
између осталог, пише да је поезија као дар божанског 
надахнућа, квинтесенција духа, својеврсна синтеза ума и 
срца и као таква „корен и цвет свих осталих система 
мишљења“. По њему, песма је „слика живота у својој 
вечној истини“, а песници су „непризнати законодавци 
света“. Шели је веровао у прометејску моћ поезије да 
снагом имагинације мења свет; да лепотом свог ероса 
дарује љубав и слободу човечанству: да служи 
хуманизацији друштва и еманципацији човека. 
Романтичарски надахнут Шели, је у свом добу, следио 
револуционарне идеале хуманизма и утопијску визију о 
будућности друштва без класа и социјалних неправди. 
Отуда његово мотивско враћање легенди о Прометеју, 
као симболу побуне, Слободе, правде, доброчинства и 
саможртвовања, није нимало случајно. Шели је веровао у 
неопходност револуције и, у својим песмама, отворено 
позивао народ на револуцију:  

„Устајте попут лавова из сна 
У великом броју 
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Збаците своје ланце на земљу попут росе 
Која је на вас у сну пала 

Вас је много, а њих шачица јада“! 
 Вођен револуционарним идеалима, са вером у 
долазећу слободу и љубав, коју је Прометеј донео 
човечанству, Шели је певао: 

„...али она може да гране 
И да нам сјајно обасја 
Тмурне и бурне дане“. 

...... 
Гледам и видим ја 

Природне и свете лозинке 
Како се попут заставе 
Високо и јарко вијоре 

А народи врве и вичу око њих 
„Истина, Љубав, Слобода“! 

... па Мисао, Дух, 
и Љубав, те Моћи 
што саму Смрт коче 

На нашим ће крилима свуда поћи 
На бездан песма 
Наша сазидати 

Свет којим Дух ће Мудрости владати 
Нови свет човеков 
Узор ће дати 

А дело ће се Прометејским звати“. 
 Прометеј се нашао, не само међу стиховима 
истакнутих песника, већ и на платнима Рубенса... 
вајара... и делима других уметника/књижевника. Он је, 
као метафора, симбол отпора, мучеништва и слободе, 
био инспирација бројних филозофа револуционара и 
устаника: од Сократа, Спартака до Маркса, Гандија, Че 
Геваре, Мартина Лутера Кинга, Менделе, Ноама 
Чомског, антифашиста, и данас антиглобалиста. Не 
мањом магијом Прометеј је привлачио филозофе и 
научнике – истраживаче. Полазећи од прометејске улоге 
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човека у стварању историје, стари Хегел је, у оквиру 
своје филозофије духа и повести, писао о улози 
историјских и неисторијских народа у развоју 
човечанства. Карл Маркс, који је у оквиру своје 
филозофије слободе био фокусиран на истраживање 
револуционарне мисије пролетеријата, својевремено је, 
између осталог, записао: „Прометеј је најблагороднији 
светац и мученик у философском календару“. Жорж 
Гурвич је, у својој студији: „Савремени позив 
социологије“ (1963), у оквиру свог разматрања 
типологије глобалних друштава и односа између 
традиције и револуције, односно степена акционог 
односа свести/човека у изменама друштвене структуре, 
сачинио поделу друштава на: непрометејска и 
прометејска друштва. Такође, савремени социолози 
пишу о креативно-иновативним, имитативно-зависним и 
блокираним/затвореним друштвима. Француски соци-
олог Пјер Навил написао је обимну студију (из области 
социологије рада/револуције) о ослобађању Прометеја: 
„Од алијинације до среће“, која је посвећена истражи-
вању путева и могућности хуманизације рада и 
ослобођења човека, тј. револуционарних промена – од 
„царства нужности ка царству слободе“. 

Плејада носиоца прометејског луча ума и срца 
кроз историју велика је. Овде смо истакли само имена 
неких од њих, чије су идеје/дело прекорачивале границе 
националних и регионалних простора и данас припадају 
својим примером, и порукама, у незаобилазни фундус 
цивилизацијског наслеђа и напретка човечанства, „нашу 
душевну храну и наш вечни живот“ (В. Дјурант).   
 Мађарски писац Бела Хамваш, у студији „Велика 
ризница предака“ (2003) у којој даје преглед најважнијих 
идеја и порука највећих умова света, скоро из свих 
цивилизација, између осталог, о Прометеју пише: „Свака 
цивилизација почиње тиме што је Прометеј с неба 
донео ватру, почиње тиме да зна више него да се бори за 
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пуки опстанак... Сваки људски живот почиње тиме што 
човек уме у самом себи да запали ватру како би умео да 
разликује ниско од високог... Оно што доноси Прометеј, 
то је ватра самопрегора, и богови њега кажњавају зато 
што су посредством ове ватре људи сада доспели до 
таквог савременог знања које је једнако знању богова. 
Самопрегор је извор свезнања. Зато је највећа ствар на 
свету жртва“. 
 Живимо у хипертехнолошком добу глобалног 
капитализма, потрошачког друштва спектакла и меке 
диктатуре снага мега капитала. У доба владавине бога 
Мамона/златног телета, када су супермаркети постали 
нови храмови, а људи „слатки роботи“, киклопчићи. 
Када је левица американизована и интегрисана у 
поредак, а покрети отпора маргинализовани и подељени, 
када се дух слободе гуши бројним облицима симболичке 
манипулације, а потреба за алтернативом као да 
посустаје. У таквом добу безнађа и неспокоја песник у 
мени се побунио. Он трага за изгубљеним митом о 
Прометеју, небили кроз поетизовање ове метафоре, 
пробудио свест о значају слободе у ововременој борби 
човека за његово усправљање, достојанство и хуманизам. 
 И ма колико је Хорхе Фернанде Гонзало у праву, 
када у својој студији „Филозофија зомбија“ меланхо-
лично  пише о зомбијевском концепту - као савременој 
метафори отуђеног, распарчаног човека у свету; а слично 
њему, у својој студији „Дионизијев посао“, Мајкл Харт и 
Антонио Негри указују: „Чини се да су вампири и зомби, 
више него икад, најбоље метафоре помоћу којих се може 
окарактерисати савремена превласт капитала у свету“, 
треба истаћи да још увек није све изгубљено, да игра није 
завршена. Или, како је то формулисао Хуан Адолфо 
Васкез: „Освајање још није завршено, а није завршен ни 
отпор освајању“! Све те противречности указују да је 
зрело време за побуну, јер како је писао Ками: „Побуна 
се рађа из призора безумља, пред неправдом и 
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несхватљивом судбином... Раније уљуљкиван компро-
мисом, човек се наједном нађе пред избором: Све или 
Ништа“! 
 Савремено човечанство данас се налази на 
раскршћу и пред таквим избором. Зато је у праву стари 
револуционар, антифашиста и левичар Стефан Хесел 
када, у свом манифесту „Побуните се“!, истиче/поручује: 
„Одговорност човека није у рукама ни власти ни богова... 
Ми ветерани покрета отпора и слободе, позивамо младе 
нараштаје: преузмите штафету, побуните се! Јер, 
стварати значи одупирати се, одупирати се значи 
стварати!“ Сличну прометејско-патриотску поруку 
упутио је књижевник Добрица Ћосић у форми „писмо 
студентима из Србије који бораве  у иностранству, на 
њихов позив: „Универзални постулат људског биствова-
ња и нашег опстајања је борба. Борите се! ... Вратите 
се у отаџбину да се борите за препород и спас Србије!“ 
 Дозивање Прометеја у сплету ових лирских 
записа који су пред вама, само је покушај да се охрабре 
људи, млади нараштаји, у потрази за алтернативом, 
насупрот садашњим облицима поробљавања и унижа-
вања човека. А алтернативе нема без борбе и 
стваралаштва! Јер, како рече афрички песник: „Увек 
побеђује само онај/који зна да умире“, или наш велики 
„Ловћенски Прометеј“ Његош: „Нека буде борба 
непрестана/Нека буде шта бити не може (...). Благо 
оном ко довијек живи, имао се рашта и родити“. 
 Ако бисмо желели поентирати, на ову тему, за 
уметнике вечно изазовну и увек отворену, - о мисији 
Прометеја, тог апостола Борбе, Слободе, Правде и 
дарежљивости – онда бисмо могли истаћи: да је са 
Прометејом рођено човеково право на побуну против 
свих облика ауторитарности, тираније и неправде. 
Његовим чином побуне против Зевса, симболички се 
раскида са схватањем да је историја дар богова и владара 
и отпочиње стварање историје која је дело људи.  
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Легенда о Прометеју, дакле, обзнањује проме-
тејску моћ човека да, насупрот боговима и свим 
тоталитарним поретцима, има не само право на побуну 
већ и способност за самоослобађање и стварање света по 
људској мери правде и слободе. Јер, једино њихово 
јединствено остварење у пракси може гарантовати развој 
човечанства у будућности као братства/заједнице 
равноправних народа и грађана. Залога такве перспекти-
ве света јесу нови Прометеји, њихов самопрегор и 
перманентна побуна против свих облика понижавања и 
поробљавања човека.  

Зато је насупрот садашњој тенденцији  да се - 
кроз ширење културе зависности, апологетске „веселе 
науке“, симболичке доминације и политичке коректно-
сти - пацификује и у новим ланцима окује савремени 
Прометеј (што својим опортунизмом и слуганством 
помажу како Кербери нове деснице тако и манекенски 
подрепаши прозелитске, салонске „кавијар левице“), 
неопходно упорно и доследно призивати/ будити све 
актере прометејске моћи у савремености у борби против 
предаторске неоколонијалне експанзије мега капитала а 
за ослобођење човека и ољуђивање света. У тај нови, 
шаролики мозаични фронт отпора и ослобађања, на 
плану симболичке моћи – ума и срца - значајна мисија 
припада науци и уметности. Снагом своје истине, 
имагинације и „креативне деструкције“, њихови после-
ници могу допринети препознавању „будућности која је 
почела“ и тиме омогуће да нове генерације младих, у 
потрази за својом звездом, остваре свој „јуриш на 
небо“/искорак у историјско време - у борби за слободнији 
и праведнији свет, за своје самоослобођење. У 
супротном, човечанство ће се суочити са новим 
постмодерним тоталитаризмом, перспективом Орвелија-
не: слике будућности у форми једне чизме како гази 
људско лице – вечно! 

                                                                                   
Аутор 



 

� 
I 

Пред Сфингом  

Прометеја 

 
„Мрзим све богове,  

за моју помоћ,  
Што ми кривдом враћају... 

Даривалац сам ватре 
Ослободио сам људе од кошмара смрти 

Побудио сам у њима слепе наде 
Непријатељ сам Зевсов... 

Јер сам одвише волео људе“! 
(Есхил, Оковани Прометеј) 

 
„Прометеј ће једног дана  

подићи сунце среће над овај свет; 
кад ће судњи час?“ 

(Шели, Ослобођени Прометеј“) 
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� ББББоговиоговиоговиогови    � 
 

Човек je 

Измишљао богове 
Пo свом лику и прилици 

Митове и легенде 
Насељавао шуме снова 

Својом маштом 
Уздизао их 
До небеса 
A oнда је 
Заборавио 
Да су oни 
Његово делo 
Пoчеo је 
Да се осећа 
Као мрав 

Пред Голијатом 
У сенци џина 
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·ООООрфејево срцерфејево срцерфејево срцерфејево срце    · 
 

Уз помоћ Посејдона 

Ha обалама Егеја 
Испод красног Олимпа 

Нађох 
Од жудње за Еуридиком 
Изгорело Орфејево срце 

Чуваху га медузе 
У тајној шкрињи 
Одисејевог брода 

 
После бродолома 
Оно отплута 
У дубине мора 

Ha таласима плиме 
Једног дана 
Шкриња доспе 
Ha обале мора 

 
У потрази 

За најлепшом шкољком 
Овог лета 

Mope ми дарива  
Црно срце Орфеја 

 
 
 
 




