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Бо га ши но вић Буд ма ни, Ани ца Бо што вић и Ни ко ла Мар чи, док за вр шни 
пе ри од обе ле жа ва ју: Ма ро Зла та рић, Ан тун Фер ди нанд Пу ти ца, Пи јер ко 
Сор ко че вић и Мар ко Бру е ро вић. Об ја вљи ва њем Гун ду ли ће вог Осма на 
и ства ра ла штвом пи са ца пр вих де це ни ја XIX ве ка, по ау тор ки, за вр ша
ва се ду бро вач ка књи жев ност, по ста ју ћи део књи жев не исто ри је.

Син те за Зла те Бо јо вић, Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти, ис
црп но шћу у об ра ди обим не гра ђе, као и ва ља ном ар гу мен та ци јом, пред
ста вља зна ча јан до при нос осве тља ва њу књи жев но сти од ре не сан се до 
ра ци о на ли зма. По ред то га, ово де ло отва ра и те ме за да ља ис тра жи ва ња 
и те о риј ска про ми шља ња, бу ду ћи да Град, и у са свим из ме ње ним окол
но сти ма, на ста вља свој кул тур ни жи вот на те ме љи ма ста ре ду бро вач ке 
књи жев но сти. И у пе ри о ду оку па ци је Ду бров ник жи ви кроз ства ра ла
штво, не та ко ве ли ких, али сва ка ко зна чај них пи са ца по пут Ник ше Гра
ди ја, Ива на Сто ја но ви ћа, Ма ти је Ба на и дру гих. 

Би ља на ЋИ РИЋ

О ЖУД ЊИ ЗА РАЗ ЛИ ЧИ ТО ШЋУ

Ар тур Лав џој, Ве ли ки ла нац би ћа: Про у ча ва ње исто ри је јед не иде је, пре
ве ла Го ра на Ра и че вић, „Ака дем ска књи га”, Но ви Сад 2014

Са мо јед на ствар је по треб на: Све
Оста ло је та шти на над та шти на ма.

Г. К. Че стер тон

Ве ли ки ла нац би ћа Ар ту ра Лав џо ја (1873–1962), ка ко се на по ми ње 
на ко ри ца ма књи ге, на стао је у фор ми пре да ва ња ко ја је ау тор др жао на 
Хар вар ду 1932. и 1933. го ди не и сте као је ре пу та ци ју ка ме на те мељ ца 
„исто ри је иде ја”. Књи га се та ко ђе узи ма као основ исто риј ских и фи ло
зоф ских ана ли за 20. сто ле ћа и сто га је по све нео бич но да се све до не дав
но ни је по ја вио њен пре вод на срп ски је зик. Ка да је од већ реч о пре во ду 
и опре ми књи ге, по сао је учи њен на ви со ком ни воу и по ви со ким стан
дар ди ма: зве зди ца ма су да ти и пре во ди ла тин ских ци та та, уо би ча је них 
фра за или по ја шње ња по је ди них ме ста, а ци та ти ко ји се од но се на књи ге 
ко је су од већ пре ве де не на наш је зик, на ве де ни су пре ма тим књи га ма, 
та ко да је обез бе ђен аде ква тан увид у де ло овог ми сли о ца.

У увод ним на по ме на ма, ау тор пред ста вља књи гу као до при нос 
исто ри ји иде ја, ко ја је ши ра и спе ци фич ни ја од исто ри је фи ло зо фи је. 
Ба ве ћи се исто ри јом фи ло зоф ских док три на, она про ди ре у стро го ин ди
ви ду ал не си сте ме и раз би ја их у иде јеје ди ни це, док исто ри ча ра иде ја 
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ин те ре су ју ста бил ни ди на мич ки фак то ри, иде је ко је ути чу на исто ри ју 
ми шље ња. Као при мар не је ди ни це исто ри је ми шље ња, Лав џој је из дво
јио: 1) уве ре ња, не све сне мен тал не оби ча је у ми шље њу по је дин ца или 
ге не ра ци је; 2) ди ја лек тич ке мо ти ве; 3) осе тљи вост на раз ли чи те вр сте 
ме та фи зич ког па то са (па тос чи сте оп скур но сти, па тос езо те рич но га, 
па тос веч но сти, мо ни стич ки и пан те и стич ки па тос, во лун та ри стич ки 
па тос);1 4) фи ло зоф ску се ман ти ку; 5) про блем исте иде је, по не кад у 
знат ној ме ри пре ру ше не (нпр. исто ри ја ба што ван ства, „ен гле ска ба шта”, 
по ја ва мо де уре ђи ва ња вр та).

У окви ри ма ових раз ма тра ња, ау тор је из нео јед ну и да нас ак ту ел ну 
опа ску о ко јој вре ди про ми шља ти. Ра ди се, на и ме, о нео п ход но сти да 
фи ло зо фи ја и мо дер не књи жев но сти тре ба да се про жи ма ју у на ста ви 
на уни вер зи те ти ма (оту да књи га оби лу је ка ко при ме ри ма из фи ло зо фи је, 
та ко и из ле пе књи жев но сти); по ми ње Вај тхе да ко ји ка же да је у књи жев
но сти кон кре тан из глед чо ве чан ства до био екс пре си ју, а мо гућ но је раз
лу чи ти и ми шље ње свој стве но јед ној ге не ра ци ји и, нај по сле, пред ла же 
јед ну, ре кло би се, ди ску та бил ну по де лу сту ди ја по пе ри о ди ма и гру па
ма у окви ру пе ри о да, спрам по де ле пре ма др жа ва ма, ра са ма, је зи ци ма.

У пред ста вља њу Ве ли ког лан ца би ћа у је да на ест по гла вља, Лав џој 
је по чео од ра ђа ња иде је у грч кој фи ло зо фи ји, пре ко лан ца би ћа и уну тра
шњих кон фли ка та у сред њо ве ков ном ми шље њу, прин ци па пу ни не и 
но ве ко смо гра фи је, пу ни не и до вољ ног раз ло га код Лајб ни ца и Спи но зе, 
лан ца би ћа у ми шље њу 18. ве ка и ме ста и уло ге чо ве ка у при ро ди, прин
ци па пу ни не и оп ти ми зма у 18. ве ку, лан ца би ћа и не ких аспе ка та би о
ло ги је у 18. ве ку, тем по ра ли за ци је лан ца би ћа, ро ман ти зма и прин ци па 
пу ни не, до ис хо да и по у ка ове исто ри је иде је. 

Раз ма тра ју ћи Пла то нов ап со лут (иде ју до бра), за тим ко смос као 
жи во би ће ко је уну тар се бе са др жи ње му по при ро ди срод на жи ва би ћа, 
код Ари сто те ла је про на шао за че так иде је кон ти ну и те та, ко ја је би ла 
пред о дре ђе на да се сто пи са пла то нов ском док три ном о ну жној пот пу
но сти све та, ма да Ари сто тел ни је ве ро вао у то да сви ор га ни зми мо гу 
да се по ре ђа ју у је дан на ра ста ју ћи низ об ли ка. Ова ква раз ма тра ња да ла 
су сле де ћи ре зул тат: кон цеп ци ју о пла ну и струк ту ри све та ко ју су кроз 
сред њи век, па све до кра ја 18. ве ка, мно ги фи ло зо фи и на уч ни ци при
хва ти ли без по го во ра, кон цеп ци ју уни вер зу ма као ве ли ког лан ца би ћа, 
са ста вље ног од огром ног, по ло ги ци прин ци па кон ти ну и те та – бес ко
нач ног бро ја бе о чу га – од нај ли ше ни је вр сте би ћа, го то во не би ћа, до 
нај са вр ше ни јег (ens per fec tis si mum).

1 Осе тљи во сти на раз ли чи те вр сте ме та фи зич ког па то са има ју уло гу у 
ства ра њу фи ло зоф ских си сте ма, а де ли ка тан за да так от кри ва ња раз ли чи тих 
осе тљи во сти, као и на чи на на ко ји оне ути чу на об ли ко ва ње не ког си сте ма или 
чи не не ку иде ју увер љи вом и вред ном, део је по сла исто ри ча ра иде ја.
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Прин цип кон ти ну и те та у сред њем ве ку до при нео је убла жа ва њу 
оштрог ду а ли зма из ме ђу ду ха и те ла. Го во ре ћи о див ној по ве за но сти 
ства ри (con ne xio re rum), Аквин ски је ма те ри јал но (род те ле сног) са гле
да вао ка ко на сво јој нај ви шој тач ки код чо ве ка, пре ла зи у ду хов но. Сре
ди ном 18. ве ка, пе сник Јанг је у прин ци пу кон ти ну и те та ви део до каз о 
бе смрт но сти људ ске ду ше, а уплив прин ци па пу ни не, по све је јак и 
сре ди ном 19. ве ка, што се дâ са гле да ти на при ме ру де ла Вик то ра Игоа. 
Прин цип пу ни не за Спи но зу био је пот пу на не из бе жност (све што је сте, 
мо ра да по сто ји она ко ка ко је сте), док је за Лајб ни ца ну жно да има вр ста 
ко је ни ка да ни су по сто ја ле, ни ти ће по сто ја ти и то за то што ни су ком па
ти бил не са гру па ма ство ре ња ко је је Бог иза брао. 

Иде ја о уни вер зу му као лан цу би ћа, за ка снео про цват је до жи ве ла 
у 18. ве ку (Ади сон, Кинг, Бо линг брок, По уп, Ха лер, Том сон, Еј кен сајд, 
Би фон, Бо не, Гол дсмит, Ди дро, Кант, Лам бер, Хер дер, Ши лер, Вол тер, 
Док тор Џон сон). Оно што је за 18. век пред ста вљао ла нац би ћа, за 19. век 
би ла је ево лу ци ја, ис та као је Лав џој у на ме ри да пот цр та ва жност ове 
иде је. 

Тре ба, на да ље, раз ли ко ва ти ле стви цу би ћа – сте пе ни ште ко јим се 
чо век пе ње до бла жен ства и ле стви цу би ћа за ми шље ну као низ при род
них од ли ка. Нај са вр ше ни је бив ству ју ће, не би би ло Бог ко је у са мо до
вољ но сти нат кри љу је свет, већ уку пан збир ко нач них бив ству ју ћих, 
схва ће них као из раз ове фун да мен тал не ге не ра тив не ну жно сти. Јед но 
је ра зно ли кост оли че на у Лајб ни цо вом за пи та њу: за што ка мен не ма ли шће 
и за што мра ви ни су па у но ви?, из ре че на у кон тек сту ана ло ги је из ме ђу 
нај бо љег све та и нај бо љег дру штва (не јед на кост по ста ле жу у том сми
слу ни је ло ша по ја ва). Дру га ра зно ли кост оли ча ва се пак у иде ји да због 
ну жно сти ре а ли за ци је пот пу не ле стви це би ћа, мо ра по сто ја ти бес ко нач
ност све то ва, да би се обез бе дио про стор за та кво пот пу но оства ре ње 
свих мо гућ но сти, што за Па ска ла пред ста вља те гоб ни осе ћај. Тре ћа би 
се оли чи ла у ци љу умет но сти да до стиг не нај бо га ти ји из раз оби ља раз
ли чи то сти, па је та ко бо ље чи та ти Вер ги ли ја и не ки ја ко лош еп, не го у 
ис ку ству има ти са мо Вер ги ли је во де ло...

 Кант је по ста вио људ ску при ро ду на сре ди ну ле стви це би ћа, Ха лер 
је чо ве ка на звао зло срећ ном ме ђу ства ри ан ђелâ и жи во тињâ, па је та ко 
ду жност чо ве ка да чу ва сво је ме сто, а не да гор де љи во те жи да га пре
ва зи ђе („чо век жу ди да ан ђео по ста не, а ан ђео да бу де Бог”). Прин цип 
пу ни не, ме ђу тим, био је не спо јив са ве ром у про грес, оту да на из глед 
чу ди што је пу ни про цват до жи вео баш у 18. сто ле ћу, ка да је то ком про
све ти тељ ства до ми нант но би ло ве ро ва ње у јед но о бра зност, ме ђу тим, 
не тре ба пре не брег ну ти, све че шће и оп шир ни је го во ри ло се и о те о риј
ским пре ми са ма ра зно ли ко сти. У етич ком сми слу, Шла јер ма хер је јед но
о бра зност ве ре до во дио у ве зу са злом, за ла жу ћи се за то да сва ки чо век 
тре ба да има вла сти ту ве ру, ко ја од го ва ра оној је дин стве но сти ње го ве 
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при ро де и је дин стве ном ме сту у уни вер зу му. То је у крај њим кон се квен
ца ма Лав џо је вог раз ми шља ња о иде ји ве ли ког лан ца би ћа у кон тек сту 
ро ман ти зма на мет ну ло раз ми шља ње, пре ма ко јем чо век не мо же би ти 
ори ги на лан или је дин ствен ви ше не го што му је да ла при ро да, па се 
та ко иде ја по да ла у по ли тич кој и со ци јал ној сфе ри – вр сти ко лек тив не 
та шти не, име но ва не као на ци о на ли зам или ра си зам. Тра гич не по сле ди це 
на ци о на ли зма и ра си зма ви део је у на ро ди ма ко ји су од сво јих по себ но
сти на чи ни ли бо жан ство, до бро или ло ше или обо је, ко ји су по че ли да 
ми сле да дру гог бо га осим њих и не ма.

Лав џој је на кра ју књи ге про гла сио иде ју о лан цу би ћа не у спе шним 
екс пе ри мен том, бу ду ћи да је пра вац по ко јем се свет кре ће слу ча јан, јер 
се не зна шта је сле де ће и јер уни вер зум ра зно ли ких вр ста мо ра би ти пун 
ско ко ва. На рав но, ра чу на ју ћи и на за па жа ња о из у мр лим вр ста ма и они
ма у из у ми ра њу, по ње му, те шко да се мо же го во ри ти о кон ти ну и те ту, 
а по ред оста лог, прет по став ка о ап со лут ној ра ци о нал но сти ко смо са 
би ла би не при хва тљи ва...

Но, ба рем два су пи та ња ко ја из ви ру из раз ми шља ња о Ве ли ком 
лан цу би ћа. Јед но је про блем ми то ло шких би ћа или бо го ва, као ка ри ка 
у лан цу би ћа, из ме ђу при ме ра ра ди чо ве ка и ри бе/пти це (си ре не), чо ве ка 
и би ка (Ми но та ур), чо ве ка и ко зе (са тир), чо ве ка и ко ња (кен та ур), ко ји 
ни је за себ но раз ма тран, мо жда за то што Лав џој ни је сма трао да се иде ја 
о ве ли ком лан цу (Хо ме ро вом злат ном лан цу, ка ко је на зи ва Ма кро би је) 
од но си на ову про бле ма ти ку, а мо жда и за то што је ипак про блем по ста
вио у кон текст хри шћан ства. Чи ни се, ипак, да би ис тра жи ва ње ми то ло
шких ка ри ка у лан цу би ћа мо гло да пру жи пло до но сне ре зул та те, по
себ но ако се има ју у ви ду и бо жа ства Ста рог Егип та ко ја су пред ста вље
на као спој ни це чо ве ка и жи во ти ња, а за пра во оли ча ва ју при су ство свих 
жи во ти ња и би ља ка у њи хо вом соп ству, а она ко ја је на вр ху тог лан ца 
оли че на је као гла ва бо жан ства.

Дру ги прав ци раз ми шља ња од но си ли би се на то да са мим тим што 
прин цип пу ни не не ги ра иде ју про гре са, у из ве сном сми слу по ле ми ше 
и са про све ти тељ ским иде ја ма. С дру ге стра не, гор де љи вост на прет ка 
про из ве ла је иде ју о на ро ди ма ко ји „ми сле да дру гог бо га осим њих не ма”, 
што је до ве ло до кр во про ли ћа енорм них раз ме ра у 20. сто ле ћу у два свет
ска ра та, а у те жњи да се од ре ђе ни на ро ди или ра се ис тре бе. Ја сно је да 
се то са мо по се би ко си са иде јом о ве ли ком лан цу би ћа, ко ји у ле по ти 
ра зно ли ко сти да је пра во на по сто ја ње и оном би ћу ко је се гра ни чи са 
не би ћем. Јер, иа ко је ве ли ки ла нац би ћа – ла нац не пре ки нут што увис 
стре ми, ка ко би ре као Јанг, Бог се спу шта из сво је уз ви ше но сти ко ја све 
на ди ла зи, упра во не би ли по сто јао у све му, ка ко ка же Аре о па ги та, „Ова 
љу бав је за јед нич ка све му ... ка да би се љу бав окре ну ла [и] на зад”.

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ




