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ЕСЕЈ КАО ОДБРАНА ДОСТОЈАНСТВА
(Немања Ротар: Сенке и дим, Habit 013, Панчево, 2013)

Есеј се кроз исто ри ју књи жев но сти по ја вљи вао у раз ли чи тим об ли ци ма при че му 
се у на у ци на и ла зи ло на по те шко ће у де фи ни са њу есе ја као жан ра. Ње го ва нео д ре-
ђе ност и не у хва тљи вост углав ном се опа жа ла као по сле ди ца две ју нај при сут ни јих 
ка рак те ри сти ка, а то су су бјек тив ност и хи брид ност. Еле мент есе ја ко ји чи ни ње го ву 
ко хе зив ну сна гу је сте це ло ви тост аутор ске лич но сти, а пред мет на не ис цр пи вост у 
из бо ру те ма о ко ји ма је мо гу ће у есе ју пи са ти, раз ли чи ти на чи ни њи хо вог пред ста-
вља ња, под у пр ти по ет ским, на уч ним или фи ло зоф ским дис кур сом, на ве ли су мно ге 
ауто ре да есеј ви де као мул ти жа нр или чак не ку вр сту над жан ров ског об ли ка.

По ла зе ћи од Ми ше ла де Мон те ња ко ји се сма тра ње го вим твор цем, за хва љу ју ћи 
на сло ву ко ји је дао сво јој књи зи за пи са Es sa is из 1580, као нај до ми нант ни ја осо бе ност 
овог жан ра ус по ста вља се упра во су бјек тив ност про и за шла из ин ди ви ду а ли зма, ко ји 
је у Мон те ње вом слу ча ју до шао до из ра жа ја под упли вом ре не сан сног по гле да и по-
и ма ња све та у од но су на до та да шњи сред њо ве ков ни схо ла стич ки при ступ.

За чет ник есе ја у Ен гле ској био је Френ сис Беј кон 1597. го ди не, те од 16. ве ка мо же-
мо пра ти ти исто ри ју овог жан ра, при че му се ње го ви ро до на чел ни ци ви де као осни-
ва чи две основ не стру је: са јед не стра не је мон те њов ски дис кур зи ван, не фор ма лан и 
ин ти ман, а са дру ге стра не дис тан ци ран, са жет, ди дак ти чан беј ко нов ски есеј. Исто-
риј ска ре ка пи ту ла ци ја до ве ла је до сле де ће де фи ни ци је есе ја: то је че шће кра ћи не го 
ду жи са став у про зи, у ко јем се на фор ма лан или не фор ма лан на чин раз ма тра јед на 
или ви ше те ма, при че му се есеј не по сма тра као умет ност, јер са др жи пој мов ни је зик 
фи ло зо фи је, али ни је ни фи ло зо фи ја јер се слу жи ме та фо рич ким сред стви ма умет-
нич ког го во ра.

У срп ској на у ци о књи жев но сти по дроб ну те о риј ску и ме то до ло шку уте ме ље ност 
есе ја као жан ра пру жи ла нам је Го ра на Ра и че вић, јед ном ис црп ном син те зом есе ји-
стич ког опу са Ми ло ша Цр њан ског, од но сно уви дом у ње го во есе ји стич ко ми шље ње, 
ко је је на фо ну ин тер пре та ци је це ло куп ног де ла на шег ве ли ког пи сца, ус по ста ви ло и 
упот пу ни ло оне ко ор ди на те нео п ход не за спо зна ју ње го вих по е тич ких, са знај них и 
етич ких ис хо ди шта. То је био циљ ње не сту ди је из ко је пре глед но пра ти мо суд би ну 
да љег од ре ђе ња есе ја кроз исто ри ју. Ов де је не за о би ла зан и спор Ђер ђа Лу ка ча и 
Те о до ра Адор на, у ко јем је раз ма тра ње при ро де есе ја, пре ма ка рак те ри сти ка ма су-
бјек тив но сти и фраг мен тар но сти, пре ра сло у два раз ли чи та по гле да на свет, од но сно 
две раз ли чи те па ра диг ме ми шље ња. За Лу ка ча есеј, упр кос свом умет нич ком об ли ку, 
пред ста вља истин ску и ду бо ку кри ти ку јер те жи исти ни ко ја је чи сто ме та фи зич ки 
по јам. Го вор есе ја је го вор о не че му уоб ли че ном, не че му што је би ло, а не о ап со лут но 
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но вом. Есеј је пре све га вр ста умет нич ке тј. ли те рар не кри ти ке. Адор но ће по ла ве ка 
ка сни је ову по сре до ва ност уоп шти ти и раз ма тра ти мо гућ ност фи ло зо фи је да се ба ви 
из вор ним ства ри ма, од но сно ства ри ма по се би. Ње го ва рас пра ва пре тво ри ла се у 
апо ло ги ју есе ја не са мо као об ли ка, већ и као јед ног но вог по гле да на свет. Он ће се, 
ипак, на кра ју по ле ми ке вра ти ти Лу ка че вој „че жњи за си сте мом”, те у есеј по но во уве-
сти ап со лут, то та ли тет и си стем, ако не као оствар љи ве мо гућ но сти, он да као че жњу. 
Есеј је и умет нич ко де ло за хва љу ју ћи је зи ку ко ји „над моћ но вла да пој мом, ап страк тан 
је и чу лан – при том увек оба сјан ин те ли ген ци јом”, и ако из бег не зам ке про ис те кле из 
ове сло бо де и пре тво ри се у фељ тон или иде о ло шки го вор, оста ће оно што тре ба да 
бу де – „вир ту о зна игра кри тич ког ду ха, крх ке људ ске су бјек тив но сти”, ко јој пра ви 
сми сао да је но стал ги ја за ап со лу том.

Но стал гич на уса мље ност и ме лан хо ли ја ауто ра пред ста вља ју ве ћим де лом од ред-
ни це мо дер ни стич ког есе ја 20. ве ка ко ји се, по ред фи ло зо фи је, све ви ше увла чи у 
умет нич ку фик ци ју. Ду бљи ко ре ни на стан ка есе ја упу ћу ју и на ње го ву ди ја ло гич ност, 
што се ус по ста вља као кључ на осо би на есе ја, ко ји је као фор ма и на чин ми шље ња, 
по ред ме лан хо лич не осе ћај но сти, спе ци фич но дру га чи ји у мо дер ном есе ју.

Ис по ста вља се да је од ре ђе ње књи жев ног есе ја, исто као и есе ја уоп ште, те шко 
де фи ни са ти и нор ми ра ти, по ста ви ти му ег закт не ко ор ди на те. Са ма чи ње ни ца да се 
есеј осло бо дио сво је под ре ђе но сти на у ци и фи ло зо фи ји ни је до вољ на да овај об лик 
на зо ве мо књи жев ним жан ром. Пра ви есеј то за и ста и је сте уко ли ко у ње му, као и у 
сва кој умет но сти, на ла зи мо тра га ње за сми слом. Оно што есеј чи ни дру га чи јим од 
струч не или кри тич ке рас пра ве или ко мен та ра је сте ауто ре флек сив ност ко је је био 
све стан и Ми шел де Мон тењ. Као и он ко ји је пи сао о ра зним фе но ме ни ма по пут до-
ко ли це, са мо ће, вас пи та ња де це, смр ти и слич но, та ко и пи сац есе ја о књи га ма и књи-
жев ни ци ма, осим што ове ту ма чи и вред ну је, увек иде ка са мо ра зу ме ва њу. 

Есеј се по сма тра као књи жев ни жа нр и као спе ци фи чан дис курс ко ји од ра жа ва 
је дан осо бен и ори ги на лан по глед на свет. Ауто ре флек сив ност као осо би на есе ја још 
од Мон те ња от кри ва се као пу то каз у про у ча ва њи ма по е ти ке пи са ца ко ји су свет око 
се бе про ми шља ли и у есе ји стич кој фор ми, ба ве ћи се и ту ђим књи жев ним де ли ма или 
оства ре њи ма дру гих умет но сти. Књи жев ни ци у сво јим есе ји ма че сто раз ма тра ју пи-
та ња есте ти ке на осно ву соп стве не по е ти ке, та ко да њи хо ви есе ји не рет ко пред ста-
вља ју из вор по е тич ких ис ка за ко ји ис тра жи ва чи ма мо гу по слу жи ти као кон трол на 
ме ста у из во ђе њу прет по став ки и за кљу ча ка до ко јих су до шли иш чи та ва ју ћи де ла 
ле пе ли те ра ту ре. 

На ве де не од ли ке и по ла зи шта на ла зи мо и у есе ји ма Не ма ње Ро та ра об је ди ње не 
у књи зи Сен ке и дим. Кон цеп ци ја под на сло ва упу ћу је на си сте ма ти чан при ступ те мат-
ским око сни ца ма: пр ви део књи ге си ту и ран је под на сло вом По лис, под ко јим се на ла зи 
осам есе ја; дру ги део књи ге но си на зив Бру тал но по ли тич ко по зо ри ште, и са др жи 
20 есе ја што чи ни нај ве ћи део пу бли ка ци је, тре ћи део Књи жев на ана ли за и по сле ди це 
са др жи шест есе ја, а по след њи део Обри си са вре ме не кон фу зи је та ко ђе шест есе ја. Од 
три или нај ви ше шест до се дам стра ни ца, есе ји ко ји су пред на ма но се, гру бо ре че но, 
пре власт јед ног од но са, би ло да се ра ди о те ма ма као што је жи вот но уре ђе ње, де мо-
кра ти ја, по ли тич ка и кул тур на усме ре ност и оства ре ност и сл., а то је од нос про шло сти 
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и са вре ме но сти, од но сно ком па ра ци ја и по сре до ва ње еле ме на та из исто ри је у вре ме 
са да шње, мо дер но окру же ње у све ту, Евро пи, ко му ни стич кој Ју го сла ви ји, од но сно 
тран зи ци о ној Ср би ји. И ако по ла зи од при ме ра из ан тич ке про шло сти, нај ви ше си ту и-
ра не у вре ме Ста ре Грч ке или од до га ђа ја Дру гог свет ског ра та, бољ ше вич ке Ру си је, 
до са вре ме них по ја ва аме рич ке кул ту ре као што је Ко по лин Кум, Не ма ња Ро тар ће 
ла ко на ћи по ред бе ни члан од ко јег ће за о кре ну ти у оно што пре по зна је мо под име ном 
„на ша ствар ност”. Ла ко ћа ње го ве оп сер ва ци је под стак ну та је фе но ме нал ним бро јем 
исто риј ских при ме ра, пра вих ку ри о зи те та, фи ло зоф ских ре фе рен ци и књи жев них 
асо ци ја ци ја; по ли ти ко ло шки и со ци о ло шки уви ди и са вре ме на кул ту ра под ма ском 
филм ских и дру гих оства ре ња, ов де су са мо ре пе ри ка ко би пи сац још сна жни је сен-
чио ан тро по ло шке уви де мен та ли те та јед ног на ро да чи ја му се суд би на, ка рак тер и 
исто ри ја чи не по ма ло ис тро ше ним, обе сми шље ним, а по нај ви ше упро па ште ним. Са 
дру ге стра не, не под ле жу ћи ме лан хо ли ји соп стве не мрач не ан тро по ло шке ин век ти ве 
ко јој као да по го ду ју умет нич ки хо ри зон ти јед ног Ан дри ћа или Пе ки ћа, пи сац есе ја 
исту па као пра ви мо дер ни хо ли сти чар, ис це ли тељ, ле кар. По ред сва ко днев не до зе 
отро ва, ка ко би се сте као иму ни тет, пре по ру ке за бо ље де ло ва ње уно се до зу со ци јал-
ног оп ти ми зма.

А у че му се све сти че ту га про ла зних фе но ме на и шта их мо же од то тал не про па сти 
спа си ти?

Фе но мен гра да ин спи ри ше те ме као што су по ли тич ко уре ђе ње, кул ту ра и умет-
ност и њи хо ве по зи ци је у дру штву и све сти, ле по та и по тро шач ко дру штво, сми сао 
жи во та и по тра га за сре ћом, лу ди ло моћ ни ка и то та ли та ри зам, нар ци зам и ма ни пу-
ла ци ја, олим пиј ске игре и про фе си о нал ни спорт, хра брост и гра ђан ске вр ли не, мон-
ти ра ни про цес и по ло жај ин ди ву дуе у ме ха ни зму др жа ве, фраг ме нат и си му ла ци ја, 
кул ту ра стра ха и страх од кул ту ре, ам би ва лент ност и де мо кра ти ја, исто ри ја и чо век 
у њој, сло бо да ми шље ња, при род не сти хи је као ге не ра то ри мо ћи, на си ље и зло чин, 
тран спа рент ност ко руп ци је и кри ми на ла, ма ки ја ве ли зам сва ко днев ног по ли тич ког 
жи во та, па лан ка и ин те лек ту а лац, Бал кан, по ло жај пи сца и књи жев но сти, ан га жо ва на 
књи жев ност и ан га жо ва ни ин те лек ту а лац, ауто по е тич ка на че ла, скри бо ма ни ја и умет-
нич ка књи жев ност, фи гу ре као што су Пе ри кле, Со крат, Ле њих, Ста љин, Бул га ков, 
Фло бер, Че хов, Ла за Ко стић и дру ги. Аутор је у ди ја ло гу и са Бер тран дом Ра слом, Ту-
ки ди дом, Ари сто фа ном, Ни че ом, Хај де ге ром, Те о фра стом, Епи ку ром, Мар ком Ауре-
ли јем, Хе ге лом, Плу тар хом, Та ци том, Жа ном Бо дри ја ром, Ро бер том Ми хел сом, Кан том, 
Ан дри ћем, Пе ки ћем, Ки шом, Кр ле жом, До сто јев ским, Свиф том, Фро мом, Па ска лом, 
Ми ло ва ном Ђи ла сом, Ђер ђом Кон ра дом, Сар тром... Спи сак је по ду жи, а ре фе рен це и 
из бор ци та та од лич но узгло бље ни око те ма ко је се су сти жу и пре пли ћу то ком це ле 
књи ге. Иако крат ки, ње го ви уви ди су лу цид но са же ти, као што је ре ког ни ци ја нар ци-
зма, ко ји од свог мит ског ко ре на до би ја мно го стру ке ка рак те ри сти ке мо дер ног дру-
штва, где се из јед ног де ла опи са мо же пре по зна ти са вре ме на со ци о па ти ја, за тим 
кет ме на, чи ји про фил из гра ђен од на мет ну тог дво лич ја по себ но упе ча тљи вог за пи сце 
у ко му ни стич ким ре жи ми ма пре по зна је и да нас, на ро чи то код след бе ни ка ве ли ких 
кор по ра ци ја ко ји ма мањ ка кри тич но сти и ко ји све сно од ба цу ју по тре бу за ду бљим 
про ми шља њем ствар но сти. Аутор по во дом то га ка же: „Они ко ји су по чет ком пе де се тих 
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го ди на про шлог ве ка ко ри сти ли ‘кет ман’ да би оп ста ли у си ви лу јед но у мља и би ли 
сла вље ни од стра не са вре ме ни ка, у мо дер ној ва ри јан ти ви ше не пи па ју пулс пар тиј-
ских гла ве ши на, већ све ти не за гу бље не и за глу пље не по не пре глед ним ход ни ци ма 
ме га сто ра”, што је све за јед но чин ма ни пу ла ци је. Рас пра вља аутор и са со бом и са 
соп стве ним „кет мен ством”, а ово ме сто ни је рет ко ка да су у пи та њу ди ја лог са со бом 
и ауто ре флек сив ност. Не ма ња Ро тар за пра во др жи да је дел фиј ски по зив Спо знај са-
мо га се бе пре су дан у утвр ђи ва њу гра ни ца соп стве них мо гућ но сти и иден ти те та, јер 
без ово га не ма ар ти ку ла ци је ни ти пра вог ди ја ло га, док се си ви ло без о блич но сти рас-
та па у оп штој по тро шач кој тр ци, у ко јој се бе сми сле но ги не или за пу ким пре жи вља-
ва њем или у бес кру пу ло зној оп сце но сти сва ко вр сних еска пи за ма. Са мо спо зна ва ње 
тра жи уче ње и зна ње као пр ви пра ви лек ко ји аутор пре по ру чу је у не ко ли ко на вра та, 
да ју ћи му ско ро про грам ски ка рак тер: „Афир ма ци ја обра зо ва ња и кул ту ре би ла би 
ви ше не го по жељ на. Опи сме ни ти не у ки на род, ука за ти му да је пут зна ња је ди ни пут 
ко ји не во ди у роп ство. Уме сто но вих стра на ка офор ми ти на по кон ба рем је дан про-
свет ни по крет. Из вр ши ти де по ли ти за ци ју кул тур ног про сто ра, ода бра ти нај бо ље и 
осве до че не по је дин це за ва жна ме ста у дру штву, а ни ка ко кло ни ра ти пар тиј ске му-
фљу зе. Ула га ти у мла де та лен те, сла ви ти нај ум ни је, а не нај кр во лоч ни је. Уме сто бан ди-
та, кри ми на ла ца и би зар них еми си ја у њи хо ву част, по ка зи ва ти до ку мен тар не фил мо ве 
о на шим нај ве ћим умо ви ма. По ди за ти ни во на ци о нал не све сти у прав цу оства ри ва ња 
дру штва зна ња, а не бор де ла рат ни ка.”

И пре све га чи та ти књи жев на де ла ви со ких умет нич ких до ме та! Есеј „Жи вот по све-
ћен књи жев но сти“ је прег нант на ин тер пре та ци ја жи во та и де ла ња Ги ста ва Фло бе ра, 
у ко јем пи сац по ка зу је сво је уме ће у бр зом оцр та ва њу ка рак те ра, по ни ра њу у су штин-
ске ста во ве ко ји су од ре ди ли не чи ји жи вот и по ве за ли са нај е ле мен тар ни јим до га ђа-
ји ма, бит ним за раз у ме ва ње ду хов них и ду шев них про стран ста ва. Ги став Фло бер нам 
је пред ста вљен као пи сац чи ја по све ће ност књи жев но сти, без ути ли тар ног ан га жма-
на, пред ста вља пра ву ми си ју, у ко јој је стил ска до те ра ност ре че ни це вред ни ја од до-
га ђа ја у тр пе за ри ји а са мо де ло за да так ко ји од но си пре ва гу и над брач ним жи во том. 
Ци тат ко ји по ка зу је истин ског по све ће ни ка иза бран је, као и сви у књи зи, са пра вом 
ме ром и са афи ни те том ка ду хов ном ис це ље њу, ко јем је аутор књи ге Сен ке и дим све 
вре ме склон. Фло бер по ру чу је сво јој ме лан хо лич ној при ја те љи ци: „Чи тај те ве ли ке 
пи сце, тру ди те се да ухва ти те њи хов на чин ми шље ња, да се при бли жи те њи хо вој ду ши, 
и из тог из у ча ва ња из и ћи ће те та ко за не се ни да ће вас то учи ни ти срећ ном. Би ће те 
као Мој си је ко ји је си ла зио са Си нај ске го ре. Имао је зра ке око гла ве јер је по сма трао 
Бо га.”




