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ТЕМЕ И МОТИВИ У КЊИЖЕВНОСТИ (5)1

Мотив апокалипсе

1. У књи жев но сти су се пред ста ве по ве за не са кра јем све та раз ви ле у те мат ску 
осно ву. Оне осим то га пре у зи ма ју и функ ци ју мо ти ва. У ве ћи ни ре ли ги о зних и се ку-
лар них тек сто ва раз ли ку је мо че ти ри кон сте ла ци је: (1) пред ста ва људ ске и дру штве не 
про па сти, (2) из би ја ње ка та стро фе, (3) уни ште ње ци ви ли за ци је, (4) на ја ва или до ла зак 
но вог ре да. Те мат ске пре ра де апо ка лип се ба зи ра ју се че сто на пред ста ва ма де ге не-
ра ци је ко је осве тља ва ју мо рал но про па да ње, ра сту ћу моћ зла, при род не не да ће или 
ка та стро фе иза зва не људ ском ру ком, као и час сво ђе ња ра чу на, суд њи дан. Апо ка-
лип тич ни спи си ли не ар ног сме ра на гла ша ва ју нео по зи во, пот пу но уни ште ње. На су прот 
њи ма, спи рал на тен ден ци ја при ка зи ва ња се пре по зна је у оним тек сто ви ма у ко ји ма 
те ма има ка рак тер по зи ва и у ко ји ма се апе лу је на са мо ра збо ри тост у ви зи ји здра вог 
дру штва ко је је осло бо ђе но гре ха. Мо тив апо ка лип се пре у зи ма функ ци ју по кре та ча, 
„ини ци јал не ка пи сле”, пре до ча ва и на гла ша ва те ме де ка ден ци је, про паст по ли тич ког 
ре да као и дру штве не ре фор ме. Он слу жи као упо зо ре ње свим они ма ко ји не ће да 
ви де про паст око се бе. У кон крет ној упо тре би мо тив се по ве зу је са же љом за про ме-
ном по сто је ћих од но са сна га, али исто та ко и са мо гу ћим, пред сто је ћим опа сно сти ма. 
Он ука зу је на не моћ пред си ла ма при ро де ко је се не мо гу кон тро ли са ти или на пре-
те ћи раз вој тех ни ке (не сре ће у ге не ти ци или у фар ма це ут ској ин ду стри ји). Исто вре-
ме но он по зи ва да се укро те све же осло бо ђе не си ле ко је мо гу да иза зо ву то тал ни рат 
или тер мо ну кле ар но уни ште ње. У овом про жи ма њу се ја сно ви ди ве за мо ти ва са дру-
гим са др жа ји ма.

2. Све кул ту ре по се ду ју ми то ве о апо ка лип си. Они нај ра ни ји ја сно по ка зу ју рас-
про стра ње но ве ро ва ње у на сил ни крај све та и у ус по ста вља ње но вог ре да. Апо ка-
лип тич не ви зи је по ја вљу ју се у Ста ром и Но вом за ве ту (Да ни јел, Је са ја, Је зе киљ, 2. 
Пе тар и От кро ве ње Јо ва но во). Хе си од упо тре бља ва апо ка лип тич не мо ти ве као по-
твр ду ко смич ке, а на ро чи то људ ске про па сти на кон злат ног до ба. Сто и ци зам раз ви ја 
иде ју о по след њем по жа ру; нор диј ски епо ви о бо го ви ма об зна њу ју свет ски по жар и 
за ла зак бо го ва. Ре ли ги о зна апо ка лип тич на от кро ве ња по ду да ра ју се у сле де ћим тач-
ка ма: оту ђе ње је дин ке од пр во бит не жи вот не хар мо ни је (чо век – дру штво – жи во ти-
ње – бог); узроч на ве за етич ког про па да ња са кра јем све та; ра за ра ње све та Суд њим 
да ном. На кон што се ко смос осло бо ди мо рал не де ге не ра ци је бог мо же да удах не 
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жи вот но вој зе мљи за спа се не или но во ство ре не љу де. Са из у зет ком ислам ске тра-
ди ци је апо ка лип се се увек за вр ша ва ју са по гле дом у бу дућ ност. У ре ли гиј ским от кро-
ве њи ма бог у се би кон цен три ше све сна ге и мо ћи. Он је по че так и крај. Ство ри тељ и 
уни шти тељ, су ди ја и спа си тељ. Ово по и ма ње бо га сна жно је ути ца ло на фор ми ра ње 
тра ди ци је, а од ре ди ло је и ре то рич ке фи гу ре и ре до след до га ђа ја у де ли ма као што 
су Аугу сти но ва О Бож јој др жа ви (432–426), Ханс Ен гел брехт Исти ни та при по вест и 
ли це не ба и па кла (1625), Џон Мил тон Из гу бље ни рај (гла ва 12, 1667), Ви ли јам Блејк Че-
ти ри Зоа (1797), Је ру са лим (1802), Ви зи је По след њег су да (1810). Тра го ви ове тра ди ци је 
се жу чак до аме рич ке пу ри тан ске књи жев но сти. Мно ги аме рич ки пи сци (Хо торн, Мел-
вил, Марк Твен, Фок нер, Ралф Ели сон, Џејмс Бал двин и Ри чард Рајт) упо тре бља ва ју 
по је ди не аспек те из апо ка лип се као што су че ти ри ја ха ча, број 7, раст са та ни не мо ћи, 
ко смич ки ха ос, про па да ње ста рог и ства ра ње но вог све та у ви ду мо ти ва, ка ко би пот-
кре пи ли пот пу но раз ли чи та де ла. 

3. Аме рич ки по крет за не за ви сност и Фран цу ска ре во лу ци ја не са мо да су под ста-
кли бо га ће ње те ма кон крет ним исто риј ским чи ње ни ца ма, не го су их и сим бо лич ки 
про ши ри ли. Пи сци су при ка зи ва ли на сил но оба ра ње ста рих си сте ма из пер спек ти ве 
се ку ла ри зо ва не апо ка лип се. Ко руп ци ја вла да ју ће кла се, гре шке пра во су ђа и ско ро 
ђа вол ска по тла че ност на ро да пру жа ли су пре ди спо зи ци је за апе ле да се са чу ва ју 
основ на пра ва чо ве ка и да се осну је др жа ва ко ја би по што ва ла та пра ва. Ен гле ски 
пе сник Ви ли јам Блејк (Фран цу ска ре во лу ци ја, 1791; Пе сма сло бо де, 1793; Аме ри ка: про-
ро чан ство, 1793; Евро па: про ро чан ство, 1794) и Ви ли јам Вор дсворт (Опи сне ски це, 1793) 
при ка зи ва ли су ре во лу ци ју као са свим по треб ну фа зу за из град њу но вог по ли тич ког 
си сте ма. На су прот њи ма Луј-Се ба сти јан Мер си јер је у свом де лу Го ди на 2440. (1770) 
опи сао си во-је зи ву хро но ло ги ју на пу ште ног и уни ште ног гра да Па ри за на кон апо ка-
лип се. У де ли ма дру гих пи са ца (Фри дрих Хел дер лин, Жан Па ул, Мо риц Арндт, Фри дрих 
Ри керт) апо ка лип тич ни од је ци су то ли ко ис пу ње ни на ја вом но вог ре да, да су из у зет-
но те шко пре по зна тљи ви.

У те мат ским пред ста ва ма апо ка лип се у 19. и 20. ве ку ви дљи ва је ра сту ћа не ла го да 
због про па да ња ху ма ни стич ких иде а ла. Осим то га, про тест про тив ка пи та ли зма и ма-
те ри ја ли стич ког на чи на раз ми шља ња ути че на кон крет ну сфе ру сли ка у тек сту. Еман-
ци по ва ни не здра ви свет без бо га пре пун је ди ја бо лич ких зна ко ва. По ред сли ка го ру ћег 
све та при сут не су и ме та фо ре ле де ног про ре ђе ња ва зду ха и пот пу не та ме. Тех ни ка, 
ин ду стри ја ли за ци ја и ома со вља ва ње ни жи су де мо ни ко ји пот ко па ва ју струк ту ру све-
та и при пре ма ју апо ка лип су. Пи сци ко ји су исто вре ме но и пред став ни ци све сти о ван-
вре мен ским вред но сти ма, по ку ша ва ју да вла да ју ћу анар хи ју кон та ми ни ра ју ви зи ја ма 
ре да. Пе сник пре у зи ма уло гу су ди је ко ји се не у мо љи во об ра чу на ва са сна га ма зла на 
зе мљи. (Џорџ Гор дон Бај рон Та ма, 1816). Об ра чу ни пу ни мо рал не не сно шљи во сти и 
за не се но сти у пра ву људ ску суд би ну по ста ју мно го број ни, на ро чи то кра јем 19, по чет-
ком 20. ве ка и по сле II свет ског ра та (Хајн рих Харт Свет ска за ду шни ца, 1872; Ге орг 
Ша ум берг Апо ка лип са, 1893; Ал фред Ку бин Дру га стра на, 1909, Плес мр тва ца, 1918; 
Франз Вер фел Дан су да, 1919; Јо зеф Вин клер „Про паст“, у: Зов Рај не, 1923; Ал берт Ка ми 
Ку га, 1947; Вол фганг Ки пен Ста кле ник, 1953; Еуген Јо не ско Но со рог, 1960). Ес ха то ло шки 
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мо ти ви под у пи ру ви зи је апо ка лип тич не про па сти ко ји тре ба да под стак ну чи та о ца на 
са мо ре флек си ју: Рај нер Ма ри ја Рил ке Ча сло вац (1905); Ште фан Ге орг Сед ми пр стен 
(1907); Ге орг Хајм Бог гра да; Де мо ни гра да; Ум бра Ви те; Рат (пре 1912); Јо ха нес Р. Бе хер 
Пад и три јумф (1914); Гин тер Ајх Час Ху фла тик со вих (1958) и Фе сти а нус, мар тир (1966).

4. Се мју ел Теј лор Кол риџ из дво јио је апо ка лип су из ди рект ног ре ли ги о зног кон тек-
ста у свом де лу По ти ште ност: ода (1802) и пре ба цио је мо тив на ства ра лач ку има ги-
на ци ју умет ни ка. Дар ви до ви то сти, од но сно ду шев на и пси хо ло шка раз дра же ност 
умет ни ка, ства ра ју но ве апо ка лип тич не ви зи је ко ји тре ба да за у ста ве прет њу или већ 
до го ђе ну на је зду вар ва ра ства. Из пер спек ти ве исто ри је иде ја су ве о ма зна чај ни са др-
жа ји са мо све сти у овим та бе ла ма ка та стро фа. Не кон тро ли са ни тех нич ки на пре дак, 
ма те ри јал ност, ма сов ност и оту ђе ње по ста ју не раз дво ји ви пој мо ви кул тур но-пе си ми-
стич ког раз ми шља ња и го во ре о ду бо кој не си гур но сти у раз у ме ва њу исто риј ског раз-
во ја. Пра ви раз ло зи дру штве ног рас па да и људ ске де фор ма ци је у мно гим апо ка лип-
са ма оста ју без исто риј ског об ја шње ња. Оне се при ка зу ју као не про мен љи ве и ван-
вре мен ске. Та ко на ста је, у чи та лач ки све успе шни јим на уч но фан та стич ним де ли ма, 
љу бав за при ка зи ва ње до га ђа ја чи ји раз ло зи оста ју нео бја шње ни, и сим па ти ја за зло 
ком ре ли ги о зно об ја шње ње не до ста је. На уч но фан та стич не при че ујед но по твр ђу ју 
баш као и при че Хан са Хел му та Кир ста, Хајн ца Г. Кон са ли ка и Јо ха не са Ма риа Си ме ла 
не са мо ше мат ски ути цај јед не те ме, не го и ла ку про ме ну ва ри јан ти при град њи фак-
то ра ко ји иза зи ва ју уни ште ње. Са мо узроч на ве за мо ра би ти са чу ва на. Опи си не ги ра-
ју мо гу ће про тив реч но сти жи во та. Они, ме ђу тим, об у хва та ју мно го број не по ја ве: су-
бјек тив ну глад за мо ћи, при род не не да ће, коб ко ја је иза зва на не мо рал ним на уч ни ком, 
ра за ра ње све та уз по моћ тех ни ке, ма сов но лу ди ло и про ва лу ин стинк тив них пра на го-
на. По на вља ју ћи раз ло зи ко ји струк ту ри шу фа зе при по ве да ња мо гу би ти сле де ћи: 
ко смич ко пу сто ше ње (пад ме те о ра, не ста нак сун че вих зра ка, не ста нак при род них 
ре сур са, зе мљо тре си, бу ђе ње вул ка на), љу ди сла бог ка рак те ра у слу жби не мо рал них 
си ла (по ли тич ка агре си ја, хе миј ски или би о ло шки рат, атом ско ра за ра ње) или агре си-
ја ко смич ких осва ја ча. Осло бо ђе не си ле у се ку ла ри зо ва ним апо ка лип са ма су у су шти-
ни или не при ја тељ ски рас по ло же не пре ма љу ди ма или су рав но ду шне пре ма њи ма. 
Сва ки от пор про тив не људ ских или не чо веч них си ла из гле да без у спе шан. На ду не 
пру жа ју ни иде о ло шки ан га жман, ни ду хов на са мо спо зна ја. Пси хо зе стра ха слу же да 
би се ка рак те ри са ли ју на ци у де ли ма. Пре жи ве лом ју на ку или ма њој гру пи пре жи ве лих 
оста је са мо да ба це по след њи по глед на све што се де си ло (Жан Ба тист Ко зун де Грен-
вил По след њи чо век, 1805; Ме ри Ше ли По след њи чо век, 1826; То мас Худ По след њи чо век, 
1826; Ед гар Алан По Ма ска цр ве не смр ти, 1843; Ме тју П. Шил Пур пур ни облак, 1901; Џон 
Бојн тон При стли Чо век суд њег да на, 1938; Џејмс Гре јам Ба лард Ве тар ни от ку да, 1962; 
По то пље ни свет, 1962; Су ша, 1965; Кри стал ни свет, 1966). По след њи пред став ни ци 
људ ске вр сте су или уву че ни у вр тлог уни ште ња (Ол дус Хак сли Мај мун и бит, 1948; 
До рис Ле синг Ши ка ста, 1970) или су са у че сни ци у ње го вом уни ште њу (Шил Пур пур ни 
облак; Џејмс Џ. Ку зенс Бро до лом ник, 1934; Ба лар дов Квар тет) или шти те чо ве чан ство 
до по след њег да ха, пре жи вља ва ју и осни ва ју но во дру штво (Реј Бред бе ри Мар си јан ске 
хро ни ке, 1950; Курт Во не гат Ко лев ка за ма цу, 1963; Ви ли јам Ба ро уз Но ва екс прес, 1964).
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Кри ти ча ри об ја шња ва ју ра сту ћу по пу лар ност на уч не фан та сти ке оп штом људ ском 
не си гур но шћу пред мо гу ћим еко ло шким и тех но ло шким ка та стро фа ма. Под јед на ко 
је ва жна и схе ма ти за ци ја основ них струк ту ра ових при по вет ки. Она олак ша ва сна ла-
же ње у њи ма и до зво ља ва исто вре ме но у ја сно од ре ђе ном ре ду илу зи ју склад но сти, 
иако је свет у рас па да њу. Основ на схе ма и мо тив ске ве зе апо ка лип се пре у зи ма ју се 
не са мо у на уч ној фан та сти ци, не го и у фан та стич ним при по вет ка ма ко је рад њу и ли-
ко ве сме шта ју на пла не те слич ним зе мљи или у исто риј ску не по сто је ћу др жа ву. По-
зна та Тол ки но ва три ло ги ја Го спо дар пр сте но ва (1954–1955) се упра во та ко ба зи ра на 
апо ка лип си. До га ђа ји сле де ре до след про па сти, осва ја ња све та од стра не са тан ске 
мо ћи, ве ре по је дин ца и но во ус по ста вља ње жи во та.

5. Су штин ске но ви не у струк ту ри са њу те ме и упо тре би мо ти ва на ла зе се у по је ди-
ним при по вет ка ма ко је су обо га ће не со ци јал но-кри тич ким, ко мич ним и са ти рич ним 
еле мен ти ма. У не мач кој књи жев но сти на гла сак ле жи са јед не стра не на об ра чу ну са 
про шло шћу Тре ћег рај ха (Ил за Ај хин гер Ве ћа на да, 1948; Гин тер Грас Ли ме ни до бош, 
1959; Ролф Хо хут За ступ ник, 1963; Пе тер Вајс Ис тра га, 1965; Гин тер Ан дерс Сле по ћа 
апо ка лип се, 1985), с дру ге стра не на ис тра жи ва њу људ ског са мо за ва ра ва ња, при ла го-
ђа ва њу без ус те за ња на дру штво и ра сту ћу не ху ма ност (Кри стоф Ме кел Ко зји рог, 1973; 
Гин тер Грас Иве рак, 1977; Жен ка па цо ва, 1986; Хај нар Кип харт Док то ри це, 1980; Фри дрих 
Ди ре мат Зим ски рат у Ти бе ту, 1981). У де ли ма је из ра зи то на гла ше на опо зи ци ја по сто-
је ћем ло шем ста њу. Та мо где је при су тан осе ћај ег зи стен ци јал не од ба че но сти, ам би-
ва лен ци ја игре и ху мо ри зма за ме њу је мо рал ну очи глед ност (Џо зеф Хе лер Ква ка 22, 
1961; То мас Пин чон Об ја ва бро ја 49, 1966; Мајкл Мур кок Ван зе маљ ска вре ли на, 1972). 
Ро ма ни пру жа ју на ви де ло тен ден ци је ко је су и фил мо ви ма ја сно при сут не: Др Стреј-
нџлав, Пинк Пан тер, Осве та Пин ка Пан те ра. Крај све та из гле да као спо ри, не за др жи-
ви би ро крат ски про цес ен тро пи је. Свет је то тал но ор га ни зо ван. Не ма ви ше не кон тро-
ли са них фак то ра. Чим се по ја ве смет ње, над ле жни ор га ни се по све ћу ју про бле му. Они 
мо гу да ра де са мо по мо де лу по сто је ћих пра ви ла. Из то га про из и ла зе дру ге смет ње. 
По те о ри ји ко му ни ка ци је што су ве ће смет ње, то је ве ћи пад ин фор ма ци ја. Ди ја ло зи 
због то га не во де у ћут њу или агре си ју не го у је зик пун ре клам них сло га на, кли шеа и 
ап страк ци ја. Је зик осве тља ва оп шту по ја ву не ста ја ња. У овом све ту при ла го ђа ва ња 
на ком пју тер и но си о це ин фор ма ци ја Со то на по ста је ки бер не ти чар, по ста је и сам 
жр тва рит ма ме ха ни ке, гу би моћ сло бод ног де ла ња и из гле да ко мич но.

 
6. Фор ми ра ње те ме сто ји под зна ком ре во лу ци о нар не ка та стро фе. У тек сто ви ма 

се ме ша ју мо мен ти кон крет ног ни за де ша ва ња са ире ал ним ге о граф ским ме сти ма. 
Ја сни пред зна ци ка та стро фе на гла ше ни су то ком при по ве да ња пу тем уба че них упо-
зо ре ња. Упр кос уну тра шњим кон флик ти ма при по вет ке се др же свог ци ља. Због те ме 
се сто га пре ба цу је на гла сак са кон ци пи ра ње ли ко ва и то ка на ра ци је на ис ход при че.

(Са не мач ког пре вео Ото Хор ват)




