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ТЕМЕ И МОТИВИ У КЊИЖЕВНОСТИ (6)1

Мотив усамљености (isolation, solitude)

1. Књи жев не об ра де овог мо ти ва све до че о не сва ки да шњим мо гућ но сти ма про-
ши ре ња те ме. Она по спе шу је по ве зи ва ње са дру гим раз ли чи тим те ма ма, мо ти ви ма и 
фи гу ра ма. Уса мље ност се по ја вљу је као су шта су прот ност дру штве но сти. Ова би по-
лар на струк ту ра омо гу ћу је из ра ду не га тив ног или по зи тив ног сми сла. По је дин ци или 
круг исто ми шље ни ка мо же се по ву ћи да би пла ни рао или осно вао узор но дру штве но 
уре ђе ње. С дру ге стра не уда ља ва ње од све та осве тља ва пот пу но оту ђе ње чо ве ка од 
дру штва. Чак и у по зи тив ним опи си ма уса мље но сти че сто је при сут на пре доџ ба о 
дру штве ном оса мљи ва њу. У опи си ма људ ских жи вот них из бо ра оцр та ва се, ме ђу тим, 
те жња за рав но те жом. До бро вољ но на пу шта ње дру штва ства ра пред ста ву да по је ди-
нац мо же у мир ном, про ниц љи вом раз ми шља њу да од го нет не сми сао жи во та. Све сно 
на пу шта ње дру штве не за јед ни це из гле да из ра зи то дру штве но-кри тич ки у оним тек-
сто ви ма у ко ји ма уса мље ност по ста је по чет на тач ка ствар них ре фор ма тор ских на сто-
ја ња. Опи си при сил не изо ла ци је љу ди обич но на гла ша ва ју штет ни ути цај со ци јал не 
струк ту ре. Раз ли чи те исто риј ско-фи ло зоф ске кон цеп ци је ауто ра усло вља ва ју спе ци-
фич не то ко ве рад њи. Од 19. ве ка обра зу ју се две су прот не тен ден ци је. У јед ној књи-
жев ној стру ји изо ла ци ја се по ја вљу је као из раз про це са оту ђе ња ко ји има сво је ко ре-
не у исто риј ском раз во ју на ко ји по је ди нац не ма ни ка квог ути ца ја. Уса мље ност је због 
то га увер љи во опи са на или пси хо ло шки или уз по моћ упо зо ре ња на вре мен ски уве-
то ва не по ја ве као што су бес пер со нал ни жи вот или ста па ње у ма су. Пред ста ве по зо-
ри шта ап сур да че сто ту ма че уса мље ност као не про мен љи во ста ње људ ске ег зи стен-
ци је. На су прот то ме, при сут но је на ро чи то у књи жев но сти со ци ја ли стич ких зе ма ља 
схва та ње да се узрок људ ском оту ђе њу мо же пре по зна ти, па да се сто га мо же из бе ћи. 
Ови тек сто ви при ка зу ју до ду ше увер љи во пат ње љу ди у изо ла ци ји, по ве зу ју је ме ђу-
тим са ви ђе њем да је изо ла ци ја по сле ди ца жи во та у ан та го ни стич ком дру штву. У на-
сто ја њу да се на ђе од го ва ра ју ћа фор ма до ла зи до по ду да ра ња у из бо ру књи жев не 
вр сте. Пи смо, ро ман у ди ја ло гу, иди ла, са ти ра и уто пи ја су фор ме у ко ји ма се при ка-
зу је са мо и за бра на уса мље ност.

2. У кла сич ном до бу Те о крит, Вер ги ли је, Хо ра ци је и Се не ка (De Tran qu il li ta te ani mi) 
опи су ју пред но сти уса мље но сти. Она по се ду је све ка рак те ри сти ке ин тро спек ци је. 
Чо век је у ди рект ном до ди ру са при ро дом ка да се на ла зи у иде ал ном окру же њу, у 

1 Изворник: Daemmrich, Horst S. & Daemmrich, Ingrid G.: Themen und Motive in der Literatur. Ein 
Handbuch. (2. Aufl.), Francke Verlag: Tübingen und Basel, 1995.
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бу ко лич ком до му или у не ком ме сту ужит ка. Др ве ће, ре ке и из во ри пу ни су бож је 
сна ге. Они све до че о ужи вља ва њу за ко јим по је дин ци тра га ју и они отва ра ју пут за 
спо зна ју све та ко ја је због бр зог жи вот ног рит ма не при сту пач на. Сред њо ве ков ни 
спи си хва ле пу сти ња ке ко ји су за тво ре ни пре ма све ту. У са мо ћи је чо век у мо гућ но сти 
да кри тич ки са гле да за во дљи вост све та као и да пре по зна сво ју пра ву суд би ну бож јег 
ство ре ња (Вол фрам фон Ешен бах, Пар си вал, око 1200; Све та Те ре за Авил ска). Сред-
њо ве ков на књи жев ност је ме ђу тим би ла пре ви ше дру штве но усло вље на да би ову 
те му као и мно го број не ду хов не ве зе мо гла у пот пу но сти раз ра ди ти. Тек у ре не сан си 
Пе трар ка успе ва у то ме са сво јим де лом О са мот њач ком жи во ту (1346) као и Ми шел 
де Мон тењ са сво јим де лом О са мо ћи. Оба де ла раз ви ја ју иде ју да је уса мље ност ва жна 
ле стви ца на пу ту за људ ску са мо спо зна ју. Др же ћи се ан тич ких иде а ли зо ва них пеј за жа 
она опи су ју ка ко чо век ко ји се по ву че из збр ке све та до сти же нај ви ши мо гу ћи ни во 
раз бо ри то сти. Са мо спо зна ја на ста је у про це су мир ног раз го во ра са соп стве ним Ја, у 
при ро ди и да ле ко од дру штва. У ро ма ни ма у ди ја ло гу Гез де Бал за ка и Ма ри де Се ви-
ње, али и у ути цај ним есе ји ма Фран соа де ла Мот Ле Ва је (О са мо ћи, Де ла и мир, 17. век) 
и Џор џа Ме кен зи ја (Mo ral Es say Pre fer ring So i tu de to Pu blic Em ployment, 1665) на из ме нич-
но се сме њу ју оштри кри тич ки то но ви о њи хо вом вре ме ну са по хва ла ма уса мље но сти. 
Кон траст ни/ би нар ни па ро ви гај/град и ко ли ба/па ла ча опи су ју кон фликт из ме ђу уса-
мље ног, али сло бод ног раз во ја људ ске при ро де и про па да ња у жи во ту због то га што 
се она ба зи ра на ве чи то про мен љи вим дру штве ним зах те ви ма. Слич на раз ми шља ња 
ле же у те ме љи ма лир ских ве ли ча ња уса мље но сти Чар лса Ко то на, Едвар да Бен ло уа и 
Хен ри ја Во на. Ко тон ко ји је ина че до бро по зна вао Мон те ње во де ло и чи је је Есе је (1685) 
пре вео на ен гле ски, мо жда је нај о штри је упо зо ра вао на опа сност ко ја до ла зи од дру-
штва у свом пост хум но об ја вље ном де лу Свет (1689).

Дру ги пи сци 17. ве ка (Оно ра де Ра кан, Фран соа Меј нард, Те о фил де Вио, Ар но де 
Ан ди ли) хва ли ли су та ко ђе по ву че ни жи вот на се лу, јер са мо ка да смо ге о граф ски 
уда ље ни од збр ке зби ва ња мо же мо да се вра ти мо са мом се би. Тек у уса мље но сти 
на ста је ат мос фе ра ко ја омо гу ћу је мир но по сма тра ње при ро де. Са мо у њој и да ле ко 
од зе маљ ског лук су за чо век мо же да про на ђе пут до бо га. У мно гим сен ти мен тал ним 
ро ма ни ма (нпр. Ни ко лас де Мон тре Не ви ни и кра сни вр то ви љу ба ви, 1599; Жан Пјер 
Ка ми По бо жна Ју лиа, 1625; Ма ри де Ла фа јет Прин це за де Клев, 1678; Ка те ри на Бер нар 
Гроф Ам бо из, 1689) пре крет ни цу у жи во ту ју на ка чи ни од у ста ја ње од све та и све сни 
из бор уса мље но сти што но си са со бом и ре ше ње за пле та. Но ви тренд но си ла ца рад-
њи на ја вљу је у ро ма ни ма из ме ђу оста лог и њи хо ву од лу ку да иза се бе оста ве збр ку 
љу бав них ве за и да свом жи во ту да ју ду бљи сми сао ба зи ран на етич кој спрем но сти 
за љу бав. У сво је вољ но ода бра ној оса мље но сти не до ла зи са мо до пре ва зи ла же ње 
стра сти, до уто ну ло сти у ми сли и до ка ја ња, не го и до по гле да у се бе и из не над не 
спо зна је та је них осе ћа ња. Пор ту гал ски и шпан ски пе сни ци, као на при мер Фран ци ско 
Са де Ми ран да, Ху ан Бо скан, ано ним ни пе сник „Мо рал ног пи сма Фа би ју” и Фер нан до 
Хе ре ра, опи су ју пред но сти уса мље но сти ко ја омо гу ћу је љу ди ма да сле де сво је нај ин-
тим ни је скло но сти. Шпан ска бу ко лич ка по е зи ја по твр ђу је да раз ми шља ње под стак-
ну то уса мље но шћу мо же да бу де пот пу но кон вен ци о нал но. С дру ге стра не упра во 
спе ци фич ност уса мље но сти оправ да ва ег зи стен ци јал на раз ми шља ња, љу бав и пат њу, 
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жи вот и смрт (Алон со Ну њез де Ре и но зо Исто ри ја љу ба ви Кла реа и Фло ри зи је, 1553; 
Же ро ни мо де Кон тре рас Шу ма аван ту ра, пре 1565). То ком све ве ће ин тро вер зи је Лу-
ис Гон го ро осло ба ђа сво ја осе ћа ња у де лу Уса мље но сти (1617) од спољ ног ра ма. Ве-
о ма ути цај но де ло при ка зу је уса мље ност као осе ћа ње увек при сут ног ста ња ко је се 
због то га по ја вљу је и у дру штве ним кру го ви ма. Та да шња књи жев ност на рав но да не 
из ра жа ва са мо по зи тив не ути ске. Она иро нич но осве тља ва култ уса мље но сти и кри-
ти ку је тренд оту ђи ва ња (Фе ликс Ло пе де Ве га Пе тар Но ла ско 1609; Га бри јел Тир со де 
Мо ли на Об ма њу ју ћа ар ка ди ја, 1622). У 17. ве ку се учвр шћу је иде ја о ве зи уса мље но сти, 
са мо све сти и са мо спо зна је и ути че на рас про стра ње но по ве зи ва ње уса мље но сти са 
чо ве ко вом же љом за са вр шен ством. Ово ви ђе ње се сре ће ка ко у књи жев ним на сто-
ја њи ма у пе ри о ду про ти вре фор ма ци је, та ко и у 18-ве ков ној ра ши ре ној по ја ви осе ћај-
но сти (sen si bi lité). У не дељ ни ци ма као што су Пу сти њак, Ис по сник, Уса мље ник об ја вљу-
ју се опа жа ња о ве зи из ме ђу уса мље но сти и са ња ри је. Јо хан Ге орг Ци мер ман се у свом 
де лу Опа жа ња о уса мље но сти (1756) ба ви пси хо ло шким др жа њем и ста њем иде ја 
чи ји раз вој под сти че уса мље ност. Он, та ко ђе, ја сно ви ди ве зе из ме ђу уса мље но сти и 
људ ског уса вр ша ва ња.

Још у европ ском пред ро ман ти зму се по је ди ни еле мен ти из овог обим ног ком плек-
са те ме из два ја ју и за по чи њу са мо стал ни жи вот. Уса мље ност слу жи за пра вље ње 
ат мос фе ре у од ре ђе ним при ли ка ма у ко ји ма пут ник, упу ћен у пот пу но сти са мо на 
се бе, раз ми шља о свом од но су пре ма при ро ди и бо гу (Жан Жак Ру со Са ња ри је уса-
мље ног ше та ча, 1776–78; Лу двиг Тик „Шум ске уса мље но сти”, 1796; Ви ли јам Вор дсворт 
„Уса мље ник”, 1814; Ал фонс де Ла мар тин „Уса мље ност”, 1820). По ред ових по зи тив них 
обра зло же ња уса мље но сти по сто је и гле ди шта у ко ји ма изо ла ци ја под сти че на раз-
ми шља ња о смр ти или о све ту без сми сла (Тик При по вест го спо ди на Ви ли ја ма Ло у ве ла, 
1795–96; Жан Пoл „Го вор мр твог Хри ста са ку ће све та о то ме да он ни је бог”, 1796; 
Ал фред де Ми се Ис по ве сти де те та ве ка, 1836). У ве зи са ли ко ви ма умет ни ка че сто се 
чу је ми шље ње да је уса мље ност срж умет ни ко ва ња. Она га ран ту је дис тан цу пре ма 
„ба нал ним“, то плим, људ ским осе ћа њи ма (Мо рис Ба рес Сло бо дан чо век, 1889; Жо рис 
Карл Уисманс На су прот, 1884). Уса мље ност ка рак те ри ше ме ђу тим и ста ње све сти 
мо дер ног умет ни ка ко ји се на ла зи у чуд но да ле ком и хлад ном од но су са сво јим окру-
же њем. То мас Ман го во ри о жи вот ној фор ми умет ни ка, ко ји жи ве у „ве штач кој и ле-
де ној уда ље но сти из ван све га” и ко ји ши ре „хлад ни дах не по бе ди ве” уса мље но сти 
(Ман „То нио Кре гер”, 1903; „Смрт у Ве не ци ји”, 1913; Док тор Фа у стус, 1947). Исто вре ме-
но овај став до во ди до кон флик та из ме ђу умет нич ке скло но сти ко ја при мо ра ва чо ве-
ка да хлад но и ана ли тич ки све пре и спи ту је, а са дру ге стра не ње го ва же ља за мо гућ-
но шћу да се пре да јед но став ним осе ћа њи ма.

На дру гом кра ју ове ве ли ке тра ди ци је сто је опи си људ ског осло ба ђа ња у бор би са 
не дир ну том ди вљи ном. Ови опи си у су шти ни до во де до по гре шних за кљу ча ка, јер 
по дроб ни ја ана ли за до ка зу је да ова фор ма уса мље но сти са др жи мо ме нат из ра зи те 
дру штве но сти. Они под сти чу је дин ку да на пу сти ци ви ли за ци ју и без бри жан жи вот 
(Џорџ Чеп мен, Бен Џон сон и Џон Мар стон Еast ward Hoe, 1605); при ка зу ју пот пу ни склад 
чо ве ка са при ро дом (Џејмс Фе ни мор Ку пер Ло вац на је ле не, 1841) и под се ћа ју на уну-
тра шњи мир и сна гу пр вих до се ље ни ка (Ка тер Ви ла Мо ја Ан то ни ја, 1918). С об зи ром 
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на то да љу ди увек по мо ћу свог по на ша ња ус по ста вља ју пра ви од нос са при ро дом, 
тај од нос из гле да ви ше дру штвен не го уса мљен.

На су прот то ме, же ља за уса мље но шћу ба зи ра се у чи та вом ни зу за пад но е вроп ских 
де ла као све сно од брам бе ни став пре ма све ту. На тај на чин у кон цеп ци ји фи гу ра на-
ста ју слич но сти у опи си ма ка рак те ра осо ба ко је су гур ну те у изо ла ци ју због дру штве-
них про це са. Раз ли ке у кон цеп ци ји по ста ју ја сне ка да се узму у об зир усло ви за ис ку-
ство уса мље но сти. У Шниц ле ро вом Пу ту у при ро ду (1908), Рил ке о вим За пи си ма Мал-
теа Ла у рид са Бри геа (1910) и Сар тро вој Муч ни ни (1938) ли ко ви су у по тра зи за уса мље-
но шћу. Они се уда љу ју из дру штва, јер са мо на тај на чин мо гу да спо зна ју се бе. Уса-
мље ни ли ко ви у Људ ској суд би ни (1933) Ан дреа Мал роа, као и лик Фран соа у ро ма ну 
Си мо не Бо во ар Го шћа (1943) пру жа ју нам увид у опа сно сти ова квог ап со лут ног фо ку-
си ра ња на се бе. Свет се чи ни пра зним и ре флек ту је уну тра шња ста ња све сти. Осе ћа-
ња и фраг мен тар ни уви ди у де ша ва ња се оса мо ста љу ју и не мо гу се све сно ис ку си ти. 
Спе ци фич на си ту а ци ја Ка ми је вог Мер соа у Стран цу (1943) до бар је при мер ду шев ног 
ста ња ли ко ва, ко ји сва ки уну тра шњи раз вој пла ћа ју гу бље њем кон так та са спољ ним 
све том. Но стал ги ја за уса мље но шћу, ка ко то де ла Але на Ро ба Гри јеа, Кло да Мо ри ја ка 
и Џо на Бар та при ка зу ју, мо же да сле ди са свим су бјек тив ну скло ност а да не ма ја сно 
ви дљи ву ве зу са дру штве ним усло ви ма од ре ђе них исто риј ских епо ха. С дру ге стра не, 
де ла Чар лса Ди кен са, Ен то ни Тро ло па и Вил хел ма Ра беа у 19. ве ку и при ка зи Ане Сег-
херс, Уве Јон со на, Вол фган га Ке пе на, Хајн ри ха Бе ла, Зиг фри да Лен ца, Ерн ста Ви хер та 
и Пе те ра Вај са у 20. ве ку, по ја шња ва ју да про тест про тив со ци јал них, еко ном ских и 
по ли тич ких усло ва јед ног дру штва мо же да по слу жи као по ла зна тач ка уну тра шњег 
са мо по твр ђи ва ња ко ји ка сни је дру ги ма слу жи као при мер. Уса мље ност се не чи ни 
као крај не за у ста вљи вог про це са, не го као по че так мо гу ћег раз во ја.

3. При сил на изо ла ци ја пре у зи ма још од ан тич ког до ба мо ти ва циј ску функ ци ју у 
на ра ци ји по мо ћу упле те них на го ве шта ја о ис хо ду пред сто је ћег кон флик та. За јед нич-
ко у раз ли чи тим де ли ма је жи вот ли ко ва ко јим упра вља ју не по зна те, не ја сне или не-
пре по зна тљи ве си ле. Изо ла ци ја се из Еди по ве, Ан ти го ни не, Оре сто ве или Фе дри не 
пер спек ти ве чи ни као там на, коб на суд би на. Уса мље ност но си ла ца рад њи у Шек спи-
ро вим кра љев ским дра ма ма чи ни се на сли чан на чин при сил на, а ли ко ви ма оста је 
не ја сна. Ли ко ви дра ма су при си ље ни на уса мље ност или због соп стве не гре шке или 
због ути ца ја спо ља шњих до га ђа ја ко ји не мо гу да се из ми ре са њи хо вим уну тра шњим 
убе ђе њи ма. Овај пре лаз у уну тра шњи свет ко ји се још очи ту је и у не мо гућ но сти ди-
ја ло га на ро чи то па да у очи, а симп то ма ти чан је и за опи се при сил не уса мље но сти 
(Шек спир Краљ Лир, 1605?; Ма ри Ма длен Ла фа јет Прин це за де Клев, 1678; Са мју ел Ри-
чард сон Кла ри са, 1748; На та ни јел Хо торн Скер лет но сло во, 1850).

Од 19. ве ка до ла зи до ви дљи вог пре ме шта ња на гла ска у те мат ским опи си ма. Чи ни 
се да уса мље ње по је ди на ца има сво је раз ло ге у да ле ко ве ћој ме ри у дру штве ној струк-
ту ри не го због ин ди ви ду ал ног не у спе ха. Кри тич ко пре и спи ти ва ње те ме оте жа но је 
чи ње ни цом да је дру штве ни мо ме нат у мно гим де ли ма те шко уоч љив. Уса мље ност се 
чи ни кат кад као не из бе жна при род на по ја ва. Она осве тља ва не мо гућ ност ме ђу људ-
ских од но са у дру штву чи ја је јед на од основ них ка рак те ри сти ка не по сто ја ње кон та-



ка та. Сва ко тре ба да на у чи да „мно ги љу ди жи ве и уми ру уса мље ни” (Шер вуд Ан дер сон 
Ва ро ши ца Вајн зберг у др жа ви Оха јо, 1919) или да се упи та “Which of us has not re ma i ned 
fo re ver pri son-pent? Which of us is not fo re ver a stran ger and alo ne?“ (То мас Вулф По гле-
дај дом свој, ан ђе ле, 1929). За ова де ла се не мо же ре ћи да не ма ју кри тич ки став. Она 
чи не ви дљи вим нео д го ва ра ју ћи на чин жи во та (нпр. Ву ни гел, Фри дрих и Вел тен у де-
лу Вил хел ма Ра беа Ву ни гел, 1878; Ста ри Не стер, 1879; Ак та по ја ња пти ца, 1896). Упр-
кос то ме, сти че се ути сак да те ме љи та ре фор ма си ту а ци је из о ста је. Ова тен ден ци ја је 
при сут на не са мо у за пад но е вроп ским на ци о нал ним књи жев но сти ма, не го и у аме-
рич ким де ли ма.

Аме рич ка књи жев ност је до би ла су штин ске им пул се с јед не стра не од ис ку ства 
ко ло ни ста, ко ји су би ли упу ће ни са мо на се бе и ко ји су ур ба ни зо ва ли ди вљи ну, а са 
дру ге стра не и од не по пу стљи вих оби ча ја пу ри та на ца и дру гих гру па ко је су од ба ци-
ва ле нон кон фор ми зам. Хо тор не ве при по вет ке „Са хра на Ро џе ра Мел ви на” (1831), „Веј-
кфилд“ (1835), „Ам би ци о зни гост” (1835), „Мла ди Гуд мен Бра ун” (1835), „Мај ски стуб 
Ме ри Ма унт“ (1836) и Скер лет но сло во раз го ли ћу ју уса мље ност ли ко ва ко ји жи ве и 
уми ру у дру штву у ком је су жи вот лаж. Због то га и не из не на ђу је да се ли ко ви че сто 
на ла зе упра во у про сто ри ма раз ре ђе ног ва зду ха. Они се по ја вљу ју у не про ход ним 
шу ма ма, на про стра ним пре ри ја ма, на уса мље ним дру мо ви ма и на пу ште ним ули ца ма. 
У 20. ве ку се у европ ској књи жев но сти одо ма ћу је пр во бит но у Аме ри ци опи са но осе-
ћа ње пу сто ши и са мо ће. Ли ко ви су пре пу ште ни са ми се би (Вулф По гле дај дом свој, 
ан ђе ле; Франц Кса вер Крец Слу га ме се чи не, 1981–1983), бес циљ но лу та ју гра дом (Клод 
у Хајн рих Ма но вом Ло ву на љу бав, 1904; Џе ром Деј вид Се лин џер Ло вац у жи ту, 1951), 
ву ку се низ дру мо ве жи во та (Ви ли јам Фок нер Све тлост у ав гу сту, 1932; Са у ли и Мик 
у де лу Кри сто фа Ме ке ла Бокс хорн, 1973) и се де уса мље ни у сво јим со ба ма (Хен ри Џејмс 
Пор трет јед не ле ди, 1881). При та је ни ути цај ова квог ста ња на осо бе је за стра шу ју ћи. 
Ра зу ман раз вој људ ских по тен ци ја ла ни је мо гућ, па ни шта дру го не пре о ста је не го да 
се при зна без са мо за ва ра ва ња не про мен љи вост струк ту ра или да се иза бе ре смрт 
(Ка р сон Ма ка лерс Ср це је уса мље ни ло вац, 1940; Сол Бе лоу Чо век без ослон ца, 1944; 
Стај рон Ви ли јам Ле зи у та ми, 1951; Ралф Ели сон Не ви дљи ви чо век, 1952; Џон Ап дајк 
Бе жи, зе ко, бе жи, 1960; Џејмс Бол двин Дру га зе мља, 1962; Вол фганг Хил дес хај мер Ко мад 
но ћи, 1963; Мо но лог, 1964; Мар тин Вал сер Ку ћа ла бу до ва, 1980; Без јед но дру гог, 1993; 
Макс фон дер Грин Про лећ на по пла ва, 1990; Ро берт Шнај дер За спа ли брат, 1992).

У европ ском ре а ли зму и у књи жев но сти мо дер не оцр та ва ју се три глав на под руч-
ја те мат ске об ра де: (1) у те ми се кри тич ки осве тља ва ју дру штве ни усло ви ко ји су до-
при не ли људ ској изо ла ци ји; (2) оса мљи ва ње слу жи за ка рак те ри за ци ју ин ди ви ду ал них 
жи вот них про ма ша ја; (3) изо ла ци ја озна ча ва оту ђе ње од се бе и ре ал но сти и тач но 
опи су је по вла че ње у се бе јер је свет бе сми слен. Опи са не пат ње ли ко ва су слич не. 
Пу тем ми са о них ве за да та ре ше ња се, ме ђу тим, раз ли ку ју у ту ма че њу раз ло га оса-
мљи ва ња. Од Бал за ка пре ко Ха уп тма на до Бор хер та и Хил дес хај ме ра при сут на је 
стру ја ко ја је мар ки ра на на по ром да изо ла ци ју об ја сни као исто риј ски фе но мен дру-
штве них про це са. Од Стринд бер га пре ко Ка ми ја, па се до Бе ке та раз ви ла се дру га 
тра ди ци ја у ко јој ауто ри ту ма че уса мље ност као не про мен љив жи вот ни за кон Бал зак 
(Код мач ке ко ја се лоп та, 1829; Ев ге ни је Гран де, 1833; Чи ча Го рио, 1834; Ро ђа ка Понс, 1847), 
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Ра бе (Код ди вљег чо ве ка, 1885; Код ста рог гво жђа, 1887) Ха уп тман (Уса мље ни љу ди, 1891) 
и Сте фан Крејн (Ма ги, де вој ка са ули це, 1893) при ка зу ју јед ну ја сно ви дљи ву фа зу раз-
во ја ка пи та ли стич ке еко но ми је и сред ста ва про дук ци је. У овој фа зи по чи ње исто вре-
ме но пре на гла ша ва ње вред но сти ма те ри јал них до ба ра и обез вре ђи ва ње лич ног 
жи во та у за јед ни ци. Ли ко ви ма вла да ка пи та ли стич ко бо га ће ње ства ри ма. Што књи-
жев ни ли ко ви ви ше за ви се од ма те ри ја ли стич ког дру штва, то су они оту ђе ни ји пред 
сво јим бли жњи ма. Они за ка зу ју или у по ку ша ју да се при ла го де све ту или би ва ју жи-
го са ни као не дру штве ни чу да ци. Про цес оту ђе ња ула зи и у нај лич ни је од но се, по спе-
шу је рас па да ње ве за уну тар по ро ди це и при мо ра ва по је дин ца у уса мље ност не ис пу-
ње них на да (Емил Оже Зет го спо ди на По и риа, 1854, Леп брак, 1859; Ги став Фло бер Го-
спо ђа Бо ва ри, 1857, Сен ти мен тал но вас пи та ње, 1869; Алек сан дар Ди ма Кло до ва же на, 
1873; Фон та не Ефи Брист, 1895; Џорџ Бер нард Шо He ar tbre ak Ho u se, 1920; Фе де ри ко 
Гар си ја Лор ка Кр ва во вен ча ње, 1933, Ро зи та ста ра де вој ка, 1935, Ова ко про ла зи пет 
го ди на, 1935; Макс Фриш Шти лер, 1954; Хил дес хај мер Уза луд не бе ле шке, 1963; Ху берт 
Фих те Па ле та, 1968; Гин тер Сте фенс При бли жа ва ње сре ћи, 1976). Ста па ње уса мље но-
сти са оту ђе њем по спе ши ло је кон ци пи ра ње ли ко ва у де лу Гво жђе (1899) Ге ор га фон 
Омп те да: љу ди су из гу би ли сва ки ме ђу људ ски кон такт и не ве зу ју се ни ти за кла су, 
по сао, иде је. С об зи ром на то да се овај опис на ла зи на пре се ку лич ног ис ку ства и 
дру штве ног раз во ја, по сто ји, иако пла ха, на да да се ова си ту а ци ја мо же пре ва зи ћи.

На су прот то ме, уса мље ност се по ја вљу је као кон сти ту тив ни еле мент људ ске ег зи-
стен ци је, ка да је дан књи жев ни лик ни је са мо оту ђен пре ма сво јим бли жњи ма и окру-
же њу, не го и пре ма соп стве ном жи во ту. Ал бер Ка ми при ка зу је ово ду шев но ста ње у 
свом де лу Мит о Си зи фу (1942). Оно је, ме ђу тим, већ би ло на го ве ште но у Стринд бер-
го вим дра ма ма о по ро дич ном су ко бу и ра ту по ло ва (Отац, 1887; При ја тељ, 1888; Гу-
став Ва са, 1899). Стринд бер го ве, Иб се но ве и дра ме Тенесиja Вилијамсa пре до ча ва ју 
да су сви по ку ша ји ус по ста вља ња кон так та осу ђе ни на не у спех, јер се ту ђи зах те ви 
за ег зи стен ци ју пер ци пи ра ју као прет ња и опа сност. Због то га је дин ка на кра ју не 
мо же да пој ми ни соп стве но би ће (Ка ми Свад ба, 1939; Бе кет Крај пар ти је, 1957; Ко ме-
ди ја, 1966; Тан кред Дорст Кри ви на, 1960; Пе тер Ханд ке Ка спар, 1967; Хајн рих Хен кел 
Олаф и Ал берт, 1973; Хер берт Ах тер нбуш Ела, 1978). Она бе жи у смрт но оса мље ње и 
сва ки по ку шај да се иза ђе из за тво ра дру штва за вр ша ва се смр ћу.

(Са не мач ког пре вео Ото Хор ват)
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