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Душевне моћи

ерудиција и то не само када је реч 
о Кантовој филозофији, него и о 
духовној историји човечанства 
уопште. Објавио је две изванредне 
и оригиналне књиге под називом 
Опонашање Бога. Интимна ис
то рија Кантове филозофије и 
Платон и Кант. Савети за до бар 
живот, као и многобројне сту
дије, есеје о чланке на српском, 
фран цуском, енглеском и другим 
страним језицима. Његове књиге 
не представљају препричавање ту
ђих схватања и стајалишта, које је 
Иван итекако добро схватао, већ 
изношење властитих увида, про
мишљених и добро заснованих. 
Писао је језгровито, рационално и 
јасно. Бритке мисли и пера. Поврх 
тога, у свакој његовој реченици се 
препознавао изразити литерарни 
дар.

Српску културу је задужио из
ван редним преводом Декар то
вих Медитација са темељним ко
ментарима за шта је добио највишу 
преводилачку награду „Милош 
Н. Ђурић“ у нашој земљи за дела 
изашла из области хуманистичких 
наука и есејистике. За разлику 
од немалог броја наших превода 
филозофских дела, који каткада 
више збуњују читаоца него што 
им верно преносе филозофски 
са др жај, Иван је преводио кри
стално јасно и тачно. Томе је 
допринело како његово изванредно 
владање француским језиком, 
који му је био као матерњи, тако 
и одлично познавање Декартове 
филозофије. Иванова филозофска 
делатност била је међународна 
по зната и призната захваљујући 
његовим учествовањем на бројним 
међународним конференцијама, као 
и тиме што је предавао на четири 
угледна инострана универзитета.

Није се само бавио филозофијом, 
него је и својом музиком обележио 
београдску музичку сцену. Био 
је члан бенда Inopartenrs који 
је објавио два албума. Свирао 
са страшћу и неком посебном 
преданошћу. Овога лета отпочео 
писање литерарног дела својих 
сећања на дане властитог сазревања 
у бурним политичким догађајима 
када се распадала Југославије. Дело 
је остало у рукопису које аутор 
нажалост није успео да доврши.

Иван је био породичан човек, 
Милин супруг, Нинин отац, Мирин 
и Ђорђијев син, према којима је 
гајио несебичну љубав и потпуну 
посвећеност. У овим временима 
агресивних сукоба, непријатељстава 
и раздвајања, Иван је имао редак 
дар да људе мири и спаја. Помагао 
је пријатељима чак и када му то 
нису тражили. Мени лично био 
је подршка онда када ми је било 
најтеже. Иван је то умео да осети. 
Када је он отишао, опустошен 
је и део мене. Многи наши 
заједнички пријатељи осетили су 
то исто. Његовим одласком смо се 
променили, један део нас је нестао 
са њим. Мало је људи који такав 
неизбрисив траг оставе у душама 
других људи. Један и јединствен је 
био Иван Вуковић.

Ирина Деретић

Иван Вуковић .........................

Прву теорију о душевним мо
ћима, као и толике друге ствари, 
смислио је Платон. Обзнањујући 
лажљивим атинским демократама 
да их је Сократ у смрти победио, 
Платон је у Федону доказивао да су 
они, убивши његово тело, ослободили 
његову бесмртну душу и послали је 
у бољи свет. Том приликом, он је за 
душу тврдио да је нематеријална, 
не видљива, јединствена, недељива, 
непроменљива, непропадљива и 
божанска,  да телу даје живот, да 
има једну моћ – мишљење, и да 
жуди за сазнањем праве истине. 
Све чулне менталне функције 
– опажање, осећања бола и за
довољства, жудње за физичким 
задовољствима, материјалним до
бри ма и друштвеним почастима, као 
и емоције попут мржње и страха, 
он је приписао телу  које је описао 
као „тешко, земаљско и видљиво“, и 
као „смртно, неумно, многоворсно, 
растављиво и никад исто“.

Однос душе и тела није ни ма
ло једноставан. Умна душа је у 
исти мах и одвојена од тела, и за 
њега везана. Иако је предодређена 
да њиме управља, она је у њему 
најчешће утамничена. Ако би и 
успела да га укроти, то би било 
само зато да би га после његове 
смрти напустила, и преселила се у 
свет вечних и непроменљивих идеја 
којем по својој природи при пада:

„Сократ: Кад је таква [душа], не 
одлази ли [кад тело умре] оно ме што 
на њу личи, ономе што је невидљиво, 
па божанско, и бесмртно, умно, 
где може, по доласку, да живи бла
женим животом, ослобођена лутања, 
и безумља, и страха, и дивљих 
страсти, и осталога зла људскога и 
где доиста може, као што кажу они 
који су посвећени у свете тајне, да 
остало време проводи са боговима? 
Хоћемо ли тако рећи, Кебете, или 
друкчије?

Кебет: Тако, дива ми.“ 
У друштво богова, међутим, 

доспеће само „чиста” душа која 
је бављење филозофијом прет
поставила чулним насладама и 
друштвеним почастима, па је са 
телом сарађивала невољно, оно
лико колико је то за његов опстанак 
било неопходно. Све остале душе 
су осуђене да наставе материјалну 
егзистенцију и да се, после смрти 
једног, преселе у друго тело. Душа 
човека који је живот провео у 
преједању, опијању или блудничењу, 
родиће се у телу магарца. Душа 
властољубивог човека који је чинио 
неправду и отимао од других, изнова 
ће се родити као кобац или соко. 
Нај боље ће проћи душе оних који 
су успели да умере и своју пожуду 
и своју амбицију зато што заједница 
то сматра исправним. Оне ће прећи 
у врсту која воли ред, попут пчела 
или зоља, или ће се изнова рађати 
у људском облику и давати „ваљане 
људе“. Ипак, ни оне неће напустити 
земаљски свет зато што не познају 
праве разлоге за умереност. Неки 
од ових људи ће бити умерени јер 
се плаше за здравље, други, који 
жуде за материјалним добрима, 
зато што се плаше сиромаштва, а 
они амбициозни и частољубиви зато 
што се плаше губитка друш твеног 
угледа. Иако су сви ови разлози 
исправни, међ богове ће отићи само 
онај ко схвати да главни разлог 
за умереност лежи у томе што 
предавање овоземаљским стварима 
омета сазнање оних идеалних, које 
су од првих саме по себи вредније.

Права стварност, каже Сократ 
својим саговорницима у часовима 
пред смрт,  није ова променљива, 
чулима доступна, већ је непро
менљива, невидљива и умна, а 
пут ка њеном сазнању започиње 
увиђањем сазнајне ирелевантности 
чулног сведочанства. Да бисмо 
до тог увида дошли, ми не треба 
да запушимо своја чула, већ да 
обуздамо своје реакције на оно 
што помоћу њих опажамо – наша 
задовољства, болове, жудње, афе

кте и страсти, који нас наводе да 
предметима опажања припишемо 
стварност коју они немају:

„Сократ: душа сваког човека 
принуђена је, чим је нешто раз
весели и ражалости, да у исти мах 
сматра да је оно што јој за то даје 
највише повода најочевидније и 
најистинитије, што никако није 
случај. А то је у највише случајева 
оно што је видљиво. Или није?

Кебет: Свакако.
Сократ: Не баца ли тело душу у 

таквом стању у најјаче окове?
Кебет: Па како?
Сократ: Јер свако задовољство и 

сваки бол носе са собом клин, којим 
душу прибијају и прибадају за тело 
и удешавају је да личи на њега, па 
она мисли да је истинито оно за шта 
тело каже да је истинито.“

Душа која се поводи за чулима је 
збуњена, пијана и дезоријентисана, 
па оно што је само привид узима за 
стварност. Да би се оспособила за 
контемплацију, она мора научити 
да избегава задовољства, болове 
и снажне емоције. Да би на њој 
могле да се оцртају контуре вечних 
облика, она треба да буде спокојна 
и глатка као површина језера у зору.

Спас је, дакле, у науци. Дис
ци плиновање тела из правих, ин
телектуалних мотива, чисти душу од 
његових утицаја и оспо собљава је за 
вечно бла женство.  Кебет и Симија 
зато не треба да жале Сократа јер се 
он, кроз бављење филозофијом, за 
смрт унапред при премио: за његову 
душу, телесна смрт неће бити крај, 
већ поче так правог живота. 

Платонови тријумфалистички 
аргументи, међутим, почивају на 
једној недоречености. Он, наиме, 
у Федону није објаснио како то 
чулност може контаминирати душу 
ако је мишљење њена једина моћ, 
као што није показао ни како душа 
може жудети за знањем и налазити 
задовољство у његовом стицању ако 
и жудње и задовољства припадају 
телу. Решење је пронашао у Држави 
у којој је све менталне функције, 
изузев чулног опажања, приписао 
отеловљеној души, представивши 
их као функције које ова добија 
кад упадне у појединачно тело. У 
том дијалогу, он је сукоб између 
тела и душе преместио у саму душу 
претпоставивши да се међусобно 
сукобљавају њени различити 
делови. Размишљајући о људима 
који желе да пију, али се уздржавају 
јер сматрају да је то за њих лоше, 
Сократ се запитао:

“– Шта би се, онда, могло рећи 
ο њима?

– Зар не можемо тврдити да је 
у њиховим душама и нешто што 
их нагони да пију, и нешто што их 
одвраћа од тога и што је јаче од 
онога првог?

– Чини ми се да је тако – рече 
он.

– Ако се, дакле, појави нешто 
што их од тога одвраћа, зар то 
није последица промишљања? А 
оно што нагони и оно што га томе 
привлачи, зар не долази од страсти 
и махнитости?

– Чини се да је тако.
– Онда – рекох – неће бити 

неосновано тврдити да је то двоје и 

различито једно од другог, па ћемо 
оно једно чиме душа промишља 
називати разумношћу; а оно 
друго, чиме душа осећа љубавну 
сласт, глад, жеђ и остале нагоне 
називаћемо неразумним и оним 
што је нагонско, оним што је 
праћено уживањима и засићењима. 

– По свему судећи, тако треба 
поступити – рече он.

– Тако смо, дакле, одредили те 
две моћи у души. Преостаје питање 
да ли је срчаност, оно чиме се 
срдимо, нека трећа способност, или 
је она истородна с једном од прве 
две.”

Када је Сократ дао потврдан 
одговор на ово последње питање, 
настала је прва трочлана подела 
душе – подела на пожудни, срчани 
и умни део. Према овој концепцији, 
различити делови су одговорни 
за различите менталне функције 
које су усмерене на различите 
врсте предмета, стања ствари и 
активности. Пожудни део је усмерен 
ка материјалним стварима које 
могу да задовоље телесне потребе, 
срчани ка друштвеном признању, 
а умни ка сазнању истине. Делове 
покрећу жеље а усмерава ум, који 
увек утврђује средства за њихово 
задовољење, а у здравој души 
поставља и властити циљ (сазнање 
истине и добра), и врши селекцију 
циљева које предлажу пожудне 
и срчане жеље. Најзад, сваки део 
душе налази насладу у досезању 
свог циља. 

Из Платонових текстова није 
сасвим јасно како треба схватити 
делове и њихове међусобне односе. 
Да ли сваки део душе има властиту 
рационалност, или рационални део 
опслужује остале? Да ли су жеље три 
дела онтолошки независне једна од 
друге, или су само различити облици 
исте жеље? У цитираном аргументу 
из којег је извео поделу душе, 
Платон је говорио о јединственој 
личности која мисли једним, срди 
се другим, а жуди трећим делом. 
Објашњавајући, међутим, да је 
умереност у сагласности сва три 
дела душе да умни треба да влада, 
он је сугерисао да сва три имају 
сопствену рационалност.

Како је Платонов језик неу
једначен и метафоричан, комен
татори који су се одлучивали 
да му припишу једно или друго 
становиште углавном су се 
опредељивали на основу начина 
на који су схватали место поделе 
душе у ширем склопу његове 
аргументације. Према једном, ра
ширеном схватању, Платон је у 
Држави поделио душу на делове 
како би објаснио случајеве губитка 
самоконтроле (akrasia) у којима 
чинимо оно за шта у тренутку 
делања верујемо да није најбоље, 
и који доводе у питање моћ ума 
да управља људским животом 
ако се схвате као случајеви у 
којима га надјачава слепи порив 
за насладом. Платон је постојање 
таквих случајева најпре порекао, 
али је после тога наводно увидео 
да порицање није било уверљиво. 
Решење је пронашао у томе што је 
њихово постојање признао, али их је 
описао у когнитивним терминима 

 

Сећам се тог септембарског 
јутра светлог и прозрачног. Ушла 
сам у учионицу тадашње осме, а 
сада треће, београдске  гимназије и 
потра жила Ивана Вуковића. Играли 
смо се као деца, а родитељи су нам 
се познавали. Иван је био управо 
ту где сам га тражила, и одмах смо 
ушли у расправу око еволуционизма 
и креационизма, као да није био 
почетак нове школске године, 
као да није било неодложнијих и 
практичнијих питања, која су све 
друге занимала, изузев, изгледа нас. 
Наше ватрене расправе обично су 
отпочињале критиком онога што 
смо прочитали, а што никако није 
спадало у школско градиво. Ивана 
су занимале само чисте мисли, 
идеје, аргументи, а не прегршт 
информација о било чему. Ниједну, 
ни најочигледнију информацију 
није узимао здраво за готово. Често 
је био добронамерно ироничан 
према исувише декларативним, 
патетичним, великим речима, а 
поготову онима које нису имале 
покриће у животу. Никада није 
одустајао од становишта, које је 
бранио духовито, паметно и лако, 
тако да је увек од код мене изазивао 
дивљење које му на жалост нисам 
довољно показала. Досадан је 
био и њему и мени уштогљени 
школски програм, читали смо 
филозофске књиге или литературу 
са филозофским темама, и тек што 
бисмо их прочитали, полетели 
бисмо једно другом да изнесемо 
већ формирана гледишта и да 
уђемо у расправу. Иван је уживао у 
филозофским диспутима, у којим се 
мишљење обликује и развија. 

И тако је отпочело наше дуго
годишње, ничим прекинуто прија
тељство: и наш студентски живот 
и узаврела политичка стварност, 
у којој смо учествовали, књиге 
које смо размењивали, плодне 
разговоре које смо наставили да 
водимо – што смо били старији, ти 
разговори су постајали обазривији 
и мудрији – семинари на којима 
смо учествовали, наша колегијална 
сарадња, што је трајала све до 
његове трагичне и преране смрти. 

Иван Вуковић је имао узориту 
академску каријеру од асистента, 
преко доцента до ванредног 
професора етике и Кантове фило
зофије на Филозофском факултету у 
Београду. Избор фило зо фских тема, 
које је помно проучавао, није био 
случајан. Филозофија је за Ивана 
имала смисла, само уколико је 
неодвојива од живота који водимо. 
И поднаслов његове најновије 
књиге о Платону и Канту „савети за 
добар живот“, говори у прилог томе 
да Иван није разумео филозофију 
само као академску дисциплину, 
него и као деловање што води, 
уређује и прожима цео наш живот. 

Био је врстан познавалац Кантове 
филозофије. Мислио је строго и 
аналитички, при том никада не 
губећи увид у целину проблемског 
контекста који критички разматра. 
Ту строгост у мишљењу тражио је 
од свих, а пре свега од себе. На једној 
међународној конференцији више 
немачких професора, познавалаца 
Канта, управо су истакли ту 
карактеристику Ивановог мишљења 
које је пратила неуобичајена 

У сећању: 
Иван Вуковић
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како би за њих могао да понуди 
когнитивне лекове и тако одбрани 
супрематију интелекта. Према том 
виђењу, Платон је у Држави поделио 
душу на делове како би губитак 
самоконтроле могао да прикаже 
као последицу унутрашњег сукоба 
у којем не побеђује слепи нагон, 
већ пожудни део душе који има 
погрешно веровање о томе шта 
је добро, али у тренутку слабости 
има јачу мотивациону снагу од 
интелектуалног. На очигледно 
питање због чега је Платон душу 
поделио на три дела, када су му 
за објашњење акрасије били до
вољни умни и пожудни, тумачи су 
одговорили да је он то учинио из 
спољашњих, политичких разлога. 
У IV књизи Државе, тврдили су 
они, Платон је убацио срчани део 
како би подржао конзервативни 
захтев за очувањем традиционалне, 
трочлане структуре друштва, али 
се у X књизи, на срећу, вратио ис
правној, двочланој подели душе на 
рационални и ирационални део, у 
којој срчане жудње спадају у исту 
групу у коју и оне телесне. 

Бобонич је тако тврдио да је 
Пла тон истовремено хтео да при
хвати стварност акрасије, и да је 
опише у когнитивним терминима, 
па ју је приказао као сукоб између 
различитих делова душе од којих 
сваки има властиту свест, практичну 
рационалност, задовољства и жудњу. 
Према Бобоничу, такође, Платон је 
ову „теорију хомункулуса” касније 
напустио, јер је увидео да води у 
бесконачни регрес у објашњењу и 
да доводи у питање јединство душе. 
Са друге стране, Пенер је исто тако 
веровао да је Платон у Држави 
телесним жудњама приписао свест 
како би објаснио акрасију, али је 
сматрао да је Платонов аргумент 
добар јер није реч о истом облику 
свести који припада уму, већ о 
слабијем, па нема опасности од 
експланаторног регреса. Најзад, 
Мајкл Вудс је дошао до закључка 
да, уколико је правда унутрашња 
хармонија душе, како је то објаснио 
Грегори Властос, сваки њен део 
мора имати засебну способност 
деловања, јер у супротном не 
би било сукоба које би се могао 
хармонизовати.

Ова тумачења су вишеструко 
спорна. Најпре, она имају огра
ничену подршку у тексту. У аргу
менту којим се уводи по дела, 
личност је приказана као је дин
ствена, а метафоричним пе р
со нификацијама попут оне о 
умерености могу се супротставити 
бројна друга места на којима је 
личност приписана једино це
ловитој души. Поред тога, сум
њиве су и историјске хипотезе од 
којих та тумачења полазе – да је 
Платон у Држави поделио душу 
превасходно зато да би објаснио 
случајеве акрасије, и да је срчаност 
увео из спољашњих, политичких 
разлога. Јер, Платон је већ у Федону 
жеље поделио на оне за насладом, 
новцем и почастима, о чему ће 
касније бити више речи, и нема 
назнака да је та прва подела била 
политички мотивисана. С друге 
стране, акрасија је била повод за 
поделу душе на делове уколико је 
Платон одиста био незадовољан 
објашњењем по којем би она била 
победа тела над умом, и ако је одиста 
закључио да ће је боље објаснити 
уколико сукоб премести у душу где 
је обема странама могао да припише 
свест. Иако делује логично, за ово 
тумачење у Платоновим текстовима 

нема непосредних доказа, па би га 
требало прихватити само ако нема 
другог које у једнакој мери може да 
објасни Платонове тврдње. Такво 
тумачење се, међутим, лако може 
формулисати – подела душевних 
моћи би могла бити последица 
премештање жудње у душу које 
би за циљ имало да објасни жудњу 
за знањем. Иако није толико 
упечатљиво, такво објашњење је 
бар подједнако очигледно као и 
претходно, али нас не води ка 
хомункулусима.

Кад је о жудњи реч, посебну 
пажњу привлачи место на којем 
ју је Платон упоредио са реком 
која може потећи различитим 
рукавцима. Објашњавајући зашто 
филозофе од малена највише 
привлачи наука, док их телесне 
насладе и новац не занимају, он је 
приметио: 

”...ми знамо да ако су код 
неког веома развијени прохтеви 
за једним, онда су они слабији за 
другим стварима, као кад се река 
[каналом] одведе на другу страну.” 

Метафора реке сугерише да 
различите делове душе покреће 
иста енергија која се различитим 
каналима усмерава на различите 
циљеве, на шта указује и чињеница 
да је Платон жудњу сваког дела душе 
назвао истим именом – еросом. Како 
објаснити ово каналисање? Не мора 
ли порив да промени карактер ако, 
после телесних, треба да нас усмери 
на интелектуална уживања? 

Фројд, који је у Платоновом 
еросу препознао психоаналитички 
либидо, схватао је његово кана
лисање на хидраулички начин. 
Према Фројдовом виђењу, жеља 
за знањем је сексуална жеља која 
је због притиска Над Ја морала 
да промени предмет како би 
доспела у поље свести. Током овог 
каналисања долази до стварања 
когнитивне заблуде у погледу 
правог предмета жеље, која се 
једино терапијом може уклонити. 
У Платоновој концепцији, с друге 
стране, каналисање сексуалне 
и сваке друге телесне жеље би 
морало да буде потпуно свестан 
процес који не би водио заблуди о 
себи, већ бољем знању и о себи и 
о свету. Пример таквог процеса, 
подсетио је Џејмс Кан, Платон је 
понудио у Гозби када је описао како 
ум нашу пажњу, а потом и наше 
жеље, са појединачних тела младих 
момака дијалектичким техникама 
преусмерава на опште идеје. На тај 
начин, Платон би могао да каже и 
да ум жуди за знањем, и да жељом 
управља ум, а да постоји само један 
пожудни део и само један умни. 

Па ипак, и теза о мноштву ли
чности, на чије смо мане прет
ходно указали, има одређено пот
крепљење у тексту, јер Платон пише 
и на један и на други начин, и није 
лако установити када озбиљно 
мисли то што каже. Такође, обе тезе 
имају и своје теоријско оправдање: 
ако теза да сваки део обавља засебну 
функцију омогућава да се објасне 
јединство личности и развојни про
цеси који захватају читаву душу, 
теза да је сваки део душе засебна 
личност омогућава да се лакше 
објасне унутрашњи сукоби. 

Извор тешкоћа са којима се 
савремени тумачи суочавају би отуд 
могао бити у њиховој сопственој 
склоности ка поједностављивању, 
која их нагони да од Платона траже 
да се определи. Јер ако је чињеница 
да се човек другоме обраћа једним 
гласом, исто је тако чињеница 
да се душа сваког човека често 
претвори у узаврелу агору на којој 
сваки део са правом 
грађанства љутито 
извикује своје зах
теве. Платона зато 
можда не би тре
бало терати да 
бира између две 
непотпуне теорије, 
већ би му требало 
одати признање 
што је препознао 
две фундаменталне 
чињенице, и потра
жити теорију која би могла да 
обухвати обе. 

 (из књиге Платон и Кант)

Кондициони тренинг
Милица 
Милосављевић
..............
..........................

Осветничка

На сигурном су 
сви они о којима пишем,
иако често изгледа
као да су прозвани, оштећени,
изложени насртајима других.
Нису ни свесни
колико их спомињањем чувам,
и чиним 
да их кајање никад не нагриза 
изнутра.

Не враћај се старим љубавима, пиши о њима песме

Често ми на памет долазе они које сам оставила. Ћуте.
Не подсећају ме ни на шта што је прошло,
али ја знам да они као сталактити висе у мојој пећини. Не иди 
тамо неспремна, 
не иди кад си одвише слаба.
Дохватићеш их несмотрено. 
Помислиће да си се коначно њима вратила.
Помислиће толико тога.
Зазвекетаће.
изаћи ће из твоје пећине 
на светлост дана и пожелеће 
скроз да те настане.
Размисли добро колико човека кошта његова слабост.
Колико дубоко га потапа.
Размисли о томе како се само једним благим, неосетним 
додиром,
један човек може унесрећити.

Кондициони тренинг

Кад се сетим како сам лако суделовала 
у опасним играма,
нисам користила џокер ни прслук
за спасавање,
до краја потапајући се у неизвесност,
ронећи на дах.
Помислим како сам била лудо храбра и лудо жељна
да испробам своје фасцинације,
да проверим како се котирају у реалним оквирима.

Године посвећене илузијама

Дуго сам мислила да сам ту
да бих другима доносила радост.
Освежавала им живот поезијом,
иако нико од њих није имао потребу за истом,
а камоли за њеним могућим значењима.
Све што су они хтели 
је да суделују у овом телу 
и захватању његове пожудне стварности 
опажањем других.
На растанку, срце би им само на трен јаче закуцало, ако би 
схватили 
да ће од сада за све 
бити моји саучесници на папиру.
Убрзо, њихово срце наставља да куца 
по свом уобичајеном диктату.
Постепено престаје да се сећа.
А ја,
од тада па до данас, 
посвећено разматрам сваки тренутак наших сусрета, као 
научник пред микроскопом.

Тероризам нежности

Никоме нисам остала дужна,
ничији јастук нисам напунила чекањем,
па нестала.
Могу сасвим мирно да спавам
на другим, замишљеним телима
и да се не запитам 
зашто нека тела никад неће бити замишљена.
А могу и да се отргнем за једну ноћ,
и стопим се са чопором верних паса.
Али како би тада био тужан мој живот.
Непрестано лајање.

Електронско писмо из 
Аустрије

Изложба о 
Штефану Цвајгу 
у књижевном 
архиву на 
универзитету у 
Салцбургу

Од Цвајга до Хандкеа – Збирка 
Адолфа Хазлингера. Књижевни 
архив Салцбург

Некадашње стваралачко де
ло значајног немачког писца: 
Штефан Цвајгова ”Основна књи
га” је требало да буде користан 
каталог његових многобројних 
дела, али је она и више од тога.

У један мах је Цвајг коначно 
изгубио преглед над својим 
успехом. Најдоцније од новеле 
”Страх” 1929.г., која је и на 
есперанто преведена, одлучио 
се Штефан Цвајг, да уведе нови 
ред у листу својих публикација.

Заједно са својом приватном 
секретарицом Аном Мајнгаст, 
коју је он узео под уговор при 
усељењу у луксузну вилу на 
салцбуршком брду Капуцинера, 
засновао је свој регистар, у који 
је педантно уносио све што је 
у вези са његовим литерарним 
делом. ”Основна књига” је 
називао Цвајг овај регистар 
дво струких страница великог 
формата са иштампаним фор
муларима за мануелно уношење 
позиција о проданим ауторским 
правима, за свако дело на 
једној страни и уговором фор
мулисаним условима са из
давачима, преводиоцима и фил
мским студијима, на другој. И 
друге информације су се овде 
нашле – о тиражу, терминима 
исплате хонорара и критике. 

Од средине двадесетих 
година Цвајг је био муштерија 
Адолф Шустермановог сер
виса са исечцима из новина 
у Берлину, који је био нека 
врста концентрисаног селек 
тивног праћења свих чла
нака о дотичном аутору и 
ње говом делу из дневне и 
недељне штампе и све то било 
прослеђивано за Салцбург. Овде 
је госпођа Мајнгаст са посебном 
акрибијом ишчитавала и у до
тичном случају то уносила у 
”основну књигу” која је добила 
неуобичајено име, можда и по 
аналогији са класичном ”књигом 
домаћинског пословања”, о 
трошковима и добитима.

После Цвајговог одаска у 
егзил 1937.г. ”основна књига” је 
на његову изричиту жељу, остала 
у рукама његове поверљиве 
секретарице. А после смрти 
Ане Мајнгаст књига је доспела 
у руке њеног сина и коначно у 
салцбуршки књижевни архив 
при универзитету, у коме је 
германиста и пасионирани ис
траживач аутографа Адолф 
Хазлингер у новембру 1981. 
г. упутио јавну молбу за са
купљањем материјала о жи воту и 
делу славног аутора. 

Зоран Андрић

Штефан Цвајг са својом другом 
женом Лотом


