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ИМЕ НА

Ово је при ча о Дра го љу бу, ко ји у ства ри и ни је Дра го љуб, већ Ми ро -
слав. Ни је он за пра во ни Ми ро слав, али ће мо га та ко зва ти, јер за си гур -
но не би имао ни шта про тив. Да се раз у ме мо, во ли он сво је пра во име,
али о том ње го вом са да шњем име ну не мо ра те ни шта зна ти. И за што
би сте? У вре ме ну про из вољ них ве за из ме ђу ре чи и ства ри, ка ко ре че
онај ће ла ви Фран цуз ко ји је умро баш оне го ди не ка да је Ми ро слав ali -
as Дра го љуб по чео да сту ди ра, зар је бит но ка ко се ко зо ве? Ама ка кав
Фран цуз? Дав но је то и на род уочио: зо ви ме и ло нац, са мо не мој да
ме раз би јеш. А мо жда се он у овој при чи и не зо ве слу чај но Дра го љуб?
Мо гао је би ти Дра го мир или Дра гу тин, али су се Анан ка (ну жност) и
Ти ха (слу чај) по и гра ле, а из те игре име на ових хе лен ских бо ги ња све
се у овом на шем све ту и де ша ва. 

Во зе ћи би цикл увек истим ули ца ма, Ми ро слав се че сто пи тао да ли
се у жи во ту ишта зби ва по не ка квом пла ну. Ули ва ла му је си гур ност
прет по став ка да по сто ји ко смич ки по ре дак ко ји је не ко ство рио и по -
кре нуо и у ко ме се све де ша ва не у мит но, оним тем пом ко јим  се и
Анан ки но ди ја мант ско  вре те но обр ће на ње ном кри лу, окре ћу ћи око
се бе чи тав свет. И све то не у мо љи во, баш као њен муж – Хро нос – вре -
ме. Јер и вре ме про ти че, про жди ру ћи нам са те, да не, не де ље, ме се це и
го ди не – сле по, глу во и не за ин те ре со ва но за на ше жи во те. 

То је зна чи ло да је до вољ но раз у ме ти ка ко функ ци о ни ше ова при -
род на ну жност, ко ја по кре ће то ко зна ка да ство ре но мно штво – не бе -
ских те ла, али и оста лих по је ди нач них ства ри, би ћа, по ја ва и до га ђа ја
– а ко је се кре ће по не ка квом ре ду. Ка да то схва ти мо, ве ро вао је, мо же -
мо сво је де ло ва ње да укло пи мо у пра ви ла ко ја де фи ни шу ту, у су шти -
ни пра вед ну ко смич ку игру. Ме ђу тим, зеб њу му је уно си ла ћу дљи ва, и
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не пра вед на Ти ха, ко ја се игра љу ди ма, не во де ћи ра чу на о тру ду и на -
по ру ко ји не ко ула же, да ру ју ћи – за јед но са об ма њу ју ћом Ел пи дом, сле -
пом на дом – хи ро ви ту сре ћу, па жњу, бо гат ство и сла ву че сто
не до стој ни ма, ка ко му се чи ни ло. А опет, слу тио је да то не ма ве зе са
упор но шћу и ме то дич но шћу, већ ви ше са чи сто том ср ца и до брим на -
ме ра ма. То му је опет иза зи ва ло оно пи та ње – шта за пра во упра вља
све том: ну жност или слу чај ност. 

Иако искрен у ве ри, ни је мо гао да при хва ти да су Бо гу бит ни ји и
дра жи ло ши љу ди ко ји се искре но по ка ју од оних ва ља них  ко ји чи тав
свој жи вот про ве ду во де ћи ра чу на о мо рал ним нор ма ма и бо жан ским
за по ве сти ма. Зар је ма ло би ло оних ко ји су, да ју ћи бо га те да ро ве, ус пе -
ли да се уз диг ну на ни во ис кре них по кај ни ка, и чи ја име на по ми ње мо
на гла ша ва ју ћи са мо њи хо ва бо го у год на, али не и она де ла ко ја за слу -
жу ју сва ку осу ду. Ипак, се ћао се и оно га, не су ди, да ти се не су ди. И ко
је без гре ха, не ка пр ви за ви тла ка мен пре ма оно ме ко га осу ђу је. Али,
прав да? Где је ту прав да и ка ко да се из бег не та ужа сна са мо во ља и хи -
ро ви тост да у име Бо га, пот пу но про из вољ но, од лу ке до но се љу ди? А
ко смо ми да су ди мо у бо жи је име? Да, ко смо? Да ли смо ми оно што
је смо или оно што ми сли мо да је смо? Или смо оно што дру ги о на ма
ми сле или ка ко се пре ма на ма од но се? Мо жда сте при ме ти ли, Ми ро -
слав се пла шио не из ве сно сти.

Ме ђу тим, у жи во ту, од све га што је мо гло би ти на кра ју бу де оно
што је мо ра ло да се де си. Та ко и он, гла ве пу не та квих ми сли, угле да на
плоч ни ку књи гу, на мер но ба че ну или ис па лу слу чај но, Бог би га знао.
Он за ста де, на сло ни би цикл на зид згра де, по ди же је, про чи та на слов -
ну стра ну – Ми шел Фу ко, Ри је чи и ства ри, „Но лит”, Бе о град, 1971 – и
утом при ме ти да из ме ђу ње них стра ни ца из ви ру је ру жи ча сти ко ве рат,
адре со ван на не ког Дра го љу ба, а од из ве сне Не ве не. Жи ве ћи сам, Ми -
ро слав је рет ко имао при ли ку да у ру ци др жи би ло шта што при па да
не кој да ми, а по себ но не што та ко ин тим но као што је пи смо упу ће но
дру гом му шкар цу. Збу ње но је др жао књи гу у јед ној, а пи смо у дру гој
ру ци, освр ћу ћи се око се бе, не би ли опа зио вла сни ка. И та да угле да
же ну ко ја је ста ја ла с дру ге стра не ули це. Учи ни му се да је не рас по ло -
же на и он се до се ти да то ни је са мо због је се њег вре ме на. Док је она
ус пла хи ре но за гле да ла про ла зни ке, Ми ро слав угле да у ње ној ру ци исту
књи гу и си ну му да је у пи та њу пр ви са ста нак на сле по и да је он, бар
што се ти че да ме пре ко пу та, ус пео са мо по ло вич но. На и ме, она се по -
ја ви ла, али не по зна ти чо век са ко јим је же ле ла да се срет не ни је. 

Утом же на по гле да у ње га, за па зи књи гу и пи смо ко је је др жао у ру -
ци, ко рак ну пар пу та и по ви ка, до ду ше бо ја жљи во, али ипак до вољ но
гла сно: „Дра го љу бе!” Ми ро слав устук ну за тре ну так, као да би да јој
об ја сни да је у пи та њу за бу на, али она већ пре тр ча ули цу и ту, пред
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њим, за ка чи но гом тро то ар и – ка ко се чи ни ло из да ле ка – па де му у
стра сни за гр љај. За пра во, био би та кав за гр љај да се ра ди ло о љу бав ном
фил му, али с об зи ром да од фил ма ни је би ло ни тра га, све се за пра во
зби ло ма ло дру га чи је. Као што већ ре ко смо, же на се са пле те и за ле те
се пра во у не при пре мље ног Ми ро сла ва, ко ји по ку ша да је ухва ти, али
се и сам спо та че и па де уна тра шке, по вла че ћи и њу ко ја се пру ћи пре -
ко ње га. При ти снут та ко, Ми ро слав до ду ше осе ти и не ла го сност у ду -
ши, за то што је не хо ти це до вео же ну у за бу ну, али с дру ге стра не об у зе
га и не ка при јат ност ко ја би се пре да ла ве за ти за те ло. У ства ри за те -
ло же не, ко ја му је, опру же на, ди са ла у врат. Њен пар фем, ми рис ко се
и ње но ме шко ље ње, све то, иако је тра ја ло са мо тре ну так или два, иза -
зи ва ло је у Ми ро сла ву осе ћа ња на ко ја је го то во и за бо ра вио. А он да
схва ти да су му обе ша ке, не ким чуд ним слу ча јем (хм?) об у хва ти ле баш
онај део те ла ко ји му шкар ци не ка ко пр во при ме те кад по гле да ју да му
од по за ди. 

Тих пар се кун ди про ђе и обо је до ђо ше се би. Же на по че да се по ди -
же на ру ка ма, док су јој гру ди про ви ри ва ле из ко шу ље. Она за гле да
Ми ро сла ва, а и он бо га ми њу, и у том нео бич ном по ло жа ју она по но -
во из у сти: „Дра го љу бе”. Он се на сме ши, ма ло и од сне би ва ња, јер га је
још увек би ло сра мо та – осе ћао се као не ко ко се ла жно пред ста вља,
по ку ша ва ју ћи да ура ди не што што и ни је пре ви ше по ште но и пле ме -
ни то. Ме ђу тим, са да је тај сме шак пре ла зио и у на го ве штај не ког мо -
гу ћег за до вољ ства. Ми ро слав се при се ти шта му је ра ди ти и уста ју ћи
по че да отре са пра ши ну са оде ла не знан ке. Та ко му дла но ви по но во
пре ђо ше пре ко ње них обли на. А и ње не ру ке, ко је су на ме шта ле ње го -
ву раз ба ру ше ну ко су, уз њен глас ко ји је ода вао олак ша ње јер је про на -
шла оно га ко га је иш че ки ва ла, учи ни ше да у Ми ро сла ву (ко ме се
сви де ло но во име – Дра го љуб) иш че зе сва ко сне би ва ње и стид.  Ка ко
они што же ле исто не мо ра ју ду го да се до го ва ра ју, њих дво је, као да се
већ ду го по зна ју, по ђо ше пре ма обли жњем ре сто ра ну. 

Др же ћи је овлаш, док јој је по ма гао да се поп не уз не ко ли ко сте пе ни -
ка, опи јен ње ним осме хом, у ње му не ста до ше и по след њи тра го ви сум -
ње и пре и спи ти ва ња и он се пре пу сти жи вот ном то ку ко ји га је упра во
по нео у бу дућ ност – без и ме ну и не из ве сну, али та ко обе ћа ва ју ћу.
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НЕ ГДЕ СЕ МО РА МО ЗА У СТА ВИ ТИ

Ари сто тел из Ста ги ре је био оп сед нут по ре клом фи ло со фи је. Пи тао се
– ко је пр ви фи ло соф – тај ко ји је пре свих про на шао би ло ко ју на у ку
и та ко с пра вом иза звао ди вље ње љу ди, али не са мо због прак тич не
ко ри сти ко ју би он сам, а и дру ги има ли, од тог ње го вог про на ла ска,
већ због са ме ње го ве му дро сти. Па и ни је свр ха фи ло со фи је, ми слио је
Ари сто тел, у то ме да нам до но си не ку прак тич ну ко рист, већ да опле -
ме њу је и уз ди же ду шу оно га ко се фи ло со фи јом ба ви.

Тра га ју ћи за по че ци ма фи ло со фи је, па да ла су му на па мет ра зна
име на, ко ја је за пи си вао ис пред се бе. Не ко од се дам хе лен ских му дра -
ца? Мо жда Кле о бул из Лин да за ко га се при ча ло да је сна гом и ле по том
Хе ра клов по то мак, а да не за о ста је ни у му дро сти, ко ју је упо знао у
Егип ту, за о де вао у за го нет ке и пи сао у хек са ме три ма? По себ но је Ари -
сто те лу био драг због гно ме – ме ра је нај бо ља. Или је то мо жда скром -
ни Би јант из При је не ко ји ни је хтео да при ми онај злат ни тро но жац –
ко га су за јед но са оста лим уло вом из ву кли из мо ра ри ба ри, па га на ме -
ни ли нај му дри јем – јер са мо бо го ви мо гу би ти му дри? Из ван ре дан бе -
сед ник и бра ни лац мно гих на су ду, али сна гу убе ђи ва ња ко ри стио је
са мо у до бре свр хе, уче ћи и дру ге да по бе ђу ју го во ром, а не си лом.
Иако је ве ро вао да је ве ћи на љу ди ло ша, ипак је са ве то вао да ва ља га -
ји ти на ду и вас пи та ва ти ду шу и ра зум. А шта је са Та ле сом из Ми ле та?
Зар он ни је пр ви ме ђу Хе ле ни ма за слу жио на зив му драц, пред ви дев -
ши по мра че ње Сун ца? Еј, он се и у бо жан ске ства ри раз у ме! У ре ду,
раз ми шљао је Ста ги ра нин, ако баш и ни је бог Хе ли ос сва ког да на пре -
ла зио ва тре ним ко чи ја ма пре ко не ба од ис то ка ка за па ду (јер је већ и
Анак са го ра из Кла зо ме не упо зо рио да је Сун це са мо уси ја ни ка мен и
да ни је ве ће од Пе ло по не за) ипак је ста ри Ми ле ћа нин по зна вао за ко -
не ко смо са, у чи јем цен тру се на ла зи, сма трао је Ари сто тел, не по крет -
ни по кре тач – Бог – па су и ко смич ки за ко ни у ства ри бо жан ски.
Нео д лу чан, фи ло соф те шко уз дах ну и на ста ви у се би. Да ни је пр ви фи -
ло соф не ко још ста ри ји? Ко смо го ниј ски пе сни ци? Епи ме нид? Онај
што је као де чак, чу ва ју ћи ов це по вр ле ти ма Кри та, за спао у не кој пе -
ћи ни и про вео у сну пе де сет и осам го ди на. За то вре ме је по стао ми -
ље ник бо го ва до бив ши по ет ску, про роч ку и ис це ли тељ ску моћ. Или
не ко још древ ни ји? Хо мер? Мит ски Ор феј? Из све да ље и да ље про -
шло сти из ра ња ла су име на јед но за дру гим, али Ари сто тел ни за ко је
ни је био си гу ран да је баш то тај за чет ник фи ло со фи је и на у ке. 

Смрк нут, он пре ки де за тре ну так сво је ми сли, уди шу ћи жуд но вла -
жни ва здух ме се ца ан те сте ри о на1. Од шкри ну та вра та су га ма ми ла да
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иза ђе из ку ће, али ка ко је уста јао ра но и већ осе ћао умор, са мо се про -
тег ну и зев ну ужи ва ју ћи у ми ри си ма зе ле ни ла и ша ре ни ла ане мо на,
ас фо де ла, љу би чи ца и дру гог цве ћа, ко је се и у ово до ба го ди не већ ши -
ри ло атич ким бре жуљ ци ма. Кап ци су му се скла па ли и он узе у ру ку
сво ју брон за ну ку глу ис под ко је је ста ја ла ме тал на по су да; кад би му
ку гла ис кли зну ла из ру ке и па ла у по су ду, тај звук би га про бу дио. Же -
лео је да на ста ви са ра дом, јер ми смо са мо оно што не пре кид но ра ди -
мо и због то га је кон тро ла на шег де ло ва ња – кон тро ла на шег
ка рак те ра. Ста ги ра нин се се ћао Хе ра кли то вих ре чи да је наш ка рак -
тер у ства ри на ша суд би на, наш дај мо ни он2, до бар или лош. За то је
кон тро ла ка рак те ра за пра во спо соб ност да упра вља мо соп стве ним жи -
во том. А фи ло соф је имао ве ли ку же љу да упра вља сва ким тре нут ком
сво га жи во та. На то су би ле усме ре не све ње го ве на ви ке и пе дан те ри -
ја, чак и ње го ва уме ре ност по ко јој је био по знат, а пре све га ло ги ка.
Због то га је по ти снуо сва ку бр зо пле тост у до но ше њу од лу ка и ис хи -
тре ност у за кљу чи ва њу. Сум њи чав пре ма ин ту и ци ји, тру дио се да му
сва ки за кљу чак ну жно сле ди из те мељ но про ве ре них и не сум њи вих
пре ми са. Та ме то дич ност га је чи ни ло срећ ним, а сре ћа је сва ка ко циљ
на шег жи во та, без об зи ра ка ко је схва ти мо. Ари сто тел је сре ћу на ла зио
у ра ду са омла ди ном. Од ка ко је осно вао ов де у Ати ни сво ју шко лу, Ли -
кеј, да ни су му про ла зи ли ру тин ски. Пре под не – езо те рич ка пре да ва -
ња – за уче ни ке вољ не да, из ван сва ко днев не вре ве, по све те жи вот
фи ло соф ским и на уч ним ис тра жи ва њи ма. По сле под не, у шет њи – ег -
зо те рич ки раз го во ри – о не баш пре ду бо ким пи та њи ма, у ко ји ма се
учи тељ опу штао, ле по об у чен као увек (зар ле по та ни је бо ља од сва ке
дру ге пре по ру ке). Фи ло соф је у сво јој шко ли био сре ћан, јер обра зо ва -
ње је украс у сре ћи и уто чи ште у не сре ћи. Е сад, не ка да је оно и ве ли -
ка му ка, за то што су за обра зо ва ње, уз при род ну на да ре ност, по треб ни
му ко трп ни рад и не пре ста но ве жба ње. Али, ако ко ре ни обра зо ва ња је -
су гор ки, пло до ви су му за то слат ки. Па, иако је имао при ли ку да се
уве ри да за хвал ност нај бр же ста ри, ипак су му за до вољ ство пру жа ли
уче ни ци по ста ју ћи нај ум ни ји љу ди Хе ла де. Као и ње гов учи тељ Пла тон
и он је знао да су обра зо ва ње и вас пи та ње те мељ до бре др жа ве. За то
вас пи та чи за слу жу ју ви ше по што ва ња од ро ди те ља, јер ови де ци по -
кла ња ју са мо жи вот, а учи те љи – леп жи вот.

С тим ми сли ма опет за дре ма. Утом ку гла звек ну у по су ду и он се тр -
же. Ру ка ма пре ђе пре ко увек ле по оши ша не ко се и про тег ну се на свом
бо га то та па ци ра ном и де ко ри са ном кли смо су.3 Да нас не ће ићи у Ли кеј.
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2 δαıμόνıον – по лу бо жан ство, и до бро и ло ше, сва ко на ро ђе њу до би ја јед ног, па ка кав
се ко ме за ло ми.
3 Др ве на сто ли ца са еле гант но ис кри вље ним на сло ном и но га ри ма и се ди штем од ис -
пре пле те них ко но па ца.



Про ше та ће са сво јим по син ком Ни ка но ром, јер је ју че за по че ло сла вље -
ње ма лих Еле у син ских ми сте ри ја, при но ше њем жр тви Де ме три и Пер -
се фо ни, а за ко ји сат се у атин ском пред гра ђу Агри, на по то ку Или су,
вр ши ри ту ал но ку па ње оних ко ји ће у ми сте ри је би ти уво ђе ни. Кроз по -
лу сан, до уши ју по че да му до пи ре глас ње го ве дру ге же не, Хар пи ли де.
Иако се че сто се ћао пр ве, Пи ти ја де, ова дру га му је би ла на ро чи то дра -
га јер је би ла из Ста ги ре као и он. А фи ло соф је во лео сво је род но ме сто.
По но сио се ти ме што је на го во рио свог уче ни ка, Алек сан дра Ве ли ког, да
му об но ви род ну Ста ги ру, ко ју је Алек сан дров отац, Фи лип, прет ход но
ра зо рио. На Ати ну се ни ка да ни је на ви као. Иако је од сво је се дам на е сте
го ди не жи вео у њој, осе ћао се као стра нац. Ти Ати ња ни, про на шли су
пше ни цу и за ко не, али пше ни цу ко ри сте, а за ко не ни ка ко! А он, чо век
од фи ло со фи је (а у то ме и је сте ко рист од фи ло со фи је) ра дио је без при -
ну де оно на шта дру ге те ра страх од за ко на. Ах, дру ги... Имао је ов де до -
ста при ја те ља, али ко има мно го при ја те ља, не ма пра вог при ја те ља.
Та квих ви ше ни је имао. На дао се бар јед ном у овим го ди на ма, јер при -
ја те љи су јед на ду ша у два те ла. Али, на да је са мо сан буд ног чо ве ка, што
он тре нут но ни је био у пот пу но сти. У та квом маг но ве њу опет по че да
раз ми шља о по ре клу фи ло со фи је. Ко је пр ви фи ло соф: Ор феј, Хо мер,
Пи так, Би јант, Та лес, Пи та го ра, Епи ме нид, Со лон, ...?

Из дре ме жа га по но во пре ну Хар пи ли да. При бли жа вао се ро ђен -
дан њи хо вог си на Ни ко ма ха и спи сак зва ни ца се ши рио. Из нер ви ра -
на, же на по ви ка: „Па, не где се мо ра мо за у ста ви ти”, ис це па спи сак
го сти ју и по ло ви ну за вр ља чи у ђу бре. И у том мо мен ту фи ло со фу си -
ну – не где се мо ра мо за у ста ви ти! Она ко бу но ван, за бо ра ви на ме то -
дич ност, на ло ги ку и ну жно сле до ва ње за кљу ча ка из про ве ре них и
не сум њи вих пре ми са, до хва ти пи саљ ку, не гле да ју ћи за бо де је у спи сак
ис пред се бе и про чи та на су ми це про бо де но и иза бра но име пр вог фи -
ло со фа – Та лес из Ми ле та. Ари сто те лу се уз осмех оте ве ли ки уз дах
олак ша ња. За јед но са њим одах ну ше и ду ше свих бу ду ћих исто ри ча ра
фи ло со фи је.

СТО

Фра нач ки краљ Кар ло Ће ла ви, нај мла ђи син слав ног Лу дви га По бо -
жног и унук још слав ни јег Кар ла Ве ли ког, се део је за пре пу ном тр пе -
зом и ју нач ки чи стио сво ју стра ну сто ла, оби ла то се ча сте ћи ви ном,
ко је су слу ге, да не гре ши мо ду шу, на ли ва ле и ње го вим мно го број ним
ро ђа ци ма и двор ја ни ма, јер је краљ ужи вао у ди вље ња вред ном оби ча -
ју да сви ње го ви жи ве под истим кро вом, да се гре ју на ис тој ва три и
да обе ду ју за истом тр пе зом. 
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Кар ло је во лео ша лу и не би се мо гло ре ћи да је био злу рад, али је
имао оби чај да се на то вр зе на не ко га исме ва ју ћи га по ша ли ца ма, ко је
су че сто би ле про стач ке, а по пра ви лу ту па ве, до ду ше баш она кве ка -
кве од го ва ра ју пи ја ном дру штву, али не и оном јед ном тре зном чо ве -
ку, ко ји се хи ром суд би не и не баш сво јом во љом, на ђе на та квом ме сту.
Ве че ра шња кра ље ва жр тва био је ир ски ка лу ђер и фи ло соф, Џон Скот
Ери у ге на4, ко ји је се део баш на спрам ње го вог ви со чан ства, што се сма -
тра ло ве ли ком ча шћу.

По ко зна ко ји пут те ве че ри, Кар ло, али и оста ли за сто лом, упу ћи -
ва ли су Ери у ге ни по дру гљи во пи та ње: „Шта де ли Ир ца од бу да ле?” Од -
го вор – са мо јед но сло во5 – сви су под ра зу ме ва ли и ни ко га ни је гла сно
из го ва рао, али су се за то гро хо том сме ја ли и то све же шће што се фи -
ло соф ви ше по вла чио у се бе. Гле да ју ћи кра ља ка ко ра до сно труп ка но -
га ма о под, па чак и слу ге ко је га при ја тељ ски тап шу по ле ђи ма,
Ери у ге на је спас тра жио у сво јим ми сли ма.

А оне су га во ди ле у Ир ску, у ма на стир у ко ме се обра зо вао и ода -
кле је и кре нуо, по за по ве сти упра во Кар ла Ће ла вог. По ку ша ва ју ћи да
се ис кљу чи из ве че ра шње вре ве, Ери у ге на је за ми шље но гле дао у са ла -
ту и пе ра мла дог лу ка, ко ја су ста ја ла пред њим на сто лу и њиховa бо -
ја га пре не се на зе ле не об рон ке ир ских бр да. Али, при јат ност ко ју су
иза зи ва ле сли ке род ног кра ја ме ша ла се са ње му не у о би ча је ним осе -
ћа њем, ко је га је об у зи ма ло при по ми сли да је већ у го ди на ма у ко ји -
ма, ова ко де жме каст и тром, ни је био склон пу то ва њи ма. Гла де ћи
нер во зно обри ја но те ме, при се ћао се све га што је прет хо ди ло ње го вом
до ла ску ов де, а што је са да у ње му иза зи ва ло љут њу. Ех, да са мо ис точ -
но рим ски цар Ми хај ло Бал бус ни је три де се так го ди на пре то га по слао
Лу дви гу По бо жном је дан при ме рак књи ге Ди о ни си ја Аре о па ги те или
да је бар не ко на дво ру овог дру гог знао грч ки, не би мо ра ли са крај њег
за па да Евро пе да до во де ње га, јед ног од рет ких по зна ва ла ца је зи ка Ди -
о ни си ја Аре о па ги те или оно га ко је то де ло ствар но на пи сао.6 Да, рет -
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4 Џон Скот Ери у ге на или ла ти ни зо ва но Jo han nes Sco tus Eri u ge na или кра ће Јо ван
Ирац. И ово „Ери у ге на” озна ча ва да при па да на ро ду Ир ске, али је и са мо име „Скот”
у ства ри на зив за Ир ца тог вре ме на,  јер је у ве ку у ко ме је он жи вео (IX) Ир ска би ла
по зна та као – Sco tia Ma i or, а Ир ци као – Sco ti.
5 Игра ре чи. Фран цу ска реч за бу да лу „(le) sot” и „Scot” та да шњи на зив за Ир ца, раз -
ли ку ју се са мо у јед ном сло ву.
6 Тај текст ко ји пред ста вља  по ку шај да се по ми ре нео пла то ни зам и хри шћан ство,
при пи си вао се Ди о ни си ју Аре о па ги ти, ко ји је жи вео у пр вом ве ку по сле Хри ста и ко -
ји ово „Аре о па ги та” ду гу је или то ме што је био су ди ја у атин ском Аре о па гу или чи -
ње ни ци да га је сам Апо стол Па вле, прет ход но га пре о бра тив ши у Хри шћан ство,
ру ко по ло жио на ме сто атин ског епи ско па и то на бр ду Аре о паг. Ка сни је је уста но вље -
но да Аре о па ги та ни је мо гао да бу де аутор, па се спи си на зи ва ју Псе у до-Ди о ни си је.



ких, јер је по сле па да За пад ног Рим ског цар ства на тим про сто ри ма
не ка ко је ња ва ла по тре ба за уче њем грч ког је зи ка с об зи ром да је ла га -
но не ста ја ло и ин те ре со ва ње за хе лен ску уче ност. По зив до ду ше ни је
сти гао од Лу дви га већ од ње го вог нај мла ђег си на – баш овог ко ји је ве -
че рас се део с дру ге стра не сто ла и ко ји га је сва ко ма ло под ба дао оним
не сно сним пи та њем о ра зли ци из ме ђу Ир ца и бу да ле. По ми сао на ње -
га ску пља ла је Ери у ге ни не гу сте обр ве и по ја ча ва ла му из раз не за до -
вољ ства на ли цу. Фи ло соф ве че рас ни је мо гао да га под не се, без об зи ра
што је по што вао чи ње ни цу да је краљ – иако не пи смен – ве о ма це нио
обра зо ва ње и, као и ње гов де да, оку пљао та кве љу де на свом дво ру, на -
ста вља ју ћи Ка ро лин шку ре не сан су. А пи сме них љу ди ко ји су још по -
зна ва ли и грч ки је зик би ло је са мо у ир ским ма на сти ри ма.

И та ко се, ре ме те ћи свој уста ље ни жи вот ни ри там мо на ха, овај уче -
ни Ирац на шао на фра нач ком дво ру пре во де ћи на ла тин ски тек сто ве
Ди о ни си ја Аре о па ги те и све тог Гри го ри ја Ни ског7. Сме стив ши се без
има ло сво је же ље у исто ри ју фи ло со фи је као пр ви сред њо ве ков ни фи -
ло соф на За па ду – Ери у ге на – увек про ми шљен и на у чен да се пре пу -
шта бо жи јој во љи, али и оној зе маљ ских ауто ри те та, на ђе свој но ви
дом да ле ко од трав на тих ир ских бре жу ља ка, око ми тих мор ских ли ти -
ца и та ла са Атлан ског оке а на, ме ђу си ро вим љу ди ма кон ти нен та, чи је
уши ни су на ви кле на Хо ме ро ве сти хо ве и Пла то но ве ди ја ло ге. И шта
их је он да, ова ко рас по ја са не, би ло бри га за ста ре спи се и ми ре ње нео -
пла то ни зма и Хри шћан ства? 

Већ до вољ но при ти снут овом раз у зда ном го ми лом љу ди, још ви ше
по че да га гу ши и да му сме та га ла ма и гу жва за тр пе зом и за дах пи ја них
љу ди, а ње го ва љут ња пре тва ра ла се у бес. Кра љев ауто ри тет све се ви ше
то пио у Ери у ге ни, јер слаб је то ауто ри тет, ма чи ји био, ако ни је пот кре -
пљен ва ља ним ар гу мен ти ма, већ пи ја ним ба ље зга њем и раз у ла ре ним, не -
при стој ним по на ша њем. Ери у ге на се већ пот пу но смр као, а ње го во
не рас по ло же ње и гнев, са мо су че ка ли при ли ку да се об ја ве. Не за ду го.

Још јед ном га пре се че кра љев кр кља ви глас ко ји му се обра ћао кроз
смех, пре пу них уста: „Шта де ли Ир ца од бу да ле?!” Да, ствар но, шта де -
ли Ир ца од бу да ле?! И та да се не што пре ло ми у ње му и сву бе сми сле ну
љут њу пре ма Ми ха е лу Бал бу су и Лу дви гу По бо жном, Ди о ни си ју Аре -
о па ги ти и Гри го ри ју Ни ском, вар ва ри ма ко ји осва ја ју Рим, оста вља ју -
ћи иза се бе пу стош у ду ша ма, и овим не у ким про ста ци ма око се бе, из ли
Ери у ге на у јед ном тре нут ку осло ба ђа ју ће не про ми шље но сти у од го вор
– нео че ки ван, гла сан и др зак – Кар лу Ће ла вом и чи та вој пи ја ној бу лу -
мен ти раз ро га че них очи ју и отром бо ље них уста од за пре па шће ња:
„Шта де ли Ир ца од бу да ле? Па, са мо овај сто, го спо да ру!” 
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7 Гри го ри је, епи скоп у Ни си, је дан је од чу ве них Ка па до ки ја ца, уз свог ста ри јег бра та
Све тог Ва си ли ја Ве ли ког и свог бли ског при ја те ља Гри го ри ја Бо го сло ва.


