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УДК 821.163.4194(049.3)

Сла ђа на Мла де но вић 
У ТУ ЂЕМ ВЕ КУ

До бри ца Ћо сић, У ту
ђем ве ку, Слу жбе ни гла
сник, Бе о град, 2011. 

„Днев ник је спо зна ја се бе и ре
ал но сти у ко јој жи ви пи сац“ (стр. 
136). Ова ре че ни ца на нај бо љи 
на чин осли ка ва по тре бу ве ли ког 
срп ског пи сца, До бри це Ћо си ћа, 
да во ди днев ник, од но сно по све
ти па жњу сва ко днев ним до га ђа
ји ма и дâ им свој лич ни пе чат. Ме
ђу тим, иако књи га „У ту ђем ве ку“ 
пред ста вља збир ку днев нич ких 
за пи са, од 4. ја ну а ра 2000. го ди
не (од Ћо си ће вог 78. ро ђен да на) 
до 15. мар та 2003. го ди не (ка да је 
са хра њен пре ми јер Ср би је, Зо ран 

Ђин ђић), за њу се мо же ре ћи да 
је и мно го ви ше. На и ме, До бри
ца Ћо сић, све док и уче сник мно
гих про ме на у Ср би ји, ре ша ва да 
свој ро ман си јер ски опус са чу ва 
за два де се ти век, ко ји он сма тра 
сво јим. Но ви век је ње му туђ, јер 
пред ста вља оли че ње све га оно га 
што он ни је и не мо же да при хва
ти – про менâ ко је ра за ра ју би ће 
срп ског на ро да, че му он и као пи
сац и као чо век упор но по ку ша ва 
да се од у пре. Опи ра ње про ме на
ма огле да се у то ме што Ћо сић од
би ја да жи ви у све ту ну ла, ко је код 
ње га иза зи ва ју ег зи стен ци јал ну 
не ла го ду (стр. 11). Уме сто то га, он 
ре ша ва да жи ви у све ту је ди ни це 
и де вет ке, ко је пред ста вља ју ње го
во вре ме (стр. 8), због че га је 2000. 
го ди на у ње го вим за пи си ма до би
ла об лич је фор му ле – 1999. + 1. 

Из ве сност по чет ка но вог до
ба, ко је у не ким љу ди ма иза зи
ва оп ти ми зам, Ћо си ћу до но си 
не спо кој. Он је ду бо ко све стан 
соп стве не од го вор но сти, ка ко у 
лич ном, та ко и у јав ном жи во ту. 
Ста во ви о са вре ме ни ци ма, при
ја те љи ма и по ро ди ци, са мо су ре
флек си ја од но са пре ма се би. А он 
је ви ше стру ко сло жен. Ћо си ћа 
му че пи та ња из про шло сти, ко ју 
је све стан да не мо же да про ме
ни, али не же ли ни да се пре пу сти 
де ло ва њу Исто ри је (увек са ве ли
ким И на на шим про сто ри ма). С 
јед не стра не, ње га ка рак те ри ше 
го то во про роч ка про ниц љи вост 
и спо соб ност пред ви ђа ња до га ђа
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ја, а с дру ге стра не, и сам при зна је 
да по не кад ни је успе вао да са гле да 
ис хо де од ре ђе них зби ва ња (стр. 
38). Не ко ли ко вер ти ка ла ко је се 
у овој књи зи мо гу уочи ти чи не те
мељ на пи та ња оп стан ка срп ског 
на ро да. Ћо сић у сво јим раз ма
тра њи ма ак ту ел не по ли тич ке си
ту а ци је увек ис ти че ве зе са про
шло шћу и гре шка ма ко је су та да 
учи ње не. Ње га ду бо ко му чи ра ср
бља ва ње Цр не Го ре, про блем срп
ства у Вој во ди ни, по ло жај Ср ба у 
Ре пу бли ци Срп ској и оних ко ји су 
би ли прог на ни из Хр ват ске, али 
и пи та ње Ко со ва и Ме то хи је, ко
је нај че шће и раз ма тра. У ко ре ну 
свих раз ма тра ња је страх Ћо си ћа 
да ће Ср би у XXI ве ку до жи ве
ти суд би ну Ха за ра, и не ста ти као 
на род. Иако из но си не по пу ла ран 
став – да је по треб но ко нач но се 
те ри то ри јал но и на сва ки дру ги 
на чин раз гра ни чи ти са Ал бан ци
ма, не мо же се ре ћи да Ћо сић тај 
свој став ни је ду бо ко уте ме љио у 
свом схва та њу Исто ри је, од но са 
дру гих др жа ва, пре све га са За па
да, пре ма ма лом на ро ду ка кав су 
Ср би, и по тре би да се Ср би оку пе 
на јед ном хо мо ге ном про сто ру, на 
ко ме ће ус пе ти да се пре по ро де и 
оп ста ну у усло ви ма ту ђег ве ка, ко
ји је за њих на ро чи то не по во љан. 
За то Ћо сић оштро за ме ра они ма 
ко ји се од ри чу срп ства и за ме њу ју 
га мон ди ја ли змом, евро пеј ством 
и аме ри ка ни змом, ко ји у крај њој 
ли ни ји до во де до ра ср бља ва ња 
Ср ба и у Ср би ји, а на ро чи то у Бе

о гра ду. Ко ре не те по ја ве, као и у 
мно гим дру гим слу ча је ви ма, Ћо
сић на ла зи у Исто ри ји. Исто ри ја 
срп ског на ро да је исто ри ја ра то ва 
и три ре во лу ци је. Пр ва је из ве де на 
у Пр вом и Дру гом срп ском устан
ку, а дру га и тре ћа у Пр вом, од но
сно Дру гом свет ском ра ту. И, док 
је иде о лог пр ве ре во лу ци је био 
на род, од но сно срп ски до ма ћин, 
иде о лог дру ге две ре во лу ци је, ју
го сло вен ске и бољ ше вич косо
ци ја ли стич ке, је би ла ин те ли ген
ци ја, ко ја је за Ћо си ћа пред мет 
стал них на па да, јер је упра во она 
сим бол ра ср бља ва ња и по ка за тељ 
оно га што је ло ше у срп ском дру
штву (стр. 274275). За ни мљи во 
је да Ћо сић и у свом жи вот ном 
ис ку ству, пла ни ра ју ћи да на пи ше 
исто ри ју сво је по ро ди це, пре по
зна је жи вот ност срп ског се ља ка 
са здра вим на че ли ма, што је угро
же но на глом се о бом у гра до ве 
ко ја је про у зро ко ва ла од ри ца ње 
од свог иден ти те та. Ћо сић за
кљу чу је да ће дру ге на ци је обез
бе ди ти оп ста нак срп ске на ци је, 
не би ли се би очу ва ле иден ти тет 
(стр. 285). Он ве ру је да је по треб
но на пра ви ти оштре ре зо ве за рад 
оп стан ка, оздра вље ња и на прет ка 
срп ског на ро да. Јед на од глав них 
од ли ка срп ског на ро да је из у ми
ра ње са мо по што ва ња на ро да и 
ко лек тив ни ни хи ли зам. У та квом 
ста њу по чи њу да вла да ју ко руп ци
ја и кри ми нал и све је под ло жно 
про да ји и ку по ви ни.  
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Ћо сић сма тра XX век не са мо 
сво јим, не го и срп ским ве ком. У 
срп ском XX ве ку до шло је, пре ма 
Ћо си ће вом ми шље њу, до рас па да 
че ти ри ето са: 1) на ци о нал нохе
рој ског, ко ји је ис по љен у Бал кан
ским ра то ви ма и Пр вом свет ском 
ра ту; 2) ре во лу ци о нар нопар ти
зан ског; 3) ан ти ти то и стич ког, 
ко ји је био аутен тич но со ци ја ли
стич ки и кри ти чар ски; 4) на ци о
нал но и др жав но об но ви тељ ског 
ето са ко ји се ис по љио у ра то ви ма 
од 1991. до 1995. го ди не, а ко ји је 
ко нач но не стао 1999. го ди не у ко
сов ској аго ни ји и бом бар до ва њу 
НА ТО пак та (стр. 51). 

Оне спо ко ја ва ју ће је Ћо си ће
во за па жа ње да је у пе ри о ду ти
то и зма (ко ји без остат ка на па да 
као нај го ри по ре дак на све ту), 
био угро жен ње гов жи вот, али не 
и де ло, што му је омо гу ћи ло да се 
свр ста у ред нај ве ћих пи са ца дру
ге по ло ви не и кра ја XX ве ка, али је 
у но вом ве ку обрат но – угро же но 
је ње го во де ло (стр. 241). Ћо сић се 
рет ко по и ме ни це ба ви они ма ко ји 
га на па да ју, про гла ша ва ју ћи га за 
ду хов ни и мо рал ни стуб срп ства, 
и пи та се да ли уоп ште је дан чо век 
(и да ли баш он) тре ба да има та
кву уло гу у суд би ни срп ског на ро
да (стр. 243). Исто вре ме но, Ћо сић 
у скла ду са сво јим опре де ље њем 
да слу жи оно ме што сма тра оп
штим до бром, кул ту ри и на ро ду 
ко ме при па да, ма кар и на соп стве
ну ште ту, и ци љем ко ји је као пи
сац сам се би по ста вио, да ту ма чи 

људ ску суд би ну, да је се би за пра во 
да до но си за кључ ке о срп ском на
ро ду. Ње го ви за кључ ци ни су увек 
по хвал ни, јер као што при хва та 
соп стве ну од го вор ност, оче ку је 
да је и Ср би као на род при хва те, 
али ипак за кљу чу је – „ми смо до
бар свет“ (стр. 168). 

Ћо сић је сто га све стан да је 
ње му сва ка власт не при ја тељ, и 
да он сва кој вла сти мо ра да оста
не опо зи ци ја. Ме ђу тим, из ње го
вих бе ле жа ка се мо же ви де ти да 
он ни је мо гао да оста не по стра
ни, де ли мич но због сво је по тре
бе да де ла за оп ште до бро, али и 
због то га што су ње го во ми шље ње 
тра жи ли љу ди ко ји су би ли на по
зи ци ја ма вла сти и мо ћи. О сви ма 
њи ма је Ћо сић до нео свој суд, али 
се ви ди да су ње го ви су до ви би
ли под ло жни про ме на ма, и усло
вље ни осо би на ма ко је су ње го ви 
са вре ме ни ци ис по ља ва ли у раз
ли чи тим си ту а ци ја ма. Као и у по
гле ду дру гих пи та ња о ко ји ма се 
из ја шња вао, Ћо сић при зна је сво је 
за блу де ве за не за по је ди не љу де. 
Ње го ва де ла, као и ре чи, че сто су 
би ли по гре шно схва ће ни. 

Ма да се углав ном од ре ђи вао у 
од но су на до га ђа је, Ћо сић не про
пу шта да из ра зи сво је ста во ве. 
Иако чо век ве ли ког зна ња и мо ћи 
за па жа ња, спо со бан да по ле ми ше 
и са са вре ме ни ци ма и са ста во ви
ма зна ме ни тих пи са ца ко је је че
сто ци ти рао, Ћо сић оста је окре
нут Ср би ма и срп ству, и пре све га 
се од ре ђу је у од но су на на ци о нал
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но пи та ње. „Ја ни ка да не бих био 
де мо крат ски на ци о на лист да ме 
не бо ли пат ња ве ћи не Ср ба и да 
ег зи стен ци јал но ни је угро же на 
Ср би ја, зе мља слав не про шло сти 
ко ја за слу жу је по што ва ње и по
нос, упр кос сво јим па до ви ма. Ја 
не мо гу да мр зим ни је дан на род; ја 
мр зим ње го ве шо ви ни сте ко ји ши
ре ср бо фо би ју, ру со фо би ју, ан ти
се ми ти зам“ (стр. 223). То је ујед но 
и нај бо љи од го вор на све оп ту жбе 
про тив ни ка, а и бив ших при ја те
ља, да је упра во он по ну дио те мељ 
срп ском екс пан зи о ни зму. Ћо сић 
ни је же лео да од го ва ра на та кве 
тврд ње, већ је пре пу стио сво јим 
са вре ме ни ци ма и по том ци ма да 
до не су суд о ње го вом књи жев ном 
и све у куп ном жи вот ном де лу. И, 
као што не во ли про ме не ко је ста
рост са со бом но си за чо ве ка, та
ко оста је за бри нут због ди на ми ке 
про ме на ко је но си ту ђи, XXI век. 
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