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У ТУ ЂЕМ ВЕК У

Добри ц а Ћос ић, У ту
ђем век у, Слу жбен и гла
сник, Беог рад, 2011.
„Дневн ик је спознаја себе и ре
алности у којој живи писац“ (стр.
136). Ова речен ица на најбољи
нач ин ослик ава пот ребу вел иког
српс ког пис ца, Добрице Ћос ића,
да вод и дневн ик, однос но пос ве
ти паж њу свакод невн им догађа
јима и дâ им свој личн и печат. Ме
ђут им, иако књига „У туђем век у“
представља збирк у дневн ичк их
зап иса, од 4. јан уара 2000. год и
не (од Ћос ићевог 78. рођендана)
до 15. марта 2003. год ине (када је
сах рањен прем ијер Србије, Зоран

Ђинђић), за њу се може рећ и да
је и много више. Наи ме, Добри
ца Ћос ић, сведок и учес ник мно
гих промена у Србији, решава да
свој романс ијерс ки опус сач ува
за двадесет и век, који он смат ра
својим. Нови век је њем у туђ, јер
предс тавља оличење свега онога
што он није и не може да прих ва
ти – променâ које разарају биће
српс ког народа, чем у он и као пи
сац и као човек упорно пок ушава
да се оду п ре. Опирање промена
ма огледа се у томе што Ћос ић од
бија да живи у свет у нул а, које код
њега изазивају егзис тенц ијал н у
нел агоду (стр. 11). Умес то тога, он
решава да живи у свет у јед ин ице
и деветке, које предс тављају њего
во време (стр. 8), због чега је 2000.
год ина у његовим зап ис има доби
ла обл ичје форм уле – 1999. + 1.
Извес ност почетк а новог до
ба, које у нек им људ има изази
ва опт им изам, Ћос ићу донос и
нес покој. Он је дубоко свес тан
сопс твене одговорнос ти, како у
личном, тако и у јавном живот у.
Ставови о савремен иц има, при
јатељима и пород иц и, само су ре
флекс ија односа према себи. А он
је вишес труко сложен. Ћос ића
муче питања из прош лос ти, коју
је свес тан да не може да проме
ни, али не жел и ни да се преп ус ти
деловању Историје (увек са вел и
ким И на наш им прос торима). С
једне стране, њега карактерише
готово пророчк а прон иц љивост
и способност пред виђања догађа
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ја, а с друге стране, и сам признаје
да понек ад није успевао да сагледа
исходе одређен их збивања (стр.
38). Некол ико верт ик ал а које се
у овој књизи мог у уочит и чине те
мељна питања опс танк а српс ког
народа. Ћос ић у својим разма
трањима акт уелне пол ит ичке си
туа ц ије увек ист иче везе са про
шлош ћу и греш кама које су тада
учињене. Њега дубоко муч и рас р
бљавање Црне Горе, проблем срп
ства у Војвод ин и, полож ај Срба у
Реп ублиц и Српс кој и оних који су
бил и прогнан и из Хрватс ке, али
и питање Косова и Метох ије, ко
је најчеш ће и размат ра. У корен у
свих размат рања је страх Ћос ића
да ће Срби у XXI век у дож иве
ти судбин у Хазара, и нес тат и као
народ. Иако износ и непоп ул аран
став – да је пот ребно коначно се
територијално и на свак и друг и
нач ин разг ран ич ит и са Албанц и
ма, не може се рећ и да Ћос ић тај
свој став није дубоко утемељио у
свом схватању Историје, односа
друг их држ ава, пре свега са Запа
да, према малом народу как ав су
Срби, и пот реби да се Срби окупе
на једном хомогеном прос тору, на
коме ће успет и да се препороде и
опстан у у условима туђег век а, ко
ји је за њих нароч ито неповољан.
Зато Ћос ић оштро замера онима
који се одрич у српс тва и замењују
га монд ија л измом, европејс твом
и америк ан измом, који у крајњој
лин ији доводе до рас рбљавања
Срба и у Србији, а нароч ито у Бе
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ог раду. Корене те појаве, као и у
мног им друг им случајевима, Ћо
сић нал ази у Историји. Историја
српс ког народа је историја ратова
и три револуц ије. Прва је изведена
у Првом и Другом српс ком устан
ку, а друга и трећа у Првом, одно
сно Другом светс ком рат у. И, док
је идеолог прве револуц ије био
народ, однос но српс ки домаћ ин,
идеолог друге две револуц ије, ју
гос ловенс ке и бољшевичко-со
цијал ис тичке, је бил а интел иген
ција, која је за Ћос ића предмет
сталн их напада, јер је управо она
симбол рас рбљавања и пок азатељ
онога што је лоше у српс ком дру
штву (стр. 274-275). Зан им љиво
је да Ћос ић и у свом животном
иск ус тву, план ирајућ и да нап ише
историју своје пород ице, препо
знаје животност српс ког сељак а
са здравим начел има, што је угро
жено наглом сеобом у градове
која је проу зроковал а одрицање
од свог идент итета. Ћос ић за
кључ ује да ће друге нац ије обез
бед ит и опс танак српс ке нац ије,
не би ли себи очувале идент итет
(стр. 285). Он верује да је пот реб
но нап равит и оштре резове зарад
опс танк а, оздрављења и нап ретк а
српс ког народа. Једна од главн их
одл ик а српс ког народа је изу м и
рање самопоштовања народа и
колект ивн и них ил изам. У так вом
стању поч ињу да владају корупц и
ја и крим инал и све је подлож но
продаји и куповин и.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 335-348

Ћос ић смат ра XX век не само
својим, него и српс ким веком. У
српс ком XX век у дош ло је, према
Ћос ићевом миш љењу, до распада
чет ири етоса: 1) нац ионално-хе
ројс ког, који је испољен у Балк ан
ским ратовима и Првом светс ком
рат у; 2) револуц ионарно-парт и
занс ког; 3) ант ит итоис тичког,
који је био аутент ично соц ијал и
стичк и и крит ичарс ки; 4) нац ио
нално и држ авно обновитељс ког
етоса који се испољио у ратовима
од 1991. до 1995. год ине, а који је
коначно нес тао 1999. год ине у ко
совс кој агон ији и бомбардовању
НАТО пакта (стр. 51).
Онес покојавајуће је Ћос иће
во запаж ање да је у периоду ти
тоизма (који без остатк а напада
као најгори поредак на свет у),
био угрожен његов живот, али не
и дело, што му је омог ућ ило да се
сврста у ред највећ их писаца дру
ге половине и краја XX век а, али је
у новом век у обратно – угрожено
је његово дело (стр. 241). Ћос ић се
ретко пои мен ице бави онима који
га нападају, проглашавајућ и га за
духовн и и моралн и стуб српс тва,
и пита се да ли уопште један човек
(и да ли баш он) треба да има та
кву улог у у судбин и српс ког наро
да (стр. 243). Истовремено, Ћос ић
у складу са својим опредељењем
да служ и ономе што смат ра оп
штим добром, култ ури и народу
коме припада, мак ар и на сопс тве
ну штет у, и циљем који је као пи
сац сам себи пос тавио, да тумач и

људс ку судбин у, даје себи за право
да донос и зак ључке о српс ком на
роду. Његови зак ључц и нис у увек
пох валн и, јер као што прих вата
сопс твен у од говорност, очек у је
да је и Срби као народ прих вате,
али ипак зак ључ ује – „ми смо до
бар свет“ (стр. 168).
Ћосић је стога свестан да је
њем у свак а власт неп ријатељ, и
да он свакој влас ти мора да оста
не опозиц ија. Међут им, из њего
вих бележ ак а се може видет и да
он није могао да остане по стра
ни, дел им ично због своје пот ре
бе да дел а за опште добро, али и
због тога што су његово миш љење
траж ил и људ и који су бил и на по
зиц ијама влас ти и моћ и. О свима
њима је Ћос ић донео свој суд, али
се вид и да су његови судови би
ли подлож ни променама, и усло
вљен и особинама које су његови
савремен иц и испољавал и у раз
лич ит им сит уа ц ијама. Као и у по
гледу друг их питања о којима се
изјаш њавао, Ћос ић признаје своје
заблуде везане за појед ине људе.
Његова дел а, као и реч и, чес то су
бил и пог реш но схваћен и.
Мада се углавном одређивао у
односу на догађаје, Ћос ић не про
пушта да изра зи своје ставове.
Иако човек вел иког знања и моћ и
запаж ања, способан да полем ише
и са савремен иц има и са ставови
ма знамен ит их писаца које је че
сто цит ирао, Ћос ић остаје окре
нут Србима и српс тву, и пре свега
се одређује у однос у на нац ионал
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но питање. „Ја ник ада не бих био
демократс ки нац ионал ист да ме
не бол и патња већ ине Срба и да
егзистенц ијално није угрожена
Србија, зем ља славне прош лос ти
која зас луж ује поштовање и по
нос, упркос својим падовима. Ја
не мог у да мрзим ниједан народ; ја
мрзим његове шовин ис те који ши
ре србофобију, русофобију, ант и
сем ит изам“ (стр. 223). То је уједно
и најбољи одговор на све опт ужбе
прот ивн ик а, а и бивш их пријате
ља, да је управо он пон уд ио темељ
српс ком експанзион изму. Ћос ић
није желео да одговара на так ве
тврдње, већ је преп ус тио својим
савремен иц има и потомц има да
донес у суд о његовом књижевном
и свеу к упном животном делу. И,
као што не вол и промене које ста
рост са собом нос и за човек а, та
ко остаје забрин ут због динам ике
промена које нос и туђи, XXI век.
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