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Извештаји Богдана Радице о 

Маринетијевој посети Атини 

Богдан Радица (1904-1990) рођен у Сплиту (Велика сплитска ва
рош, на Ширини), школован у Љубљани и Фиренци, имао је cpehy да 
упозна знатан број европских интелектуалаца међуратне Европе и да 

с њима разговара о најважнијим проблемима епохе. Врата кроз која је 

ушао у свет мислилаца Италије, отворила су се у Фиренци. Тако је 

упознао историчара Гаетана Салвеминија, који му је иначе предавао 

Општу савремену историју, Ђованија Папинија и Арденгоа Софичија 

и, између осталих, Леа Ферера, који му је отворио пут према своме 

оцу Гуљелму Фереру. Гуљелмо Фереро је, уз Мигуела де Унамуна, 

кога је упознао касније, оставио најјачи утисак на Богдана Радицу, као 

и цела породица Фереро, с којом је ступио у рођачке односе .женидбом 

са Нином Фереро 1935. године у Женеви. После Фиренце, Богдан Ра
дица нашао се у Риму, у време бујања фашизма, где је, поред Бенеде

та Крочеа, Луиђија Пирандела и Адриана Тилгера, срео и Филипа То

мазеа Маринетија. Круг својих познаника је затим проширио у Пари

зу 1927/1928. године познанствима са Полом Валеријем, Андре Жи
дом, Мигелом де Унамуном, Хосеом Ортегом и Гасетом, руским еми

грантима Николајем Берђајевим и Димитријем Мерешковским и мно

гим другим. 1 

Велика и значајна познанства у Италији и Француској, постигнута 

захваљујуhи познавању страних језика, образовању и способности до

бре комуникације, најбоље су 1929. године препоручила Богдана Ради
цу за место дописника агенције "Авала" из Атине, а истовремено и за 

место дописника Централног прес-бироа Председништва министарског 

савета Краљевине Југославије (даље ЦП).2 

1 Б. Радица, Живјети - не доживјети, Барселона 1982. 
2 На месту дописника агенције "Авала" и ЦП из Атине, Радица се налазио од авгу

ста 1929. до марта 1935. Званични дописник ЦП постао је у фебруару 1931, али је то 
постављење било интерно, јер је код грчких власти и даље остао акредитован као дошr

сник агенције "Авала". Архив Југославије, Централни прес-биро Председништва Мини

старског савета Краљевине Југославије, 38-39-91, Писмо Б. Радице шефу ЦП Милану 
Марјано~ићу од 2. VIII 1929. и АЈ, 38-39-91, Акт бр. 9 од 10. II 1931. 
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Из Атине, Радицу је пут одвео у Женеву, где је обављао исту ду

жност као и у Атини све до 1940. године.3 Следеће три године провео је 
као аташе за штампу Посланства Краљевине Југославије у Вашингто

ну,4 напустивши то место 1943, када се определио за партизански по
крет.5 После завршетка рата боравио је у Југославији последњи пут 

1945. године. Разочаран новом државом и односом нових власти према 
њему самом, Богдан Радица напустио је Југославију у октобру 1945. 
године заувек,6 напустивши и југословенску идеју. Од тада до смрти 

живео је у Америци као поборник идеје хрватске државности. 
Из времена Радичиног боравка у Риму, средином двадесетих го

дина прошлог века, потиче и његово познанство са Ф. Т. Маринетијем 

(1876-1944), оснивачем футуризма у Италији. Богдан Радица и Мари
нети први пут су се срели 1925. године,7 када је футуризам постојао 
веh шеснаест година и када је његова идеја била веh сасвим позната. 

С друге стране, било је то време фашистичке фазе футуризма, када 

је он био изгубио самосталност после конгреса 1924. године, на коме је 
прихватио првенство фашистичких пропагандних циљева. 8 Те 1925. 
године приликом сусрета са Богданом Радицом, Маринети је говорио у 

духу својих претходних манифеста,9 још не показујући да је свестан 
да његов уметнички покрет Мусолини неће прогласити за водећи у 

култури. Маринетијевим речима, тада, Италија је била представљена 

као пуна прогреса, брзине, јунаштва и опасности на путу стварања, 

новог техничког царства, у идеји рата и освајања. Маринети је такође 

брисао прошлост (passatizaш) са свим њеним садржајима као непотреб
ну иако је фашизам био спреман на компромис са прошлошћу и тради

цијом. 

Поновни контакт Богдана Радице и Маринетија догодио се 1927. 
године. Неизвесно је да су се они тада срели, јер о томе на различите 

начине сведоче два различита извора. Радица је у тексту "О футури-

3 АЈ, Стална делегација Краљевине Југославије при Друштву народа у Женеви, 

159-24-доц. 1 ( Особље делегације), Телеграм ЦП бр. 1113 Краљевској делегацији при ДН 
од 23. IV 1935. (Решењем ЦП бр. 1113 од 19. IV 1935., премештен је Б. Радица из Атине у 
Женеву као хонорарни дописник ЦП). 

4 Р. Петровиh,Дийлолtайtс1ш сйиси, Београд 1994, ЗО или Б. Радица, Аzонија Евро-
йе, Београд 1994, 542. 

5 Б. Радица, Аzонија Евройе, 542. 
6 IЬid., 552. 
7 IЬid., 439. 
8 А. Митровић, Анzажовано и лейо. У.мейtносйt у раздобљу светских райlова (1914-

1945), Београд 1983, 144. 
9 Манифест футуризма, Фиzаро, 20. II 1909; Полшиички манифесzи фуШуризлtа 

1913; Fasci po/itici futш·isti 1919. 
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етичкој цивилизацији"10 написао да су се Маринети и он срели 1927. го
дине "у сладуњавом римском сумраку"11 и да су тада разговарали о кри
зи Европе. Међутим, у Радичиним мемоарима Живјети - не доживје

ти12 налази се одговор који је Маринети дао на постављено питање о 

кризи Европе у облику писма датираног 22. VI 1927. године. Када се 
упореде Маринетијев одговор на питање о судбини Европе из текста "О 

футуристичкој цивилизацији" и одговор на исто питање из мемоара који 

је иначе објављен и у "Обзору" у јулу 1927, уочава се незнатна разлика . . \ 
у преводу са италиЈанског Језика. 

Извесније се чини да је Радица затражио одговор на питање о кри

зи и судбини Европе од Маринетија у писаном облику и да је Маринети 

тако и одговорио, тим пре што је у Аzонији Евройе цео одговор и цити

ран. Наиме, када је у Аzонији Евройе наводио Маринетијеве речи, без 

Маринетијевог присуства, Радица је користио знаке навода. Исти је слу

чај са одговором на питање о кризи Европе. Насупрот томе, када је 

Маринети био присутан, Радица је употребљавао цртицу за наглашава

ње управног говора. 

Занемарујући формалну страну одговора, суштина се налазила у 

виђењу европске цивилизације као "енергичне, оптимистйчке, насилне, 

спортске, агресивне, механичке и ратоборне".13 У тим речима садржани 

су и кретање и судбина Европе. 

Најзад, када је Радица био дописник ЦП из Атине14 Маринети је 

посетио тај град. 

О Маринетијевом боравку у Атини и о спорном сусрету 1927. гово
ре два извора: Аzонија Евройе и званични извештаји Богдана Радице 

ЦП из Атине. 15 У Аzонији Евройе забележен је Маринетијев боравак у 

Атини 1934. године, у извештајима током фебруара 1933. године. Та 
два различита датума постављају неколика питања: прво, ако је Мари

нети и 1933. и 1934. године био у Атини, зашто Радица није поменуо 
1933. годину у Аzонији Евройе и зашто у извештајима за 1934. годину 
нема спомена о Маринетијевој посети; друго, ако се званичним изве

штајима да предност за тачност године, ситуација се компликује подат

ком из мемоара )Кивјети - не доживјети који говори о боравку итали

јанских пропагандиста, а међу њима и Маринетија у Атини, после пот

писивања Балканског пакта 1934. године? Ипак, чини се да је Марине
ти у Атини боравио само 1933. године и да је Радица погрешио за 1934. 

111 Б. Радица, Аzонија Евройе, 437--442. 
11 IЬid., 440. 
12 Б. Радица, Живјети - не доживјети, 223-224. 
13 Б. Радица, Аzонија Евройе, 441. 
14 Види напомену 2. 
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Реч је о једној те истој посети, што доказују садржине извештаја и стра
нице мемоара. У извештају од 2. II 1933.16 Радица је, коментаришући 

одјеке Маринетијеве посете код грчких интелектуалаца, написао да је 

Сотирис Скипис17 Маринетија назвао међународним исмевачем (,,buffo
ne"). Сличан такав опис, са кључном речи "buffone", налази се у одељку 
мемоара18 који говори о Маринетијевом боравку у Атини после закљу
чења Балканског пакта. Такође, велике су сличности, у оба извора, ве

зане за похвале које је Маринети упућивао Мусолинију. 19 

На крају, један детаљ из мемоара Живје~ии - не доживје~иu20 откри
ва зашто Богдан Радица у Аzонији Евройе21 није написао да су се Мари

нети и он срели 1934. године у Атини, заправо 1933. године, с обзиром 
на то да су се познавали. Такође, састанак није поменуо ни у извештаји

ма Централном прес-бироу. Разлог је у томе што је Маринети прили

ком боравка у Атини игнорисао Радицу, правећи се да га не познаје. 

Такво Маринетијево понашање можда је изазвало Радицу да годину про

сто не фиксира, дајући више пажње утиску који је Маринети оставио: 

понављао је старе идеале, смејао се пасатизму, а сам је већ био у њему 

као академик Италијанске академије од 1929. године.22 

*** 
Долазак Маринетија у Атину, током фебруара 1933. године, био је 

у организацији Италијансrщг института за високу културу, створеног у 

Атини, са циљем ширења и популарисања фашистичке културе и фа

шистичког утицаја у Грчкој. Рад тог института био је директно супро

тан идеји зближавања балканских народа ради очувања њихове неза

висности у мутним европским приликама, веома актуелне тридесетих 

година ХХ века. 

Маринетијева посета Атини догодила се у времену које је за годи

ну дана претходило потписивању Балканског пакта 9. фебруара 1934. 

15 АЈ, 38-40-92, Извештаји бр. 26 и бр. 30. 
16 АЈ, 38-40-92, Акт бр. 26 - Маринети у Атини и талијанска пропаганда у Грчкој. 
17 Сотирис Скипис, грчки песник, писац Айолонских химни. 
18 Б. Радица, ЖивјеШи - не доживјеШи, 382. 
19 "Г. Маринети је затим, надугачко говорио о иницијатору и данашњем главном 

покретачу целе италијанске духовне ренесансе Мусолинију који, према Маринетију, није 

само генијални државник веh надасве велики и генијални песник(!?)." АЈ, 38-40-92, Акт 
бр. 30-Г. Маринети у Атини .. ,, ... означавајући Мусолинија најсавршенијим изразом футу
ризма." Б. Радица, ЖивјеШи -не доживјеШи, 381-382. 

20 Б. Радица, Живјеt71и - не доживјеt71и, 381. 
21 Б. Радица, Аlонија Евройе, 442. 
22 Љid. 
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године у истом граду. Били су то последњи дани владе Елефтериоса 

Венизелоса (1864-1936), која је гравитирала према Италији као меро
давној сили на Медитерану. Мишљење самог Венизелоса и чланова ње

гове владе било је да Италију каква је била тридесетих година не треба 
имати за непријатеља. У складу с таквом политиком Венизелосове ре

публиканске струје, било је и понашање грчких званичника у време Ма

ринетијеве посете. Венизелосова влада пала је већ у марту 1933. годи
не и тако је великим делом било неутралисано противљење Грчке Бал

канском пакту, а такође и наклоност Италији. Међутим, утицај Италије 
није нестао са променом грчке владе, већ је само губитком званичне 

подршке његово ширење морало бити другачије. С обзиром на то, Ма

ринети је у погодном тренутку обавио своју пропагандну дужност у Ати

ни. Чињенице око смене грчке владе могу се разматрати у прилог ми

шљењу да је Богдан Радица, писац извештаја о Маринетијевој посети, 

погрешио датујући ту посету у Аzонији Евройе и мемоарима )Кивје~ии -
не доживје~ии 1934. године. 

Осим што осликавају италијанску пропаганду ради остварења ути

цаја на Балкану, извештаји Богдана Радице приказују и судбину књи

жевно-уметничког покрета футуризма у режиму какав је био фаши

зам. Наиме, футуризам је, и поред тога што није успео да оствари воде

ће место у култури фашистичке Италије, остао блиско повезан са фа

шизмом. Ту везу фашизам је користио за своје пропагандне сврхе, па је 
тако било и у случају Маринетијеве посете Атини. Сам футуризам као 

авангардни покрет у култури, у Атини није дошао до израза. Заправо, 

његове идеје нису биле познате у атинској јавности, а како су примећи

вали неки грчки интелектуалци, већ је био и застарео, запавши у кон

традикторност. Вођа футуризма који је критиковао "passatizam", сам је 
био део њега као академик Италијанске академије. 

Тако је, и поред тога што се трудио да представи футуризам као 

оригиналан уметнички покрет који цвета у фашистичком режиму, Ма

ринети у Атини током фебруара 1933. године имао углавном политич
ко-пропагандну улогу. То је и било у складу са закључцима футуристич

ког конгреса из 1924. године, који су на прво место ставили пропаганду 
за фашизам. 



136 Годишњак за друштвену историју VIII/1-2, 2001, 

l
f 

. 
Ce1tralno1n 

i>ret1met :Me.1•inet;1 u Лtini i tql.ij о.пзk~ :В е о r; 1· а d 
. lll'O.PJlt;;IL11d.ll. 1{ Grokoj ј ---~--~---------

. · 1 11izu Jtot1f(IJ:'(ltJ<J~.,koje ј<:1 
orнi;шizovм Z!1. o'ru ве111011u ovdasНji lb~lljiџщk.1/ x.iotitut .,,,,. Yinow Y.ul-Ь.uru, 
idu. u rotl ,1 ko11:ћ1r(lno~ 1 koJo ,Је ·J?rokJuccJi danfJ.п ba.rzo.o po2.щ1.ti vodJ ita~ 
lijaпkoa futuri/411\a i <ilan lta.lijiuщke ,]i.щdemiJ,.,'fg,l!'~T ,1111.riмtti.Б"m ove dve 
kон1'с:r.,щ,,, ћl\ tal1j"ш1ko1n jeziku,odri!щi, u Inst'1.t1J;lai,ff.Mariмtti Је, ш1.JQ.'1io 
јоз д:vе kщ1fereno:t.ie ,нц :t:1чu-1.ouokom jc:,tk11,u d'l'o);'e.rt1 111'e.riцщ 11 ,kl).o i u klu~ 
Ъu •uщetbika 11.Лtclje 11 ,S_,щ to(~O. g,J,!arinfti јо sa sQЬom p;щlio i ш,koliko futu
:ristickih 1)l.;tn1J. 1koJe Је izloi.Нo u JcdfOl!I 1tti11зk9m щцetnickoщ sra.loш1,,o. ko~ 
јс none zajedni◊ki 11мlov н11.Jnovi;)c{l' :.t')tt1J;<isti◊ko13 sm11ro.:'1/l.11rQ-pittu1•.a11

(
1"J'n-

zu.uho-slikro:st vo" ) , ' ' · . Q 
' : 1 Doli.1,11.1< ti ).tu.rini,tti ј !Ј. iztt,,·•1t1 

Је Vl'lO •reliku SI\ПZaciJu 11 jo.v.nostt,vts,:, ,kм kurijo¼uro,koJ1 је {\() SIJ.O.I). Ыо 
apsoJ.v:tno Н/\роzшэ.Ь u ovd1\sn,Joj Jr,/nosti,m,150 1i kao n11ko o•i•Чo"no kultµrп.o 
~i<edвtvo 7,g, p1•o_pa.1Jr,,n<iu,G.1tэ.1•in11tJjeve 1z,J~v-, ,н{f$е;<>У"' bon1li)J,lltic1111 ko111:ei•o13ce, 
uHtulj,:, :t'utш•iвtick1)1, пншli'cuto. 1iut~1•istiџ,,ii, p,н111,ш11,,tull\11.~e11j1;1 futш•iвt:l.џ1101, 
olika:\'stvц sve ја -to J,1111.zvalo 111iliono Ъuke i Ъure u ovdм11joj je.Vt\Ost1 ,о, 
1tn1•inati,1н1k,od нvоје str".п" njJe zo.Ъ.oi·avio d.a poo1•t.;. нvu•istori,1SfU ulor,u 
futш.•iшmo. u oЪnovi 11olitiokoj i moru.J.:нoJ ltaliji;,On је U)?li:t'edio f1to:tzщa s 
fu~щ•i11mom,;d1:1fit1i1•11.ju61 6,Mшэrliнij1J. futur.l.11tt11ш i'to.lijanrJk~ politH,a,П ve
zi s oviш 1'a?.l11ga11Jem,on Је p1dvukr,,o nilt\ilont lt11,lije iн1.d оst,й1щ 1ш1•оdiщ;,., 
ilJ te..1muv~i.,ll\ Је r.ut\lriюl\щ 1;10 )?rYJ. pok1•et, koji Ј11 ~od.upro p1•eporor.l Jt1йi Је 
t t1Jiшo (!7,(11•11.vljenja od 1>:rop1tlo5 t1kt1den1i11ш1, i ◊11ош,s1.шјџ. int)нt1•(щ;l.\1 1·e11u1--~ (\, . 

. 'r fl11J !l.!18.J\:Q. ~1'0l/P,,,--д,t§l, ,,о Ј R 

џvd~ rao11olaZ:o л·lо vo likiii sr11,1вt;vitll9. 1 uci11ila Је вvе mo()Uce, щ;l1;vлоше \1 
ћoYov.nom por,lcdu (la nc ).(~rin~tti l1>.11зi1•11. •Р. J,;,v,.◊nt;\. i роuе\,но \, P~e1111•l ,Jlo.
J)1•v.vljimi 011 v<>i.iki na])ori (1.1\ s<:i ovr.j litoi•r,,1Ћi a1•ti:К1..,kAo simЪol di1шшi11m11 
i ml11.dos1.i .Plasi1•11."' rivdaвnjoj Jџ.Yi\osti,e.li rcz\llb"t6: nisu tnkvi,d1t Ъi oni · 
\Jili оџvоЈ 111 ј !\v1100 t ,Atina.)ц,. ,111.Уновt, овtАЈе ixidlfer~н:lш1< р1•с~1;\ t1v.:1nш 1'/Vоше, 
iшпr>J1\Y!ljuci Mю•iнettJ.J11. ;1. r;je{(,Ni:, 1·cci.J.Hit1,,,fa.~:)дskl.l\ 1-11r1-,tn.l.o;;Љ 11а~1•11..-
1·н1ћ 'kl'clt;;OVi'\. ostн.je VIЩ SV<>t:"- <>'r<JIJ<;>., Rlrt<Lti•l).j\lOi l,(;,.riш,ttiJ а i •f11tv.rll!\lftllfJ1, Je
dнim zaв·i;aralin1 pokretom,Iнte1•e:sэ.11tн~ Ј" u tош4 pogled\l,dR Је r,,SJ?i1'◊ Mt!laз, 
~сс1в.н ой 11ajj11.ёil1 s11vreщe11ih novo~t{rckiћ p;isaot, i :1.nte:lektuP.laca,u јесlнощ 
оlанЈщ HJ~le:ft~i•oн Viшe'' ,od 2.1~ebruar11.,pod ш1.s~оvощ"ћнщtizша 11ша.рао g,J,1iц•i11~
tiJ11.,:ts1щktщv$10,lы. је g,bl11.riш1ti doso.o i suYiвe dooknn,kad Је futurizwн v~o 
dnvno :vostao ,Pшн,tizшn,.l!),'eJJ\IJ. ton1e,kR¼1> gЉelao,щit da ј<1 l)os11.o vrlQ dobro 
orgщ11z.ov,ш sa џvQ.ltog glodi11 tа/И / ;щi Mm!i.mO 1111 вtQ. d.11. sei z1J.}1V1tli11to or1;11.нi
zatorir,1a 1 a_poзtolima. itu.lijaпs)t.;i, k'ultur,:, kod. xi11.a.ni.S,:,~11i mozdo. нez11.hv11.l11J., 
11.ko k11.zemo,da !111.В svo. QVIJ. futџ:ri13\;,1Qk11, ХОШ1)(11ЈР. 11ije 111nнйо •'kl).Џ!I.VilQ.\7 

• , tl intoшe to11u рiв~.о Ја 1 
јо(l1ш drug1 vrlo isto.1mut1 grџ:ki ix,t!'ll~ktшйм g,Soti1•1s IJkipiв,kQji Jo),11.
Z1J.o,dt1 .1~ t;.}!n.:t•;inotti joO.Q.11 medJщщ1•oi\ni ixitelektщйn;!, 11 buffom1 11 -isш<::Ji.olj.
ko1,a 111t,11·nи.сiјошйш, 1~ощџЛ:на ,\>UЪliJca trвba z11. нје11е ne11.111.veзne \1m~tnioke 
\}k:t•o\Jмi л (!. G 1r' ю•in,etti,J' t1;oi1щ,i doo)C(19,;);r..d u iнte le ktщ..inom f.\'/ct\l :rJe, m,>ZC у 1-
~t:I svojil!I 11 er11.\IJ\+'mh'1,dovi11Н\,d11. Џo.z:l:'Y.]"~ilo -\cRkYa senzacijt'i tktц1 јо: kн.J;i~ 
'3CV1l0 ltil'\1t'11;, 1 i!\,ki~tiJ •• Jйl\J.,1:_P~Se 1/vl•lo lY\\~eJt;,.. "Estio.11 ,k◊j11. зе OUt1i ,)ц,};Q, 
xh\t O.L\1111.Q.<,' ko.di[1nfk .,Щ,n.r)f~\!\,t·~,.i 1)? zg,\J J:P,VlJ ~- do, VIH'\l,)ђ \1 QV:>.J 11okret ,1соЈ 1 
;Је d,11vn1J р esti:ф ;i\1.1,lfza.ziv11. int·e'.фs jn.vjs.•'ti i koji щ, ,Preцt&.vl.)" пi)(i;,,kvщ , 
m~djшнu•od U un1tt11Ic)ru ,V.I.Ч~цpost, t 

· v , /" .1 . T11.kciidol11.z1J.k g.Мю.<iш,ttiJ1t u 
A\inu 1nij ·,1џаtоо v1,10 v~.like italija>дs Ь propag11,1,d.o iz11,zv1ц) 01н.Ј e.t:ekat ,ko
~i ЈО tre n.ir'da 1ziJove 1i 61.ko it~liJiu1ski krugovi uver11.v11.Ju,a.a је futuri~ti
o);:i. щ,sti_,,,e •. ы~ .. 1fi.J1~ittija u Ati»i in11to volikog ro11u1t.s.tQ.ll polju i'1,.siзti6ko 
k~~tUl'tl~iTJP,~;jX"-f: ј ~Л- 9µ,.ц__ ~· ' . ,_,11 

: •-· ·' · ' ' DC>,J?isнik ce6trnlцo presЫ1~1i · 

Јасмина Николић, Изве~иmаји Боzдана Радсще о МаринеШијевој йосейlи Атини 

, .. 

· пrlz~. 
1ч-
1...11. ',t i 11 1>.,'l,PeЪru.e.r11. I'.J3~ • 

15 

l'r,:,sЫrou 

базt mi Vntn Јо u vozl moJih 

rю.hijih izvaвt11..)11. оа. 2б,Ј11.нuаr11. i :1.Ћ'eЪ1•uo.rl\'fiJt11.viti do z11s.:нj11. f!lr.>Moo: 

l)olazak Yodjc itaHJщ1ak11g 

!\ttUriJ>llll!I. 1 сl11.п1<. t11lJ._jr:1щ1k<> IO.•,йjc:YrJkc д.k1>,dotnijo g,J!',T ,Mю•inetij11, j,z~.7.Vl<Q 

јо U "t:l.nukltn Jcr'lЧ(OVimo. vc:Li:Jcl. 11cnza.01J,1,Groki zv11.nic11i kl'\JffOVi i ;ро nji" 

hоУОш :r111t•edj1Шjll k11J:i¼eVili 1 un1et11i0ki k1•llt;OV.t Atine naџt11jrйi @11 1 \1. iavaki>щ 

pogledu ,d.11, оdм\Ј, vrlo vc li)ru 1н.~оавt it11.l1 Ј 1,.ш;kom kнј Н:ev11iku. Izюedjll bril Ј w 

ni\\ bВ1,kot11.,rtto1.1k11. i JJl'i1'1'>d1йн1.,koJ,:, Sl.t Ъil11 \J.Jil'ilioeнe роt~•о\що je,uY\\}01ko, 

i:зtц,S:t Јнш:Сс:.r1щс1Јu,kо,је је odri!11.lo n11.Jrit11.rj,J(I 1,t:l,ш1ko k11ji½evщ1 i kultш· .. 
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)Н> d1•untvo 11ћ1.rn11.s1ne. kФјој јо gcYФrio 11щn 6,bliu-iдeti о fџtщ•ili:IЩfM r1v~t-

1Jk0щ )}oJц•otu i о dt\!HtSнjo;J :i:t~li,Ji 1 oit1rllju&J. ш, konC\t fjY~Jog 1н·1нlо.vю1Јо., 

Jiн1niщ d1Jklnm1tto,.•uki111 usp<ilir11 ·tcnom1 11okc od Ko.1·1<kte1•isti<'!:111Ji1l avoJl\1 vc-
1111.m11,,0y11J koш:oi•.,no:J.Ji "l'1ct'J1e.1н, 11 Ъ:1.111 Јо yriiml;r,o mr1onbvo sveto.,Svi f.(1•01~1 

l,Yюt1~11i 1 Јnйtш•дi k1·11govi Ыli вu z11.otu11ljoнi.Od strano Vl~дe ЫЈ.1 ,щ pi•i;:. 

sut;ii п11l!J,4tr•i :t1104t).•,шih .РоsЈ.,ны c,1.t1!1alt1.ko11ulo11 ,11:t'OiJYCto 6 ,),\1lonrш 
I 
вцо ... 

b).•11,Jaji. i;.1'1.1.p1U1d1·ou i 211.tim Ј~~ Mki ,p1•c<\st1,v11ioi dipl~m11.t1Зkog kore.,cli t11. 

11.tinsko5 i11toloktu11.l»?ff Ј. ,IJl'QSYotnoe svatfl. itd.GЉe.r;Lш:ti је upoti•euio pri

likц d.1>. u ОУОЈМ J.)rodцv~ju о :Cutщ•i111nu ,kao svC1t1;1kom ;po)o.'!)'tu i nJor,ovim ro ... 

porxш1,tJм1i. u i11ost1·1шstvu osud.i u11.vremo110 11.vщ1.,r;Ћ1чlistidke pok:1.'<1t,:1 \t l•'r,щ ... 

cuskoJ ,dcfit111bl.J1 l'.i.riz i Fl·1шouв)ru z11.st1ц•elom i gotovФ uuн,tni◊ki na·tvom. 

J)ok јо ;р1•е rato. ... kil.zм jei neti>,oщ g,Ыa.i·iнoti " Itnlija ,Predstцvlje.la 

\.lm11t11iok'll 1п.•oviнoi ju ;dok mno р1ч~ 1•11,1•11. 1mi t1 rali fr anlJusJcu 111ne tнotJ t i outa~ 

jitli sl:11.lno \1. 11t11.vu iroit1J.t11r11. J,>rod 011im iite li!a rы.dilo u l'arizu,dotlc, da.1111." 

nnjn .lt11.liJ11.,z11.hv1J.lJuJ11J.1. :t:11.11:tz.1n'l1i.PC111ed\lj" jednu vrlo Ъo5i>.tu )mJi:levмst 1 

~m11t11ost1koja 1\1\.ltik♦· J;>roY1tzil1J.~i di.ш,Qдjc :f.t•incuske umetдi~ke p1•o;ukoiJ11. 

Ove p1·cterэ.1:1e tYl'd.l\jo g,Marin11tiJI.\ ыiе вu _po_praJene jcdno~ Yelikilю 1н1ћvа~ 
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lom f11.nizmu,k11.o »okretu,koJi Јс 11шik11.o :Lz fцtщ:!z1na,G.}l11.1•i1ieti Je,za.tiщ,nн 

аuе;цёkо goyorio о 1n1o;ljatoru i dм11.~дј(!rо glavnom ptkretj\,~U oele ita.l!Jм ... 

.O:ko ~uћovne r1.1nesanso g,J,lusolin.1Ju•k•ji :PNmll. g,Mџ.riмtiJu 11ije 1111.nio giш1" 

j,йni dr2o.Ynik vo~ no.1111.sve yel1ki i !)ОдiЈ1й111 1ннmik( !?)/1'11.ku јс 0(\111, оу11, 

kenforen~11. ktjo јо Ыlt1. ns.J11.vlJ1:m11. 1 kм iвklju~iv• litor11.1'nii.,it1111.l11. 11.psol\1tno 
' . 

J!Oli ti~Jc0"11rup11,gl',l)д.i11t:l.~)ci k1н·e.kter I zbe1g ke1g11. Је \ll)l'11.Y• tVIUI\O i Ыо ,PQSl11.н . . , 
g,1'{n1•iш1ti,Jed"-li •d n11.J1sti.knu:l;ljih •H•v1•e1м,nih fa~ist11. i ~ovek 11•v,,~·1шј1>. 

g,h{ш:ioliдiJ i1. i d1>.nr..sпje1, ZYn!li6i111g f11.ni11m11., .lJ:lter,,эo.:r1tno јо ,а.11. јс, \\ l.'Фd.\l tih 

1sti.h ,ido.;)n,g.M1J.se11{nJ. 211.vз.'nio •нvо,ј g~vo1•,1й11dir11.juJ:1. no. (1Уо 1,н1aiti,1;1<пuke 
вoвti:o;vol1ku Italiju 1 m11.l\l G1•ck11 1k•Jo,ki.o 11t1.slednioo dvoju veliklh tradi~ . 
oijii.,m11rii.Jџ (1.11. <1rze> u dinц1o1 aktщ,J.щн1ti do.щ,i'щJi Jдedito1•nnoj i d11.ц11 (l ♦"' 

kaza svoj:ih no-vi!i • i1ol1ti~kih i tni1•alJ1iћ ЮН\(!а,О~ај za.vr~otak Ьiо јо dovo-
, ' 

l,J!Ul dll. otk1•ij" no.mero g,1Лa.1·iш,tijo. i 11Jef5ov1ћ goв:poc'\11.l'Ct,koji ш, :proвtaju, 

dn. \l IJV(U::l)Jn poglodu iвticu \\:PГII.VO •vo z1лjcdnicko mo,lite.ranoke vo:zo ,1voJ11 

zcm1'1дj1Џ:Q.jo prcd11ta-vl;J1>.j\l ,J<:ttko Јо J,)QZ!Н\tO ,6l~v11i -;;;:;~-;:;;ii;ti~k; рйi ti
ko щ, J,.tc 11(Ьџoraнoju,kao ko11t1•a1Jt 1·11.:rnouskl! :pe11itik1i 1111. ♦vomo dol11-avet11.. 

lпtо1•01нщ~д11 Ј,:, 1 \~ t1tm pogle<lUiist11Ji ,d.a 1щ g1•oki 7,v1щic111 kr115•v:I., . . 
ko,o i j,11tolckt111>.lпi ,uciпili V1fl<I НО((Ф fi·bo јс t1•е1ж1.о 1 d>I. se 1.•eklosa.!:1•1>. ovaj 

bora.vak c;,1\1t1•iнot1Jn u дt:1.n1.н11 о,:,насi u c;,J,lю'in11tiJu veHk1)[~ l1to1.•11,tl), ili 
V . r , •• ,,, 

intclektшi.los.,u oijc jl'I 111tralщ, Yr(ldJ1.<1sti e,10(11>.la. SQ. posme\1em,z111,LJ.zelJnФш 
• 1 .,,. . • V 

;!, ironij ет ntiш1kц j11,vnost, ve.c isklJuo:J. vog i \li1•ektnog ek!)pon:a11t11. fu.ыЈ.џ\;Ј, .. . . 
Ck0{5 rei!imlL, otudt, i ona. volJ.k11. uz111•bro10!1t g,1!1ha.lв.kOJ,JUloila, Rrtiza.1111. g1•cke . , 

щеd.1tо1•юшkо politiJ,e i spo1•1J.zumo. в ItaliJoш 1 koJi' је l)riџust•rФ.vo.Q sv1n1 1)11-n~ 

'kotiщ.-. i s-vlm ko11fCl'O!lCМ1a 1 kM 1 вvih t,:rokih polv.zvю,1~11iћ k:i:U(,(OVRikoji !JU 
. . 

!liшtoJa.li dи. uvaro g,Ию,iлetiji- u nvoje velike its.1of:1џko <>En◊u.je,4t1!.\Caj110 

;Је ,d.11. Је med,111 J}t•irodjivaciшв. '1Yil1 г1·iз1lnih 1н1klOQll!JtV1>. uzelo 11\1\О{;() '\.1.~0Qw 

Ј11, i Фd. utrane ш1.siћ tl\.:k:O zvaнi!i gi•~kiћ :priJatelJ S.ikoji 811 U:P.l.'11.VO U. tощо 1 

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 

ON IDEAS AND BOOKS 

Горан Милорадовић 

Под гусеницама историје 

(О I{њизи Драгана Крстића,Психолошке беле~ит,е 

1974-1975, Савремена администрација, Београд 
1992,с.450) 

У овим часовима меланхолије осеhам како йо мени ради йlај лобо
йlо.м, идеоло~ики хирур~ики нож који йресеца у мени йриродно дтие 
везе сазнања, осеhања и х~иења. У друг.им йсихоло~иким условима йlо 

не йри.меhујем, и онда сам" йрилаг.о!Јен ", йlада се чини да је све у реду ... 

Д. Крсйlиh, с. 53. 

Beh осам година јавности је доступан део дневника познатог психо
лога и професора универзитета Драгана Крстића. Рукопис дневника је 

настајао од 1960. до 1988. године и чини га више хиљада страница, а књи
га доноси само део текста настао током 1974. и 1975. године. Упркос томе 
што дневници у принципу представљају интимно штиво, веh на основу те 

две објављене годин~ јасно је да је реч о изузетном историјском извору, 

чији садржај би могао бити занимљив и широј публици. Аутор је, осим 

коментарисања актуелних догађаја, немало простора посветио и реми

нисценцијама на историјске догађаје и појаве, коментарисању литерату

ре, филмова и телевизијског програма, сеhањима на људе које је некада 
знао и касније, у време писања дневника, поново сретао и, нарочито, по

кушајима да све то протумачи са становишта психолога. 1 

Пред нама је књига за коју се без дилеме може реhи да је дело 

унутрашњег емигранта, за чије постојање није знао нико, чак ни његов 

друг из младости, а касније рецензент рукописа дневника и писац пого

вора Света Лукиh. Толика неповерљивост према средини несумњиво је 
последица политичких и друштвених околности, у којима је пуки опста-

1 Срдачно захваљујем психологу доц. др Јовану Мириhу за стручну помоh прили

ком писања овог текста. Без његових критичких примедби и додатних објашњења мо

гуhност да залутам на терену који недовољно познајем била би далеко веhа, а последице 

погубније. 




