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Сажетак. Рад који слиједи коментарише најчувенију драму На Отвореном
друму (1992) америчко-српског драмског писца и сценаристе Стива Тешића
(1942–1996), доводећи ову политичку и моралну алегорију у везу са романом Браћа Ка-
рамазови Ф. М. Достојевског, око чије је легенде о Великом Инквизитору, иначе епи-
зодне интерполације у роману али, у бити, његовог моралног средишта, склопљена Те-
шићева драма о Христовом поновном доласку. Тешић у овом комаду посеже за
алегоријом не би ли критички сагледао и срчано реаговао на све израженије урушавање
моралног сензибилитета у цивилизацији утонулој у хипокризију и дебео покривач лажи,
о коме је британски драмски писац Харолд Пинтер 2005. године говорио у Нобеловој
бесједи „Умјетност, истина и политика”. Исусово страдање за Тешића представља драма-
тичан примјер процеса убијања оног што је у човјеку најбоље, процеса који се стално по-
навља у дехуманизованом друштвеном поретку који се намеће силом и само захваљујући
употреби силе истрајава. Aко је Вилијам Блејк вјеровао да сва божанства пребивају у
људским грудима као она непобитна духовна и стваралачка моћ дата човјеку у чину ње-
говог стварања, и ако је логораш из Аушвица, психијатар Виктор Франкл, тврдио да је Бог
она енергија у подсвијести сваког појединца која покреће савјест као главни орган смис-
ла, Тешић, као и његов савременик Артур Милер, драматизује убијање Бога у човјеку као
убијање творачких потенцијала и савјести, баш онако како је то Шекспир у својим траге-
дијама приказао. Истраживање утицаја који је Достојевски извршио на Тешића као и та-
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чака тематско-идејних укрштања Достојевсковог романа Браћа Карамазови и Тешићевог
комада На отвореном друму указује на постојање недвосмислене сродности у погледу
њиховог литерализовања односно драматизовања питања која задиру у цјелокупни мо-
рални живот човјеков: питање етичке санкције, слободе, савјести, душе, Бога, бесмртно-
сти. 

Кључне речи: Тешић, Достојевски, морал, Христос, љубав, цивилизација. 

„Монах: Па, шта је добра вијест? Смије се.
Када читав свијет буде слободан тада ће
ратови које смо имали до сада изгледати као Златно доба човјека.
Тек онда ће крв заиста тећи када широм света отпочну грађански
ратови за ослобађање од слободе. Пружа руку. Хвата дјечака за
оковратник од кошуље и вуче га к себи.
Слушај ме, дјечаче, једини начин да се заустави ово бескрајно крво-
пролиће је да се животу допусти да тече док не постане толико безв-
риједан и безначајан да више неће бити вриједно труда одузети
живот другом човјеку. Једино тада ће бити мира на земљи. Ето добре
вијести.”

Стив Тешић, На отвореном друму

Стојан Стив Тешић (1942–1996), натурализовани Американац српског по-
ријекла (рођени Ужичанин који је у Америку стигао 1957. године, када му је било
14 година) припада групи бројних савремених књижевника који у свом стварала-
штву критички преиспитују западну културу, утемељену на материјалнoм бо-
гаћењу, власти над природом, контроли и репресији над човјеком, циљевима који
рат, насиље и суровост чине неминовним. Суморна социјална позадина ХХ вије-
ка, оличена у страхотама Другог Свјетског рата, у недаћама егзилантског живота,
у рату у Вијетнаму, ратовима у његовој родној Југославији, избрусила je његову
критичку интелигенцију и помогла да се у њему развије ’историјско чуло’, не-
опходно, по ријечима Т. С. Елиота, сваком великом умјетнику. Разумијевање ис-
торије омогућило му је да у својим комадима реагује на све израженије уруша-
вање моралног сензибилитета у цивилизацији утонулој у хипокризију и дебео
покривач лажи, о коме је британски драмски писац Харолд Пинтер 2005. године
говорио у Нобеловој бесједи „Умјетност, истина и политика”. Трагајући, попут
Пинтера, за разлозима и историјским коријенима све виднијег и фаталнијег мо-
ралног посртања западне цивилизације Тешић сe, вођен својим ’историјском чу-
лом’, на различите начине упуштао у критичко преиспитивање класичне и
хришћанске традиције на којима почива етика Запада.3 У једном таквом преис-
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питивању, примјера ради, jунаци Тешићеве драме Повратак на почетак (1990)
зову се Дијана и Адам; једна од најчувенијих Пинтерових драма из 1964, писана
у оваквом антрополошком кључу, зове се Повратак. Ови рани драмски поку-
шаји Тешића да кроз другачијe тумачење хришћанске митологије постигне
дубље и свеобухватније разумијевање проблема савременог свијета, кулмини-
рају у драми о Исусовом поновном повратку – На отвореном друму (On the Open
Road, 1992). Притом је нужно нагласити да је Тешићу као инспирација за комад
На отвореном друму послужило Достојевсково у философском и умјетничком
смислу најгенијалније дјело Браћа Карамазови, тј. прича о Великом Инквизито-
ру уплетена у фабулу поменутог романа.

Генерална тенденција књижевности на измаку XX и почетку XXI вијека
јесте приказ амбивалентности и мрачног осјећаја напуштености прожетог мен-
талним сликама о пустоши и човјечанству које чека на Годоа који не долази. Уис-
тину, свијет модерног човјека опхрван је интензивном патњом и несавладивом
анксиозношћу. Болест невјерништва и губитак вјере у Бога који су отпочели на
измаку викторијанског доба и додатно се продубили и узели маха за вријеме два
свјетска рата, што врло вјерно преноси енглеска (и свјетска) литература настала у
тим периодима, наставила је да се развија још жешћим интензитетом и након
свјетских ратова. Касна поезија Јејтса, дјела Т. С. Елиота, Д. Х. Лоренса, Конрада,
Грина, Џојса и других, пружају нам врло драматичну слику ове депресије и
осјећаја безнађа у ком се нашло човјечанство на врхунцу цивилизације. Драме
Стива Тешића рефлектују ауторову непоколебљиву заокупљеност морално-ду-
ховним проблемом модерне индивидуе као и посљедицама које човјеково незре-
ло и нецјелисходно рјешавање тог проблема производи. Као основни подстицај
за писање драме На отвореном друму Тешић је навео једно мучно питање које је
притискало његово срце и свијест пар година пред настанак овог комада: „Шта
бисте учинили када би били суочени са чињеницом да морате да убијете Исуса
Христа? […] Питање је шта је слобода, шта мислите да ће вам она донијети и шта
ћете урадити да је досегнете. Драма се на неки начин материјализовала 1989. го-
дине, када ми је постало јасно да ће сљедећи талас невоља бити грађански ратови

3 Нужно је напоменути да Тешић није јединствен у коришћењу овакве стратегије. Године
1921. ирски драмски писац и нобеловац Џ. Б. Шо написао је Повратак Метузалему, пет повеза-
них драма-парабола у којима истражује еволуцију човјека од Рајског врта до научнофантастичне
будућности. Енглески писац Д. Х. Лоренс је 1929. године написао своје тумачење приче о Исусо-
вом васкрсењу и поновном повратку (Човјек који је умро), да би двије године касније дао своју ин-
терпретацију Апокалипсе која представља његову радикалну критику политичких, религијских и
друштвених структура западне цивилизације. Европску паганску и хришћанску традицију поново
су промишљали Елиот и Џојс, о Христовом поновном доласку пјесме је писао Јејтс; радикалне ре-
визије хришћанства и корективне реинтерпретације Исусовог живота написали су британски
стручњак за грчку и хебрејску митологију, пјесник Роберт Грејвс (Краљ Исус, 1946) и португалски
писац, нобеловац Жозе Сарамаго (Јеван/еље по Исусу Христу, 1991, Каин, 2009). Артур Милер је
инспирацију за своју драму Блуз за Месију (Resurrection Blues, 2002) нашао управо у Тешићу, чији
је постхумно објављени роман Кару много хвалио и на чију драму На отвореном друму прави алу-
зију у сопственом комаду Блуз за Месију.
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широм свијета.”4 Из ових ријечи закључујемо да се драма На отвореном друму
изродила из Тешићевог страха због човјековог губитка хуманости, а грађански
рат који је иначе хронотоп ове драме додатно потврђује ову тврдњу. 

Тешић не пише о Христу као вјерник. Исусово страдање за њега представ-
ља драматичан примјер процеса убијања оног што је у човјеку најбоље, процеса
који се стално понавља у дехуманизованом друштвеном поретку који се намеће
силом и само захваљујући употреби силе истрајава. Aко је Вилијам Блејк вјеро-
вао да сва божанства пребивају у људским грудима као она непобитна духовна и
стваралачка моћ дата човјеку у чину његовог стварања, и ако је логораш из Ауш-
вица, психијатар Виктор Франкл, тврдио да је Бог она енергија у подсвијести сва-
ког појединца која покреће савјест као главни орган смисла, Тешић (као и његов
савременик Артур Милер) драматизује убијање Бога у човјеку као убијање тво-
рачких потенцијала и савјести, баш онако како је то Шекспир у својим трагедија-
ма приказао. Умберто Еко (Име руже) и Симона Веј (Укорјењивање: увод у де-
кларацију о дужностима према људском бићу), не стављају нагласак на убијање
Бога већ на измишљање и институционализовање лажног Бога чији се неприкос-
новени ауторитет користи да оправда и ’нормализује’ дискриминацију и неправду
коју чине европске елите. Обожавањем лажног Бога, модерни напредни западни
свијет, кроз ослобађање од „окова” етике и савјести, настоји потврдити своју сло-
боду да чини злодјела, подјармљује технолошки назадније и компромитује ства-
ралачке потенцијале људске природе истовремено се безочно заклињући именом
Христовим, како је то Велики инквизитор у Браћи Карамазовима посвједочио
исповијешћу: „Ми ћемо им рећи да смо послушни теби [Христу] … [али] ми
нисмо с тобом, него с њим, ето ти наше тајне! Ми већ одавно нисмо с тобом, него
с њим” (Достојевски, 2009: 362). 

Као рефлексија свијета и човјека на врхунцу цивилизације у којој више не-
ма мјеста за исконске и истинске духовне вриједности попут љубави, истине и
братске солидарности, Тешићеви комади јасно препознају одакле вреба највећа
опасност за човјека. У интервјуу са новинаром Дејаном Стојановићем урађеним
у зиму 1992. године у Гудман Театру (Чикаго) и објављеном у српском часопису
Погледи Тешић, говорећи о својим разлозима писања драме На отвореном дру-
му, закључуje да је злокобна тенденција свијета у коме живимо оличена у на-
стојању да се индивидуе ослободе „памћења да је такав човјек (Христос) икада
постојао […] и [коначно] ослободе дужности да буду људска бића”.5 Проуча-
вајући Достојевског он је дошао до сазнања да се саблазан духа великог инквизи-
тора (касније Орвеловог Великог Брата) крије у свим видовима цивилизацијских
пракси и идеологија које себе граде на подјармљивању човјекове душе, оробља-
вању и убијању. Спознао је и то да тај дух може опстајавати једино посредством

4 Види: Weiss, Hedy. “Steve Tesich: on the ‘Road’ to apocalypse.” Chicago Sun Times. 15
March 1992. Доступно преко:< http://www.highbeam.com/doc/1P2-4100850.html>

5 Види: Стојановић, Дејан. “A few moments with Steve Tesich“ [интернет]. Доступно преко:
<www.archive.org/details/AFewMomentsWithSteveTesich-InterviewByDejanStojanovic>.
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убијања Христа у човјеку, насиљем над истином и уништавањем у човјеку основ-
них људских осјећања, тако да он, како је то описао Џ. Орвел у дјелу 1984, више
није „кадар да осети љубав, пријатељство, смех, храброст, поштење” (Орвел,
2004: 200). Иако суочен са историјском праксом у оквиру које људска бића нe
развијају у себи и нe напредују ка идеалу „љубави без мотива”, Тешић у свом по-
најбољем комаду, политичкој и моралној алегорији На отвореном друму, ипак
нуди могућност разрјешења отровних проблема који су захватили модерно човје-
чанство: Христа не убијају они од којих се то очекивало и захтијевало – представ-
ници посрнулог човјечанства, ликови Ал и Анђео, већ тај злочин извршава мо-
нах, чињеница која Тешићеве идеје доводи у директну везу са ставовима До-
стојевског који је у својим написима критиковао вјерске институције
Хришћанства а посебно католичанство6, свакако бирократизоване и политизова-
не, јер су постале баријера између човјека и Бога. 

Истраживање утицаја који је Достојевски извршио на Тешића као и тачака
тематско-идејних укрштања Достојевсковог романа Браћа Карамазови и Те-
шићевог комада На отвореном друму указује на постојање недвосмислене срод-
ности у погледу њиховог литерализовања односно драматизовања питања која за-
диру у цјелокупни морални живот човјеков: питање етичке санкције, слободе,
савјести, душе, Бога, бесмртности. Уистину, свјетски значај Тешићеве драме пос-
таје нам разговјетнији када га упоредимо са другим свјетским дјелом горостасне
величине и непролазне снаге – романом Браћа Карамазови Ф. М. Достојевског,
око чије је легенде о Великом Инквизитору, иначе епизодне интерполације у ро-
ману али, у бити, његовог моралног средишта, склопљена Тешићева драма о
Христовом поновном доласку. Оба дјела су несумњиво најубједљивији доказ да
се људска мисао непрестано враћа једном од најважнијих, централних проблема
свих времена и народа, проблема који је безусловно одлучно поставио Сократ –
а то је етички проблем, питање критеријума добра и зла, прво питање филосо-
фије, вјечни проблем који треба да доживи и преживи сваки човјек обдарен
свјесном егзистенцијом. Постоји генетска веза између моралних преокупација
Достојевског и Тешића: Достојевски, изражавајући болне сумње и драматизујући
духовни раздор људских јединки на измаку XIX вијека, узрокованих туробним и
застрашујућим сазнањем до ког долази Иван Карамазов – а то је да „ниједан људ-
ски живот није фундаментално вриједан живљења”, и да је, будући да је „Бог мр-
тав” (како је то још Ниче објавио), све дозвољено, чак и антропофагија, на-
вјешћује нову врсту необуздане људске слободе која је свој најмрачнији израз
пронашла у страхотним подухватима/експериментима на људима нацистичких
љекара. Смердјаков, збиљски убица старог Карамазова у Браћи Карамазовима
чији је практични вид живота захватило зло, симбол је човјека који упражњава
такву слободу. За њега је убиство Фјодора Карамазова нешто попут научног екс-

6 Више о томе види у студији Николе Милошевића Достојевски као мислилац. 
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перимента, а жеља за убијањем рађа се из исте оне „научне радозналости” која је
красила поменуте нацистичке докторе. 

С друге стране, Тешић у својим комадима разматра друштвене, културне и
моралне метаморфозе које су се дешавале у Америци друге половине XX вијека,
и уочава да су те метаморфозе резултирале морално-духовном кризом која је за-
хватила три димензије човјекове егзистенције: личну, друштвену и политичку. У
том погледу Тешићев комад На отвореном друму јесте вјеродостојан опис ду-
ховног, моралног и материјалног стања нашега времена усред којег се затекао
човјек изузет од свега што се догађа у његовој непосредној околини. Стратегија
незаустављивог прогреса узима свој данак: неминовно се губи оно што је неза-
мјенљиво, а то је посредство између појединца и осталих чланова друштва. У дру-
гој сцени Тешићеве драме, када један од ликова, Анђео, призива у сјећање своју
прву посјету музеју на тзв. „Дан Земаљског Шљама”, Тешић увјерљиво указује на
један од најтежих симптома болести друштва, а који се састоји у чињеници да су
људи неукоријењени у свијету везама братства и солидарности и да пате од једног
облика сљепила и фрагментарне визије живота и свијета која им не допушта
да сагледају реалност око себе већ је непрестано искривљују. Посјетиоци музеја,
индоктринирани и вођени сугестијом, пропагандом као средствима маскирања
истине, и унапријед припремљеним програмима за третирање функције умјет-
ности као комодификоване робе, у изложеним сликама са детаљима људске
патње и депресије успијевају да виде само величанствену љепоту приказивања
људске патње, али не и сву страхоту саме патње људи у њиховом непосредном ок-
ружењу:

„Њих озбиљно дира оно што виде у изложби. Говоре једно другоме како
све то лијепо изгледа, та представа људске патње […] Не тако далеко од му-
зеја, на око двадесет блокова гдје сам живио, била је иста врста изложбе. Иста
патња. Само што она тамо није била дивна. И није било људи у шик, лежерној
љетњој одјећи које би сва та патња ганула. Оно што је било ван музеја јебени
земаљски шљам то је било ремек дјело унутар музеја (Tesich 1992: 17–18).“7 

Интернализовањем оваквог отуђеног вида односа према стварности и
умјетности, њихово умјетничко искуство остаје на површини платна које се пос-
матра. Како то искуство није право, оно и не успијева да тангира основе њиховог
бића и усмјери га ка спознаји истине о животу и осјећању сапатње, што је и фун-
кција умјетности која њима остаје непозната. На тај начин Тешић покреће и про-
блем статуса умјетности у америчкој (и свјетској) култури, која умјесто да служи

7 “They are seriously moved by what they see in the exhibit. They are telling each other how
beautiful it all is, this exhibit of human suffering […] Not that far from the museum, twenty blocks or so
uptown where I lived, there was the same kind of exhibit. Same kind of suffering. Only it wasn’t
beautiful there. And there were no couples in chic, lightweight summer clothes to be moved by it all.
What was fucking scum-of-the-earth outside the museum was a fucking masterpiece inside.” (Превод је
сачинио аутор рада).
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животу и рјешавању „акутне социјалне кризе”, бива трансформисана у још један
статусни симбол, у пуки доказ образовања и успона на друштвеној љествици
хијерархије. Сакупљањем извјесног броја умјетничких предмета, Ал се нада како
ће се, само захваљујући нумеричкој вриједности тако прикупљених предмета,
афирмисати као довољно вриједно биће у културном смислу и стећи пропусницу
за улазак у друштво слободних и заслужних (у драми је то „земља слободних”). 

Удаљивши се од старих моралних хоризоната, савремени човјек је стао об-
ликовати нове хоризонте и обрасце и себе почео схватати механицистички. Оту-
да је човјекова осјећајна димензија своје мјесто пронашла на маргинама његове
егзистенције. У личности другог лика драме, Ала, уочавамо извјесне црте пона-
шања које нам помажу у разумијевању данашње патологије нормалности – онај
трагични несразмјер духа и осјећања, растући јаз између церебрално-интелекту-
алне функције и афективно-емоционалног искуства, јаз између мишљења и
осjећања, духа и срца – што је главна одлика интелектуализма модерне егзистен-
ције. Дисоцираност његовог бића и његова рецептивна/сакупљачка карактерна
структура дају слику једног дехуманизованог друштва XX/XXI стољећа. Фраза
„апропо ничега” коју Анђео учи од свог ментора Ала и упорно је употребљава то-
ком драме, наглашава очиту безначајност њихове егзистенције, упоредиву са ап-
сурдношћу егзистенцијалне ситуације у којој су се нашли Бекетови анти-јунаци
Владимир и Естрагон. Алове ријечи „Ја разумијем”, којe у почетку служe да по-
тврди његову интелектуалну супериорност у односу на физички снажнијег али
интелектуално инфериорнијег Анђела, највјерније осликавају недостатност ње-
гове визије која своју снагу црпи једино из логике/разума чинећи његову природу
емотивно стерилном. Интелект/здрав разум и логика недовољна су средства за
рјешавање проблема који га опсиједају. Попут рационалног Пигија из Голдинго-
вог најпопуларнијег романа Господар мува, Ал чезне да се врати у цивилизацију
која није у стању да себе одржи у животу будући да је раздиру грађански рат(ови).
За разлику од Пигија који није свјестан фаталне лимитираности свог знања због
које страда, Ал је дубоко свјестан свог проблема, тј. чињенице да је човјечанство
престало да гаји истинска осјећања љубави и сапатње и да осјећа потребу за зајед-
ништвом, што је раније у драми посвједочено његовим твдокорним одбијањем да
помогне напуштеној и измученој дјевојчици: 

„Ал: Размишљам. 

Тишина.

Било је то дијете. Дјевојчица. Могао је бити и дјечак умјесто ње. Син.

Кћерка. Није важно: дивно дијете. Али прије него је њена љубав допрла до

мене, разумио сам. Ето, помислио сам, то је љубав. Разумијем. А онда сам

наставио даље. То је проблем. Ми разумијемо.

Анђео: Разумијемо шта? 

Ал: Шта год хоћеш. Људи крваре пред нашим очима али усред њихових

агонија ми то разумијемо. Проблем није у томе да смо слијепи пред њиховим
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патњама или глуви на њихове крике, проблем је у томе да ми то разумијемо

и онда настављамо даље. Избијају ратови. Ми то разумијемо. Долази мир.

Ми то разумијемо. Ратови поново избијају. И ми то поново разумијемо. Ми

смо увијек један корак испред те игре. Преостао је само један бог. Бог Ја ра-

зумијем” (Тешић, 1992: 88–89).8 

Епидемија социјалне апатије која расте упоредо са ширењем катаклизмич-
ног рата што пустоши све око њих проширила се до те мјере да нико више не бри-
не ни за кога и ни за шта. У лику Ала, чија је карактерна структура сродна Крис-
тоферу Мартину из Голдинговог романа Пинчер Мартин, налазимо отјеловљену
ауторову критику рационалног приступа животним проблемима. Голдингов
Пинчер и Тешићев Ал вјерују да једино помоћу свог интелекта/здравог разума
могу преживјети, и у томе је садржана сва трагика њихових судбина. Голдинг и
Тешић пак показују да је човјеку у борби за спасење неопходно много више од
тога. Љубав и вјера у спрези са моралним, несебичним дјелањем далеко су дјело-
творнија средства у таквој животној бици, спој креативног/интуитивног и рацио-
налног знања које лежи у темељу сваке умјетности што потврђује и сљедећа Те-
шићева мисао: 

„Спасоносна милост није само у томе да се воли, већ да се воли без мотива.
То је креативни процес. То је оно што бити људско биће чини умјетношћу.
Иста љубав која умјетничко дјело чини могућим од људског живота може на-
чинити ремек дјело.”9 

Ова Тешићева идеја о безусловној љубави која је суштина, садржина и де-
терминанта човјечије личности, бива уобличена у Аловим ријечима на крају ко-
мада На Отвореном друму: 

„Вољети без мотива је умјетност […] Љубав без мотива. То је оно што де-
финише људско биће” (Тешић, 1992: 92)10. 

У природи љубави је – као што је Диотима од Мантинеа указала Сократу у
Платоновом Симпозијуму, а Тешић поновио много вјекова касније – да зачиње,

8 “Al: I’m thinking. Silence. There was this child. A little girl. It could have been a little boy
instead. A son. A daughter. What difference does it make: a loving child. But before her love could reach
me I got it. There, I thought, that’s love. I get it. And then I moved one. That’s the problem. We get it. 

Angel: Get what?
Al: You name it. People bleed before our eyes but in the midst of their agonies we get it. The

problem is not that we’re blind to their agonies or deaf to their cries, the problem is we get it and move
on. Wars break out. We get it. Peace comes. We get it. Wars break out again. Once again We get it.
We’re always a step ahead of the game. There’s only one god left. The I get it god.”

9 Види: Smith, Mark Chalon. “Oscar winner Steve Tesich Just Says No To Hollywood Violence;
Lecture: Speaking At Chapman, The Breaking Away Screenwriter Says He Rejects Most Film Projects
Offered Him.” Los Angeles Times, 17 January 1994. Доступно преко: http://articles.latimes.com/
1994-01-17/entertainment/ca-12852_1_steve-tesich

10 “To love without a motive is Art […] To love without a motive. That’s what defines a human
being.” 
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ствара, рађа у лијепом.11 Тешић на тај начин изједначује љубав са стварањем,
умјетношћу, са креативним поривом. Овако схваћена, умјетност није ништа дру-
го до еманација љубави.

Достојевсково истраживање суштинског проблема његовог доба односи се
на питање о томе како људска бића могу живјети и осмишљавати сопствену ег-
зистенцију уколико Бога нема; на питања о томе како живјети са таквим
сазнањем, како измјерити и усмјерити сопствену егзистенцију, дјелање,
осјећање, жељу, мотивацију без овог компаса. Можемо помислити да је овдје на
дјелу застарјела историјска криза, али нас Тешићеви комади опомињу да пробле-
ми битка, метафизичка питања о Богу, о души, о добру и злу, о свјетском поретку,
о смислу живота нијесу празна питања суре теорије, већ посједују најживљу, не-
посредну реалност. 

Ликови у романима Достојевског, обузети питањима о Богу, о души, нијесу
утваре из прошлости – они су уистину наши савременици; њихова душевна криза
истовјетна је са моралним проблемом човјека данашњице. Суочен са домина-
цијом чисто научног погледа на свијет у XIX вијеку, Достојевски генијално оцр-
тава болне недоумице људске душе: сукоб између поноса и љубави, реалност
људске патње и зла у свијету и бескрајну сложеност људске мотивације. Управо
због постојане заокупљености Достојевског грозничавим интензитетом латент-
них сукоба у људској души, Мирјана Лончар-Вујновић у вриједној монографији
Stream of consciousness technique: the most impressive innovation in modern litera-
ture (Техника тока свести: најимпресивнија иновација савремене књижевности)
назива Достојевског „пиониром у употреби технике тока свијести“ (Лончар-Вуј-
новић, 2012: стр. 94), проналазећи у његовом опусу (посебно у романима Злочин
и казна и Браћа Карамазови који ауторка доводи у блиску везу са Фокнеровим
најчувенијим романом тока свијести Бука и бијес) модернистичке наративне тех-
нике попут технике тока свијести, полифоније гласова и сл.:

„Узевши у обзир чињеницу да је Достојевски стварао и живио у деветна-
естом вијеку, он је употребљавао потпуно нову експерименталну форму која
је била тек у настајању [...] Иако [Достојевски] комбинује елементе технике
тока свијести са традиционалном концепцијом писања, у структуралном по-

11 У поменутом Платоновом Симпозијуму мудра Диотима подучава Сократа природи љу-
бави говорећи му као је она у бити сродна трансценденцији: „Јер љубав, Сократе, није, као што
ти замишљаш, само за лијепе […] Љубав је за зачеће и рођење у лијепом.” „Зашто за зачеће?” „За-
то што је за смртника зачеће врста вјечности и бесмртности”, одговори она. „И уколико је, како је
већ утврђено, љубав за вјечито посједовање доброг, сви ће људи нужно чезнути подједнако за бе-
смртношћу и добрим. Зато је љубав за бесмртност.” [For love, Socrates, is not, as you imagine, the
love of the beautiful only.' 'What then?' 'The love of generation and of birth in beauty.' 'Yes,' I said. 'Yes,
indeed,' she replied. 'But why of generation?' 'Because to the mortal creature, generation is a sort of
eternity and immortality,' she replied; 'and if, as has been already admitted, love is of the everlasting
possession of the good, all men will necessarily desire immortality together with good: Wherefore love
is of immortality].'
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гледу његов роман [Браћа Карамазови] је близак Фокнеровом дјелу Бука и
бијес“ (Лончар-Вујновић, 2012: 100, 105-106).1

Проучавајући Достојевског и Тешића, пред нама искрсавају неколика пи-
тања: Ко убија Бога/Христа? Чини ли то људска жеља? Да ли то чини рационали-
стички дух модерне цивилизације, та заоставштина из времена Просвјетитељства
која се у Браћи Карамазовима појављује као нешто ригидно, стерилно и у неку ру-
ку зло?Да ли је распеће само догађај из свете прошлости, или се оно догађа сва-
кодневно у међуљудским односима? Према Достојевском и Тешићу, убијање
Христа (Бога) није нужно теолошко. Христ је убијен када љубав и савјест утихну
и замру, када људски односи бивају прожети сујетом, увредама, понижењима и
мучењем, укратко – оним што Достојевски назива надрыв (енг. strain, laceration),
када се у људске везе подмукло увуче егоизам, а мјесто елиминисаног морала за-
узме теорија аморализма.

Шта је Достојевсков и Тешићев умјетнички одговор којим они настоје ста-
ти на пут искорјењивању човјековог моралног бића и урушавању човјековог мо-
ралног идентитета не би ли на тај начин оживјели у њему оне облике свијести и
савјести који ће му повратити способност да пружи отпор религиозним и етичким
мутацијама данашњице? Да бисмо га докучили сјетимо се понизности старца Зо-
симе, Маркеловог убјеђења да смо криви пред птицама али да ипак живимо у
рају, а понајвише Христовог пољупца као јединих зрелих, истински човјечних од-
говора на реалност ужасног насиља и патње у свијету и „уништавања човјека по
човјеку”. Сродност између Тешићевих и Достојевскових основних мотива и идеја
још више добија на тежини када се узме у обзир њихов умјетнички третман Хрис-
товог лика: Христ Достојевског све вријеме ћути док Велики инквизитор детаљно
излаже свој антрополошки песимизам, своју философију атеизма, иморализма и
анархизма која одише духом злочиначких савјета Сотоне. Све што Он чини, осим
ћутања, то је да тихо љуби инквизитора у „његова бескрвна деведесетогодишња
уста” (Достојевски, 2009: 370). У изузетно умјетнички успјелој сцени из Тешиће-
ве драме, Христос, све вријеме у сјенци, представљен је као музичар који не-
умољиво свира своје виолончело. Свепрожимајућа и непрекидна музика љубави
Тешићевог Христа и братски пољубац опраштања Достојевсковог Христа најзре-
лији су и најцјелисходнији човјекови одговори на погубне, (само)убилачке циви-
лизацијске тенденције којима робују монах (На отвореном друму) и велики ин-
квизитор (’Легенда о Великом Инквизитору’). Карактеризацијом Христа на ова-
кав начин, Достојевски и Тешић показују да позитивна религиозна мисао не
налази израза у ријечима, поготово не у ријечима западњачке патријархалне ци-
вилизације, која се у настојању да обрише сваки траг сна о Христу и сјећања на
његово јеванђеље љубави, окренула једном молоху, једном свеуништавајућем
идолу (Сотони), коме је жртвовала човјекову слободу. 

У својој Нобеловој бесједи одржаној 10. децембра 1950. године, у тренутку
када се захуктавао Хладни рат, Вилијам Фокнер је рекао: 
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„Млади човјек или жена који данас пишe заборавља на проблеме људског
срца у сукобу са самим собом што једино чини књижевност ваљаном, стога
што је управо то оно о чему вриједи писати, вриједно муке и зноја.”12 

Уистину, тема која се налази у средишту модерне књижевности јесте патња људ-
ског ума и душе у константној борби са собом. Ова идеја објашњава зашто је фи-
гура Христа као архетипског симбола човјечанства које пати одвајкада привлачи-
ла ствараоце и критичаре. Човјек ХХ и ХХI вијека може се бескрајно поносити
достигнућима свог ума и руку, не знајући да живи лаж односно грешку: одвећ
превише узнапредовали технолошки напредак нужно значи и човјекову регре-
сију и губитак у антрополошком погледу, усљед чега он остаје да виси у стању
слободног пада у амбис нихилизма који је Ниче схватао као обезвријеђивање вр-
хунских вриједности. Човјек се може дичити својим прогресом оствареним на
пољу комуникације чији је врхунац монитор/екран који искључује његове емо-
ције, али се у том процесу неумитно све више затвара у сопствене утврђене бун-
кере приватности двоструко отуђен: од себе самог и од окружења. Егзистенцијал-
ни обрасци који су надвладали у нашем времену губе из вида стварне потребе
људске душе; homo consumens-oвo усмјеравање животне енергије на имање очи-
то га чини ментално болесним, јер је карактеролошко имање у дубоком неспора-
зуму са основним условима људског постојања, о чему је још Спиноза писао у
својој Етици. 

Отуда не чуди Достојевскова и Тешићева заокупљеност ликом Христовим
као моделом егзистенције која се темељи на цјеловитом бивању, љубави и пра-
штању. Лик Христов се у њиховим дјелима појављује као симбол искупљења,
спасења човјечанства, али и архетипски симбол човјечанства које пати. У свијету
таме и опште пометње, када се човјек свјесно предаје чињењу зла, Христ не може
да опстане, бива убијен. О Христовом лику у дјелу На отвореном друму можемо
промишљати и као о архетипу људскoг цјеловитог бивства, као о оној витали-
зујућој пупчаној врпци што везује архетип цјеловитости са „ја” као аутономним
средиштем човјекова свјесна бића, чије кидање или занемаривање осујећује раз-
вој човјекове личности. Посматрано из тог угла, иронијски контекст Тешићеве
драме сликовито говори о кидању те врпце, o дисоцијацији сензибилитета, пре-
власти материјалног над духовним у савременом добу. Врли нови свијет далеко je
вјештији, како је то још на почетку XX стољећа пророчки примијетио Џојсов
Стивен Дедал, у сасијецању крила него у подстицању потенцијалних летача, сло-
бодоумних и знатижељних људи, да без страха рашире крила, вину се и креатив-
но сусретну са животом. Сходно овако описаној кризи, Тешић у својим драмама
покреће проблем мјеста и функције умјетности у савременој цивилизацији. За
њега бити жив значи бити морално интелигентан, бити креативан и бити од-
говоран. Заступајући став да истинска умјетност нужно служи животу, његове

12 Фокнерова бесједа се може читати на веб страници: < http://nobelprize.org/cgi-bin/
literature/1949/Faulkner-speech.html>. 
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драме се опиру моралном сљепилу савремене културе која well-being (срећу, бла-
гостање) изједначава са wealth (богатством). Слично пјесникињи Едријен Рич
Тешић одбија да умјетност сведе на декорацију на столовима богатих или на
идеолошку надопуну стварности, већ у умјетности види медијум критичког и
стваралачког односа према стварности и средство за рјешавање „акутне социјал-
не кризе”. Постављајући неугодна питања, указујући на неодрживе контрадик-
ције и парадоксе, умјетност може и мора потврдити пуноважност и апсолутну
вриједност људске личности и јасно истаћи права сваког људског бића на до-
стојанствену егзистенцију.
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Radoje V. Šoškić

„THE BROTHERS KARAMAZOV” AND „ON THE OPEN 
ROAD”: F. M. DOSTOEVSKY AND STEVE TESICH’S 

MORAL IMPERATIVE13 

Summary

The present paper strives to analyze the play On the Open Road, the most famous and
most popular play by American-Serbian playwright and screenwriter Steve Tesich, comparing
some of its elements and ideas to F. M. Dostoevsky’s novel The Brothers Karamazov, whose
episodic interpolation yet its moral centre – the legend of the Grand Inquisitor, inspired Tesich
to use the motif of Christ’s Second Coming in his play. In this play, Tesich deliberately resorts
to allegory in order to critically perceive and react to the growing deterioration of the moral
sensibility of Western civilization embroiled in hypocrisy and lies. The murder of Christ, from
Tesich’s pespective, is a dramatic example of the process of killing what is best in man, a proc-
ess that is constantly repeated in the dehumanized social order that is imposed by force, and
persists due to the use of force. Tesich, as well as his contemporary Arthur Miller, dramatizes
the killing of God in man as the killing and drying up of man’s creative potentialities and con-
science. 

Key words: Tesich, Dostoevsky, morality, Christ, love, civilization.

13 Рад je примљен 12. октобра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 19. децембра 2012.


