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Ап стракт: Па жња је по све ће на ана ли зи цен трал ног ка рак те ра при-
по вет ке „Ра ко Ко за ре вац“ Гри го ри ја Бо жо ви ћа.

Кључ не ре чи: „Ра ко Ко за ре вац“, па ра но ја, нар ци зам, гран ди о зност, 
со ци јал на уло га, ем па ти ја, про јек ци ја, зло, си му ла крум.

У ро ман ти чар ско-ре а ли стич ком про се деу Гри го ри ја Бо жо ви ћа 
ју на ци су углав ном од ре ђе ни де ло ва њем у свом про сто ру и вре ме ну, 
ис пу ње ном на ци о нал ним су ко би ма и бор бом за ег зи стен ци ју, те се 
ја вља ју као хе ро ји и зли ков ци, мо рал не вер ти ка ле и ку ка ви це. Ма ло 
је ли ко ва у ње го вом опу су ко ји сво јом пси хо ло ги јом из ла зе из тог 
окви ра, од но сно чи ја се пси хо ло ги ја не мо же раз у ме ти с об зи ром 
на ка те го ри је вре ме на и про сто ра. Је дан од та квих, рет ких ли ко ва 
Бо жо ви ће ве про зе је сте Ра ко Ко за ре вац, па то ло шки ла жов, чи је се 
де ло ва ње, на рав но, про ве ра ва у про сто ру и вре ме ну, али ни је њи ме 
усло вље но, већ цр том ка рак те ра, од но сно па то ло ги јом ко ја у ју на ку 
по сто ји. „Ра ко Ко за ре вац“ је Бо жо ви ће ва пси хо ло шка при по вет ка, 
иако је и она, по пут ве ћи не у ње го вом опу су, при по ве да на из угла 
све зна ју ћег при по ве да ча и гра ђе на на згу сну том то ку зби ва ња, а не 
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на ју на ко вом пре жи вља ва њу. Ме ђу тим, за ма јац свих зби ва ња је сте 
пси хо ло ги ја глав ног ју на ка, а при по вед ни ток об ли ку је оквир у ко ме 
Бо жо ви ће вог Ра ка Ко за рев ца мо же мо пот пу ни је са гле да ти.

Аутор по ступ но от кри ва свог ју на ка, од увод не сце не у ко јој је ње-
го во по на ша ње дво знач но, пре ко ка сни јих зби ва ња ко ја узро ку је и ко-
ја пру жа ју ја сни ји увид у ње го ву мо ти ва ци ју, а омо гу ћа ва ју и на кнад ни 
по глед на ње го во по на ша ње с по чет ка, па све до за вр шет ка при по вет-
ке, за о кру жу је се лик Ра ка Ко за рев ца, и раз от кри ва ње го ва па то ло ги-
ја и зло. Гра да тив ним раз ви ја њем при че, Ра ко Ко за ре вац од по чет ног 
на го ве шта ја, са др жа ног у ње го вом пор тре ту – ка да се опи су је на из ме-
нич на та ма и сјај ње го вог ли ца, „као да је у овом се ља ку не ка из ван ред-
на ђа вол ска при ро да, у ко јој се до бро и зло об лич је не пре стан це крв-
нич ки но се“1 – до за вр шни це при че у ко јој се се ља ни ко је је пре ва рио 
окре ћу про тив ње га, а он „још јед ном ис ке зи зу бе, ђа вол ски за ки ко та, 
па као авет про би људ ску ле су и шмуг ну низ сур ду ли ну“2, до би ја пот-
пу но осве тље ње, а зло ко је чи ни раз от кри ва се као по сле ди ца ње го вог 
па то ло шког ла га ња, од но сно нар ци стич ке лич но сти и па ра но ид не све-
сти овог ју на ка. 

Пор трет Ра ка Ко за рев ца, ко ме је по све ће на ве ли ка па жња – чи тав 
је дан ду ги па сус по све ћен је ње го вом из гле ду – син те тич ка је сли ка 
оно га што се са ју на ком зби ва на пси хо ло шком пла ну. Јер то и ни је 
пор трет на осно ву ко јег до би ја мо ја сну сли ку ју на ко вог фи зич ког из-
гле да, већ де та љан опис спо ља шњих ма ни фе ста ци ја ју на ко ве уну тар ње 
сло же но сти. Игра све тло сти и та ме на Ра ко вом ли цу, њи хо во на из ме-
нич но сме њи ва ње, от кри ва, у јун гов ском сми слу, жи ву и ди на мич ну 
игру бит них ар хе ти по ва – Пер со не и Сен ке3 – про дор и пре о вла ђи ва-
ње Сен ке, ко ја је озбиљ но за хва ти ла ју на ков его и Пер со ну, те по том 
ње ну осе ку. Ове бр зе сме не ука зу ју на не ста би лан, не у рав но те жен ка-
рак тер, а да љи ток при че омо гу ћа ва про це њи ва ње те ме ља ове не ста-
бил но сти: она се не за сни ва на ак ту ел ној, стре сној жи вот ној си ту а ци-
ји, већ је део су штин ског устрој ства Ра ко вог ка рак те ра. 

1 Гри го ри је Бо жо вић, „Ра ко Ко за ре вац“, Не из ми шље ни ли ко ви, При шти на, 
Је дин ство, 1990, 10.

2 Исто, 26.
3 У Јун го вој ана ли тич кој пси хо ло ги ји, Пер со на је, у нај кра ћем, оно ка ко нас 

дру ги ви де као лич ност, јед на вр ста ма ске ко ју но си мо у со ци јал ним од но си ма, сто-
га што је ком про мис из ме ђу на ше ствар не лич но сти и зах те ва сре ди не. Сен ка је 
пак онај за там ње ни део лич но сти, ко ји од дру гих, али и од се бе, при кри ва мо, али га 
ни ка да не мо же мо пот пу но од стра ни ти. 
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Ис по ста вља се да „без број не чуд но ва то сти“ овог ју на ка, при зва-
не у пр вој ре че ни ци Бо жо ви ће ве при че4, ни ма ло ни су бе ниг не, а гра-
да тив ни ток при че во ди нас да ле ко од по чет не мо гућ но сти да Ра ко-
во по на ша ње раз у ме мо као ста рач ку уобра зи љу, као пу ки фан та зам и 
има ги ни ра ње оси ро ма ше ног ство ре ња – мо гућ но сти ко ју у пр ви план 
из ба цу је и сам Бо жо ви ћев ју нак, а за ко ју се ис по ста вља да је са мо јед-
на у ни зу ма ни пу ла ци ја, ко јом ми ни ми зи ра зна че ње сво јих по сту па ка. 

Гри го ри је Бо жо вић нај пре опи су је Ра ко ву „не ми ло срд но за пу-
ште ну“ ку ћу („по ча ђа ла, су ра и бед на кри ва ча“, на ви ше ме ста сљу ште-
ног по кро ва од сла ме, ис кри вље ног, тру лог пло та око ње, уме сто вра та 
„ја си ко ва врат ни ца“, а ме сто дим ња ка ру па), пре ла зе ћи на опис ју на ка, 
ко ји се укла па у та кав ам би јент („за пу штен и ка љав, дре хав и ча ђав“, 
„не из бри јан и пр љав, по ма ло за кр ме љио“), али ука зу је и на ју на ко-
ву за ми шље ност „по чем би по ми слио да ње гов ум рас пра вља круп не 
ства ри ко је су из над ње го ве ку ће и лич них не зго да – ре као би да бри не 
ве ли ку, ду бо ку до бо ла, гор ку и муч ну на род ну бри гу“5. Већ ово је пр-
ва на зна ка Ра ко ве гран ди о зно сти, ко ја је у не скла ду са окол но сти ма 
жи во та. Мно го је си ро ти ње у Бо жо ви ће вој про зи, ко ја ра ди и пре жи-
вља ва, и бо ри се за на ци о нал ну ствар, за го лу ег зи стен ци ју на јед ном 
та ко тру сном под руч ју, пу ном на ци о нал них кав ги и су ко ба. Упра во 
по зна ва ње Бо жо ви ће ве те ма ти ке и по е ти ке омо гу ћа ва у овој при чи 
ефе кат из не ве ре ног оче ки ва ња. На осно ву уво да, те по ме на да ју нак 
мо жда ми сли круп не ми сли и про ми шља ко лек тив не, над лич не про-
бле ме, оче ку је мо још јед ног ју на ка ко ји у нај те жим усло ви ма до сто-
јан стве но жи ви свој жи вот. Но, убр зо уви ђа мо да је на го ве штај Ра ко ве 
за ми шље но сти над круп ним бри га ма ауто ров иро ниј ски от клон: ју нак 
је пот пу но са мо у сред сре ђен, а гран ди о зне ми сли су под ло га ње го вог 
па то ло шког ла га ња и са ди стич ког од но са пре ма бли жњи ма. У бе ди ко-
ја је опи са на на са мом по чет ку при че, Ра ко од же не Ве сне зах те ва да 
му до не се ка фу, ра ки ју и мед, а ка да је она при ну ђе на да га оба ве сти 
о оно ме што и сам мо ра зна ти (да то га у ку ћи већ ду го не ма), по ста је 
обје кат на ко ји се об ру ша ва ње гов бес. У по ро дич ном кру гу, нај пре са 
су пру гом, по том у при су ству си на и кће ри, ви ди мо ка ко се Ра ко ме ња 
и ве што при ла го ђа ва окол но сти ма: у од но сну на же ну, он је си ле џи ја и 
са ди ста (вре ђа је и пре ти јој фи зич ки, оп ту жу ју ћи је да му рас ку ћа ва ку ћу 

4 „Још је жи во у Ко ла ши ну се ћа ње на ње го ве без број не чуд но ва то сти и за го-
нет ни не ста нак из око ли не.“ (Не из ми шље ни ли ко ви, 9)

5 Исто, 10.
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и да је све од ње га по са кри ва ла), а ка да до ла зе син и ћер ка, он у стра-
ху од си на, ко ји узи ма це па ни цу, ба ца уга рак ко ји је по ди гао на же ну 
и по на ша се као да ни шта ни је би ло, на сто је ћи од мах по том да об ја-
сни сво је по на ша ње, ма ни пу ли ши ћи ути сци ма, иза зи ва ју ћи са жа ље ње 
и ми ни ми зи ра ју ћи свој чин. Ра ко је, да кле, ку ка ви ца, ко ји се екс пли-
цит но си ле џиј ски по на ша са мо пре ма нај сла би јем, али спрет но и бр зо 
при ла го ђа ва сво је по на ша ње окол но сти ма: „Ћу ти, Жи ва на ди је те…
До бро би што до ђо сте на ври је ме…Ево не што ме у гр лу гу ши и да ви. 
До вли це ми је ду ша до шла. Тра жим ка ву – не ма; тра жим ра ки ју – не-
ма; тра жим нај зад ме да – па опет не ма. Ни че га у мо јој ку ћи не ма…А 
ја сам у њој сва ко га до бра за пам тио… Ба ба, хо ди ова мо, а слу шај те и 
ви, ђе цо. Знам ја да у овој ко ли би ни шта не ма. Али ја сам син Обре на 
Ко за рев ца, не ка да пр во га до ма ћи на у на хи ји. (…) Не мо гу да увр тим 
у гла ву не ма ње. Сми луј те се на ме не. Кад не што за тра жим, не ре ци те 
‘не ма’, но ‘са да ће мо до ни је ти’, па мир на Ма ле си ја…(…) Е, Ра ко, Ра-
ко, бо ље би би ло да је мај ка мје сто те бе ка мен крај ог њи шта по ви ла. О, 
јад на ку ћа мо ја! Ба ба, опро сти мо лим ти се! Е, те шко ме ни!…“6

Ра ко од мах на кон то га „за ри да као ма ло де те“. Оно што из гле да 
као тре ну так истин ског ка ја ња на кон јед но став ног, људ ског за но-
са, хте ња за има њем оно га че га не ма, ка ко при ча од ми че, раз у ме ва мо 
као сра чу на тост у по на ша њу јед ног глум ца ко ји пу но по ла же на ути-
ске ко је оста вља на дру ге, и ви чан је у ма ни пу ли са њу ути сци ма ко је 
иза зи ва. Тек ћер ки но до след но по на ша ње у овој увод ној по ро дич ној 
сце ни (ка да Ве сна ста је из ме ђу си на и му жа, она опо ми ње мај ку да га 
не тре ба бра ни ти, да ви ше не мо гу да га под но се) и „ко ја га нај бо ље 
по зна ва ше и због то га нај ма ње жа ља ше“, упо зо ра ва да је Ра ко и у овој 
си ту а ци ји ис по ве да ња тек ма ни пу ла тор. Ви дев ши да му је ћер ка не по-
пу стљи ва, он у сво јој „ис по ве сти“ иде и да ље: „Што ме ти не оста виш 
на ми ру, ди је те?…Зар ја не ви дим се бе? Но не мо гу друк чи је. Љу та ме 
не во ља ова ква на чи ни ла. (…) Ла жем од ка ко пам тим се бе. Ла жем. Али 
ла жем се бе. Ви дим да ни шта мо је не ва ља, па бих хтио да бу де бо ље. Да 
ме ђе ца бла го си ља ју а се ло за ви ди. За же лим то па се за не сем, збо рим 
она ко, а ва ма се чи ни да ла жем. (…) По чео сам вје ро ва ти у сво ју лаж 
и за нос. Учи ни ћу нај зад не што круп но и стра шно. За ди ви ће се јед ном 
ако не цио Ко ла шин, а оно ба рем на ше Ко за ре во. Ви ђе ће ко је Ра ко 
Ко за ре вац. Ви ђе ћеш и ти, ди је те!…“7 Ра ко при зна је оно што је сте 

6 Исто, 12.
7 Исто, 13.
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– да је ла жов от ка ко зна за се бе – ка ко би у ши рем кон тек сту упра во 
то при зна ње по ре као и дао му дру га чи је зна че ње. Ње го ви се ис ка зи 
у та ко зва ној ис по ве сти ме ђу соб но ис кљу чу ју – ла же от ка ко зна за 
се бе, а љу та га је не во ља та квим на чи ни ла – а при зна ју ћи да ла же у 
исти мах ла же да ла же са мо се бе, да је то пу ки за нос и фан та зи ја, да 
је, да кле, бе ниг ног ка рак те ра, го то во че жња за иде а лом и без ве ли-
ких по сле ди ца по бли жње, као што до спе ва до ис ка за да се за не се, а 
њи ма се чи ни да ла же. Он при хва та сво ју кри ви цу („Ви дим да ни шта 
мо је не ва ља, па бих хтио да бу де бо ље“) али та кав ис каз окру жу је 
ни зом дру гих ко ји ни су ни шта дру го до од бра на са мог се бе на во-
ђе њем олак ша ва ју ћих окол но сти, а са мо при зна ње је сра чу на то на 
то да иза зо ве ефе кат у дру ги ма. Ње го во из ви ње ње же ни са свим је 
по вр шно, вер бал но, и не ви ди се ни ка ква на ме ра да Ра ко про ме ни 
обра зац сво га по на ша ња. Ћер кин став да га тре ба од ве сти у ма на-
стир Де вич – где су на ле че ње од ла зи ли ду шев но бо ле сни – от кри ва 
да са њим по ро ди ца већ има ду гу исто ри ју ла га ња и да то што ви ше 
не мо гу да га сно се под ра зу ме ва чи тав низ по сле ди ца са ко ји ма се по-
ро ди ца су о ча ва ла. Ко нач но, Ра ко твр ди да он ви ди се бе, да ви ди да је 
лош а же лео би да је ва жан и зна ча јан, што у кон тек сту на ве де ног об-
ја шње ња по ка зу је да он се бе не ви ди ја сно, ни ти ра за би ра сво је мо-
ти ве, али ћер кин став слу жи као до дат на мо ти ва ци ја да се од та квог 
ми шље ња од бра ни и пред со бом и пред уку ћа ни ма. Дру гим ре чи ма, 
Ра ко Ко за ре вац, на вод но, ви ди се бе, али же ли да до ка же оно што се 
не мо же до ка за ти – да је ду шев но здрав („Ко ла шин ци су мно го здра-
ви је ум но од ње га во ди ли у ма на стир ску луд ни цу“8), а у са му на ме ру 
да то до ка же („Учи ни ћу нај зад не што круп но и стра шно. За ди ви ће 
се јед ном ако не цио Ко ла шин, а оно ба рем на ше Ко за ре во“) упи са-
на је ње го ва бо ле сна гран до ма ни ја. Бо жо ви ћев ју нак да љим ак ти ви-
ра њем сво је бо ле сти же ли да до ка же сво је здра вље, а кри те ри јум за 
ја сно пре по зна ва ње по ре ме ће не пси хе је сте од нос пре ма ре ал но сти 
и пре ма дру ги ма јер „дру ги че сто кон сти ту и шу нај ва жни је ди мен зи је 
ре ал но сти“9: же ља да за ди ви дру ге је сте нат ком пен за ци ја јед ног сла-
бог, не рад ног и ра сип ног ка рак те ра, ко ји је про ћер дао све што му је 
отац оста вио и ко ји је бр зо на гнао бра ћу да га од се бе одво је. На чин 
на ко ји же ли да за ди ви дру ге и осе ћај да је то зби ља и учи нио, ка да 

8 Исто, 14.
9 John Far rell, Pa ra no ia and mo der nity: Cer van tes to Ro us se au, Cor nell Uni ver sity 

Press It ha ka and Lon don, New York, 2006.
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се све ти це лом се лу, бит но се раз ли ку је од на чи на на ко ји дру ги ви де 
цео слу чај. Ра ко Ко за ре вац као да не де ли јед на ко је зич ко ис ку ство 
са сво јом сре ди ном, што по твр ђу је раз ли ке у до жи вља ју ре ал но сти. 

Бо жо ви ћев ју нак је не ко на ко ме ле жи кри ви ца што је рас ку ћио 
сво ју ку ћу (јер је био ла ко ве ран и не рад ник), али он ни ка ко не же ли да 
пре у зме од го вор ност. Сто га по ро дич ну сце ну с по чет ка при че, ка да се 
об ру ша ва на же ну што му не до но си ка фу и ра ки ју, на кнад но, ка да се 
укло пи у це ли ну зби ва ња и ка да пре ста не да бу де ма гло ви та и дво знач-
на, по у зда но раз у ме ва мо на дру га чи ји на чин: као про јек то ва ње вла-
сти те кри ви це на же ну. Из го ва ра ју ћи низ ла жи и ти ме обр ћу ћи сли ку 
(у ис ка зи ма Ра ка Ко за рев ца чу је се да му је же на не по слу шна, да је 
по пи ла све што је он не дав но до нео), Ра ко усто ли ча ва сво ју ре ал ност: 
„У Ра ко вој ку ћи ва ља све да има, ба ба… Обрен оста вио, ја ра дио, па 
тре ба све осим ти чи јег мли је ка од мах да ми на ђеш. Не дам да ми се по-
га зи оче во име… (…) Све ћу ти ко сти у бра шно са мље ти, за тво ри ћу 
те у овој ко ли би са оно оба дво је ђе це, за па ли ти и по сли је узе ти сви јет 
на очи, да се при ча по јас по по ја су.“10 Ово је ла га ње с на ме ром да се 
оп ту же дру ги за оно че му је узрок он сам (дру ги су му на не ли ште ту: 
же на и де ца су кри ви што жи ви као про сјак и што се сви од ње го ве 
ку ће укла ња ју, а не он лич но), да се та квом про јек ци јом Ра ко очи сти 
од кри ви це и по ста не не вин. Ова квим ла га њем, да кле, Ра ко пре пра вља 
вла сти ту сли ку о се би. У том кон тек сту увод ну по ро дич ну сце ну раз-
у ме ва мо као ком пул зив ну на ви ку тра же ња дру гих ко ји ма ће мо при пи
са ти од го вор ност за вла сти те гре шке, на ро чи то ако гре шке по ти чу од 
илу зор ног осе ћа ња се бе11.

И кад је про пао, Ра ко се „раз ме тао и хва лио пред љу ди ма ка ко још 
има, тро ше ћи на част бес по сле ни ма по ко ла шин ским крч ма ма и по-
след њи тро гро шац што би га ње го ва же на на пре сли ци за ра ди ла“12, 
по ка зу ју ћи ти ме ко ли ко др жи до ми шље ња дру гих и ко ли ко је у ње го-
вом са мо о се ћа њу пре су дан ути сак ко ји оста вља на дру ге. Све стан да је 
оси ро ма шио, он се раз ме ће, хва ли и тро ши ка ко би та кав ути сак пот-
кре пио, што до ка зу је да за ње го ву сли ку о се би ни је пре суд на исти на 
жи вље ња, већ мо гућ ност гра ти фи ка ци је ње го ве нар ци стич ке гран ди о-
зне пред ста ве о се би. Ра ко во па то ло шко ла га ње ука зу је да он ко ри сти 
је зик у ма ни пу ла тив не свр хе и за ре гу ла ци ју са мо вред но ва ња, што је 

10 Гри го ри је Бо жо вић, нав. де ло, 12.
11 John Far rell, Pa ra no ia and mo der nity, 16. 
12 Гри го ри је Бо жо вић, нав. де ло, 14.
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бит на од ли ка нар ци стич ке лич но сти13. Са мо вред но ва ње је по ре ме ће-
но – оно тре ба да по др жи гран ди о зни, али крх ки селф. Уоста лом, ка ко 
Ра ко сли ку о се би гра ди из ре ак ци ја дру гих на ла жи ко је по да сти ре, 
реч је о то ме да ње го ва истин ска лич ност и ни је у ко му ни ка ци ји са 
дру ги ма, већ са мо тај, ла жни селф, ства ран го ди на ма ла га ња и са мо-
об ма њи ва ња14. По тре ба за пу бли ком, го во ре ње о се би у тре ћем ли цу, 
от кри ва ње го ву по тре бу да кон зу ми ра нар ци стич ку по др шку дру гих. 
Уоста лом, нар ци стич ке лич но сти већ са мим тим што ак ту а ли зу ју ла-
жни селф у ко му ни ка ци ји са дру ги ма је су па то ло шки ла жо ви, а Ра ко во 
кон фа бу ли ра ње омо гу ћа ва му да бу де про та го ни ста, глав ни лик при че 
ко ју из ми шља.

Лаж не мо ра ну жно би ти зла (ако не го во ри мо са аспек та ме та фи-
зич ког зна че ња гре ха), али оно што Ра ка Ко за рев ца не ми нов но чи ни 
злим, је сте мо ти ва ци ја ла га ња из ко је и из ви ру по сле ди це по сре ди ну. 
Ра ко ве ла жи ни су бе за зле на фан та зи ра ња, јер су нат ком пен за ци ја за 
гран ди о зност ње го вих оче ки ва ња и хте ња. Он ла же да пре ва ри дру ге 
и сво јим успе хом сма тра што су му по ве ро ва ли, а упра во с об зи ром на 
на ме ру, Ауре ли је Ав гу стин де фи ни ше са му лаж: лаж је ка зи ва ње не-
че га „с на мје ром да се пре ва ри“15. Пре ма овом те о ло гу и све том оцу, 
„има раз ли ке из ме ђу оно га ко ји ла же и ла жо ва. Јер онај ко ји ла же јест 
не тко тко и не ра до ла же, док ла жов за и ста во ли да ла же те ду шом бо-
ра ви у на сла ди што ла же.“16 Ра ко Ко за ре вац је, да кле, ла жов, онај ко ји 
„на ла зи ра дост у са мом сплет ка ре њу“17.

По слов ни по ду хват у ко ји се упу шта Ра ко Ко за ре вац не са мо да 
је сав сат кан од ла жи, не го исту си ту а ци ју у три раз ли чи те при ли ке 
Бо жо ви ћев ју нак ди ја ме трал но су прот но ин тер пре ти ра. Узев ши ћер-
кин ду кат, „до би вен по оби ча ју за Жи ва ну, кад је ова пре не ко ли ко да-
на би ла за ру че на“, Ра ко по ка зу је да му ни шта ни је све то и да бит ни је 
ства ри од до ка зи ва ња вла сти те лич но сти и не мо же би ти, од ла зи у хан 
у Ву чи, где га не по зна ју, и та мо ла же о свом има њу и не во љи ко ја га 
је за де си ла, а ко ја је на вод но и раз лог ње го вог пу то ва ња: ме тиљ му је 

13 Ову од ли ку пр ви је опи сао Шел дон Бах (Shel don Bach: Nar cis si stic sta tes and 
the the ra pe u tic pro cess, New York: J. Aron son, 1985)

14 О ла жном и исти ни том сел фу ви ди: Sam Vak nin, Ma lig nant SelfLo ve, Pra gue-
Sko pje, A Nar cis sus Pu bli ca tins Im print, 2007.

15 Ауре ли је Аугу стин, О ла жи, За греб, ВБЗ, 2010, 27.
16 Исто, 69.
17 Исто.
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за хва тио ов це па је кре нуо да ку пи до бро ста до. У ха ну Ра ко во раз ме-
та ње и хва ли са вост до дат но су под стак ну ти при су ством Ша јин-бе га 
Пе штер ца, бо га тог чо ве ка бе гов ског по ре кла ко ји је „пре ма Ср би ма 
увек благ и из да шан, са мо да му се ни ско кла ња ју и слу ша ју, по кор но 
и тр пе љи во, ње го во без гра нич но хва ли са ње“18. Ча сте ћи све при сут не, 
Ра ко, све стан не скла да из ме ђу сво га из гле да и на руџ би не хан џи ји, об-
ја шња ва: „Ни че му не ва ља да се чу диш. Пут ник ти се мо же учи ни ти да 
је про сјак, а оно се сам че сти ти ва ли па ша пре ру шио да ви ди шта се у 
ви ла је ту ра ди.“19 Ра ко Ко за ре вац, ко јег је об у зе ла „нео до љи ва не ман да 
ла же“ пре у зи ма ла жни иден ти тет, осми шљен за ту при ли ку, из да ју ћи 
се за сво га бра та Миљ ка, бо га тог до ма ћи на, те се хва ли сво јим по се-
дом и има њем. Као на по зор ни ци, Ра ко у ха ну од јед ном ме ња рас по-
ло же ње, и при ча ју ћи о не во љи ко ја га је сна шла са ов ца ма, „искре но и 
слат ко за пла ка“20.Та да му бег усту па ов це, не са мо по вољ но, већ и са 
од ло же ним пла ћа њем, ре кав ши да ће по но вац до ћи у зи му. Но, ово 
хва ли са ње и над ла ги ва ње, на ли ку ју ћи мо ти ву из ша љи вих на род них 
при ча, да ле ко је од њи хо ве не ви но сти: у осно ви Ра ко вог по на ша ња 
сто ји на ме ра са ко јом се оно пред у зи ма, а то је пре ва ра. 

При по ве дач ис ти че да је Ра ко, у ча су у ко ме до спе ва до вр хун ца 
сво је ис кон стру и са не при че, искре но за пла као, чи ме су ге ри ше ју на-
ко ву ома мље ност илу зи јом ко ју ства ра – ње гов иден ти тет се сва ки пут 
ис по чет ка из гра ђу је и тра је док тра ју ути сци дру гих. Ово ја сно упо зо-
ра ва на нар ци стич ку цр ту ње го вог ка рак те ра, на пра зни ну и пу стош у 
ко јој бо ра ви док се не по ја ве дру ги да по твр де ње го ву вред ност, од но-
сно да као слу ша о ци, сво јим при су ством омо гу ће да се чу је лаж ко ју он 
ка зу је. Жи ве ћи од та квих тре ну та ка, Ра ко не ми сли о бу дућ но сти, ка ко 
ће на зи му вра ти ти но вац Ша јин-бе гу – он ми сао на то од ла же, сма тра-
ју ћи да ће се сна ћи ка да до ђе час, по твр ђу ју ћи сво ју нео д го вор ност. 
При по врат ку ку ћи, ка зу је три вер зи је при че о по ре клу ова ца ко је је 
до те рао (кра ђа у Сје нич кој На хи ји, на ла зак но ва ца, на по ли ца) – при-
ла го ђа ва ју ћи их ћер ки ном упор ном не ве ро ва њу. И ка сни је, пред се ља-
ни ма, он по на вља раз ли чи те вер зи је при че, а бра ту са оп шта ва да су му 
„ов це дар отуд пре ко пло та: чу ла Ср би ја да је је дан Обре нов син оси-
ро ма шио па му ово по сла ла!…“21 Ужи ва ју ћи у сли ци о се би ко ју је у 

18 Гри го ри је Бо жо вић, нав. де ло, 15.
19 Исто. 
20 Исто, 17.
21 Исто, 18.
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Ко за ре ву иза звао на ба вље ним ов ца ма, но све стан да све по чи ва на ла-
жи, Ра ко на сто ји да у та квој при ли ци из ву че што ве ћу ко рист: ко љу ћи 
ов це и про да ју ћи бра ве, он обез бе ђу је се би ла го дан жи вот, уте ме љен 
на пре ва ри. Ра ко ни је са мо ла жов ко ји не по треб но и без раз ло жно из-
ми шља сво је при че и овим чи ном пре ци зно осве тље ње па да на увод ну 
по ро дич ну сце ну, у ко јој сво је ла га ње пред ста вља го то во као че жњу 
ду ше за бо љим и дру га чи јим жи во том и са мим со бом – Ра ко не ла же 
са мо се бе, већ ла жу ћи дру ге из вла чи не по сред ну имо вин ску ко рист, а 
па то ло шки ка рак тер то га ла га ња са сто ји се пре све га у до дат ној мо ти-
ва ци ји, ко ја му при ти че из гран ди о зног сел фа.

На ред на си ту а ци ја, ко јом је на у мио да ре ши про блем пла ћа ња Ша-
јин-бе гу, ка да за св. Јо ва на све Ко за рев це по кре ће из до мо ва, уво де ћи 
их у па ни ку и страх за соп стве ни жи вот, до пу ња ва до тад уоб ли чен ка-
рак тер Ра ка Ко за рев ца – мо тив осве те це лом Ко за ре ву за по ло жај у 
ко ме се сам на ла зи, до би ја у овој епи зо ди из у зет но зна чај но ме сто и 
упо зо ра ва на па ра но ид ну свест овог Бо жо ви ће вог ју на ка, од но сно на 
пра ву при ро ду ње го вог емо тив ног и мен тал ног по ре ме ћа ја због ко је 
га је тре ба ло сме сти ти у Де вич. До ла зе ћи у се ло са ве сти ма да је убио 
Тур чи на, те да су се за осве ту сви ди гли и кре ну ли ка Ко за ре ву, Ра ко 
Ко за ре вац про из во ди си му ла крум – вир ту ал ни до га ђај из ко јег про-
из и ла зе по сле ди це као да је ства ран. Он ко ји је увек ла гао, у овој си-
ту а ци ји по ста је во ђа, усме ра ва ју ћи на род ка Ср би ји – пси хо ло ги јом 
ма се и стра хом за ег зи стен ци ју, јер су Ко за рев ци пси хо ло шки уве де ни 
у гра нич ну си ту а ци ју, мо ти ви са на је чи њи ни ца да су му сви по ве ро-
ва ли. И у тој си ту а ци ји ћер ка Жи ва на је глас ра зу ма, ко ји упо зо ра ва 
оку пље не го сте да му не ве ру ју, али Ра ко Ко за ре вац уз не ми ра ва и го-
сте у бра то вље вој ку ћи, при зна ва њем јед не ла жи (ка ко је уисти ну до 
ова ца до шао и ка ко се ла жно пред ста вио) оства ру ју ћи про стор да му 
се по ве ру је у но ву: да је убио Ша јин-бе га и да це ло се ло че ка осве та. 
Стар це и не јач, љу де об у че не на бр зи ну и не до вољ но, Ра ко упу ћу је ка 
Олу но ви ци: „Ко сом ка Олу но ви ци пут узак, ноћ без ме се чи не иако ве-
дра, че љад се спо ти че, па да, кли за и ко тр ља док се опет не диг не и не 
по ју ри на пред, не тра же ћи ни пу та ни пр ти не. Иду мно ги са свим бо си 
и не осе ћа ју то, а мај ке за о ста ју, за зи вљу де цу, тра же, бу са ју се у пр са и, 
из бе зу мље не опет кре ћу на пред, уза луд но тра же ћи по род по но ћи.“22

Ова ква си ту а ци ја је под ло га за но ву уло гу у ко ју Ра ко Ко за ре вац 
ула зи – уло гу на ци о нал ног бор ца и за штит ни ка не ја чи: „Е, не ћу за 

22 Исто, 21.
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жи во та да ти да Тур чин на ва ли на ово ро бље. А, знаш ли, бра те, ка ко су 
ми се очи на пу ни ле кр ви?…На сто ти ну бих са овом кап со ла чом јур-
нуо!…“23 У тим тре ну ци ма, у уло зи во ђе, Ра ко се осе ћа ва жним и по-
но сним („Ба рем ће се при ча ти за на ше ко ље но… При ча ће се, Го спо да 
ми Бо га, за Ра ка Ко за рев ца (…).“24) и пот пу но је ли шен ем па ти је пре-
ма на ро ду, стран ње го вом пре жи вља ва њу, „чуд но ва то на сме јан“, по-
но сан на се бе и за до во љан. Од су ство ем па ти је и са ди зам от кри ва да је 
Ра ко ки ван на дру ге, да је ис пу њен бе сом ко ји усме ра ва на њих. „Је сте 
по ма ло гре хо та за ову сит ну де цу да се ова ко стра вљу ју и му че, али не-
ка ви ди Ко за ре во, Ко ла шин и цео свет шта све он мо же при пре ми ти. 
Не ка оста не при ча о Ра ку Ко за рев цу…“25 Бо жо ви ћев ју нак кон ти ну-
и ра но, и у сво јим ди ја ло зи ма и у мо но ло зи ма, го во ри о се би у тре ћем 
ли цу, до жи вља ва се бе као лик на филм ском плат ну. Сво ју уну тра шњу 
по тре бу да зна чи не што у очи ма све та, Бо жо ви ћев ју нак прет по ста вља 
све му дру гом, не узи ма ју ћи у об зир ни сми сао са мог тог зна че ња, јер 
Ра ку Ко за рев цу ни је до то га да бу де хе рој, вр лин ско би ће упам ће но у 
ко лек ти ву. У мно гим је хе рој ским чи но ви ма и по стиг ну ћи ма при сут на 
по тре ба за нар ци стич ком гра ти фи ка ци јом. Де ви јант ност Ра ко вог ка-
рак те ра упра во се и са сто ји у то ме што ње га не при вла чи под виг, већ 
на сто ја ње да вла да, да од ре ди при ро ду зби ва ња, да за у зме по ље мо ћи – 
је ди но на то ме мо же по чи ва ти ње го во осе ћа ње по но са због ште те ко ју 
је на нео сво јим бли жњи ма. Упра во та же ља за до ми на ци јом и фан та зи-
ја о мо ћи ма ни фе ста ци ја је ње го вог нар ци стич ког и па ра но ич ног ка-
рак те ра. Ра ко же ли овла да ва ње дру ги ма ка ко би их по ра зио, што ука-
зу је на гре шку у пер цеп ци ји ре ал но сти, ти пич ну за па ра но ид ну свест: 
дру ги су не при ја те љи, а Ра ко ва же ља да бу де у цен тру па жње иде ру ку 
под ру ку за осе ћа њем го ње но сти. Иако о то ме у при чи екс пли цит но 
ни је ре че на ни реч, по гре шна пре ми са Бо жо ви ће вог ју на ка са сто ји се 
у то ме да су нај пре бра ћа про тив ње га, јер су га од стра њи ва њем, де-
о бом, упро па сти ла, а по том се то ис ку ство ге не ра ли зу је на це ло Ко-
за ре во, у ко ме су сви би ли не ки род. Бу ду ћи да ју нак пре ви ђа да је он 
сво јим ра сип ни штвом и ле њо шћу упро па стио сам се бе, те су се бра ћа 
на тај на чин од ње га за шти ти ла, он је при мар но во ђен же љом за осве-
том и пре по зна ва њем зла у дру ги ма. Пре о ку па ци ја ту ђим гре шка ма и 
усме ре ност на њих, упра во се ја вља сто га што је тај грех бли зак оно ме 

23 Исто, 22.
24 Исто.
25 Исто.
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ко ји Ра ко иден ти фи ку је у се би. Оп се сив но на сто ја ње да до ка же Ко за-
ре ву ко је он под ра зу ме ва да се се ло ба ви ома ло ва жа ва њем Ра ка, што 
на рав но по твр ђу је ње го ву вред ност. Пси хо ло шка до бит је у то ме што 
ома ло ва жа ва ју ће гла со ве ко ји су део ње го вог би ћа Бо жо ви ћев ју нак 
про јек ту је на сре ди ну, са ко јом мо же да се бо ри. На рав но, да се Ко за-
ре во ба ви Ра ком, да су у од но су на ње га не при ја тељ ски рас по ло же ни, 
то је псе у до ре ал ност уте ме ље на на за кључ ци ма ју на ка, а ње го ви су „за-
кључ ци део ин тер пре та тив ног си сте ма сум ње“26. Сре ди на, по ми шље-
њу Ра ка Ко за рев ца, има лич ни од нос пре ма ње му, а пер со на ли за ци ја 
је је дан од кон стру ка та па ра но ид не мен тал не струк ту ре: Ра ко у дру ге 
про јек ту је не при ја тељ ство ко је по сто ји у ње му са мом те, као и сва ка 
па ра но ид на свест, и свест ово га ју на ка у дру ги ма ви ди узрок вла сти тог 
бе са. У том је сми слу Ра ко ва охо лост и рав но ду шност пре ма пат њи ко-
ју дру ги ма на но си, у ње го вом осе ћа њу, ле ги ти ман од го вор на не при ја-
тељ ство и од бра на вла сти те гран ди о зне ми си је. 

Ка да га брат упо зо ра ва да је мо гло без све га ово га про ћи, да је тре-
ба ло да Тур чи на до ве де у се ло, те би пла ти ли, Ра ко от кри ва сво је пра ве 
мо ти ве: „Па да ми се сју тра сми је те…(…) И ви сју тра да ва здан пи је те 
и ве се ли те се, а ја да се под сра мо том ка ме ним у мо јој ко ли би, а?… (…) 
Та ко, и Ра ко је Обре нов син, а не са мо ти: би ло ме не одва ја ти, па ти ја 
не бих ни кад до нио би је ду у Ко за ре во…“27 Свој чин Ра ко Ко за ре вац 
раз у ме ва као пра вед ну осве ту за ште ту ко ја му је на не та, као ре ак ци ју, 
а не као пр вот ну агре си ју ко ју у од но су на бра ћу и це ло Ко за ре во чи ни 
он сам. Из ње го ве ре ак тив но сти ви ди мо све што ни је из ре че но, а зна-
ча јан је део лич но сти Бо жо ви ће вог ју на ка: дру ги су не при ја тељ ски рас-
по ло же ни пре ма ње му, те сво јом агре си јом Ра ко са мо од го ва ра на ту ђу; 
са ди стич ким по на ша њем он оправ да ва вла сти та ло ша осе ћа ња. У том се 
сми слу, на ро чи то због гран ди о зне пред ста ве о се би и мо же го во ри ти 
о при су ству де лу зи је го ње ња28, јер је вла сти том ве ли чи ном мо ти ви са но 
при су ство иде је про го ње но сти и не при ја тељ ства окру же ња. Окри вљу-
ју ћи дру ге, Ра ко се осло ба ђа вла сти те кри ви це и сти да. Пун се бе, он 

26 Ma tin Kan tor, Un der stan ding pa ra no ia: a gu i de for pro fes si o nals, fa mi li es, and suf
fe rers, Lon don, Pra e ger, 2004.

27 Гри го ри је Бо жо вић, 24.
28 Де лу зи ја, бо ле сно ве ро ва ње у не што што ни је исти ни то, што се мо же до ста 

ла ко утвр ди ти. Де лу зи је ни су под ло жне ути ца ју здра вог ра зу ма, чак ни очи глед но-
сти. (…) Де лу зи је ве ли чи не и го ње ња (про го ње ња) сре ћу се у схи зо фре ни ји и па-
ра но ји. (Дра ган Кр стић, Пси хо ло шки реч ник, Бе о град, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
1991).
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об зна њу је на ро ду ка ко га је пре ва рио: „И ево учи них што сам по же лио. 
Рас пр ших ци је ло се ло, те сте сад сви си ро ти ња као и ја. А ви ни ка да не 
би сте мо гли по вје ро ва ти да ја мо гу ова ко не што учи ни ти. (…) Да јед-
ном знад не те ко је Ра ко и да ни је он са мо ва ша ма ска ра ко за рев ска!“29

У ча су ка да при зна је да ни ко га ни је убио, ка да иза зи ва бес у на ро-
ду, Ра ко „уста де и по че да се освр ће, стра шно се ва ју ћи очи ма и уве ра-
ва ју ћи се бе да је пра вил но по сту пио: кад он, та кав кр ште ник у Бо га, не 
про сла вља све то га Јо ва на, ва ла не ка га не сла ве ни дру ги Ко за рев ци“30. 
Бо жо ви ћев ју нак је, из вла сти те пер спек ти ве, до жи вео тре ну так сла ве, 
тре ну так у ко ме сви уче ству ју у ње го вом сце на ри ју, у ко ме дру ге љу де 
по и ма као ма ри о не те чи је кон це по вла чи он и из го ва ра ове ре чи са мо-
хва ли са во, оче ку ју ћи да бу де при хва ћен и од сво јих жр та ва. Упра во у 
то ме, у оства ри ва њу до ми на ци је над дру ги ма, он ви ди вла сти ту по себ-
ност. У Ра ко вој осве ти про зи ре се осе ћа ње да су дру ги кри ви за ње гов 
лич ни не у спех – сво ју кри ви цу нај пре про јек ту је на уку ћа не, по том на 
бра та и це ло Ко за ре во, осе ћа ју ћи се као „та кав кр ште ник у Бо га“, као 
ча стан и че стит чо век, осло бо ђен зла и кри ви це. 
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Ja smi na AH ME TA GIć 

PAT HO LO GIC LI AR OF GRI GO RI jE bO žO VIć

Sum mary

Ra ko Ko za re vac is, as per the aut hor’s thin king, unu sual he ro in the work of 
Gri go ri je Bo žo vić, not only due to the fact he gets out from the fra mes of na ti o-
nal pro blems of the ma jo rity of Bo žo vić’s sto ri es, but due to the fact he is one the 
most com plex he ro es of his from psycho lo gi cal po int of vi ew. As the hol der of 
pat ho lo gic tra its, he is to be me rely uni que in this pro se. The at ten tion was paid 
to the Ra ka’s pat ho lo gic lying, gre at self one, and ele ments of pa ra no i ac men tal 
struc tu re. 

Key words: „Ra ko Ko za re vac“, pa ra no ia, nar cis si, gre at ness, so cial ro le, em-
pathy, pro jec tion, evil, si mu lac rum.
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