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Слободан Грубачић 

 

О ГЕРМАНИСТИ ПЕРИ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ 

 

Необично веровање опседало је европску мисао на почетку минулог века – сан о 
„временској машини“. Очекивања да се помоћу таквог строја може постићи преношење у 
неко друго време, нису имала само симболичну вредност у годинама раног 
интелектуалног сазревања Пере Слијепчевића. Ако бисмо сада, на мање спектакуларан 
начин, пуким сажимањем времена покушали да се вратимо у последње године 
„историјског столећа“, затекли бисмо оно што савремена наука назива збијеним 
контекстом. Затекли бисмо вештину средњоевропских ерудита да са лакоћом прескачу 
векове и у широким потезима оцртавају значење литерарних појмова – баш као што је то 
полазило за руком славном немачком историчару Теодору Момзену који се није бавио 
фикцијом. А који је ипак добио Нобелову награду за – књижевност. И он је, попут српској 
судбини приврженог Леополда Ранкеа, огласио да историја мора своје научно сазнање 
исказати уметнички. 

Варљиви утисак да се, при том, значење литерарних појмова радикално мења или 
чак изнова ствара, настаје по Момзеновим речима тако, што на различитим историјским 
сценама наступају у разнобојној одећи која је увек другачије украшена. Ни њихова 
преименовања, у суштини, не значе много више од терминолошке пометње. Истински се 
изменило нешто друго. Наступило је време историје враћене у живот и поверења враћеног 
у књижевну уметност. 

Оба става су у виду култа оживела у делу Пере Слијепчевића. И зато: када 
погледамо какви се методолошки приступи очекују од оног ко се упушта у приређивање 
текстова једне тако сложене стваралачке личности, тешкоће се чине крупне и 
непремостиве. Јер, ако је он сам био принуђен да се служи упоредо неколиким методама 
како би продро у суштину феномена немачке класике и романтике, који су омиљен 
предмет његових рукописа, онда је блиска претпоставка да би и критичка анализа која би 
хтела да га прати на том путу и да меродавно суди о резултатима његових „трагања“, како 
сам аутор назива своје интелектуалне радозналости, морала бити кадра да се послужи 
истом таквом сложеношћу методологије оцењујући Слијепчевићев подухват. 

Као и сваки велики дух, Слијепчевић је био синтетички ум: не само што су се 
критика, филологија, етика и политика у њему прожимале на сублиман и особен начин, 
него је без остатка био одан и чаролији песништва. Дирнути Слијепчевићу у ту чаролију, 
било је исто што и угрозити његову личну егзистенцију. Исто што и уклонити 
спекулативно језгро његове мисли: естетску аутономију. 

Сав књижевни ерос настао је из тог првобитног додира са литерарним феноменом, 
а жеља да га верификује, нагнала га је да преузме научне аргументације залазећи у друга 
подручја, усредсређујући се, у исти мах, на развој историјске свести. Али увек кроз 
приближавање стила предмету: као отелотворење речима онога о чему пише као што то 
бива у самом делу, природно и неосетно – и када пропитује лепоту стиха и магију звукова, 
и када прави излете у метафизичку надградњу. Са изразитим литерарним и есејистичким 
даром, тумачио је велике културне традиције прошлих векова, заједно са духовним 
основама на којима су настале. 

Непријатељ уметности с тезом, Слијепчевић је то постигао обликујући од речи, и 
њиховог поретка, свет сасвим сличан ономе који је некада заиста постојао. Од свега тога 
настала је непоновљива стилска легура, власништво овог истакнутог германисте. Њена 
употреба, којој се дивио академик Војислав Ђурић, представљала је наставак оне естетске 
аутономије другим средствима. Где су њихови историјски извори? 
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Неизбежна је фрагментарност покушаја да се оцртају основне линије развоја Пере 
Слијепчевића као германисте, који нитима размишљања везује историјске мене појмова и 
огроман број литерарних чињеница. Пред нама је спој позитивистичког и 
духовноисторијског метода (Geistesgeschichte), на чије обликовање су, знамо, утицали не 
само историци од заната него и филозофи, културолози, истакнути публицисти и писци 
историјских романа. У време када се Слијепчевић у потпуности формирао као германиста, 
двадесетих и тридесетих година минулог столећа, чинило се да је тријумф овог метода у 
Европи био коначан. Књижевна продукција доведена је у склад с епохом којој припада 
посредством филолошке критике, биографским методом, али и теновским уклапањем 
аутора и њиховог дела у друштвени миље, изузетно употребом психолошког фактора, 
поготову колективног. 

Школован код знаменитог позитивисте Јакоба Минора у Бечу, где је стекао основе 
свог научног деловања, Слијепчевић je потом, у својој фрајбуршкој дисертацији, 
савлађивањем велике и многоврсне грађе о вековним утицајима Истока на немачку 
културу (Будизам у немачкој књижевности, 1917), могао без напора да приступи анализи 
духовне историје. Могао је да пређе у прошлост и да широким потезима подастре обиље 
појединости које потврђују логичку повезаност крупнијих целина. Али и да, у исти мах, 
непрекидно проучава развој немачког процеса цивилизације као дела светског. 

Припадник поколења које се није повлачило пред синтетичким радовима као 
важним идејним ослонцима на националне самосвести, Перо Слијепчевић је помогао 
продор оних идеја из немачког културног круга, које су давале полета не само 
књижевности, него и свим видовима јавног живота, па и политички надахнутој визији 
унутрашњег културног интеграла Јужних Словена. Полазиште је налазио у хеленској и 
хришћанској етици: поседовао је апсолутни слух да препозна суштину њене истине у 
литерарном тексту, а њен метафизички свод дотакао је студирајући филозофију немачког 
идеализма. 

На компаративни поступак. тај „чаробни штапић аналогија“, како га је називала 
немачка теорија романтизма. Слијепчевић се ослонио готово у потпуности. Показало се и 
у његовој докторској дисертацији да је, докле допире европска култура, истраживачки 
наум појединаца у непрестаном и будном односу са оним што се догађа код других 
народа, просторно понекад веома удаљених. 

И док су код његовог аустријског професора Минора писане тезе на четрдесетак 
страница (Виктор Јунк, Гетеов наставак Моцартове Чаробне фруле), док се једна Кете 
Хамбургер прославила још краћим радом о Проблему смрти код Жана Паула, 
Слијепчевић је, мирећи своју идеју синтезе с појмом реконструкције минулих 
културноисторијских збивања, своју велику обавештеност, библиографску, архивистичку, 
књижевноисторијску, подредио заједничкој пројекцији и синтетизовао у готово епско 
историографско приповедање, тако да у његовом делу документи, догађаји и појаве говоре 
сами собом. 

Били су то уочљиви знаци прве промене парадигме. Бечки професор Минор је био 
историчар књижевности који је кренуо у писање с позиције једног готово биолошког 
детерминизма. Његов студент је такође следио идеју књижевне нације у смислу 
организма, са јасном идејом да објасни шта је нација, шта средина, шта тренутак, али и са 
опредељењем моралисте и метафизичара који је прошао кроз немачке филозофске 
семинаре. Отуд његово уверење да се то ипак не одвија по неком биолошком закону 
целисходности или користи, већ исходи из непроницљиве, недокучиве и непрозирне 
дубине стваралачког духа који се „развија по некој унутарњој, тако немачкој, динамици“: 
ко год се упустио у супротност између видљивог и невидљивог, тиме је већ признао 
превласт невидљивог над видљивим, унутрашњег над спољашњим, тихог над гласним, 
оностраног над овостраним. Тезу је Перо Слијепчевић одбранио у швајцарском Фрајбургу 
(Фрибуру), где га је нова „дилтајевска мода“ водила и ка специфицирању посебних 
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ванкњижевних истраживања унутар широког поља културе, чије студије би одговарале 
оном што се данас зове нови историзам. 

Слијепчевић калеми и спаја, он печатним воском залива старе просветарске 
импулсе, наслеђену позитивистичку прецизност деветнаестог века, акрибију 
средњоевропске филолошке школе и спекулативну настројеност на смени столећа. Све до 
позних есеја о Томасу Ману осећа се противречни отпор према доктрини просветитељства 
18. века, који је, каже, „мислио да се државе и друштва могу брисати и изнова правити по 
чистом разуму, и превиђао да и ту мора да важи закон постепеног органског развоја по 
унутарњем нагону“. 

Стога је, узимајући књижевну науку не само као предмет научног занимања већ 
управо као средство просвећивања, Слијепчевић непрестано мислио и на „постепени 
органски развој“ неуких читалаца: залагао се за идеју „поучителног рационализма“ и, 
западајући повремено у народњаштво и романтични фолклоризам, за чистоту народне 
душе – усхићено, до краја, и не само због ње саме већ стратегијски, као пример и циљ 
нових начела, како би се, образована и продуховљена, „по унутарњем нагону“ очувала у 
временима искушења. 

Био је свестан да је немачки дух, „преко даљих Хердерових ученика, Грима, 
Шилера, Копитара, Ранкеа“, имао на словенском Југоистоку „огроман, управо потресан 
утицај“. Не само кроз романтичарско обликовање културног идеализма. Ступајући у 
германистику с епског тла, Слијепчевић је већ на почетку свог рада био склон спајању 
класицистичког и народног у нове етичке и естетичке спојеве, отварајући моралистичке 
вертикале и над дилемама које нису само естетске. Тако је на крају, веран Томасу Ману, 
правдао његову утопијску визију долазећег Трећег царства. То је, по њему, идеално време 
у коме би се остварио потпуни хуманитет. И то на начин који би све претворио у 
нестваран, магичан догађај, у дело које одише лакоћом и артизмом, попут акробатске 
тачке: 

„Извршиће се у синтези духовности и материјалности, аскезе и лепоте; оствариће 
се у синтези индивидуалног и социјалног. у прожимању политике духом и духа 
политиком, културе државношћу и државе културалношћу. Оствариће се хуманитет кад 
она романтичка уметност, сва израсла из душе и расе, изгуби своју мистичну натмуреност, 
своју патетичну тугу, и нађе ведрину и спонтану лакоћу нове класичности“ (Погледи 
Томаса Мана). 

Упућен у много шта и мудар у много чему, он је своју значајну монографију о 
Шилеру код Срба написао са мноштвом фактографских детаља, поузданих тумачења и 
сређених запажања. Све њене одељке написао је после самосталне анализе извора. Али 
док је друге своје огледе писао једрим и полетним књижевним стилом, историја рецепције 
немачке класике, као већ у докторској дисертацији, тече смирено, готово хладно, без 
темперамента, у складу са захтевима једне строге научне анализе. Сачињена исцрпно, 
књига о Шилеру означила је виши домет академске критичке мисли у Србији, мада 
планирани наставак, њен други део, никада није био довршен. Без обзира на местимичне 
недостатке и несавршености, па и на то што је она потом, као и свака друга студија ове 
врсте, у деловима неким застарела, у другима исправљена, а у трећим опет недопуњена, 
целином својом, остала је дуго методски оријентир у оквирима домаће „германославике“: 
пример како се у науци ови послови имају да раде. 

Слика Пере Слијепчевића доспела је до нас донекле смањена. Остало је мишљење 
да је био већи србиста него германиста, и већи од своје славе. Сада, после 40 година, 
након свих промена које су се у међувремену догодиле на бурној методолошкој сцени, 
може се поставити питање – где се налази његово место у историји српске германистике? 
Другим речима, да ли су радикалне промене естетске парадигме – то јест, свега оног од 
чега је Слијепчевић полазио у својим анализама – ставила његове идеје у архивску грађу 
прошле епохе? 
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Мерено општим погледом, могло би се рећи да је коначно пригрлио 
енциклопедијску идеју Дилтајевог берлинског професора Августа Бека. Поступно и веома 
завојито. Овакав приступ захтевао је „целог човека“, многоструког херменеутичара, чији 
задатак је да скупља све чињенице у „оловној кутији“ докумената, у ризници тема и 
мотива, у галерији стваралаца и ликова – да буде сликар њихових пејсажа душе, 
исповедник њихових идеја, метеоролог социјалних и атмосферских струјања, „хемичар 
страсти“, „ геолог националних особености“. Лако се овде препознаје утицај Дилтајевог 
појма доживљаја и Бергсонове стваралачке еволуције, па и метода који ће, следећи Ничеа, 
хвалити Дерида: све перспективе, све „тачке гледишта“ морају се ујединити у 
синтетичком посматрању текста. Убедљиво и ненаметљиво. Попут оног легендарног 
кинеског сликара, и тумач, пошто је насликао пејсаж, улази у своју слику и нестаје у њој 
без трага. То личи на почетак и крај сваког уметничког сна, сваке илузије о вечном 
животу: он нестаје, а тиме што је нестао, постиже пуну реализацију свог тумачења; сама 
слика, напротив, остаје, више или мање онаква каква је, врло мало преиначена његовим 
идејама и страстима. 

Германистичка каријера Пере Слијепчевића, распрострта између друге и четврте 
деценије двадесетог века пружа бројне потврде разлозима великог уважавања. Славили су 
га већ и савременици и оценили му рад, признањима крупним а основаним. И док је његов 
претходник на београдској германистичкој катедри, двоструки академик Милош 
Тривунац, сујетан, „увек на балкону, никад сам, опијен самосвешћу“, готово одбијао 
савременике својом закопчаном природом, својим хладннм ставом и недостатком смисла 
за атрактиван наступ, Слијепчевић је имао стила у наступу и лепу реторичку фразу у 
обраћању, велики књижевни дар и сигурну руку у анализи. 

Много је тога другог у знаку парадокса. Изразити германофоби када је о политици 
и ратним искуствима реч, ближи галском духу о коме су говорили као о дару неба („Где је 
Француз забављао, Немац апологише“; „Немац се заноси, где Француз сумња и пита“), 
осудили су литерарни патос као типично немачко „стремљење у афекат“, у „силовит 
израз“ и „громку фразу“ – као важну црту њиховог менталитета, њихове „духовне 
физиономије, нарочито код писаца и дела главних, репрезентативних“. Предавали су 
германистику такорећи по задатку, у знаку раздирућих моралних дилема. И то у време 
када се већ у малим огласима београдске штампе могао наслутити надолазећи кошмар. 

Обојица су, романиста и компаратиста, докторирали у земљама немачког говорног 
подручја, али је само овај други, Слијепчевић, тражио дубљи ослонац у богатом и 
разноликом искуству немачке естетике и књижевне критике. Можда се и зато Слијепчевић 
у историјским парадоксима сналазио боље; посебно у тренуцима када су потписи за разне 
манифесте скупљани на препад, брзојавно, по нелојалном обавештењу. Бурно је негодовао 
што немачки универзитети, уз свечане беседе, „избацују непоћудне књиге да их јавно 
спале“, но када је по налогу ратног декана Филозофског факултета морао и сам да састави 
„црну листу“, препустио је асистенту Мојашевићу да спроведе злогласни Отпис 
антинемачких, социјалистичких и јеврејских књига, док је изразити антинациста Тривунац 
стрељан јер је у рату придружио свој глас пронацистичком Апелу српском народу. 

У очима поклоника и следбеника, највише место у хијерархији германистичких 
домета Пере Слијепчевића припало је, сасвим оправдано, интензивном петогодишњем 
периоду: од појаве есеја о Гетеу (1932), па до његове главне германистичке студије о 
Шилеру (1937). 

Окретањем западноевропском културном кругу, Немачкој, „која је одавна знала 
све, васпитала сваког“, Слијепчевић је српску мисао о књижевности двоструко унапредио. 
С једне стране, омогућио је поуздан продор модерних метода у бурне расправе о нашем 
наслеђу, а с друге увео комбиновани приступ који испитује дијалог различитих 
цивилизација, сусрете, прожимања и континуитете духовности на маргинама, на 
пресецима граница, на културним раскрсницама. 



 5 

Такво је, на пример. сасвим у духу филозофа Освалда Шпенглера, његово 
спектакуларно откриће „Барока и Романтизма у Византији“. Идеја „ванвременске 
истовремености“, коју оспоравани писац Пропасти Запада препознаје у ритму и сменама 
великих култура и стилских епоха, у њиховом васкрсу и умирању, била је, наиме, и за 
Слијепчевића једна од најсретнијих инспирација. Питањем византијског барока померио 
је стандарде, нудећи мноштво смелих закључака: „Несразмерно истезање купола у вис, 
претерано трпање рељефа и шаренила, осећајност у фрескама, фантазија која тражи све 
нове и необичне слике, као и све веће истицање фасаде – нису ли то обележја барокности? 
“ – пита се Слијепчевић, свестан да се време историје понегде згушњава, скраћује и 
убрзава, а понекад растеже и успорава. Тиме се суштински мења очекивани развој 
уметности који води десинхронизацији форме, обнављању стилских праваца и 
својеврсном искорачењу стваралачког ритма из симетрије времена и простора. „Нема 
смисла преносити у наш 14. век овај назив који је временски и просторно већ опредељен, 
али треба знати да је аналогних стилских периода било и другде, пре и после“ (Старе 
српске задужбине). 

То је кључно место. Аналогни стилови, по неком тешко одредивом ритму, јављају 
се циклично, у разним временима и на разним просторима, понекад вековима удаљени, 
али увек повезани духовним струјањима која имају своје „временске таласе“. Као што је 
западном хуманизму, каже даље Слијепчевић, „претходио један живљи хуманистички 
покрет у Византији на сто или двеста година раније, тако је и пре тога она латинска 
Мистика из 13. и немачка из 14. века, имала своју претходницу у Византији. И у њој је 
избио мистичарски покрет своје врсте, већ од 11. века, у коме се такође наглашује вера 
као лични доживљај, тајанствена екстаза и љубав према Богу, изнад церемоније и слова 
учења“. 

Убрзо после тога, каже Слијепчевић, расцветала се, на „вулгарном грчком језику“, 
и једна особена епоха Романтизма. Наш германиста и овде следи узбудљиву морфологију 
културних модела каква се пре Шпенглера могла наћи и код берлинског историчара 
Брајзиха и великог Ничеовог оспораватеља, легендарног класичног филолога Улриха фон 
Виламовиц-Мелендорфа: „ једна књижевност народних песама, авантуристичких епопеја, 
фантастичних романа, у вези са Западом; све је то Романтика, губљење мере, радозналост, 
и трпање ефеката насупрот разуму, поуци и строгој мери Класике“ (Огледи). 

Утицај аутора Пропасти Запада, великог аналитичара и „психолога цивилизације“, 
на сликање душевних стања култура у параболи прстена, спирале или вечног кружења, 
траје, разуме се, до данашњег дана. Највидљивије свакако у незаобилазној књизи Време 
уметности Драгутина Гостушког. Али се већ код ученог и умног германисте 
Слијепчевића у највећој мери радикализује: испада да епохе и стилови на овим нашим 
просторима не само да нису окаснили, него су, стицајем околности, изнуђено, поранили. 

С трезвеношћу историчара књижевности који је кроз руке пропустио безбројне 
ситне и крупне податке из културне историје, Слијепчевић спаја нешто неуобичајено. 
Нуди једну бизарну метаисторијску схему – управо шпенглеровску поделу на „мушке“ и 
„женске“ епохе: „У вечној, ритмичној измени двају стилских и тонских полова у развоју 
уметности (ако гледамо само велику линију) тоне женски, сањалачки талас, а диже се неки 
мужаствени. Мање правилан, он је више жив и више стваран. Стога данашњима изгледа 
сва 'предратна' уметност као женска, пасеистичка, месечарска. Они не воле ни објективну 
поезију калиграфску. Они траже помоћне 'дионизијске' акценте, и разуме се, више 
активизма. – Али ко хоће да објективно цени веродостојности, он мора да узме у обзир 
горе споменуту периодизацију укуса и расположења уопште“ (Огледи). 

Типичан полихисторик, васпитаник романских и германских књижевности, 
Слијепчевић је, иначе, водио драматичну борбу са сенкама и сабластима хегеловских 
великих, метахијерархијских система у свом нежном и крхком мишљењу. Сумрак 
поверења у пројекат тоталног усрећивања изгледао му је као „најфилозофскија“ реакција 
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на баштину последњег Великог филозофа. И није веровао, са Хегелом. да „све мора бити 
разумно да би било лепо“. 

Заснивао је, напротив, тврдећи да је уметност тајанствена, неочекивана авантура са 
неизвесним крајем, сасвим различите дискурсе, изван уобичајеног поља академске 
критике, али са наглашеном сугестијом да се ради о интерпретацији која се понегде 
приближава, па и подудара с феноменолошким методом у три кључна аспекта. Најпре у 
примени „метода редукције“, који не жели да „завирује ни лево ни десно“, у сагледавању 
суштине иза вањске појавности, а потом у сазнању да се до те суштине естетског предмета 
(Wesensschau) не допире ни појмовно-логички, ни путем неке мистичне екстазе, него 
„чистом интуицијом“. Иако слична канону академске критике, његова тумачења се, отуда, 
користе мешовитим жанром – у распону од психолошког и научног објашњења, преко 
културолошких тумачења и филозофског дискурса, до специфичних стилистичких 
анализа. 

Стога не чуди његов повремени искорак у правцу метода иманентне 
интерпретације – окретања уметничком тексту као таквом, а то значи енергичног 
одбацивања позитивистичког баласта: оне гомиле историјских и биографских чињеница 
које оптерећују „ једно естетско разматрање“. У огледу Старе српске задужбине, 
дословно каже: „можемо и без таквих података“. А потом образлаже; „Уметничку 
физиономију једног песника или сликара неће дати онај ко укаже на све изворе његове 
инспирације, него онај ко, познавајући донекле те изворе, укаже како их је транспоновао у 
своме делу, што је он, комбинујући их, осећао и хтео да изрази“. 

О значајним периодима у немачкој књижевности Слијепчевић је написао неколико 
веома добро обавештених и сређених историјских прегледа; расправљао је о ренесанси и 
просветитељству; о класици је писао неколико пута; задржао се и на успонима монашке 
културе и духовних вредности – озарења, узношења и подвига – и на „плавој легенди“ о 
љубави Изолде и Тристана; о хуманизму је писао разним поводима, увек с искреном 
понесеношћу, док је у славу сликарства и поезије дао неколико упечатљивих 
формулација. Шта је врхунац књижевне уметности показао му је већ Томас Ман, али је 
крилата реч „народна поезија“ била и остала чаробни брег сваке књижевности, па и 
немачке. 

Поред студија о народном предању налазимо и сваковрсне мање радове које није 
стигао да објави, делове предавања за студенте германистике и јавна предавања која 
остају у границама научног израза, али се, истовремено, приклањају укусу и 
могућностима мање упућених слушалаца. Слијепчевић их, мора се признати, није увек 
претопио у целину без шавова, будући да је у свом послу сјединио истраживача 
прошлости и тумача савремености, германисту и компаратисту, југослависту и 
националног просветитеља, књижевника и културног посленика. 

Али је зато његов стил био саткан од најфинијег ткања. Да није био германиста, 
Слијепчевића би узимали за класика српске есејистичке прозе. Пуштајући повремено перу 
на вољу, дао је велики број портрета, политичких скица, моралистичких пасажа и мисли 
озбиљне религиозности и понорне дубине – о човековој иманенцији и судбини. Низ 
минијатура које имају већу поруку него што обећавају својим обимом. 

Германистима су посебно занимљиви огледи о Томасу Ману. Са тежиштем на 
хуманизму и судару културних модела, они су истовремено и анализа дела и психолошки 
портрет писца, слика политичких прилика и визија културе у држави масе, исповедање 
сопствене душе и трагање за митским узорима, студија менталитета и упоредно 
истраживање стилова, процена вредности и оцена значаја тога дела у књижевном 
континуитету. Не бисмо били склони да у оваквом посматрању видимо ауторов покушај 
да епоху свога исписника Мана, прву половину двадесетог века, схвати и протумачи као 
искључиви проблем личности, да објективну слику једне културе схвати субјективно и 
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романтично као проблем индивидуе. Напротив, он само прати одјеке једног културног 
кретања сублимације, коју стваралачка личност доживљава. 

Најзад, великом историчару и критичару може се приговоритп да и сам није остао 
имун на искушење звано прецењивање, на идеализовање писаца какав је, на пример, био 
Штефан Цвајг или, данас већ сасвим заборављени, Јакоб Васерман, чијој неодољивој 
„прозној магији“ је, својевремено, подлегао и трезвени Крлежа. С друге стране. 
Слијепчевића су интригирала дела експресионисте Ернста Барлаха. драме пуне „страшног 
демонизма“, не само зато што су у време Хитлерових ватрених филипика против 
декадентне уметности биле међу најизразитијим, „највећма немачким“, већ и привидно 
супротно, зате што је у њима открио „велику духовну сродност са Русима“. Освојила га је 
Барлахова „екстаза духа“, чудесна „персонална унија“ писца и ликовног уметника, 
двојност драматичара и скулптора – дело засновано на подсвести и симболу. То је, по 
њему, најтипичнија формула Барлахове пластике: у мирном, грубо тесаном телу, као у 
каквој тамници, заробљен је велики, невољни немир душе. 

У све Слијепчевићеве рачуне са судбином и плановима његовим, научним и 
књижевним, умешала се болест која га је дуго исцрпљивала. Многи су и без тога склони 
да поверују како се у српској германистици, за његовог века, даље није могло. Извесно је, 
у сваком случају, нешто друго. Дијагноза је постала прогноза. Јер, када се та свећа 
угасила, утицај немачких теорија у српској науци и критици је опао. Њихов моћни 
инструментаријум што отвара вертикале над питањима тумачења није обезбедио трајан 
уплив на нове генерације. 

Таква је судбина и његових наследника на београдској катедри за германистику, 
историчара уже вокације и без веће смелости у синтетичким захватима (Мојашевић, 
Перишић, Кривокапић, Ђукановић). Давши прегршт корисних страна, затурених међу 
онима које су изазвале неповерење, они су „под јармом датума и библиографског иверја“ 
дошли у зависност од недовољне научне сасређености својих надређених, и нису 
подстакли покрет креативнијих настављача. У исти мах, неким истакнутим 
интелектуалцима и германистима као што су били Зоран Глушчевић или Ото Бихаљи-
Мерин, уредник утицајног берлинског часописа „Леви заокрет“ и лични пријатељ Брехта, 
Деблина, Ане Зегерс, Кандинског, Еренштајна и готово свих немачких експресиониста и 
дадаиста, никада се нису отворила врата универзитета. Случај професора Зорана 
Константиновића, као „београдског емигранта у Инсбруку“, готово је усамљен ако се 
имају у виду знатнији појединци, и у њему је најбољи доказ овог тврђења: иако више није 
непосредно утицао на овдашње младе германисте, он је бар дао ширу методолошку 
концепцију. Гостујући често у родном граду, у САНУ и београдском Институту за 
књижевност, академик Константиновић је за многе био „теорија која хода“, човек који 
полако и сигурно гради мостове позивајући се., често и радо, на свог „мудрог професора 
Перу Слијепчевића“ и постављајући нове основе на којима ће доћи до једног ширег 
научног и културног преображаја – до промене парадигме. Пре свега у очима оних којима 
је све старо било боље од млађег и новијег. 

 

 

 

 


