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“Ако је Бог створио овај свет, сигурно да му није било стало да га лако 
схватимо.” Алберт Ајнштајн 

У своју најновију, најмудрију драму Јеретик, драмски писац, није ушао као 
“грлом у јагоде”. Ваљало му је да унакрст прелиста и проучи хиљаде 
страница библиопеје о необичнонесеби чном велеумнику Баруху де Спинози 

(1632–1677). Сину јеврејског трговца из Амстердама, досељеном из Португалије. После 
тешког и интензивног учења у јеврејским школама, Спиноза преузима послове вођења очеве 
трговачке куће (1634–1656), због свог учења изопштен је из јеврејске заједнице у Амстердаму 
(1656), склонио се у Хаг, где је и умро. 

Објавио је само Начела Декартове филозофије (на латинском, 1663) и Теолошко – политичку 
расправу на латинском 1670. А после његове смрти објављена су му и дела; Етика, Расправа о 
реформи разума, његова преписка и, на фламанском језику Кратка расправа о Богу, човеку и 
блаженству (која је заправо била скица за Етику). 

Неоптерећен драмским асамблажима, нашим брутално информативним временом, писац 
завидне позори шне културе Миодраг Илић је уронио у драмско и драматично биће мудрог и 
поетичног јеретика, бунтовника, беседника и расудника који нам је, данас и овде, потребан 
колико хлеб и – вино. У десет равноправно динамичних сцена, Илићев Јеретик са исто толико 
драмских персона, али условно реалиствујушћ их лица, обликује драму непоткупљивог 
интелектуалца али и човека свести и савести у дијалектичким координатама. По Спинози, 
свака ствар проистиче од Бога истом нужношћу којом из саме дефиниције троугла проистиче 
да је збир сва три његова угла једнак двама правим угловима. На тај начин свака ствар 
постаје из основа појмљива, а бесконачност природе се не ноже истински мислити као 
бесконачност производа, већ на једини начин на који се бесконачност може мислити, то јест 
као ритам произвођења (или проистицања тела из природе, из супстанције). Спинозина 
филозофија море геометрицо (на начин геометрије), не узима, дакле, свој метод од Декартове 
аналитич ке геометрије, него од Хобсове генетич ке геометрије. 

Тако је идеја о Богу адекватна идеја, и најплоднија могућа идеја, пошто, мислећи ту идеју 
видимо како у нашој представи из ње настаје бесконачност која отуда реално проистиче. На 
тај начин, мисао филозофа, ако је истинита, нема потребу за другом подршком, основом или 
доказом ван себе. Чинилац је у драмском смислу, оти шао негде ван домашаја. МИ видимо 
стање духа у коме су делање и веза пропали, а реалност и идентитет постали неважни. Ово 
би у раној експресионистич кој драми било приказано кроз доминантну свет. Сада се 
приказује као нешто објективно, кроз оно што би се могло схватити као општа метафора. 
Традиционалне сцене препознавања из форме драме интриге играју се поновно, збуњено, али 
нема ничега и никога што би се могло препознати; последњи идентитет је само онај који је 
најпогоднији у заједничкој клопци. 

Историја и лична имена су подвала; уколико је приврженост експлицитнија утолико је 
коначно више разочарана. Илићев Спиноза сматра да слобода није ништа друго до само 
сазнање рационалне нужности (свест о нужности). Но и изнад тог сазнања, 
рационалног, он поставља једно још више, сазнање треће врсте: то је интуитивно 
сазнање, којим се наставља и усавр шава рационално сазнање. То интуитивно сазнање 



је сазнање себе самих, самосазнање, сазнање саме наше су штине која, у својој 
појединачности, нужно проистиче из самог Бога. Тим сазнањем “ми осећамо и 
окушавамо да смо вечни”; захваљујући тој интуицији, доспевамо у стање “амор Деи 
интеллецтуалис” (интелектуалне љубави према Богу) и до његовог блаженства. Пролог 
Јеретику посвећен је умној и трезвеној мудрости, а епилог прераној смрти Баруха де 
Спинозе. 

СЛИКА 10 

Граја разјарене уличне светине нараста неколико тренутака, пре него што светлост обасја 
исти радни и животни простор Баруха де Спинозе. Прошло је неколико месеци. Пала је ноћ, 
о чему сведочи упаљени свећњак. Барух седи. Улази Лодевик Мајер, носећ и свитак хартије. 

МЕЈЕР: Стигло је писмо из Хајделберга... адресирано на велеученог Бенедикта де Спинозу. У 
њему је позив славног универзитета којим ти кнез палатински нуди катедру филозофије! ... 
Видиш, освојио си инелектуалну Европу, упркос свим нападима и анатемама... Обећавају ти 
најпотпунију слободу филозофирања. 

БАРУХ: (Гуши се од кашља) ... Позната ми је та слобода, која као птица кадтад удари о 
бедем. Љубав према спокојству шапуће ми да и то одбијем. Стигле су ме године, Лодевиче... 
МЕЈЕР: Тек ти је четрдесет и пета! 

БАРУХ: Хвала ти. (Поново га спопадне напад, сада јачи него раније; посрне и ухвати се 
обема рукама за сто)... Молим те, молим те, Лодевиче, дај ми... Мејер се колеба, окреће главу 
на другу страну. Барух се домогне једне од столица, држи се за наслон. Борећ и се за ваздух, 
кркља... 

БАРУХ: (Преклиње, промуклим гласом) Молим те... Хоћу лек од живота. Потребан ми је лек 
од живота... Мејер извади бочицу из џепа и спусти је на сточић. Онда приђе Баруху и снажно 
га загрли. Остају тако неколико тренутака. Мејерова рамена се тресу. Он се најзад измакне и 
оборене главе бржебоље изиђе из собе. Барух попије отров и седне... 

БАРУХ: Тако... Добро је... Смрт није ништа, Лодевиче... Само промена модуса материје... 
Хвала ти... Хвала... Вече над Амстердамом! Или велики дан за човечанство – или како би 
рекао песник: Није живот што и поље прећи – Нашег мудрог драмског аутора Миодрага 
Илића, пре него што га је угледао у свеузрочној драмској форми, Спиноза је омађијао својим 
оптичарским занатом и увеличвајућим стаклом за “Етику” која и дандањи омађијава 
филозофе, научнике, звездоносце и наравно минстреле и песнике! Човек је понајпре пројекат 
који себе субјективно живи уместо да буде маховина, гљива или карфиол; ништа није на 
интелигибилном небу, и човек ће понајпре бити оно што ће хтети да буде. Јер оно што обично 
разумемо под хтењем, јесте свесна одлука која за ве ћину међу нама следи иза онога што је 
он сам од себе учинио. Ја могу хтети да се придружим некој партији, да напи шем књигу, да 
се оженим, све је то само манифестација једног изворног избора, спонтанијег него што је оно 
што се назива воља. Али, ако доиста егзистенција претходи есенцији, човек је одговоран за 
оно што јесте. 

* Миодраг Илић овогодишњи је носилац награде УДПС за драму “Јеретик”. 


