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С
ко ро чети ри деце ни је Или ја Кај тез је вој ник. Сво -
је вре ме но је пре да вао фило зо фи ју, а данас соци о -
ло ги ју на Вој ној ака де ми ји, где је редов ни про фе -
сор и начел ник Кате дре дру штве них нау ка. А по
вока ци ји, суде ћи пре ма обја вље ним књи га ма,

фило зоф, при по ве дач, есе ји ста, човек умет нич ког сен зи би -
ли те та... Пред ста вља ју га и пре по ру чу ју, може се рећи, две
латин ске изре ке: poeta nascitur и orator fit – песник се рађа и
говор ник се поста је. Један је од рет ких при пад ни ка Вој ске
Срби је који живи сво ја уве ре ња, човек који сва ко днев но
сагле да ва сво је људ ске (не)моћи. Сва ка ко и онај који је
обра зо вао и вас пи та вао више од два де сет и пет гене ра ци ја
офи ци ра, насто је ћи да поста ну бољи људи. Сто га га, пошто
су све тлост дана угле да ли и њего ви фило зоф ски есе ји
„Човек и тај на”, нај пре пита мо могу ли се и како поми ри ти
те, наиз глед, крај но сти. Или су оне само две стра не њего -
вог живо та, неиз о став на надо пу на јед на дру гој, упра во оно
што га је обли ко ва ло и одре ди ло да буде те то што јесте. 

– Има четр де сет годи на од како сам оти шао у Вазду -
хо плов ну гим на зи ју у Моста ру. Све је про те кло брзо, као
треп тај ока. Вре ме је за чове ка још јед на од мно гих нео д -
го нет ну тих тај ни. Шта је вре ме, мно ги мудри поку ша ва ли
су да одговорe, а зани мљи во је и мишље ње Све тог Авгу -
сти на који каже: „Када ме не пита ју знам шта је вре ме, али
када тре ба да људи ма обја сним ја не знам”. Пита ње поми -
ре ња или изми ре ња разних димен зи ја или сло је ва које
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ПУКОВ НИК ПРОФ. ДР ИЛИ ЈА КАЈ ТЕЗ, 
АУТОР КЊИ ГЕ ФИЛО ЗОФ СКИХ ЕСЕ ЈА 
„ЧОВЕК И ТАЈ НА”

ај на реци 
а зно сти

Можда је усправ но хода ње кроз живот и истин ски
сми сао нашег посто ја ња, да све до чи мо сво јим
живо том о људ ском узле ту и пока же мо они ма иза
нас пут и сми сао путо ва ња. Јер, није сми сао наших
живо та циљ него путо ва ње до њега, зато тре ба да
(за)воли мо сво је путо ва ње, а не да „сле по гле да мо”
у циљ. А како је сва ки човек непо но вљи ви свет за
себе, о тој људ ској тај ни насто јим и да све до чим...

посе ду је човек је нада све инте ре сант но, али тре ба зна ти
да је човек увек изнад свих тих вештач ких, слој них и про -
фе си о нал них поде ла, јер је, пре све га, духов но биће и
недо ку чи ва тај на. Чиње ни ца да сам и офи цир и фило зоф
поет ског и естет ског сен зи би ли те та, у изве сној мери,
гово ри да је те крај но сти и нео бич но сти могу ће поми ри ти,
макар наиз глед, али запре те на душа чове ка, која носи све
те искљу чи во сти у себи, зна нај бо ље како се с тим крај но -
сти ма у ствар ном живо ту носи. Оно што је за песни ка,
фило зо фа и мисли о ца дра го це но из вој не про фе си је јесу
посеб но сти и дра го це но сти које она нуди – дисци пли ну,
ред, зре ње, сто и ци зам и аске ти зам, а пого то во оно што би
Карл Јасперс назвао „гра нич не ситу а ци је”, којих у вој сци,
пого то во оној која је била захва ће на ратом, има напре тек,
што шири гра ни це људ ске сло бо де, додао бих и мудрост
спо зна је. Дакле, када човек умно расте и духов но изра ста,
све крај но сти се могу плод но угра ди ти у узлет и спо зна ју.
Уоста лом, бол и жртва су увек били нај плод ни је место умет -
но сти и све то место људ ског ства ра ла штва. 

ƒ Наш песник Бран ко Миљ ко вић гово рио је да „они
који има ју свет нека мисле шта ће са њим, ја имам
само речи и див но сам се сна шао у тој нема шти -
ни”. Шта се, запра во, скри ва у томе? И Ви сте
човек речи... Нису ли речи, које прет хо де дели ма,
оно по чему се и пре по зна је наша вер ти ка ла? Тре ба
ли савре ме ном чове ку нешто више од речи? 

– Дра го ми је да сте поме ну ли Бран ка, јер је при мер да
се с тако мало годи на живо та може оста ти бесмр тан, помо -
ћу речи. Њего ва мисао „да ли ће сло бо да уме ти да пева, као
што су сужњи пева ли о њој” за мене је крун ски доказ да се
човек и с јед ном, вели ком и вели чан стве ном мишљу може
достој но и слав но пред ста ви ти небу и сва ком вре ме ну које
дола зи, или оно што је срп ски вла ди ка и песник Његош
рекао „да се имао рашта и роди ти”. Речи су довољ не за сва
вре ме на и све људе. Али оно што је врло дав но при ме тио
Кон фу чи је људи су изда ли речи и људи ма речи не слу же за
раз го вор, дија лог и спо ра зу ме ва ње него за мани пу ла ци ју и
нера зу ме ва ње. Оне су поста ле отров нашег живо та и сада
су, углав ном, оштре убој не стре ле да се уни зи и ука ља људ -
ско досто јан ство и Бог у чове ку. Све ти Нико лај Срп ски
гово ри да су псов ке, јад речи или ружне речи јасни пока за -
те љи оне чи шће ња људ ске душе. Послу шај те данас речи
око нас да бисте боље схва ти ли коли ко су у очај ном ста њу
људ ске душе. Зато у лите ра ту ри коју пишем или када гово -
рим не кори стим ружне речи, јер живот, а умет ност пого то -
во, мора бити оаза лепо те, скла да и хар мо ни је. Нарав но,
знам и све стан сам да ће то поје ди ни људи или знал ци
умет но сти про ту ма чи ти на свој начин, и да се, навод но, без
тих гор ких речи не може доча ра ти и реал но опи са ти свет,
али сам убе ђен да умет ни ци не сме ју да при ста ју на људ ске
гадо сти и сва ко духов но бла то ово га све та, ради мало сит -
ни не, него мора ју да свој поглед усме ре ка зве зда ном сво ду
људ ског досто јан ства.

ƒ Кажу да човек без стра сти личи на мртво сло во
на папи ру. Гете је писао да су стра сти пра ве
„жар-пти це”, које се стал но обна вља ју. Очи то да
живот чове ка без стра сти губи и пуно ћу и сми -
сао. Да ли је писа ње за Вас страст или потре ба да



оста ви те траг, надо гра ђу ју ћи и себе и дру ге у
неком вишем, духов ном сми слу? Зашто онда каже -
те да је писа ње „неса ни ца несрећ них људи”? 

– Наш нобе ло вац Иво Андрић је јасно при ме тио да је
нај бо љи када је у про бле ми ма живо та. А без стра сти нема
вели ких дела, оних која нешто зна че и истрај но зра че. И у
Све том писму се гово ри да су нај го ри они људи који су мла -
ки, а наш потро ше ни и мате ри јал ни свет је пре пун таквих
про сеч них људи, који нема ју лич не ста во ве, иде је, имен ску
сна гу да реа ли зу ју сво је лето ве. Питам се, сто га, може ли се
лете ти, сања ти, воле ти и досе за ти зве зда ни свод без стра -
сти. Мислим да ако је чове ку дат дар за ства ра ње, онда је
њего ва дужност да сво је спо соб ност дели са људи ма, јер
није чове ку дата вред ност без неког дубљег и вишег раз ло -
га. Нај го ре би било за ство ре ни свет да пти ца не кори сти
кри ла, јер тада она пре ста је да буде пти ца и госпо дар
неба. Веру јем да човек, како гово ри Ниче, тре ба да буде
то што јесте, али да буде. Или оно што мудро гово ри мој
про фе сор и вели ки при ја тељ Ђуро Шушњић да с оним
што је нај вред ни је код чове ка он не сме да пра ви ком про -
ми се. Тру дио сам се да то имам на уму када сам ства рао
сво ја дела и живео реа лан живот. 

ƒ У Вашим фило зоф ским есе ји ма више пута сте
забе ле жи ли да је „рас пе ће при род но ста ње чове ка”.
То потвр ђу ју и јуна ци при ча које пише те... 

– Зар у при лог томе не гово ри и нај ве ћи сим бол хри -
шћан ства – крст! Човек је про ла зан, а тежи бесмрт но сти,
има димен зи ју и неба и духа, а земљи га вуку наго ни тела.
Биће је које воли до само жр тво ва ња, али и оно које може
стра сно да мрзи до кра ја живо та. Реа лан је у већи ни дана,
али се често пона ша и на крај ње ира ци о на лан и нера зу ман
начин. Човек је биће и вере и уто пи је и наде, сна и без на ђа,
све је то сат ка но и поме ша но у тело и кора ком мало биће,
које се одва жи ло да поку ша да спо зна тај ну Твор ца и вели -
чан стве ни космос. Зато је за мене сва ки човек и див-јунак и
биће-пада. Исто вре ме но. Мислим да то при род но рас пе ће
могу да пре ва зи ђу мудри људи, гото во бес те ле сних потре ба
и рет ки све ти те љи који хода ју земљом, али никад ни код
њих то жеље но и воље но ста ње није трај но, под ло жно је

про па да њу и
супрот но сти ма
све тла и таме, духа
и тела, лета и пада.
Ми оста ли, обич ни
људи, ако смо
миса о ни види мо
толи ко раз ли чи тих
нивоа сва ко днев не
и сва ко ми нут не
рас по лу ће но сти
чове ка као био ло -
шког, соци јал ног,
етич ког, исто риј -
ског, духов ног и
веру ју ћег бића.
Песник, фило зоф и
све ти тељ ста ње
људ ске душе боље

и јасни је сагле да ва ју и пре ма свим чове ко вим рас по лу ће но -
сти ма одно се се на умет нич ки, миса о ни или духов ни начин.  

ƒ Ваша нова књи га носи назив „Човек и тај на”. Да ли
је, упра во, човек тај на или је тај но ви та њего ва
потре ба да ишчи та себе, да се при бли жи Богу, на
вре ме откри је соп стве не потен ци ја ле или тек сво ју
конач ност, нај ве ћу љубав ни цу у живо ту – смрт?

– Човек је за мене нај ве ћа инспи ра ци ја, јер сам и сам
човек од крви и меса, и живим са људи ма. Како са они ма што
су зау век оти шли тако и са они ма који су бли ско ту око мене.
Схва там да је Човек јед на од нај ве ћих тај ни. Насто јим да
одго нет нем коли ко могу самом себи себе и кроз себе и оста -
ле људе. Није то лако и нисам уоп ште сигу ран коли ко у томе
успе вам. Нека да ми се учи ни да сам још на почет ку. И што
више спо зна јем људе, све боље могу да спо знам мисао јед -
ног од нај ве ћих Срба – Нико ле Тесле, који је гово рио да нај -
ве ћу врли ну и етич ку вред ност коју човек тре ба да има пре -
ма дру гим људи ма јесте – сами лост. Када се добро спо зна
човек онда све што поје ди нац чини, ура ди или пред у зи ма
чове ку јесте лак ше схва тљи во, али није и при хва тљи во, наро -
чи то ако гово ри мо о злу, јер је човек пре све га биће које је
одго вор но за сво је дело ва ње, за пуно ћу свог живо та и живот
око њега, као и за ста ње сво је уже и шире дру штве не зајед -
ни це. То што је човек биће сло бо де или сло бод ног избо ра
јесте њего во још јед но рас пе ће, а с дру ге стра не, тако је
чове ку иска за на нај ве ћа почаст и искре на љубав Твор ца међу
свим ство ре ним бићи ма. Када је реч о одно су ства ра ла штва
и смр ти, иако делу је у први мах пара док сал но, сма трам да је
за сва вели ка дела људ ског рода у довољ ној мери заслу жна
смрт, одно сно јасно зна ње теле сног чове ка да је про ла зан и
вре мен ски огра ни чен.  

ƒ Потра га за сми слом, беле жи те често, једи на је
кон стан та у живо ту сва ког од нас. После толи ко
вре ме на про ми шља ња, и чове ка и све та око њега,
шта и даље изми че Вашим мисли ма и скри ва се од
сво је вр сног уну тра шњег ока? На која то пита ња
још нема те одго во ре?

– „Сми сао живо та на земљи може се ова ко дефи ни са ти
– раз ви ја ти сво је ја, ради ти оно зашто је човек спо со бан. То
је потре ба за људ ско биће, први закон нашег живо та”, гово -
рио је Тома Кар лајл. Нема фило зо фа, љуби те ља мудро сти,
који није на неки начин поста вио пита ње сми сла и циља
посто ја ња. Фило зо фи егзи стен ци ја ли зма, који су ми дра ги,
гото во да на томе гра де посту ла те сво је фило зо фи је. Али
себи и сви ма нама поста вљам пита ње: Госпо де шта си хтео
са људ ским родом и са сва ким од нас поје ди нач но? Човек је
ујед но и див-јунак и сигур ни губит ник космо са, јер једи ни
зна да је теле сно смр тан, а не може спо зна ти ни свој поче -
так ни свој крај. Није ли то све можда нека космич ка игра.
Зани мљи ва, доду ше, сила ма неба, али чији је улог сва ки од
наших поје ди нач них живо та, а опет осно ва живо та јесте
Хри сто ва љубав, и та космич ка игра није сигур но с лошим
пла ном. И тако човек изме ђу кора ка, мисли и хлад них зве -
зда хоће и поку ша ва да осми сли сво је посто ја ње изме ђу две
тај не. Не сме се чове ку откри ти сми сао и циљ игре јер би
све изгу би ло чар и сва ки сми сао. Човек нема сигур ног
(раци о нал ног) одго во ра ни на јед но истин ски (онто ло шки)
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важно пита ње. Фило зо фи се не чуде нео бич ним него обич -
ним ства ри ма, оно ме да посто ји нешто, а не да посто ји ни -
шта. Погле дај те савр шен ство прста или ока, па ко онда мо -
же да истин ски спо зна ту тај ну настан ка све та и сам чин
ства  ра ња?! И како да у доли ни тај ни живи без бри жно човек
када му је Бог даро вао мисао, вре ме и наду?! 

ƒ У посве ти Ваше књи ге сто ји – „Суви ше је мало
места у сазве жђу вели ка на све та, све оста ло је сре -
ди на, истост, пад и зау век забо рав”. Како се Ви, у
дана шњем све ту нару ше них вред но сти, бори те про -
тив про сеч но сти? А опи ре те забо ра ву?

– Сва ки вели ки циљ и дело тра же људ ску посве ће ност,
као и ору ђа којим се та вред ност може дости ћи. Блох је
рекао, када су се неки жали ли да не могу добро раз у ме ти
Хеге ла, да онај ко хоће да савла да море мора да зна да веже
мор нар ске чво ро ве. Када спо зна те да има те дар и да може -
те пости ћи оно до чега вам је ста ло, онда то мора да поста -
не ваш позив, страст и сми сао, а не само посао и про фе си ја.
Наше вре ме, нажа лост, лежи на обма на ма и лажи ма, где се
гово ри и про по ве да да се могу учи ни ти вели ка дела без
напо ра, рада и посве ће но сти. То је савре ме на лаж, јер све
што је постиг ну то на људ ској пре ва ри, опсе ни и колек тив ној
обма ни брзо ће као мор ска пена и да неста не, без неког
видљи ва тра га, јер у себе не кри је и не садр жи онто ло шке
рав ни чове ка, које су увек ван вре ме не и трај не. Човек ства -
ра лац, умет ник и фило зоф мора да тежи, како каже Гете у
„Фау сту”, нај ви шим виси на ма и нај ду бљим дуби на ма све та,
а само је Госпо ду зна но докле ће поје ди нац и ствар но да
стиг не. Уоста лом, није сми сао живо та циљ него путо ва ње до
њега, зато тре ба да (за)воли мо сво је путо ва ње, а не да само
„сле по гле да мо” у циљ. Упра во је циљ – путо ва ње.   

ƒ Фило зо фи твр де да је зна ње моћ. И Досто јев ски
је вапио – „Само да не умре вели ка мисао!” Како
учи те буду ће офи ци ре да про ми шља ју свет? 

– Човек који је нај ви ше обда рен има нај ве ће и дру штве -
не оба ве зе и космич ке миси је, јер тамо где је људ ска сло бо -
да нај кри ла ти ја и зре ла, таква лич ност мора да под но си
терет вођ ства. Кон фу чи је саве ту је: „Награ ђуј те људе који
вре де и под у ча вај те оне који су спо соб ни и све ћете их ка
добру усме ри ти.” И даље гово ри: „Учи те љев пут се сво ди на
ово: стро гост пре ма себи, бла гост пре ма дру ги ма.” Када би
мно ги учи те љи били такви то би била пла не тар на, космич на
и наци о нал на сна га, коју нијед на заве ре нич ка сила не би
могла дове сти у пита ње, јер би људи иде је деструк ци је и
уру ша ва ња чове ка, зајед ни це и дру штва, тешко при хва та ли.
Мла ди људи су увек цвет живо та, све оно неви но и вред но
што зајед ни ца посе ду је. Имао сам при ви ле ги ју и част да рад -
ни век про ве дем у вој ној шко ли, с разних ста на клу пе – и као
уче ник и пито мац, и као аси стент, настав ник и про фе сор. У
свом педа го шком, учи тељ ском раду насто јим да сту ден ти
виде и спо зна ју неви дљи во, јер онај који само очним видом
сагле да ва свет око себе, запра во, ништа и не види, јер
мудра ци све та затва ра ју теле сне очи да би боље виде ли. Код
сва ког уче ни ка тамо где има дуби не и потен ци је учи тељ тре -
ба да гаји и раз ви је кре а ци ју, радо зна лост и страст спо зна је.
Вој на ака де ми ја је стра те гиј ска цели на у Вој сци, али као да
то неки не могу и не желе да схва те или нема ју довољ но

дуби не да про ник ну у ту исти ну. Истин ска шко ла мора да
ство ри усло ве да у њој расту буду ћи горо ста си на ро да, јер
јед ну инсти ту ци ју не чине само згра де, књи ге и лабо ра то ри је
већ уче ни ци и настав ни ци који ма се шко ла по но си и пред
буду ћим вре ме ном дичи. Вред ни ји су Пупин, Те сла и Милан -
ко вић него мно га села и гра до ви. Шко ла мора да мла де људе
вас пи та ва, пре све га на лич ном при ме ру на став  ни ка.

ƒ Чини се да је данас, у вре ме савре ме них кому ни ка -
ци о них тех но ло ги ја, интер не та и дру штве них мре -
жа, човек не само пре за си ћен инфор ма ци ја ма, него
више но икад оту ђен од само га себе, сво је сушти -
не и при ро де, али и од оста лих људи. Шта га изне -
на ди када се погле да у огле да ло?

– Да је још аутен тич но жив. Да још није постао само
гола ими та ци ја живо та, толи ко сив и оби чан број да ни лице
сво је не може да пре по зна. Човек сва ко дне ви це купо ви ном
сит них удоб но сти живо та и жељом да буде део исто и ме не
гоми ле след бе ни ка ужи ва ња учи нио је да је изгу био и себе и
свој коло рит и боју и име и душу, тако да се мали и сит ни до -
би ци дана увек пла ћа ју вели ком ценом – на кра ју поје ди нац
губи пот пу но себе и поста је себи одви ше стран. Убе ђен сам
да је дана шњи човек тех ни ке, дру штве них мре жа, згр та ња
мате ри јал ног и углав ном непо треб ног бла га изгу био око и
сми  сао за оно што је нај бит ни је и отврд нуо срце за оно што
је људ ско и нај пле ме ни ти је, и да су то у вели кој мери раз ло зи
зашто све зајед ни це све та има ју про бле ме и што ће Земља
поста ти све мање лепо место за живот. Нема истин ске зајед -
ни це све та где вла да его и стич ко и хедо ни стич ко биће. Човек
је рођен за дава ње и под виг живо та, а не само за ужи ва ње и
тро ше ње, јер зна се где завр ша ва ју зајед ни це сла сти.  

ƒ Пише те о љуба ви и при ја тељ ству, о про ла зно сти,
уми ра њу, стра да њу и веч ном пона вља њу ства ри.
Нерет ко раз ми шља те и о злу. Потвр ђу ју ли Ваши
јуна ци Милан, Нико ла, Сте ван, Петар..., нео бич но
обич ни људи које сва ко днев но сре ће мо, мисао нашег
соци о ло га Ђуре Шушњи ћа да се мате ри јал не вред но -
сти при поде ли ума њу ју, а духов не уве ћа ва ју, да у
сва ком од нас чучи мали Бог, доду ше у бла ту. Може
ли, у конач ни ци, љубав спа си ти свет? 

– Ако свет опста не то може једи но на лепо ти, љуба ви,
вери и нади. Наш бог је Бог љуба ви и зато љубав и може и
мора да спа си свет. Човек мора сво јим живо том да аутен -
тич но све до чи о зави ча ју чове ка и њего вом лету. Упр кос
лошем вре ме ну и сва ко ја ким људи ма, никад човек не сме да
при ста је на зло у себи и чиње ње зла у све ту, јер тада истин -
ски уми ре још један човек под капом небе ском. Моји јун ци
насто је да, пре све га, буду добри, пле ме ни ти људи и да као
и сва ки ство ре ни човек сто ич ки поне су и под не су свој крст
и сво је рас пе ће и да га, коли ко је људ ски могу ће, достој ни је
и уздиг ну ти је носе. Можда је то усправ но хода ње кроз
живот и истин ски сми сао нашег посто ја ња да све до чи мо
сво јим живо том о људ ском узле ту и да пока же мо они ма иза
нас пут и сми сао људ ског путо ва ња. Када је реч о чове ку све
је исто само се мења ју поје ди нач ни људи и лич на име на, али
сва ки човек је непо но вљи ви свет за себе. О тој људ ској тај -
ни насто јим да све до чим...ƒ

Вла ди мир ПОЧУЧ 
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