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По што ва ни при ја те љу*,

Бра ни че во на сто ји да очу ва кон цепт ак ту ел них те ма-
та, ко ји је већ не го ван у прет ход ним бро је ви ма на шег ча-
со пи са, а то зна чи да на ста вља да под сти че пре и спи ти ва ње 
књи жев не про шло сти у нас. Ин си сти ра ју ћи на то ме, из ви-
ше раз ло га, а по себ но у не ко ли ко по след њих те ма та, Бра-
ни че во по ста вља пи та ња, тра жи од го во ре, из ра жа ва чу ђе-
ње и упор но и стр пљи во ну ди про стор за огла ша ва ње свим 
оним ства ра о ци ма и ис тра жи ва чи ма ко је му чи за бо рав 
и иг но ран ци ја го ру ћих про бле ма са вре ме не срп ске књи-
жев но сти, да се огла се и про го во ре о по след њим ства ри ма 
(Бран ко Ла за ре вић). 

*) Позвани на сарадњу: Богдан Поповић, Слободан Владушић, Пре-
д раг Палавестра, Зоран М. Мандић, Мирослав Лукић, Адам Пу-
сло јић, Аца Видић, Марко Паовица, Владимир Копицл, Ненад 
Ша по ња, Јован Пејчић, Маринко Арсић Ивков, Васа Павковић, 
Вла ди слав Бајац, Мирослав Јосић Вишњић, Гојко Тешић, Јовица 
Аћин, Весна Рогановић, Срба Игњатовић, Јовица Стојановић, Ра-
до слав Војводић, Љиљана Пешикан Љуштановић, Михајло Пан-
тић, Александар Јерков, Драган Јовановић Данилов, Гордана 
Ђи лас, Зоран Ђерић, Радивој Станивук, Саша Ћирић, Емир Ку-
сту рица, Предраг Чудић, Милан Орлић, Добрица Ћосић, Јован  
Зи влак, Вуле Журић, Ласло Блашковић, Мило Ломпар, Славко 
Гор дић, Владимир Јагличић, Милета Аћимовић Ивков, Бранко 
Пир гић, Јован Делић, Славица Јовановић, Биљана Миловановић, 
Ве ли ша Јоксимовић, Сава Дамјанов, Тихомир Брајовић, Радивоје 
Ми кић, Бранко Кукић, Гојко Божовић, Миодраг Павловић, Ми лу-
тин Петровић, Марко Недић, Милован Марчетић, Мирољуб Ми-
лановић, Срђан Ваљаревић, Иштван Беседеш, Анђелко Анушић, 
До брило Аранитовић, Мирослав Цера Михајловић, Славица Га-
ро ња-Радованац, Љубиша Рајковић Кожељац, Слађана Илић, Бо-
јан Јовановић, Дамир Јоцић, Александар Костадиновић, Горан 
Ма кси мовић, Данијела Костадиновић, Снежана Божић, Љубиша 
Митровић, Дејан Милутиновић, Александар Б. Лаковић, Горан 
Миленковић, Миливој Ненин, Предраг Стајић, Коста Лозанић, 
Жив ко Николић, Димитрије Тасић, Зорана Опачић, Слободан Зу ба-
но вић, Петар Цветковић, Мићо Цвијетић, Саша Радојчић, Све тозар 
Радоњић Рас, Душан Стојковић, Душан Стошић, Станиша Тут њевић, 
Даница Вујков, Срђан Марковић, Добривоје Јефтић, Ти хомир 
Нешић, Саша Хаџи Танчић, Горан Петровић, Зоран Пешић Сигма, 
Станиша Нешић, Иван Негришорац, Радивој Сто канов, Мирко 
Демић, Драган Жунић, Фрања Петриновић, Не бојша Васовић, 
Борис Лазић, Ратомир Дамјановић, Милосав – Бу ца Мирковић, 
Бошко Томашевић, Петре Крду, Балша Рајчевић, Љи љана Шоп.



6

Бра ни че во, и овом при ли ком по зи ва, нај ши ри мо гу ћи 
круг пи са ца, кри ти ча ра, про фе со ра, да узму уче шћа као 
са рад ни ци у пр вом дво бро ју Бра ни че ва за 2011. го ди ну, 
и про го во ре о из ве сним по бро ја ним про бле ми ма срп ске 
књи жев но сти, о на из глед не из ра зи вим ста њи ма, ко ја су за-
тр па на пла ни на ма књи га, бр дом за бо ра ва, усред пат ње и 
те ско бе и та ко бли зу тај ни на ше књи жев но сти.... 

Пред ло же на те ма за раз го вор (пр вог дво бро ја Бра-
ни че ва за 2011; од стра не Го спо ди на Бе ла ту ка дру за – Ми-
ро сла ва Лу ки ћа) – гла си: ПИ ТА ЊА, ЧУ ЂЕ ЊА, НЕР ВО ЗЕ, 
(ПРЕ)ВРЕД НО ВА ЊЕ. Ве ру је мо да на ову те му има то ли ко 
то га да се ка же и на пи ше, из Ва шег угла, да ка ко. 

Оче ку је мо Ваш при лог до два штам пар ска та ба ка, нај-
ка сни је до 20. 01. 2011. го ди не. Адре са ча со пи са је: Цен-
тар за кул ту ру По жа ре вац (за ча со пис Бра ни че во), ул. Јо-
ва на Шер ба но ви ћа бр. 1, 12000 По жа ре вац. Елек трон ска 
адре са: ebra ni ce vo @na dla nu.com.

Глав ни и од го вор ни уред ник Бра ни че ва
                                           Алек сан дар Лу кић 
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М. Л. БЕЛАТУКАДРУЗ

ПИТАЊА,ЧУЂЕЊА,НЕРВОЗЕ,
(ПРЕ)ВРЕДНОВАЊЕ

 
Про шлост је нео пи си ви ру до коп ни за на сла га, ко ји 

тре ба ови дља ва ти и под вр га ва ти ја ким сно по ви ма све тло-
сти. Хо ће ли се по ја ви ти кри тич ки ду хо ви, ко ји су „на шти-
мо ва ни“ на по се бан на чин, и ко ји има ју ја ке ди оп три је 
кроз ко је гле да ју и ви де, и оно што ге не ра ци је ни су хте ле 
да ви де, и оно што још ни је ви ђе но? Све тре ба под врг ну-
ти те мељ ној кри ти ци, а по себ но пе сни ке и умет ни ке дру ге 
по ло ви не 20. ве ка, ства ра о це уоп ште, код нас, учи ни ти ви-
д љи ви јим сва та си дра ко ја су ба ца ли да се уко тве, сва та 
њи хо ва при ста ни шта, и све те њи хо ва при нуд на, из ну ђе на 
од мо ри шта. Јер та од мо ри шта ве ли ка на тзв. би ро крат ске 
књи жев но сти, то су спо ред ни ко ло во зи умет но сти. Зам ка 
Си сте ма. Стра шна ме ста где се за рад ужи ва ња до пу шта ло 
ду ху да узме пра вац нај ма њег от по ра и да усме ри пра мац 
где му је нај лак ше и да се ту уси дри. Иако су и ре ке и мо-
ре и је зе ра, жи вот и енер ги ја, те кли и те кли, да ље и да ље. 

Ви на вер је твр дио да исто ри ју срп ске књи жев но сти 
тре ба по но во на пи са ти. Твр дио је да ми дру ге књи жев но-
сти осим би ро крат ске је два да има мо!

У сва ком слу ча ју, Ви на вер ни је био уса мљен и је ди ни, 
у уве ре њу да исто ри ју срп ске књи жев но сти тре ба по но во 
на пи са ти, а са тим у не по сред ној ве зи, от по че ти и ду го-
тра јан и му ко тр пан по сао вред но ва ња и пре вред но ва ња у 
на шој ли те ра ту ри.

Су ви ше је окле ва ња, окле ва ња, од ла га ња, од ла га ња, 
за бо ра ва! Су ви ше је про шло сти! Су штин ске про шло сти, 
стра вич не и над моћ не, ко ја на сту па као бес крај на ли ти ја! 
Шта је на ша са да шњост већ го ди на ма?

„Са да шњост је про ду же ње про шло сти. Бу дућ ност 
је про ду же ње са да шњо сти. Да нас је су тра и су тра би ће 
да нас.“

Још увек про шлост у на шој кул ту ри и ли те ра ту ри и 
дру штву игра глав ну уло гу!

Да го во ри мо отво ре ни је и је зи ком ра зу мљи ви јим: зар 
је мо гло би ти ве ли ких пе сни ка у јед ном дру штву ка кво је 
би ло на ше у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, где су ли ти ја исто-
ри је и тзв. шта фе те ри го ро зног јед но у мља по ти сну ли тзв. 
ду хо ве срп ске ре не сан се са по че та ка 20. ве ка? Ко је тај, 
ако га је и би ло, ко ји је мо гао да по се ти „све пре де ле свог 



8

ду ха, и дру гих ду хо ва, и да се из ви је да ле ко из над се бе у 
ове веч не ства ри, и да иде у ду шу свих по ја ва и, одав де 
сву да, да се вра ти на траг у сво је ле жи ште, и из ра зи и уоб-
ли чи: то је дух ко ји је ве ли ки и сло бо дан, и он је тај ко-
ји за ла зи у веч но и не ми нов но. Он се де ша ва и деј ству је 
ка ко се де ша ва ју и деј ству ју жи вот и при ро да. Ре флек то-
ри та квих ду хо ва мо ра ју по це ло куп ном ком плек су. То су 
хра бри, сме ли ле то ви ко ји тра же и са оп шта ва ју, не ве за но, 
сво ја тра же ња. Жи ве ћи и де ша ва ју ћи се у пан де мо ни ју му, 
и у па нан ге ли ју му, и у мар ти ри ју му, и у еуфо ри ја ма, ек-
ста за ма, ми ро ви ма, умрт вље њи ма, уда ра ју ћи у све стру не 
свет ске хар фе и у ор гу ље са хи ља да ма це ви – они уди шу 
цео жи вот, те ку то ком све га, и из да ју од се бе об ли ке ко ји 
но се жиг ду хов ног зла та…“ (Бран ко Ла за ре вић) 

Не шљи ве и ра ки ја, срп ски опа нак и во, срп ски бренд 
је из гле да – За бо рав, не ис цр пан, зар не? „За бо рав је сред-
ство јед на ке раз ме не“, пи ше Ва ле ри по во дом пат ње, из ван-
ред но сти пат ње. („Пат ња је из ван ред ност јед не осе ћај но-
сти – јед на ствар по сто ји ко ја је ја и не ја – друк чи ја од 
ме не у ме ни. – Не по бит но као ја. / И јед на вр ста дру гог ја 
ко је те жи да под ре ди то ја – је дан осе тљив до га ђај ко ји те-
жи да уни шти дру ге, њи хо во про сеч но по сто ја ње као и њи-
хо ву мо гућ ност. / Пат ња окру жа ва ње да ле ко ја сни је не го у 
ужи ва њи ма. / Не у мо љи во оба сја ва ње, та ко свој стве но јед-
ном де лу. / Па жња при нуд на, хра ње на на мо ју ште ту (не-
по зна том чи ње ни цом). / Спре ча ва ње јед на ке раз ме не ко ја 
је пра ви ло и сло бо да док је пат ња не ред и сте га.“ 

За бо ра ва има то ли ко у на ма, у сва ком по је ди нач но, у 
на шој кул ту ри, по ли ти ци, про све ти, исто ри ји и књи жев но-
сти. По себ но у књи жев ној исто ри ји, књи жев ној кри ти ци, 
пе ри о ди ци. За бо рав је та ко ра ши рен, де ло тво ран, чи ни лац 
ко ји омо гу ћа ва је дан ток, ко ји је по не ка да по губ ни ји од 
по вод ња. За бо рав омо гу ћу је не ред и ужи ва ње и до ми на-
ци ју су ро га та и фал си фи ка та. За бо рав је узрок, на јед ној 
стра ни, ужи ва ња, а на дру гој – пат ње.

„Са мо пат ња ме ња чо ве ка – пи ше Си о ран у јед ној од 
сво јих пр вих књи га – сва дру га ис ку ства и фе но ме ни не 
успе ва ју да су штин ски про ме не не чи ју при ро ду или про бу де 
из ве сне скло но сти да би га ин те грал но тран сфор ми са ли.“ 

Ка ква је срп ска књи жев ност у по след њих сто ти нак 
го ди на? Опи су ју ћи сво је нер во зе, са свим искре но, Бран-
ко Ла за ре вић пи ше (Књи жев не но ви не, 183 /2. IX 1962/, 7; 
или, в. у Са бра ним де ли ма, књ. V, За вод за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства, 2005, 445): „Оно што нај ви ше од ли ку је и 
на шу и стра ну мо дер ну, то је што сви до бро пи шу али ни ко 
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круп но не ства ра. Ни ве ла ци ја је; све јед но дру гом до уши-
ју нај ви ше. И без ика квог вођ ства. Оту да и то ли ка по ја ва 
гру па: ‘ја та’ , ‘кру жо ка’ и по ја ва де цен тра ли за ци је. Књи-
жев ност ни је под ја ком во љом ка квог во ђе. Раз би ла се у 
гру пи це пре ма лич ним ин те ре си ма и љу ба ви ма.“

Ка да упо ре ди те то што Ла за ре вић пи ше, об ја вљу је 
спо ра дич но, 1962. го ди не, са свим оним што су мно ги дру-
ги срп ски кри ти ча ри на пи са ли, ре ци мо, у пе ри о ду 1900–
2010, ис па да да је Ла за ре вић био да ле ко ви ди ји од мно гих 
дру ги, чак ви зи о нар.

Ни је ли овај тра гич ни кри ти чар у пра ву и кад ова ко 
не што твр ди?

„Кад мла ди са ња ју, ста ри спа ва ју, сред њи вла да-
ју: ства ри из обич ног жи вот ног пла на још нај бо ље иду. 
Јер, нај зад, др жа ва нај бо ље га ран ту је лич но сти сло бо-
ду кад ни је у ру ка ма скле ро ти ча ра и мла дих пу сто ло ва и 
екс пе ри мен та то ра.“

На рав но, Ла за ре вић је био у пра ву и ка да је ова ко 
оцр тао јед ног од пред став ни ка тзв. уни вер зи тет ске књи-
жев не кри ти ке, ро до на чел ни ка тзв. „виц кри ти ке“ у срп-
ској књи жев но сти?

„Љу бо мир Не дић кри ти чар: ње го ви су ме ци би ли дум-
дум ко ји су, да би жр тва ду же из ди са ла, би ли упра вље ни у 
тр бух.“

Ка кав је удео и учи нак те тзв. уни вер зи тет ске књи-
жев не кри ти ке кроз чи тав 20. век, а по себ но то ком дру ге 
по ло ви не ве ка, до да на шњих да на? Ни је ли и то јед на од 
не до вољ но ра све тље них те ма, та бу те ма?

Вр ло је ма ло срп ских пи са ца би ло спрем но да про го-
во ри о тро гла вој мо ћи срп ске књи жев не кри ти ке у дру гој 
по ли ви ни 20. ве ка, а зна се и за што, али и та се исти на не-
ка ко ве што за о би ла зи.

Шта је, у ства ри, ју че и да нас, тзв. но вин ска књи жев-
на кри ти ка, код нас? Ефи ка сно на ме тач ко ору ђе из да ва ча, 
пар ти ја, ин те ре сних гру па, ин фе ри ор них уред ни ка?

„Је дан низ на ших ма лих кри ти ча ра у днев ним ли-
сто ви ма и ча со пи си ма: млин чи ћи с из ло мље ним зуп-
ци ма ко ји хо ће да ме љу ко сти са мо ве ли ких пи са ца“ (Б. 
Ла за ре вић).

Прин цип ис кљу чи ва ња/укљу чи ва ња умет ни ка (и уоп-
ште ства ра ла ца из обла сти ко јој при род но при па да ју), ве-
о ма је при су тан у срп ској кул ту ри и књи жев но сти ви ше 
од јед ног ве ка. За што је то та ко? Због га је ња, ра са ђи ва ња 
и не го ва ња за бо ра ва? Ко ме је да то пра во да ис кљу чу је и 
укљу чу је и у име че га? Сум њи ви ма, нај че шће, спо до ба ма 
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ко је не ру ко во де љу бав и ве ро ва ње, већ мр жња, гор дост, 
са мо љу бље, грех.

Нај ма ње је у срп ској књи жев но сти би ло оних ко ји ма 
су љу бав и ве ро ва ње по мо гли да нај ви ше по диг ну вео и 
отво ре две ри „са та ја на. Мр жња ско ро осле пљу је. Гор дост 
усред сре ђу је са мо на се бе. Охо лост је рђав кључ. Са мо љу-
бље је пре у ско. Грех је већ дру га ствар. Он по зи ва де мо не, 
а ови, иако не га тив но, отва ра ју ви ди ке.“
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Бран ко ЛА ЗА РЕ ВИЋ

МОЈЕНЕРВОЗЕ

I   НА ШИ И НА ШЕ

Оно што нај ви ше од ли ку је и на шу и стра ну мо дер ну, 
то је што сви до бро пи шу али ни ко круп но не ства ра. Ни-
ве ли за ци ја је: све јед но дру гом до уши ју нај ви ше. И без 
ика квог вођ ства. Оту да и то ли ка по ја ва гру па: „ја та“, „кру-
жо ка“ и по ја ва де цен тра ли за ци је. Књи жев ност ни је под ја-
ком во љом ка квог во ђе. Раз би ла се у гру пи це пре ма лич-
ним ин те ре си ма и љу ба ви ма.

* * *
Кад мла ди са ња ју, ста ри спа ва ју, сред њи вла да ју: ства ри 

из обич ног жи вот ног пла на још нај бо ље иду. Јер, нај зад, др жа-
ва нај бо ље га ран ту је лич но сти сло бо ду кад ни је у ру ка ма ста-
рих скле ро ти ча ра и мла дих пу сто ло ва и екс пе ри мен та то ра.

* * *
Љу бо мир Не дић кри ти чар: ње го ви су ме ци би ли дум-

дум ко ји су, да би жр тва ду же из ди са ла, би ли упра вље ни у 
тр бух.

* * *
Ка ко је Скер лић умро без те ста мен та, за ње го во на-

след ство при ја ви ла се сва род би на, мно ги не за ко ни ти си-
но ви и чи та во кр до књи жев ни ка ко ји су му ви де ли фо то-
гра фи ју. При ја вио се и Ге ца Кон, али је бр зо од у стао. Грол 
се од мах до хва тио ба кље и с њом хтео у На род ну скуп-
шти ну, али се она уга си ла већ кад је, на крат ко, ушао у њу. 
На гро бу су му ски да ли оде ло: Ја ћу на Уни вер зи тет, ја у 
Гла сник, ја у За дру гу, ја у Чу пи ће ву за ду жби ну… и ума ло му 
же на не оста де без пен зи је… Ду го го ди на по сле, кад му се 
већ и гроб за бо ра вио, при ја вио се за на след ство и Ви на вер. 
Ту ско ро је штам пао сво је раз го во ре ко је ни је имао с њим.

* * *
Ре чи – му зи ка, ор ке стар, ли те ра ту ра, по ли ти ка, стра-

ног су по ре кла и у на шем реч ни ку и у на шем жи во ту. Ти 
пој мо ви по сто је са мо као штам па не ре чи.
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* * *

На на шој пре крет ни ци кар так те ри стич на је и ова по-
ја ва: књи жев ни ци и, на ро чи то, кри ти ча ри, на ла зе се све 
ви ше на стра ни „не струч них“. Не ки зу ба ри и док то ри, на-
ро чи то ови по след њи, пи шу жи вљу и соч ни ју књи жев ност 
и кри ти ку од оних струч них уни вер зи тет ских и, на ро чи то, 
оних ко ји др же баш ту ка те дру.

* * *

За све учи те ље: на пу сти те уче ни ке пре не го што вас 
они на пу сте.

* * *

Је дан низ на ших ма лих кри ти ча ра у днев ним ли сто-
ви ма и ча со пи си ма: млин чи ћи с из ло мље ним зуп ци ма ко-
ји хо ће да ме љу ко сти са мо ве ли ких пи са ца.

II   БЕ ЛЕ ШКЕ О ДУ ЧИ ЋУ

Ду чић не иде у бит но и ап со лут но. Он не зна за ту гро-
зни цу. Он је ре ла ти вист и опор ту нист. „Свет ска за го нет ка“ 
ње му је стра на. Он тра жи ле по, и не ти че га се ка ко се зе-
мља окре ће. Он је сав у обо жа ва њу све тло сти и бо је сун ца, 
али га са мо сун це не ди ра. Ду бо ко је у сво јој при ро ди есте-
тич ки хе до ни ста и епи ку ре јац, сла до стра сник (не вер ник) 
ле по га и при јат ног. Чак ни у љу ба ви, о ко јој је дао то ли ко 
ле пих ства ри, ви ше га ди ра ле по та и ле по та же не и ле по та 
љу ба ви не го ли са ма же на и са ма љу бав. И, нај зад, и она је 
ту уко ли ко је он ту. Кад це ла чар пре ђе и пе сник про тр ља 
очи, ду бо ко у зад њем пла ну, ви ди же ну: гле, па и она је ту!

Бо жан ство, ве ра, чо ве чан ство, бе смрт но и веч но и ап-
со лут но и не про мен љи во – ле же ван ње га. Са мо по не кад 
– и то су ње го ви нај ви ши тре ну ци – за тре пе ри пред не чим 
не по зна тим и та јан стве ним, па и то због ле пог ста ва ко ји се 
има кад се пред те по ја ве ста не.

И та ле по та ни је за ње га не ки не про мен љив пра прин-
цип ства ри и не што ап стракт но не го – што је ствар но ве ли-
ко – тре пе ре ње хе до ни стич ки наг ну те лич но сти, на пе тост и 
на бре клост не ра ва и ми ши ћа ко је во ле, же ле и ужи ва ју. Јер 
је он гла дан као гроб ни ка мен пре ма све му што је у љу сци, 
на ро чи то у лич ној љу сци, вр ло то пао и сав у идо ла три ји.
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* * *

Као и код сва ког дру гог мај сто ра ре чи, и код Ду чи ћа 
се, вр ло че сто, де ша ва да из раз пре ђе из са др жа ја и раз ли-
је у пра зно. Раз лог је то ме ње го ва нео бич но ве ли ка ма шта
и, из ду ха, сил на ду хо ви тост. Акт, „чи сти акт“, пре шав кроз 
ту ма шту и дух, сна жно се пре о бра жа ва, ско ро пре о бли ча-
ва и, пре ко из ра за, ско ро ви ше и не ли чи на се бе. Јер је код 
ње га књи жев ност, умет ност све, а де ло, акт ско ро ни шта. 
Он га ско ро за бо ра вља. У сил ном ства ра лач ком на по ну и 
прав цу из ра за, раз ви ја се ско ро не при ја тељ ска опо зи ци ја 
пре ма ак ту и ствар ним же ља ма ср ца. По кат кад Ду чић се, 
у тр ци ко ју во ди чин, де ло и ср це и дух са из ра зом и ре чи 
и об ли ком, обр не за со бом да по тра жи и на ђе чи сту сво ју 
лич ност и, том се при ли ком, ве зав ши обе чи ње ни це, на и-
ла зи на ње го ве нај бо ље стра не.

* * *

Он, ствар но, ни кад не бо лу је. На Ду чи ће вом ства ра-
њу не ма жи га бо ло ва ни му ка, као ни бла жен ства и сре-
ће. Гро зни це ства ра ња су му не по зна те. У ср цу он не но си 
стра хо ту и гро зу. Из раз и реч су то ли ко не ве ро ват но сна-
жни да се са др жај са мо где-где ис по љи. Ње го во ср це не 
јед ну бо ло ви ни ти се то пи бла жен стви ма. Умет ник у чо-
ве ку је ја чи од лич но сти у чо ве ку. Есте тич ки ин те рес је 
да ле ко над пси хо ло шким ин те ре сом. Јер је Ду чић сав, сав 
умет ник. Пси хо ло га, фи ло со фа, на ро чи то ети ча ра и со ци-
о ло га, ап со лут но ниг де не ма. Он је то ли ко умет ник да му 
је умет ност из над жи во та, Бо га и чо ве ка, и исти на је са мо 
оно ли ко исти на уко ли ко је есте тич ка и умет нич ка.

* * *

Кад би имао шта да ка же, ка кав би ве лик пе сник био!

* * *

Јо ван Ду чић је не краљ не го цар на шег реч ни ка и на-
ших ре чи. Али нас он, вр ло че сто, по слу жу је ди вља ка ма 
у злат ним по слу жав ни ци ма. Он је сав у по слу жав ни ци ма.

(1932) (Од лом ци)

(Књи жев не но ви не, 183 /2. но вем бар 1962/, 7)
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НОВИМЕСЕЦ

Све је ово, углав ном, став ду ха, и ње го ви од го во ри, 
уз не ми ре но сти и гро зни це, као и стра ве, стра хо ви и сум-
ње, пред чу дом све та око нас, у на ма и над на ма. Нај ви ше 
су то пи та ња и чу ђе ња, пи та ња на ко ја не ма од го во ра, чу-
ђе ња оне вр сте ко ја су, са мим тим, ре ак ци је на за тво ре не 
тај не све га. Мно ге ства ри су по зна те три тач ке (…) ко је 
ка зу ју да се да ље ни је мо гло ићи или су по ку шај да се и то 
при ка же, па ма кар на нео д ре ђен и ма гло вит на чин. Јер се 
не пре ста но пи та о по ја ва ма са гра ни це и кра ји не. За то су 
то, по не кад, и жал бе, про те сти и ја ди ко ва ња. Љу ди ни шта 
о то ме не мо гу да ка жу, или вр ло ма ло, бо го ви не ће да се 
одре ше и, због све га то га, не што ту ге и сум ње и, још ви ше 
чу ђе ња и пи та ња, за уте ху је и не ки јад ни мир. Три хи ља де 
го ди на је про шло, на го ми ла но је мно го гле да ња и ви ђе ња, 
гла ве су се раз би ја ле о твр ђа ву не ба и чо ве ка, и си са вац 
још увек по ку ша ва да се успо ко ји по тим чуд ним, стра вич-
ним и та јан стве ним ства ри ма. И ти по ку ша ји су оно што 
је нај бо ље и што уно си, и по крај стра ве и уз не ми ре но сти, 
ипак не ки по кој ко ји из гле да као да је успех у од но су на 
пи та ња и ди вље ња и чу ђе ња. На тај на чин се за бе зек ну ти 
и за пре па сти ти, упла ши ти и за пи та ти, на по ја ве ра ђа ња, 
жи во та, смр ти, бо га, со то не, ду ха, ма те ри је, уни вер зу ма, 
до бра, зла, ци ље ва, по чет ка, кра ја – и то је за уте ху и по кој. 
Ула зи се у пот пу ну по мр чи ну и мр кло ни шта ви ло, по сле 
то га, као у спа ва ње по сле умо ра. Та не у мор на ве жба ња и 
ти испо лин ски на по ри за мо ре цео наш си стем и, са мим 
тим, до во де га у ста ње ма њих ре ак ци ја, у ат мос фе ру из ве-
сне при јат не еуфо ри је и у став еути ми је. Ра ци о на ли сти то 
не ће би ти от кри ће (он, уоста лом, и не по ста вља та пи та ња 
мно го), али ће ес ха то ло зи ма и то би ти „за у вар“, то не ко ли-
ко ужа сно твр дих мр ви ца са тр пе зе бес ко нач но га.

Ово су, уз то, још и сло бод ни и не ве за ни по гле ди ока 
и ду ха на све стра не по ве ли кој обла сти све га. Иде се, лу та 
се, кру жи. То су „по че ци“, „свр ше ци“, не до вр ше на тка ња, 
цр те жи, „тор зи“. „Ви но“ је по не кад про це ђе но, по не кад је 
она кво ка кво је, са мо ток. Вр ло је че сто то са мо ми сао у по-
ступ ку, у раз ви ја њу, у основ ној би о хе ми ји ду ха. Је дан ток 
ми сли, из вор или са мо ути ца ње, по ла зак бро да из при ста-
ни шта, или ње гов про ла зак кроз из ве стан пре део, или са-
мо ње гов при ста нак у при ста ни ште. Има ту, та ко ђе, шет њи 
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по „цар ским џа да ма“ кроз ко је су мно ги и мно ги про шли, 
има ста за ко ји ма се рет ко иде, има стран пу ти ца, као и 
ћор со ка ка. Лов је вр шен по сви ма ло ви шти ма. По не кад су 
то са мо уло вље ни тре ну ци, по не кад хи тац ко ји је обо рио 
не што што ни је би ло у ци љу, по не кад сме ра ни по крет, по-
не кад ме ха нич ки или слу чај ни.

Ово су, нај зад, за пи си. Они су до шли са све че ти ри 
стра не ду ха. То су пи та ња, ана ло ги је, уз ви ци, искре, му ње, 
пред ви ђа ња, пра ско зор ја. По не кад су то са мо оста ци гра-
ди ва од не ке ве ће и си сте мат ски је ства ри. Нај че шће ства-
ри ко је се, јер су се мо гле на зре ти, ни су мо гле да уоб ли че. 
Че сто су то иви це по ко ји ма се се ку не ке опреч но сти, или 
удар оци ла у кре мен, или, про сто-на про сто, за бе ле же на 
јед на же ља, тр зај. Та ко ђе су ту и из ве сни од бле сци чи ји се 
ни узрок ни циљ не зна ју: као она бли ста ња за ко ја твр де да 
су не по зна те фос фо ре сцен ци је.

I   ЉУД СКО

1
Бол има ту бед ну осо би ну да све усред сре ди на се бе. 

Јед но обо ље ње зу ба пре ба ци цео људ ски фронт на тај ма ли 
бе ли нерв ис под зу ба и цео људ ски ра зум се ту сро за и по-
ни зи. Сва ки, и нај ма њи са ста вак сло же не чо веч је ма ши не, 
по ву че на се бе та ко зва ног вр хов ног го спо да ра на ше ор га-
ни за ци је, по ву че га и по ста ви се би за слу гу. Јер је нај ви ши 
мо гао да бу де на нај ви шем пла ну људ ског и веч ног, па да 
га је дан удар у ла кат, у тре нут ку, ба ца у ла кат.

2
Чо век је ка дар да се, уда рив ши се о сто ли цу, то ли ко 

из бе зу ми да је раз би је. Јер се он на ви као да бо ло ве при ма 
од жи вих.

3
Шта је не за до вољ ство? Не за до во ље ње јед ног апе ти-

та: фи зи о ло шког, пси хо ло шког, еко ном ског, по ли тич ког, 
есте тич ног, етич ког…

4
Људ ска при ро да има хра бро сти да у све, сем у се бе, 

ли це у ли це по гле да. Сво ју пра ву сце ну она ни се би тач-
но не по ка зу је. Њу она ба ца у под свест. Одан де она ра ди 
и вр ши слу жбу, али је свест при ка зу је под ве лом. Та ко су 
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на ста ле на ше „сва ки да ње ла жи“ ко је су до би ле гра ђан ско 
пра во „исти на“. Ми не ма мо хра бро сти да при зна мо мно-
гу на шу ак ци ју не го је, др же ћи је, за свет ба ца мо у са свим 
дру ги об лик.

Где је исти на у Ем ској де пе ши? Зар је Тро јан ски рат 
био због ле пе Је ле не?

Чо век це лог да на ла же се бе. Мо жда, кад то га не 6и би-
ло, да би ап со лут но би ло не мо гу ће људ ско жи вље ње. И да 
је лаж од бра на од ужа сне исти не и од ужа са ко ји ле жи по 
сре ди шту на ше жи во тињ ске вр сте.

5
Мно го је лак ше по де ли ти ту ђи бол не го ли ту ђу ра-

дост. Јер, у пр вом слу ча ју има ра до сти што ми ни смо под 
бо лом; у дру гом, жа ло сти што и ми ни смо ра до сни.

6
Са мо у би ство озна ча ва да је страх од жи во та ве ћи од 

стра ха од смр ти. То је је ди на пра ва и ве ли ка по бе да над 
смр ћу.

7
Хра брост је по бе ди ти страх и, до не кле, убе ђе ње да је 

про тив ник сла би ји. Сте пен хра бро сти за ви си од сте пе на 
по бе ђе ног стра ха. Страх и хра брост су од бра на и на пад. 
Они из ви ру из истог из во ра и обра зу ју се, вр ло че сто, у 
је дан ток.

8
Са мо у слу ча ју ако смо се из ви ни ли за учи ње но до бро 

мо же мо оче ки ва ти да се не од го во ри злим.

9
Са мо жи вост, у на шем књи го вод ству, во ди са мо стра-

ну при ма ња. Стра на да ва ња је увек пра зна. Због те не рав-
но те же лич ност ис па да из та са, и ме сто чо ве ка за у зи ма 
жи во ти ња.

10
Пр ви ро ди тељ гор до сти је сла бост и не моћ; оста ли су: 

про сто та и ди вљи на. То је ма ска за скри ва ње не ду га.

11
Хла дан чо век је обич но осред њи чо век. Али он мо-

же, у да том тре нут ку у да ном прав цу, да раз ви је нео бич ну 
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енер ги ју и да успех. Јер је хла дан чо век, исто вре ме но, и 
од ре ђен чо век. Ње му је ла ко упро сти ти и ре ши ти се. Оту-
да, на пла ну обич ног жи вље ња и ак ту ел не де лат но сти, он 
је увек па мет ни ји од па мет ни јег од се бе. Њи хо ва је тај на 
у њи хо вом ап со лут ном раз у ме ва њу са мо се бе и пла на на 
ко ме су по да тој ства ри, та квог истог ве ро ва ња у то исто и 
ап со лут ног не ра зу ме ва ња и не ве ро ва ња у дру ге и дру го.

12
Има људ ских при ро да ко је су кр ти це. Те при ро де ри-

ју ве чи то по под зе мљу и са мо се та мо сна ла зе. Њи ма је 
у под све сти, у безд ни ма, у кр тич ња ци ма ду ха, дан и све-
тлост. Ова мо, у све сти и на сун цу, они су сле пи и лу та ју 
ван пу та ња.

13
Љу ди, ко ји у зно ју ли ца сво га до ла зе до сво јих ми сли, 

мно го по ла жу на њих.

14
За то што не ма бе смрт но сти на овом све ту, чо век је 

тра жи на дру гом. Та ко је ура дио и са Бо гом. Јер он увек 
ми сли на сво ју ко жу - сво је спа се ње и на про ду же ње се бе 
и по сле смр ти.

15
Кад ма ли ка же „сви смо рав ни и јед на ки”, у подсвести 

је на ме сту ве ћег и ве ли ког.

16
За вист је по ку шај за у зе ти ме сто на ме сту где се на ла-

зи онај ко ме се за ви ди.

17
Пот це њи ва ње дру гих је не све сно пре це њи ва ње се бе.

18
Чо век је же љан чо веч јег ме са и у ње го вом је ком плек-

су да му се на пи је кр ви. Ве ро ва ти да чо век мо же да се спа-
се чо ве ка, ка кав је слу чај у мно гим по кре ти ма, и то у по-
кре ти ма кад ха ра ју кри зе и кад је по моћ нај по треб ни ја, 
не спа со но сно је и не плод но. Је ди ни лек од љу до ждер ства 
је ве ра: ве ра у над људ ско или ве ра у нат чо ве ка; па и то са-
мо кад у над људ ском има „стра ха Го спод ње га“ а у ру ка ма 
нат чо ве ка „бож ји бич“ с тро стру ким оло вом на кра ју.
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19
Чо век је, пре све га, же лу дац. Пу на или пра зна зде ла, 

си тост или глад, го спо да ре чо ве ком и до ње го вих нај ду хов-
ни јих по ја ва. Ни је са мо слу чај што се со и хлеб и, по не кад, 
ви но, по ја вљу ју као сим бо ли и у чо ве ко вим нај ми стич ни-
јим ма ни фе ста ци ја ма. На за ста ви ре во лу ци ја је увек сим-
бол гла ди во ђе не на дах ну тим во ђом и на за ста ви ми ра 
сим бол си то сти.

20
Мр зе ти мр жњу: то је већ до бар по че так гра ди лач ког 

ду ха.

21
Људ ска при ро да је ско ро сва иза за сто ра ре чи, из ра за 

ли ца и мно гих дру гих чи но ва. Ис пред за сто ра из ла зи са мо 
оно што је људ ској при ро ди по треб но за сва ки да шњи хлеб 
и успех: углав ном на пад ни и од брам бе ни на го ни. Ве ли-
ко и пра во људ ско од и гра ва се на уну тра шњој по зор ни ци. 
Али та по зор ни ца ни је по крет на. Са мо ве ли ки љу ди има ју 
хра бро сти да је окре ну и да да ду чи ње ни це из уну тра шње 
ра ди о ни це умет но сти. Умет ност је је ди на ко ја одр жа ва ве-
зу из ме ђу те две по зор ни це. Да ни је ње, људ ско у на шој 
при ро ди би би ло још не по зна ти је и не и сти ни ти је. Јер је 
у на ви ци оне пр ве да да је из гле де и да сце ну од и гра ва на 
пла ну лич не ко ри сти и по нај ма њем от по ру.

На пр вој по зор ни ци је ужас ла жи. На дру гој, ужас 
људ ске исти не.

22
Сва ки је про ти ву сва ко га и про ти ву свих; сви су про-

ти ву сва ко га и свих; сви су про ти ву свих: та ко је увек кад 
ни Бог, ко ји је из над свих, ни је за све. Свет је по стао штир-
не ро вац и тра жи Бо га са мо и је ди но у се би, па и то са мо 
кад му је по тре бан. И та ко увек на ста је сме на; на ро чи то 
кад се је јед на стра жа са ма сме ни ла не са че кав ши дру гу: 
јед на је оти шла у мрак а дру га се из мра ка ни је по ја ви-
ла. Ра се се ди вљач ки гле да ју, на ци о на ли зми се раз бук та ли 
и пре те по жа ром, кла се се ухва ти ле за пр са. Su um cu i que 
се ту ма чи као гра беж и нар ци си зам је бо жан ство а вла-
да ње на го ни ма се ту ма чи глу по шћу. Ве ли ка сло бо да ни је 
сло бо да осло бо ђе ног ко ји је тра жи да ју ћи је, исто вре ме но, 
и дру гом, не го је тра же ње и узи ма ње на ра чун ро бо ва ња 
дру гих. На гра ни ца ма сво је лич но сти или, нај да ље, свог 
на ро да, за у ста вља се сло бо да и пре тва ра у цр но роп ство 
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су сед не лич но сти или су сед ног на ро да. Сва ки је око се бе 
на пра вио ки не ски зид из чи јих пу шкар ни ца све тлу ца паљ-
ба на сва ко га и све. Ве че је оти шло у ноћ а ју тро се не ра-
ђа, и у том стра шном мра ку сви тру бе у тру бе уз бу не. Сви 
ко ло се ци во де је дан на дру ги, и са мо ка та стро фе пра ште: 
еко ном ске, со ци јал не, мо рал не, по ли тич ке, и гла ву сво ју 
сва ки но си у тор би.

23
Пи ра ми да све та сто ји пра вил но са мо он да ка да су 

на њој по ре ђа не вред но сти по ово ме ре ду: ду хов но, ху-
ма ни тар но, дру штве но, по ли тич ко и, нај зад, као слу жба, 
еко ном ско.

24
Ве ли ки ства ра о ци су три ан гу ла ци о не тач ке. Ве ли ке 

епо хе, ари сто крат ске или де мо крат ске и дру ге, на сту па ју 
кад се иде пут њих.

Да на шњу три ан гу ла ци ју све та ка рак те ри ше по ста-
вља ње три ан гу ла ци о них та ча ка, на ро чи то по ли тич ких, од 
стра не ма лих. Они су сво ју тач ку узе ли за три ан гу ла ци о ну. 
Због то га је по ли тич ки свет без ви ди ка.

25
На ро ди ко ји не по ста вља ју та ко зва на ве ли ка пи та ња 

и ес ха то ло шка тра же ња – већ су, са мим тим, на па да ју ћој 
ли ни ји. Умор ни од тра же ња и не у спе ха да до ђу до ка квог-
та квог од го во ра на „веч на пи та ња“, па да ју у оча ја ње, у ле-
тар ги ју и у уте ху да не ма сми сла ни по ста вља ти ци ље ве на 
ко је не ма „ствар них“ од го во ра.

26
Ни је слу чај но да су се, по сле свих ре во лу ци ја, они 

ко ји су их во ди ли на ста ни ли у исте Акро по ле, Вер са је и 
Кре мље у ко ји ма су жи ве ли они про тив ко јих су се ови бу-
ни ли. У под све сти сва ког ре во лу ци о на ра, из у зев, мо жда, 
оног нај ве ћег, кљу је на гон да бу де оно што је оно про ти ву 
че га уста је. Ге те је до бро оце нио ка да је ка зао да „ари сто-
крат ски пси ре же на про сја ке а пра во де мо крат ско ку че 
кев ће за сви ле ном ча ра пом“. Пр ви др же пе чен ку у усти ма, 
дру ги је же ле и, кад су ја чи, из уста је из вла че.

27
Про по вед ни штво и апо сто лат ство. – Кад се бе да и 

не за до вољ ство на го ми ла ју по ра сним и кла сним ду ша ма, 
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раз ре ша ва ју се и спро во де се кроз про по вед ни ке и апо сто-
ле. Пре но што ће цар ства да се ме ња ју и да „дру га на ста не 
су ди ја“, ве ли ки по је дин ци по чи њу да бун ца ју и пред ви-
ђа ју, као ро де и ла ста ви це зи му, про ме не ко је ће на ста ти. 
Иако су про ме не и по ја ве ко је ће на ста ти још да ле ко, за 
там ним ви ди ци ма, њи хо ви их се и змо гра фи на го ве шта ва ју 
и на слу ћу ју. Они об ја вљу ју сво је не ми ре, пред ви ђа ју ура-
га не и зе мљо тре се и, јед но вре ме но, да ју пу то ка зе за пу-
то ва ња. Обич но их ни ко не слу ша. Си ро ти ња и бед ни ци, 
по ни же ни и увре ђе ни пра те их са мо и је ду њи хо ву ма ну 
не бе ску. Иако је ја сно да су они ве сни ци про ме не и да зло 
слу те, упра вља чи их не осе те – упра вља чи стиг ну увек кад 
је доц кан, из у зев у слу ча је ви ма ка да су вр ло па мет ни – не-
го их, на про тив, по мог ну. За то вре ме, рав но те жа из ме ђу 
не за до вољ них и за до вољ них је по ре ме ће на на ште ту за до-
вољ них, и на го ми ла на енер ги ја не за до вољ них, пре ко оних 
про по вед ни ка и апо сто ла ко јих је сад мно го, раз ре ша ва се 
у ре во лу ци је. И по сле, кад пр во ма са по је де и по би је про-
по вед ни ке и сва ме ста за до вољ них за у зме, по но ва та ко…

28
По сто ји ги љо ти на ко ја се че гла ве ци ви ли за ци ја ма. За-

што јед на пе ри о да не би ишла све на пред? Кад су на нај ви-
шем ви су, из ру чу ју, као до лап сво ја ве дра, сво је са др жа је. 
Ра ђа ње – жи вот – смрт; ни је т у  са мо то. Не ко ли ко на ра-
шта ја у јед ној ра си, обич но све уни шти, или дру га не ка 
ди вљи ја ра са ко ја се ко ри сти од ро ђе но шћу ових јад них 
на след ни ка ве ли ких са др жа ја, и са мим сво јим до ла ском 
уни шта ва. Да су се да ље раз ви ја ле ве ли ке азиј ске и африч-
ке ци ви ли за ци је, да је би ло раз вит ка са др жа ја не и мар ства 
Рам зе са II и фи ло зо фи је и ре ли ги је из Ба га вад-Ги те и Лао 
Цеа на истом зе мљи шту и у истом прав цу и за ових до шав-
ших три хи ља де го ди на, ко ли ко би би ло ухва ће но и ко ли ко 
дух и ду ша ис пи та ни и про ду бље ни!

Сва ка ци ви ли за ци ја поч не ис по чет ка; и то је суд бин-
ски увек та ко. Да су се оно не ко ли ко ства ра лач ких ци ви-
ли за ци ја на ста вља ле, одав но би смо се ми сло бод но ше та-
ли по све ми ру и по зна ва ли га као сво је род но ме сто. Али, 
јед на анар хи ја и ра су ло, анар хи ја, ра су ло и бе да јед ног 
или не ко ли ко на ра шта ја, за у ста ве нај ве ће са др жа је и це-
лу јед ну ци ви ли за ци ју уби ју. Има се дам тов них и се дам 
мр ша вих кра ва и не ких исто риј ских ре до ва за ко на и бе за-
ко на, ре да и не ре да. То је, ствар но, до ла зак фи зи о ло шки 
ни жих и умор них, „ср цем ма лих“ ко ји, жи ве ћи од ста рих 
са др жа ја, тро ше их, по тро ше их и, нај зад, из гу бе циљ или 
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огла се бес циљ ност све та за њих. Или до ђу хор де и гу са-
ри или на ра шта ји ко ји жи ве на на след стви ма. Или, нај-
зад, до ђу сек та ши. Они су нај ви ше по ру ши ли. Не спо соб ни 
да бу ду људ ски и оп ште чо ве чан ски, они су кон фу чи јан ци, 
бу ди сти, хри шћа ни, „Гр ци“, „Ри мља ни“, це за ров ци, гвел-
фи, вик то ри јан ци, ро ман ти ча ри, сим бо ли сти, ра ди ка ли, 
бољ ше ви ци, цр ве ни, цр ни: они су ги љо ти ни ра ли ци ви ли-
за ци је, од ру бљи ва ли гла ве и ба ца ли мо зго ве про шло сти по 
пра ши ни и на сме тли шта.

29
„Учи тељ ре че“, ка же се у Кон фу чи је вим Раз го во ри ма 

(II, 11): „Ста ро упра жња ва ти и Но во зна ти: он да се мо же 
би ти учи тељ.“ Хри стос ка же (Је ван ђе ље по Ма те ју, гл. XI-
II, 52): „За то је сва ки књи жев ник ко ји се на у чио цар ству 
не бе ском као до ма ћин ко ји из но си из кли је ти сво је но во 
и ста ро.“

30
Ства ри се ни су ро ди ле ју трос. Оне се не ра ђа ју сва ко 

под не. Ако пак је су, ствар је не кри тич но сти или те шког 
се ћа ња.

Ства ри су не ве ро ват но ствар не и, као та кве, искон ски 
ста ре. Ве ли ко „но во“ је то искон ско „ста ро“ ко је се нај че-
шће не ви ди.

Но во во ле не у ке но вај ли је и ле ни ду хо ви. Јер су се 
упла ши ли ри зни ца и там ни ца оно га што је би ло. А лак ше 
је ви де ти по след њу сли ку и про чи та ти по след њу књи гу, и 
ве за ти се за њих. А има и но во због но во га. То је су ди ти 
нај ви ше о де лу јед ног из ра за ко ји је из ло жен про па сти. То 
је ро ђе ни из вр ну ти суд или во ља за та квим су дом. Јер се 
умет ник ви ше чу је кад да ма гар ца на чо ве ку не го чо ве ка 
на ма гар цу.

И има, нај зад, и оно да ма њи ства ра лац бе жи од оно га 
што је и тр чи ка оно ме што би хтео да је.

31
Јед на ствар, по не кад, из гле да но ва са мо сто га што је 

одав но то чак вре ме на ни је из нео пред на ше очи. Дру ги пут 
за то што се, у це лом ком плек су, тoм при ли ком обра ћа па-
жња на је дан из глед на ко ји се ју че уоп ште ни је обра ћа ла. 
Тре ћи пут за то што је под ву че на по је ди ност ко ја се, пре 
то га, уоп ште ни је ни уно си ла или, и ако, уно си ла се не-
зна чај но и без кур зи ва. Нај зад, вр ло че сто и за то што „кок-
тејл“ са ста вљен на на чин ко ји за чу ђу је и што је по ку ша на 
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сим би о за еле ме на та ко ји се ис кљу чу ју. А ко ли ко пу та је 
не што но во за то што је све же из ву че но из сло је ва на род-
не ду ше а ту је нео па же но од пам ти ве ка! Или то ли ко пу-
та је не што но во за то што је „тур нир“ дру га чи ји, или што 
је не ко све же про чи тао Егип ћа не, Ин ду се или Ма јан це, и 
по чео да се слу жи њи ма, или што је си ноћ чи тао ста ро-
сло вен ске пи сце и из њих по чео да ва ди ре чи и „тур ни ре“; 
или што су, нај зад, хро но ло шки но ви уто ли ко уко ли ко су 
не по зна ти.

32
Нај че шћи је об лик „но во га“ из ме на об ли ка ми сли; не 

и са ме ми сли. Јер је пра ва ми сао увек иста и јед на као и 
са ма при ро да при ро де и чо ве ка: „го ла при ро да“ се не ме-
ња. Њу ме ња са мо ла жна ми сао или по лу и сти ни та ми сао 
или чо век ко ји не ви ди да је у га ле ри ји огле да ла. Пра во су-
тра је пра во да нас и пра во ју че. За но во је ка рак те ри стич на 
на ша лич ност, упра во оно што је у њој по вр шно и са мо-
жи во: укра си ти ло во ри ма по след њи из раз, по след њи тре-
ну так; мој тре ну так. Шта нас се ти чу ми ли јар де зве зда са 
ми ли јар да ма го ди на! Уме сто осе ћа ња и сим па ти ја и при-
ја тељ ства за веч но и ве ли ко не про мен љи во што бли ста из 
уни вер зу ма, при јат ни је је и ко ри сни је, у пре ла зним и ма-
лим пе ри о да ма ко је се сва ки час по на вља ју, уви ти се око 
се бе, по че ти са мо од се бе и по што ва ти са мо сво ју лич ност; 
пре бро ји ти пр сте сво је ру ке и не упла ши ти се пред сво јом 
ин фе ри ор но шћу; на про тив, све сти сву ко смич ку му жу на 
њу. Ен ту зи ја зам за све свет ско све сти на ен ту зи ал из ме не 
об ли ка и игре око ве ро ва ња да је у на шој во љи, или у још 
не че му сит ни јем, у мр жњи, по че так об но ве.

Но во има са мо је дан ве ли ки за да так, и тај је да од ба-
ци ра ни је но во и ста ро. То је ње го во исти ни то пра во. Али 
са свим тим „го ла при ро да“ не ма ве зе. Она је исти на и 
чин, а оно је смрт и при вид. Али ба ци ти све хер ба ри јум из 
про шло сти што је жи во и стр па ти све у из лог што је да нас: 
иста је по гре шка.

Отаџ би на пра вих, а они ни кад ни су ста ри ни но ви, ни-
је са мо у на шој ли те ра ту ри и лич но сти у њој не го је у це-
лом све ми ру.

Че сто це ла ви зи ја о све ту је „но ва“ и из ме ње на са мо 
за то што је пи сац „дру га чи је” раз ба цао под ме те и при ро ке 
и „дру га чи је“ упо тре био, или и за ме нио, ста вио на ме сто 
јед ног дру го, нео д ре ђе не на чи не, про ша сте при де ве и сва 
вре ме на.
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34
Обнова. – Глав ни ки се о ник да се упа ли ве ли ка ва тра 

Об но ве ни је са мо вра ћа ње на сна жна схва та ња ста ри не не-
го, та ко исто, вра ћа ње на при ро ду и при род ност, на ствар-
ност. „Но во“ у Об но ви је искон ски ста ро: при ро да и ствар-
ност пред на ма у ње ним нај бо љим и нај пле ме ни ти јим 
об ли ци ма и ве ли ка при ро да да та у ве ли кој ста ри ни. То је 
тај но ви дах Об но ве. Он ле жи у ве ли ким ства ра лач ким мо-
ћи ма не ко ли ко љу ди те пе ри о де ко ји су би ли спо соб ни да 
се осло бо де ака де ми зма и уста ја лих об ли ка и да сло бод но 
по гле да ју у људ ску лич ност и при ро ду на на чин ста рих. 
„Она стра на“ ства ри и по ја ва, у ве ли ким слу ча је ви ма, увек 
се на ла зи „на овој стра ни“. Тај на Об но ве је тај на сва ког ве-
ли ког ства ра ла штва; то јест тај на је јав на и пред на ма, са-
мо тре ба мо ћи осло бо ди ти се „прак ти ке“ ра зу ма, пу сти ти 
чист ра зум да се по го ди са на дах ну ћем и „уну тра шњу сли-
ку“ да ти у срећ ном тре нут ку тог на рав на ња. У то ме је ве-
ли ка ал хе ми ја Об но ве и ње ног ес ха то ло шког по ста вља ња и 
ре ша ва ња умет нич ких пи та ња. Го ро ста сност је, на рав но, у 
лич ном мо мен ту, у са мим ве ли ким је дин ка ма ко је су мо-
гле да, пре ко сво је сна жне лич но сти, све ду ујед но ме со и 
об лик Ста ри не ро ман ску сен зу ал ност, сред њо ве ков ну не-
ре ал ност и па ган ство и хри шћан ство.

35
Вр ло је не при јат но чо ве ку ући у аре ну и ба ви ти се 

пе ли ван ством. Тим ви ше се, на аре ни, све ви ше упо тре-
бља ва ју „игре“ и „три ко ви“ и што је „ве штак“, под истим 
усло ви ма, ја чи од се би рав но га и, још ви ше, по не кад ја чи 
и од ја че га. Са мо за то што је по тре ба, дру штве на и мо-
рал на по тре ба, иза ћи из гле да ли шта где се чо век слат ко 
за ни мао, и по пе ти се на аре ну, по треб но је из ло жи ти се 
ја сно сти и обе ло да ни ти „три ко ве и ука за ти на ве шта ке“. 
Јав ност се је на ви кла да ми сли да је ћу та ње одо бра ва ње. 
То ме ђу тим ни је та ко. Вр ло је чест слу чај да је ћу та ње и 
ра ди кал но не сла га ње и чак га ђе ње. Љу ди ко ји су на ви кли 
да тра же чи сто ту и ac tus pu rus све га и у све му, нај зад мо-
ра ју, у ин те ре су и на ко рист јав но сти ко ја слу ша или гле да 
чи та, да иза ђу из сво је ку ће и поч ну да бри ну и дру штве не 
бри ге, јер, они мно го број ни раз го во ри ко ји се увек по кре-
ћу кад је јед на по ја ва у кри зи, и ни су у ин те ре су умет но-
сти не го у ин те ре су дру штва. Из ме ђу две ју шко ла, од но-
сно у раз до бљу из ме ђу два ве ли ка ства ра о ца, на ста ју су ше 
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и глад. Обич но се та да на ђу ма ли љу ди ко ји, раз дра же ни 
гла дом и же ђу, по чи њу да про ро ку ју, и то је чи сто фи зи о-
ло шка по ја ва. По не кад су та про ро чан ства вр ло за ни мљи-
ва, јер је увек за ни мљи ва не по ду дар ност из ме ђу по сла ни ка 
и по слан ства. На ро чи то је она за ни мљи ва, и пред ста вља и 
умет нич ки акт, кад је искре на. Али је вр ло чест слу чај да је 
по сла ник на зе мљи ла жан и да ни од ко га ни је по слан. Та ко 
је исто чест слу чај да је по сла ник и по сле ник на ње го вом 
ра ду са мо за то ту што не зна ни шта се де си ло ни шта се 
де ша ва, и сво ју ка лен дар ску мла дост узи ма за вр ло ва жну 
чи ње ни цу и обе ле жа ва је као „но во“ и „оно што до ла зи“. 
Као Ци га нин, пр ви му је акт да уби је оца. И као Ци га ни ну, 
и ње му је мо тив вр ло уз ви шен: да узме на след ство. Тре ба 
би ти Ва ле ри па ре ћи од мах: узи мам и на сле ђу јем Ма лар-
меа, и сла ва му! Дру ги узму све од јед но га или ви ше њих, 
и од мах за бо ду у зе мљу за ста ву са мр твач ком гла вом оно-
га ко га су одра ли ста вља ју ћи по врх то га јед но по зо ри шно 
сун це ко је се ра ђа. То су за вод ни ци. Кад су та ко ро ђе ни, то 
је још и за ни мљи во. Али кад су то све сно, ка кво не у ку сно 
по сло ва ње и ка кво вар вар ско раз бој ни штво! Љу ди, кад су 
ма ли, хо ће бр зо да се обо га те. Да би се обо га ти ли, сред ства 
су по след ња умет нич ка и мо рал на бри га. Ства ра ју ли ти ме 
де ло? Чак ни ми сти фи ка ци ју. Је ли тај крст на ту ђем де лу 
кр ште ни ца за њи хо во? Зар Жи дов Имо ра лист (чу до ни је 
пу цао и на Ни чеа ко ји га је ро дио?) не мо же да се ужи ва 
ле по и без ве ро лом ства пре ма Са лам бо? Шта је по треб но 
Жи ду да по твр ди сво ју бе ле гу, да од ри че ту ђу за ко ју си гур-
но зна да је да ља од ње го ве? То су мо рал не не у ку сно сти. 
Ти ме се не бра не они ло го ри ни шта ви ла ко је су вре ме и 
њи хо ва ја ка во ља уло го ри ли у све књи жев не рад ње да одан-
де пу ца ју у све мла ђе ми мо про ла зни ке, па чак и у оне ко-
ји им не ће да за у зи ма ју ме сто. Ма ли су још ма њи кад су 
„ста ри“. Пра ве зве зде не бле де. Бле де са мо оне на пра вље не 
на плат ни ма. Ове по след ње не ка се кав же. Ни ка кве ште те 
од то га не ће би ти. Али, кад оне пр ве од ри чу јед на дру гој 
све тлост, са мо за то што су по сле и доц ни је до шле, он да се 
ове дру ге ме ша ју, и бра не ћи их, хо ће сво ју па тво ре ну или 
ла жну или по зајм ље ну све тлост да по ме ша ју са њи хо вом. 
То је њи хо ва пси хо ло ги ја, и ни шта дру го. До бро, Ге те ни је 
при мио Бе то ве на ни Вол тер Хо ме ра, и та ко да ље. То иде. 
То су ве ли чи не ко је раз го ва ра ју пре ко ве ли ке ре ке. Шум 
ре ке, и, још ви ше, шум њи хо вих би ћа не да им да се чу ју. 
Њих раз два ја це ла при ро да. Али ове веч не ка лен дар ске па-
ро ле су до сад не: на ро чи то кад се кри че исте ства ри. Че сто 
на јед но да, са мо због раз ли ке у кр ште ни ца ма, дру ги, и не 
чув ши га, ви че то исто да или то исто не, са гри ма сом као 
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да га од ри че. То је онај глу ви ко ји се ди и пи та глу вог, ко ји 
се ше та да ли се ше та, а овај раз гне вље но од го ва ра: Не, не-
го се ше там! Не тре ба, уоп ште, ре ћи не не че му. Не је из раз 
по ква ре них сто ма ка и рђа ве рад ње цр не џи ге ри це.

36
„Мла ди“ не ће да има ју ни че га за јед нич ког са „ста-

ри ма“. То је би о ло шко и фи зи о ло шко об ја шње ње, и оно 
је тач но. Јед но мла до по ко ле ње увек ми сли да сва про-
че ља по чи њу од ње га и да их, уоп ште, ни је ра ни је ни 
би ло и да, ако, уоп ште, има „злат них до ба“, то је до ба 
ко је они вре мен ски и про стор но по кри ва ју и за хва та-
ју. Али, кад се са ова ко уско ме сног мо мен та, пре ђе на 
це лу људ ску ра ван и све ста ви на чо ве чан ско-исто риј-
ски те рен, ствар из гле да са свим дру га чи је. С те тач ке, 
те сва ђе „оче ва и де це“ чи ста су ма ла ри вал ства и сва ђе 
око на след ства. „Они ко ји до ла зе“ хо ће што пре да до ђу 
и они ко ји од ла зе што ви ше да оста ну у по се ду. То, и са-
мо то. Пра ви ве ли ки са др жај је из над тих тре ња, и он не 
зна за по ко ле ња, до ба, ве ко ве, кла се, ра се, пле ме на. У 
му зе ју нај ве ћих са др жа ја сто је, јед на по ред дру ге, вред-
но сти из три хи ља де пре и две хи ља де го ди на по сле на-
ше ере. Књи га мр твих је она ко исто ве ли ка вред ност 
као и Рат и мир, и Скар ла ти мо ћан као и Стра вин ски. 
Но ви су они ко ји се бо је ста рих, и обрат но. Пра ви ни су 
ни јед но ни дру го. Њи ма је до вољ но да су ве ли ки, и из-
над су про ла зних кав ги око по се да. По треб но је про ме-
ни ти ва здух, кад је усто јан, али то не ра де го ди не не го 
про зо ри. Ме ња се вр ста спор та; али ту ни је основ но об-
лик и вр ста, не го ве жба ње са мо по се би. Ме ња ју се из-
гле ди, усред сре ђу је се ин те ре со ва ње у овом или оном 
прав цу, пре о бла чи се и ски да ју ко же и на вла ке, ра зни 
кал па ци, и ме ња ју на чин че шља ња, али ве ли ки и пра ви са-
др жај је исти. Од ато ма до ко смо са ни шта се не са мо ко ре-
ни то не го ни у спо ред ном не ме ња. У ар хе о ло шком му зе ју 
у Фи рен ци јед на еги пат ска ста ту е та же не та ко не ве ро ват-
но ли чи на Клим то ве ства ри, а раз ли ка је са мо три хи ља де 
че ти ри сто ти не го ди на! Ни ка кве раз ли ке из ме ђу ко пен ха-
шког пор цу ла на и див ног мер ме ра два пса, у Ва ти кан ском 
Му зе ју, из вре ме на рим ских ца ре ва!

37
Нај лак ше је за кљу чи ти „ста ром“ да је све ла жно у „но-

вом“ и све исти ни то у „ста ром“, и „но вом“ обрат но. Али 
има исти не и у јед ном и у дру го, и у пи та њу је, углав ном, 
онај ко ји ства ра а не вре ме и го ди не.
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Оту да је „ста ро“ и „но во“, углав ном, пи та ње по ли ти ке 
а не умет но сти. „Мла ди“ се би ју за ме ста „ста рих“. „Ста ри” 
се би ју да оста ну где су. Ка ко ме ста има до ста у про сто ру, 
нај бо ље је ста ти ма на ко је и по бо сти за ста ву. Ако је на за-
ста ви до брих ге сла, би ће устан ка.

38
За ку ска пред гозбу. – То је ло ги ка. Она је на по чет ку и 

за ма ле ства ри. Кад цар ска ми сао до ђе, ова се по вла чи да 
при др жа ва ску те.

Ова је су ви ше фор му ла, ред и не про мен љи вост да би 
мо гла да об у хва ти и ухва ти жи вот, Шта она ни је при ми-
ла? Без ма ло све нај ве ће. Број ве ли ких ства ри ко је она ни је 
при ми ла је по ра жа ва ју ћи. Ло гич но ми шље ње је обез ду хо-
вље но ми шље ње. То мо же да бу де са мо раз ми шља ње, ба-
вље ње јед ном ми шље њу. Нај о бич ни ја сен за ци ја мо га уха 
или ока је ви ша не го сва ло ги ка. Ло ги ка је, на ро чи то она 
„са вр ше на“, бе да у ко јој се на ла зе све оста ле спо соб но сти 
за ве зу са све том и чо ве ком.

Тре ба је при ми ти са мо за не ке ока ме но ти не. Два де-
сет и пет је ре зул тат од пет пу та пет (иако је то, са нај ви ше 
тач ке гле дан, јед но ко је шта). Б до ла зи по сле А, под мет пре 
при ро ка; све су то то ли ко исто исти не ко ли ко и за блу де.

Тре ба је још ви ше при ми ти за ин те лек ту ал ну пу чи ну. 
Јер, да ни је ње, сви би шко ло ва ни љу ди, на ро чи то осред-
њи, и, још ви ше, сла бо ум ни, по че ли да ми сле и свет би се 
пре тво рио у па као за ви со ке ду хо ве.

Јер овај свет ни је ство рен за ло ги ку и „ре зо но ва ње“. 
Он је су ви ше ве лик и озби љан. Је два су они за ку ска пред 
ве ли ку го збу.

39
По ле ми ке и од го во ри, ско ро увек, при па да ју не зре ли-

ма и ма ли ма; слич ни ма по зна њу и па ме ти. Па ме тан чо-
век зна да је то ба че но вре ме, не плод но, јер још ни ко ни је 
при стао да је, по сле по ле ми ке, иза шао по бе ђен. Обич но су 
по бе ди о ци. Оту да, круп ни ји дух, и кад је иза зван, а иза зи-
ва обич но ма ли, и иза зи ва да би при ве зао сво је име за овај 
ве ћи, не из ла зи на аре ну. На тај на чин, обо ји ца су за до вољ-
ни, јер ти ме ма ли ми сли да је до се гао ве ће га и ско чио до 
ње го ве бе ле ге.

40
Без на де жно је на ше бив ство ва ње. Не сло бод на је на ша 

во ља. Ни шта ми не мо же мо да пре дру го ја чи мо. Све је ван 
нас. И не па ли мо и не га си мо си ја ли цу на шег жи во та. И, 
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из тих квр га, ни ку да. Жи во том смо осе дла ни: ко зна из ко-
јих раз ло га, за што и за чи ји ра чун?

Бо го тра жи о ци су нај не срећ ни ји љу ди; на ро чи то они 
нај ве ћи, јер они, ствар но, те шко бо лу ју, и без ле ка, тра-
же ћи Све ви шњег. Нај срећ ни ји су ма ли бо го мољ ци ко ји 
оздра вљу ју по је ћи се не сре ћом, као сре ћом, оних ве ли ких.

41
Ја и сло бо да во ље: у нај бо љем слу ча ју ха лу ци на ци је са-

мо жи во сти и за ва ра ва ња „људ ске жи во ти ње“.

42
Крај ња сло бо да би би ла нај ви ше и нај леп ше људ-

ско ужи ва ње. Али ње не ма. Не ма је, јер је опа сност 
све при сут на.

43
Сло бо да лич но сти је ве ли ка и тво рач ка кад је осло бо-

ђе ње лич но сти од ње них лич них јед на чи на и стра сти. А то 
је слу чај кад она не за ин те ре со ва но по сма тра не са мо по-
ја ве не го, на ро чи то, се бе.

44
Чо век је пред о дре ђен за ро бо ва ње. Ње го ва сло бо да 

ско ро не по сто ји. Он ни је ро ђен сам. На ње му су на сла-
ге сил них ми ли о на све оп штег раз вит ка. Да се по ја ви „го“ 
не мо гу ће је. Он да би се по ја вио као је дан чо век Мак си ма 
Гор ког ко ме је ђа во од у зео све, и оста вио му са мо отво ре-
на уста. И кад би се чо век ис пео у ду хов ну стра тос фе ру 
или ву као у ис по снич ку пе ћи ну, и из ба цио из се бе кла су, 
ра су, ве ру, по ро ди цу, отаџ би ну, сво ји ну: још не пре ста но би 
био не сло бо дан. Он би још увек био роб сво је хе ми је и би-
о ло ги је и ових пет чу ла ко ја су нас сте гла и за се бе чвр сто 
при ве за ла.

45
Стра шно је ка ко се све пре тва ра у про шлост и по ста је 

про шлост. И ми са ми за се бе. Чо век сва ки дан са хра њу је 
са мог се бе. Иде, жив, за сво јом прат њом.

Ра ди рав но те же, пра ви чо век се и ра ђа сва ки дан. Во-
зи се бе сам у ко ли ца ма као мај ка де те.

46
Ки не зи су ус пе ли са три ре чи ко је за јед но има ју све га 

шест сло ва да од ре де све осо би не свог Tao (пра суп стан ца, 
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пра по че так). То су и, хи, вај, то јест не ви дљи вост, без гла-
сност, бес те ле сност. На ма је за то тре ба ло три де сет и че-
ти ри сло ва а Нем ци ма че тр де сет и де вет. А они су о тим 
по ја ва ма пи са ли пре три хи ља де го ди на. Ми, бе ли, са сва-
ким ве ком, све смо опа сни ји и не спо соб ни ји да крат ко 
име ну је мо.

47
Пра ви фи ло зоф ски си стем, а и сва ки дру ги, као за вр-

шни део, као sum mum, тре ба да да лек за под но ше ње жи-
во та. Пе шча ни су и су хи си сте ми ко ји то га не ма ју. Си стем 
без уте хе: ди јаг но за без те ра пи је. Ве ли ки си сте ми увек да-
ју ac qu i e scen tia men tis.

48
Ићи истим ко ра ком увек, сву где и кроз све: то је сре-

ћа. Vi ta be a ta ис кљу чу је ра зно вр сне ам пли ту де. Мир је у 
ни зу истих да на, јед на ких у нер ви ма, у по сту осе ћа ња и 
јед но ли че њу схва та ња.

Је дан мој ве ли ки при ја тељ не ми сли та ко. Ар ген ти нац 
шпа њол ско-ин ка ске кр ви ка же: „Све је то ше га! Сва сре ћа 
и не сре ћа до ла зи од има ња и не ма ња ју тар ње ве ли ке сто-
ли це. Бур та во ди гла ву!“

По ње му, те ло ја ши дух као сво га ко ња и, кад те ло по-
бе сни због рђа вог ва ре ња, дух тре сне о зе мљу и чо век је 
не сре ћан. Сре ћа је у до бром ва ре њу. Он да те ло ја ши дух, 
дух ја ши те ло, и све је сли ве но ујед но као у Ко ле ја но вој 
екве страл ној фи гу ри.

49
Све на ше пи та ње је пи та ње на ла же ња сре ће и бла жен-

ства на нај ни жем пла ну; на нај ни жем, јер, на нај ви шем, 
са мо нас бе да и ужас че ка ју. Тра жи ти са зна ње зна чи тра-
жи ти бо лест. Би ти са ства ри ма. Об де ла ва ти врт, под сун-
цем, са здра вим сто ма ком, и не тра жи ти ca u sa pri ma ни че-
му у то ме вр ту: – ето не ке сре ће!

50
Мо ћи осе ти ти да нас ни ко и ни шта ни ка да ни че га не 

мо же ли ши ти: по че так је пра ве сре ће.

51
Бож је, тра же ћи уза луд но, љу ди су то ли ко очо ве чи ли 

да су га раш чи ни ли у ње го вом нај ве ћем, у ван чо веч јем, и 
обо жи ли у свом, у чо веч јем или, нај ви ше, чо ве чан ском. 
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Ту пак ни је ње го во ме сто. Јер ње го во ме сто ни је та мо где 
је на ма при јат но не го та мо ода кле би нам био страх. Бо-
жан ско и бож је ни су ви ше то кад тре ба да по слу же на шим 
на го ни ма и на шим же ља ма.

52
Рав но ду шност: то је до бро но ше ње те ре та. Би ти као и 

ства ри око нас: хла дан и рав но ду шан.

53
Сва ко ју тро тре ба узи ма ти „душ“ сум ње и рав но ду шно сти.

54
Ствар ност, да. Али не она Па вла и Јо ва на ко ји је ви ди 

у ба ри и пре тво ре ну у ње го ву крв. Ствар ност уз ви ше ног и 
пра вог ко ји но си и на ла зи срж, и ви ди све ти њу у њој.

55
Кад чо век, слу чај но, при ли ком умо ва ња по ка квој 

ства ри, пот пу но за бо ра ви се бе: ка кво пра во и пра вед но 
ми шље ње!

56
Грех је, по пре вас ход ству, пр ви прин цип све та и не-

ми нов ни за кон жи во та. Гре ши се пу ним да хом и из дна 
ду ше.

57
Оп ти мист је сме шан јер је за до во љан ни чим; пе си-

мист, јер се љу ти ни на шта. Обо ји ца ве ру ју у не што што 
ни је, и игра ју се ига ра де це.

58
Досада. – Све се, по сте пе но, пре тва ра у до са ду. Она је 

уто ли ко ду бља и стра шни ја, уко ли ко је ра до зна лост би ла 
ши ро ка и стра сна. Ра до зна лост је би ла и су ви ше ве ли ка и 
бр зо се за си ћи ва ла да би зе мља и ње ни про дук ти би ли за 
њу до вољ ни. До са да, пре смр ти, жи ва је смрт. Тре ба ства-
ра ти ви ди ке и не бе са. А све је та ко ма ло. Од чо ве ка до чо-
ве ка иде мо са мо; и та ко ствар но иде мо чак и кад ми сли-
мо да иде мо од чо ве ка до Бо га или од чо ве ка до ва се ље не. 
Сву да и све са мо чо век: ова бед на на пра ва од пет чу ла ко ја 
до сад но чки љи у ва се ље ни и са зна је оно ли ко исто ко ли ко 
и мр ша ва луч оба сја ва пла нин ску уџе ри цу.
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Па ипак, не ка је бла го сло ве на! Не ка је бла го сло ве на 
кад је мир на и фи ло зоф ска. Она је до бра да од ме ри ства-
ри. Кад је она час ко ји про ла зи, про ла зи и не оста вља ду-
бо ке тра го ве, она ле чи вре ме: то вре ме ко је увек тра жи да 
се ис пу ни.

Чи ме га пу ни ти и пра зни ти? Му зи ком и ре ли ги јом, 
је ди ним „бо жан ским сми слом ства ри“ ко ји ду бо ко ис пу-
ња ва вре ме и ре ша ва га. Ићи са ства ри ма, на из ме нич но их 
ме ња ти, и има ти дух увек за у зет. Сва са зве жђа упрег ну ти.

59
До са да до ла зи по сле пра жње ња се бе. Осе ћа ње не де-

ша ва ња и не по сто ја ња. Обич но до ла зи по сле ве ћег ства ра-
ња кад се ни је до во љан и за до во љан са пра зни ном ко ја је 
на сту пи ла и са са др жа јем ко ји се ну ди и де ша ва. Раз ли ка, 
нај ви ше, по чи ва на тој ра зли ци.

60
Пра зно вре ме – то је до са да. Дух пра зан ко га се ни шта 

не при а ња. Као сто мак ко ји не при ма хра ну. По ја ве, до га-
ђа ји, ства ри, не оста вља ју ћи ни шта, про ла зе, не освр ћу ћи 
се, кроз нас као кроз ка кво ше та ли ште.

Али се на тај на чин на ша ма ши на од ма ра. По сле то га, 
она бо ље при ма и бо ље из да је. Осе ке до са де су, вр ло че сто, 
на ро чи то у ства ра ла штву, пра ти лач ке по ја ве и знак за ве-
ли ку пли му.

61
Ако је на ше ја ве ли ко ја, он да је оно у сре ди шту све га 

и у жи жи све та. Оно, под тим углом, лу чи хор мо не све-
свет ске и све људ ске ми сли, да је све му и све ту сво је обра-
зи је и исто при ма. Све се, на тај на чин, сво ди на ве ли ко и 
ства ра лач ко ја; и обрат но.

62
Чуд но се људ ска при ро да бра ни. И зар ни је мо гућ но 

да је сав Шо пен ха у е ров пе си ми зам фо то граф ски не га тив 
то ли ко исто убе ђе ног оп ти ми зма? Зар жи вот Ни че ов ни је 
жи вот јед ног хри шћан ског све ца? Зар иза „ци ни ка“ Вол те-
ра не ма ви ше су за не го иза „до бри чи не“ Тол сто ја?

63
Не бе ско-зе маљ ски па ра ле ли зам. – За пра вил но функ-

ци о ни са ње др жа ве, као и чо ве ка, ап со лут но је по тре бан 
тај па ра ле ли зам. Чо век је и те ло и ду ша. Пре пир ка би би ла 
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ду га шта је шта, и шта је ва жни је. Јед но је си гур но, а то је 
да је то јед но. Кул ми ни са ње са мо јед ног де ла опа сно је и 
не при род но. И не зна се шта би ви ше уз не ми ри ло рав но те-
жу. Чи та ве су се ци ви ли за ци је гу би ле што се та рав но те жа 
гу би ла. Тре ба па ра лел но ула зи ти и у ду шу и у те ло, и у не-
бе ско и у зе маљ ско. Ићи са мо у јед ном прав цу, но си ка та-
стро фу. Кад је егип ћан ска ци ви ли за ци ја би ла на вр хун цу, 
рај је био и на не бу и на зе мљи. Рим ска је про па ла кад је 
оба ра ја тра жи ла на зе мљи. Та ко је то би ло и са оста ли ма. 
Тре ба тра жи ти Бо га на оба ме ста, и јед но вре ме но. Ако је 
тра жен и на ђен са мо на јед ном ме сту, ка та кли зма је пред 
вра ти ма.

64
Ко има мно го при ро да и у ко ме су мо гућ но сти за це лу 

га му осе ћа ња, увек је у ва зду ху све жем и опо ра вљу ју ћем. 
Јер, кад се јед на со ба „усто ји“, ула зи се у дру гу, и кад се 
јед но ср це умо ри, ула зи се у дру го ко је је тек за и гра ло. 
Та ко се не тр пи до са да, не јед но ли чи се и има се ве ли ки 
ри там и ра спон ко ји ве зу је „две оба ле“.

65
У јед ном тре нут ку ухва ти ти у мре же сво јих очи ју овај 

пра ста ри пла тан на ко ме је ро ди ло хи ља ду го ди на.

(Срп ски књи жев ни гла сник, 1938)
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ОПОСЛЕДЊИМСТВАРИМА

Сле пе и нео д го вор не и не по зна те си ле вла да ју све том. 
Спи ри ту ал не или ма те ри јал не, или као јед не или као сим-
би о зи ра не, или као не ке тре ће са свим ван на шег са зна ва-
ња и пот пу но из над на ших чу ла – све јед но, ма ко је и ма 
ка кве би ле те си ле: оне су, сле пе, нео д го вор не и не по зна-
те, ко је игра ју суд би ном све та и нас. Људ ско је пот пу но 
бес по моћ но, и лу до је и за ше гу по ми сли ти да и оно има 
ка кав удео у це лој тој чу де сној свет ској игри и ска ли. Наш 
ду хов ни ди ја па зон је два, па и то то ли ко ма ло, нас ме ри. 
Па и то што мо же да од ме ри, и то ни је под на шом ру ком 
и у на шој вла сти. И то је од јек тих си ла. Али, од јек на људ-
ском је зи ку и, из тих раз ло га, не што ма ло при сту па чан на-
шем сен зо ри ју му.

Та од го не та ња, та ту ма че ња, ствар но су при род на 
стру ја ња на ше ор га ни за ци је, и ми их раз у ме мо не што 
сму ће но са мо због то га што их ба ца мо на ра ван прав ца 
нај ма њег от по ра, на па ра ле ло грам си ла и на уски про стор 
мак си му ма успе ха са ми ни му мом на по ра.

Та ту ма че ња све га на осно ву на ше мо жда не ан те не и 
на шег нер вног ра ди ја, не зна че мно го. Она за све тле за пед 
из над на ших гла ва и за ми ли ме тар ис под на шег епи дер-
ма. Бес крај но је уско и ма ло то ренд ге ни са ње! А ка ко су 
огром не и не по њат не пра ду би не из ван нас ко је се је два 
ме ре све тло сним ми ли о ни ма! Ка ко је те шко ући и у са му 
на шу на пра ву у ко јој и са ко јом жи ви мо!

Нај ве ћи љу ди – бо го ви, та ко су ма ју шни! И њи хо ви 
емо ци о нал ни и ин те лек ту ал ни до ме ти је два да не што из-
би ја ју из ван те ла-ду ше и осве тља ва ју бес крај но ма ло пре-
о гром на об зор ја чу до ви шног уни вер зу ма. Бо го љу ди, и то 
нај ви ши, они из, свет ске елит не пле ја де Лао Це – Пла тон 
– Хер мес – Бу да, нај ви ше да су до шли до на ше емо ци о нал-
не и ин те лек ту ал не стра тос фе ре. Па и ту су до шли са сво-
јом људ ском сен ком. Ни ко од њих ни је ус пео да бу де Пе-
тар Шле мил. Ни ко ни је мо гао да из гу би сво ју сен ку; сем, 
мо жда, Лао Цеа. Под не без сен ке ни ко ни је дао. По глед 
прав це ма у јед но од ве ли ких све мир ских су на ца ни ко ни је 
дао. Би ло је са мо ге ни јал них стр мо гла вље ња, лу ци фе ри-
зма, про ме те и зма, фа у сти зма и по ку ша ја ази јат ске ли ре 
ко ја је уда ра ла и у ма ги ју, окул ти зам, враџ би ну…
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Стра шно бо ли и ужа сно пр жи дух и то што ни ка ко не 
мо же мо да на ђе мо ни на шу та ко зва ну ствар ност, ни наш 
сми сао, ни сми сао исто ри је ко ју смо при ми ли и ко ју смо 
на шим ко сти ма и ми сли ма ис пу ни ли. Пла че мо над сви ма 
во да ма због то га. Те ствар но сти – али ка кве! – има још је-
ди но код оног људ ског со ја ко ји је се би до во љан са усти ма 
и уши ма и ко ји све ме ри ар ши ном од сво је гла ве до сво јих 
но гу. Он је је ди но сам се би до во љан и за до во љан је у сво јој 
ора хо вој љу сци ко ја га во ди кроз је дан свет ски оке ан ко ји 
је ма њи од за пре ми не ње го вог ока. То око има свој ôко – то 
је тач но. Али је он по зор ни ца за глу мач ко дру штво пиг ме-
ја. И то за глу мач ко, ка жем; за оно ко је глу ми ви ђе ња и 
ту ма че ња на ше све ко ли ко сти.

Цео људ ски мра ви њак ра ди пре ко пет хи ља да го ди на, 
а и пре то га, си гур но, још мно гих по пет хи ља да, и ни ка ко 
да се на ђе не ко уто чи ште. Жи ви пе сак је све на шта на и-
ђе мо. Сва ка ба чва ко ју пу ни мо, без дна је. И кад нај ви ши 
за хи ти, све се сво ди на љу ску све тог Аугу сти на. Ни је би ло 
кон ти ну и те та – то је исти на. Да се је ишло не пре ста но пу-
тем на ко ме је до шао до кле је до шао Лао Це, мо жда би смо 
да нас, по сле две хи ља де и пет сто ти на го ди на, има ли не ки 
си стем ко ји би олак шао на шу суд би ну. Зу бо бо ља тра же-
ња мо жда би уми ну ла; та зу бо бо ља ко ја зна чи тра же ње и 
на ла же ње из ве сне ствар но сти ко ја би озна ча ва ла из ве сно 
при вре ме но за до во ље ње гла ди са зна ња и спо зна је бар се-
бе. Али ни тог кон ти ну и те та ни је би ло. Онај са Акро по ља 
на рим ски Фо рум до у Об но ву, бр зо се пре ки нуо. Овај наш 
од пре сто пе де сет го ди на, наг нуо се са мо над јед но. А то 
„јед но“ је би ло то ли ко уско, и по ред ру ских про ро ка, да 
је до ве ло до бес пу ћа. Ин те лек ту ал ни „свад бе ни лет“ ни је 
ишао на ве ли ко, ма на ко ји пут, не го се спу стио на људ ско 
те ло; са мо на људ ско те ло, и ту се за ле пио на отров но ле-
пи ло. По след ње ства ри, и људ ске и ван људ ске, тра же не су 
би ле по на шим бе ши ка ма, и ту су и оста ле не на шав ши ни 
ту ни „свет ску“ ни „људ ску за го нет ку“.

Свет се за ба вља сво јом љу ском, успа вљу је се и за ва ра-
ва. То је по ста ло ско ро јед на вр ста нар ко ти ка. По сте пе но, 
ова квим по ступ ком, и за бо ра вља се на оно што је из над 
љу шту ре и што је ствар но, и ду бо ко у њој. Тек кад за ви тла 
стра шни бол, кад за о ши ја му ка и кад тре сне гром у мо-
зак – чо век се за гле да и за пи та и, јед но вре ме но, сви ре по 
раз о ча ра сво јом ствар но шћу. Јер тек он да ви ди у ка квом 
је ва ку у му и ка ко ни шта ни је дао се би о се би. И још ма ње 
се би о све му.
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Те шке и нео бич не сна ге вла да ју овом искон ском пу-
чи ном без кра ја, без дна, без об зор ја, по се ја ном све то ви ма 
без гла са о се би за нас, на се ље ном чу ди ма, не по зна ти ма, 
јед на чи на ма без и јед не по зна те, гра ма ти ка ма свих ми ли-
јар ду зве зда, све тло сним го ди на ма ко је још ни су сти гле у 
на шу зе ни цу, гра ди на ма нај не по зна ти је фло ре, пра шу ма-
ма ко зна ка кве фа у не… Све то је зи во сто ји, кре ће се, не-
ста је, по ста је, пре о бра ћа се, „игра се“… Или, мо жда, све то 
ни је та ко, не го са свим друк чи је и у са свим ко зна ка квом 
сми слу на ма не до ку чи вом. Углав ном, све се зби ва не за ви-
сно од нас, а оно што се зби ва са на ма, та ко ђе је не за ви сно 
од нас. Без ика квог зна че ња и без вред но сно је на ше хте ње. 
Во ља је ка жа за де цу. Чо век сво јом во љом мо же са мо да вр-
ши из ве сне не ва жне функ ци је. На ве ли ко, она ни шта не мо-
же. Ни она ни дру ги на ши чим бе ни ци ко ји ма се хва ста мо 
да, по мо ћу њих, ула зи мо у срж ства ри и, на ро чи то, се бе.

Не по зна те сна ге, сле пе си ле, нео д го вор ни и не за ви-
сни то ко ви, људ ске искон ске стру је: во де, вла да ју, упра-
вља ју, све у куп но шћу, во де са пла ном или ви тла ју по прав-
цу слу ча ја и не пред ви ђе но сти.

Цео наш стра вич ни бол је у то ме и од то га што нам 
је да та на кло ност да се тра жи мо и да се на ђе мо у сил ном 
спле ту у ко ме се на ла зи мо и, с дру ге стра не, у то ме што 
не мо же мо да на ђе мо ни ка кво уто чи ште и ни ка кво трај-
но скло ни ште. Бес ко нач ност и не по зна то, с јед не стра не, 
и, с дру ге, на ша ма ле чул не ан те не. Ни с ко је стра не чак 
ни ка кве из ве сно сти. Не из ве сност и пу на не по зна тост об у-
хва ти ли су нас са свих пра ва ца. Шта је у на шој ра ди о ни ци: 
не зна мо. Шта је око ње све до по след њег са зве жда ја? Још 
ви ше не зна мо. Уко ли ко је ве ће па ште ње да се не што! на-
ђе, уто ли ко је да ље ма ка кво на ла же ње.

Ниг де ни ка кве тач ке. Ни ка ква кон стан та. Све са ме 
мрач не про ва ли је у ко је не мо же све тлост на ших чу ла. На-
ла зе ћи се из ме ђу две ју бес ко нач но сти, на ше и свет ске, са-
мо смо са бо лом при сни и бли зу. Сле пи смо ми ше ви ко ји 
се уда ра ју о зи ди не тих две ју не по зна тих кон стан ти.

С јед не стра не веч ност. С дру ге, на ша крат ко роч ност. 
Те две по ја ве не мо гу јед на дру гу да ме ре. Ар шин наш је 
ма ли и ни је ни за ка кво ме ре ње. Оту да, тра ги кум, тра ги-
чан акт, са мо бол, са мо стра ва и ужас. Ко ли ко је то без на-
де жно и стра вич но ни шта не зна ти о се би и о све му. Све-
сти се са мо на јед но обич но го ре ње и фос фо ре сцен ци ју, на 
јед но хе миј ско је ди ње ње ко је се па ли, го ри и са го ре ва. И 
ни ка квог из гле да не ма за ка кво са зна ње. Сва ко ко је има мо 
не да је ни ка кву уте ху, и ја сно је ду ху ка ко је ни штав но. Све 
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све сти на те ло? Шта је то? Или на дух, или на до бро, или 
на ле по ту, или на вр ли ну, или на не са зна ње, или на сум њу, 
или на ни шта? Шта је то? Где је Лао Це? У пу ном ни шта-
ви лу. Где је Пла тон? У ми ту и сну. У то ме су и сви твор ци 
ве ра. И тај ђер дан је ни ска при ви да и ха лу ци на ци ја. Пре-
ве ли ки Па скал је у фи ло зо фи ји безд на. Де карт: „inu ti le et 
in cer ta in“. Ера змо: La us stul ti ti ae. Зар се ту ни је до вољ но 
све му сме јао?

Про стор је пре о гро ман. И вре ме, та ко ђе. Обо је уби-
ја ју и стра вом ис пу њу ју. Не мо же се ни у бес ко нач ност и, 
још ма ње, у веч ност. По сто је и jедно и дру го, али jе те ло 
ма ло за јед но и на ше вре ме крат ко за дру го. На ша се кун да, 
и оне ту ђе из пре не ко ли ко хи ља да го ди на, и ове сад, и оне 
ко је ће до ћи за дру те, и су ви ше је крат ка за ме ре ње веч но-
сти. Обе про ва ли је – про кле ти је та ко стра шно зја пе пред 
ду хом! При па да мо, али, ево, ка ко! При па да мо им са мо са 
ду бо ком не мо гућ но шћу да их са зна мо. Оту да, стра шни 
ужас ко ји из би ја из нај ви ших ду хо ва кад о њи ма ми сле. 
Јер на бес ко нач ност мо же да се од го ва ра ко нач но шћу и на 
огром ни рок крат ко роч но шћу. Др во са зна ња, про стор но и 
вре мен ски, пред ста вља са мо влас у џун гли про сто ра и ми-
ли јар ди ти део маг но ве ња у ди на ми ци вре ме на – веч но сти. 
Оста ју нам на рас по ло же ње са мо: бол, тра ги ка, ја ди ков ке, 
ужас, стра ва. Ни ка квих из гле да не ма на ка кве по бе де. Па-
да ње ни чи це и по ра зи је ди ни су на ши пра ви ак то ви. Је ди-
ни су од је ци, на про стор и веч ност, на ша је ца ња и на ши 
те шки кри ци. Це ла исто ри ја нај ду бље фи ло зо фи је и нај ви-
ше ве ре је, са мо и је ди но, сим фо ни ја у ко јој су сви де ло ви 
ada gio. „Вре ме ста вља сва ко би ће у од нос са ни шта ви лом 
из ко га оно из гле да да из ла зи и у ко је се оно вра ћа.“ Та ко 
ка же Луј Ла вел за вре ме, и то исто ва жи и за про стор.

Чо век не мо же да иш чу па из се бе тај ко ров про сто ра 
и вре ме на, бес ко нач но сти и веч но сти. То је сра сло са њим 
као ме со и ко сти. То је Не со ва ко шу ља. Ле жи дух у те две 
но ци је као у два па кла. Он се ту жа ри и пе че. На кр сту је 
и на ра жњу. Спа са ва ње и спа се ње су са мо у са мо за бо ра ву. 
А то је пак са мо при вид, са мо оп се на, са мо Ни че о ва „уда-
ље на остр ва“. Са мо за бо рав је опој ност и опи је ност. Јед на 
при вре ме на ме ра. Чим про ђе деј ство ин јек ци је, бо ло ви 
по но во по чи њу. По ку шај ство ри ти бо го ве, во ди ис то ме. 
Иако ду же тра је деј ство, крај је исти. Из бо го ва се ства ра ју 
нај ве ћи бо ло ви. То је бол на бол, „клин кли ном“.

По су ти гла ву пе пе лом, па сти ни чи це пред ти ра не 
вре ме на и про сто ра, је ди но је ју на штво. Али ка кво? То 
је ко сов ско сла вље ње по ра за. То је ужи ва ње у ма ле но сти, 



36

уми ља ва ње бо лу, под ла ги ва ње. То је опе ра ци ја глав них не-
ра ва ду ха ко ји је, ствар но, па ра ли са ње њи хо вих ак ци ја. То 
је жи ве ти без до га ђа ња и без до га ђа ја. Обич но, то и ни је 
ус пео по сту пак. Се не ка је сав у кри ку. По вр ши на је мир на 
али су са др жа ји у бу ри. Све дрх ти и је чи иза тих ти ши на. 
Веч ност је ту са мо при ви ђе ње. Од при ви ђе ња се пак не жи-
ви не го са мо ва ра. Вар ка пак ни је ни ка ква ве ли ка ска ка о-
ни ца за скок у ка кво ре ше ње.

Ни ка кви пу те ви не мо гу да до ве ду на врх људ ске и 
свет ске пла ни не. Онај ко ји од о зго гле да, све ви шњи све га, 
гле да по дру гљи во на све пу те ве, пу ти ће и ста зе ко је су ве-
ли ки љу ди по ку ша ва ли да „тра си ра ју“ ка вр ху. Они су увек 
у до ли на ма и не што се ма ло ус пе ли ка па ди на ма; па и то 
ма ло, са мо по бла гим па ди на ма; по па ди на ма нај ма њег 
от по ра.

И не мо же се дру га чи је. На ше ме со је оно исто ме со 
ко је нам је имао пре дак од пре сто ти ну хи ља да, и ко зна 
ко ли ко тих сто ти на го ди на. Иста је кли ца на ша од вај ка да. 
Из ње се не мо же. Наш жи вот ни ри там је исти. Ја се уза-
луд но игра у том рит му. Оно је та чуд на кон стан та од ко је 
ми пра ви мо осо ви ну све га. Све што је по ста ло, по ста ло је 
из ње га. Као што је за реч ре као све ти Јо ван, за ње га би се 
мо гло ре ћи: Све је кроз ње га по ста ло, и без ње га ни шта 
ни је по ста ло што је по ста ло. Још пре ње га не што је слич-
но ре че но за Ато на у јед ној Аке на то но вој хим ни. Ов де је 
сун це, та мо је реч, и све је то реч. На то се сво ди и „свест о 
нај ви шем“ у Бха га вад-ги ти. „Нај ви ша Ду ша из ко је из ви ре 
Ду ша ко ја ди ше свим ства ри ма“ ни је дру го до, дру гим ре-
чи ма, оно о че му го во ри све ти Јо ван и Аке на то но ва хим на. 
Ја је све, да кле; Дух је све, да кле. Онит да кле, ства ра ју.

А шта ми о њи ма зна мо? Ни шта ви ше не го оно из дел-
фиј ског за пи са. Тре ба се упо зна ти, тре ба се са зна ти. То је, 
пак, тај на тај ни: Нај ви ша Тај на. Ка ко, он да, са зна ти са зна-
ње? Је згро при ро де је у је згру на шег ср ца (Ге те), а ње га, 
та ко ђе, не мо же мо да са зна мо. У ста рим и но вим та бли-
ца ма не ма тог от кри ћа код Ни чеа. Све се то сво ди на ен ту-
зи ја зам те ла. „За ра ту стра про ђе по крај ме не“, ка же Ни че 
у пе сми ци Силс Ма ри ја, али је он, ствар но, са мо про шао 
и – оти шао. Ње гов „об лик нер во зе“, на шта он сво ди ге ни-
јал ност, ни је га на шао. „Дух је сва ре ал ност“ и „ни шта не 
по сто ји што ни је ма ни фе ста ци ја ду ха“. Шта тај Кро че ов 
став, на кра ју кра је ва, ка же? То је са мо јед но кон ста то ва-
ње. Дух ње гов, као и онај Хе ге лов, као и „ства ра лач ки по-
лет“ Берг со нов, као и Џем сов „дах све сти“, или Шо пен ха у-
е ро ва „во ља и пред ста ва“, и Де кар тов став и онај Тол сто јев 
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(„ми слим да ми слим да ми слим“), и Пла то но ва „иде ја“ и… 
уда ра ју гла вом о зид би ћа и још јед ном до ка зу ју да чо век 
ни је ство рен да се упо зна и са зна. Све су то за ста ве ре чи 
по бо де не на јед но тле о ко ме се ни шта не зна. „О то ме ни-
сам пи сао (Пла тон, Епист. VII) и ни кад не ћу ни пи са ти; јер 
те ства ри ни су у реч ухва тљи ве као дру ги пред ме ти; не го 
кад је чо век ду го са тим ства ри ма и ду го је са њи ма жи вео, 
из не над но се то поп не у ду шу као од ва тре све тлост и при-
бли жи се из сво је соп стве не сна ге…“ То је нај леп ше што је 
ре че но. Ду гим жи во том са тим ства ри ма ус пе ти до ћи до 
јед не ат мос фе ре и кли ме у ко ји ма се „по след ње ства ри“ 
са ме пе њу у ду шу и ту оста ју не из ре ци ве. Из ве сна не из-
ра зи ва ста ња ду ха су је ди на ста ња у ко ји ма се чо век осе ћа 
бли зу бив ства ства ри и сре ди шта сво га.

Та квих ста ња нај ви ше има у ве ра ма и му зи ци. У њи-
хо вим нај ви шим тре ну ци ма на ста ју крат ко трај на тре пе ре-
ња ко ја, пот пу но не у хва тљи во и не раз го вет но, да ју из ве сна 
олак ша ња и из ве сне оду шке уну тра шњем тла ку ко ји тра жи 
раз ре шни цу и са зна ње. То је је ди ни ме лем за ра ну не са-
зна ња и је ди на ма на за жеђ ко ја му чи. И то га има та ко 
„деј стви тел но“ код Ин ду са, Ки не за, Пла то на и Берг со на. 
На ро чи то код Ба ха. Гло ри ја у ње го вој Ма лој ми си f-dur је 
та кав је дан из лет у дух и свет.

Тре пе ре ња са тим ства ри ма: то је све. До ста или не, 
мно го или ма ло, успе шно или не, за до вољ ство или бол, бог 
или са та на – то је све.

(Хри шћан ска ми сао, VI, 3–4 /1940/, 37–38; 
Срп ски књи жев ни гла сник, 61 /1941/, 352–354)
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ЛИТИЈАИСТОРИЈЕ

I

Про шлост ства ра са да шњост. Са да шњост је про дуже-
ње про шло сти. Бу дућ ност је про ду же ње са да шњо сти. Да-
нас је су тра и су тра би ће да нас. Вре ме про шло, вре ме 
са да шње и вре ме бу ду ће три су из гле да јед ног и истог 
вре ме на.

И у све му то ме, про шлост игра глав ну уло гу. Да на-
шњи ца је је дан тре нут. Про шлост је си лан низ на сла га. 
Она је глав но тки во на шег жи во та и она је та ко ја од ре ђу је 
на шу суд би ну. Жи вот про шло сти је наш жи вот. Наш тре-
ну так је са мо пр стен на др ве ту жи во та. Со ко ви у на ма, и 
те лу и ду ши, про из вод су це ло куп не би о ло шке про шло сти 
људ ског со ја.

У ни зу по ја ва, као што су те ло, дух, дру штво, на ро ди, 
про шлост ства ра са да шњост, и ова је са мо је дан спрат на 
њој. Пе де сет по зна тих ве ко ва су пе де сет по зна тих спра то-
ва на људ ско ме зда њу. И кад се то од ри че и ру ши, и ру ши-
о ци и мај сто ри ни су дру го до, не вољ но, на след ни ци тих 
ба шти на у ко јој је про шлост на сла га на. И њи хо ва са да-
шњост је про шлост, и кад се ру ши про шлост не ства ра се 
са да шњост. У ми сти ци „но вог“, ако је оно иоле кон струк-
тив но, бит на је са др жи на „ста ро га“.

У те ме љи ма да на шњи це ле же све исти не и за блу де, 
вред но сти и гре шке и свих ње них ју че ра шњи ца. Да нас је 
са мо јед на стра на људ ске исто ри је. У њој су и Грч ка и Рим 
и Ки на и Ин ди ја и Еги пат и Ара би ја и Па риз и Лон дон и 
да ље. И кад се хо ће све то да пре о ре и по се је „но во“ се-
ме пше ни це људ ске, то је оно исто пше нич но зр но ко га 
има још у еги пат ским не кро по ла ма. Би ло је, је сте и би ће 
вар ва ра ко ји све хо ће да сру ше, али, кад зи да ју и гра де, 
мо ра ју да зи да ју и гра де она ко ка ко се је од иско ни ра ди-
ло и зи да ло. Јер је људ ска ло ба ња она иста ка ква је и Се-
зо стри со ва. Ко зна где је Со кра то ва или Пла то но ва, али је 
из њих иза шло др во жи во та на чи јим се гра на ма и да нас 
ка ле ме иде је и ми сли. Илу зи је и за блу де до ла зе и про ла зе, 
али њи хо во, и то ли ких дру гих, др во по зна ња жи ви и гра на 
се и да ље.
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II

Жи вот је наш жи вот тих ели та, и ели те да на шњи це, 
кад их има, про ду жу ју га. Цео пут жи во та је жи вот тих 
ели та и, кад оне во де ма се, жи вот деј ству је до бро, а кад 
њих оне во де, он деј ству је рђа во и, уме сто да се раз ви ја, 
за др жа ва се и вра ћа.

За то је исто ри ја пут пре ко пра вих пу то ва и, та ко исто, 
пре ко без да ни и ур ви на. Ово дру го је исто за др жа ва ње и, 
вр ло че сто, вра ћа ње. Али, у то ме за ча ра ном кру гу све је, 
ипак, це ли на. По не кад и то вра ћа ње ко ри сти јер се пре ко 
за блу да, вр ло че сто бо ље угле да ва исти на. Ве ли ка ре ка жи-
во та има сво је ка та рак те и за во је и во до па де, али се, по ла-
ко и си гур но, ули ва у свој оке ан и, одан де, ис па ра ва њем, 
ве чи то об на вља. И она има свој искон ски пут, свој ве чи ти 
пра вац: пра вац нај ма њег от по ра.

Нај ма њи от пор – то је на ша про шлост. И то је са да-
шњост, и то је су тра шњи ца.

Та ква је дра ма људ ске исто ри је. Час дра ма тич на, час 
тра гич на, ко мич на, вер нич ка и не вер нич ка, по зи ти ви стич-
ка или ме та фи зич ка, и то ме слич но, она је веч но тра же ње 
чо ве ка и ње го вих тај ни, ве чи ти пут од тај не ра ђа ња до тај не 
смр ти, уоб ли ча ва ње људ ског дру штва, мо ра ла, ве ре, исти-
не, за блу де и та ко да ље. Не у мор но и нео д ло жно и нео по зи-
во жи вот та ко те че и гра ди и ру ши сво је кул ту ре и ци ви ли-
за ци је. Огром на ли ти ја исто риј ска та ко но си и ме ња сво је 
за ста ве, ри пи де, ико не, за пи се и нат пи се, по ср ћу ћи, за ста-
ју ћи, па на пред, па на траг, па у ме сту тап ка ју ћи, и увек по 
кру гу ко ји не ма ни по чет ка ни кра ја и у ко ме је сва ка тач ка 
и по че так и крај, и увек са уве ре њем да је та ли ти ја пра ва 
бож ја ли ти ја и да ће она да ис про си дажд од Бо га.

У це лом том кру же њу иде јед но из дру го га, јед но се 
дру гом пе ње на ле ђа да би бо ље ви де ло, пе ње се и спу шта, 
иде и вра ћа, уби ја, уми ре и ра ђа… Ства ра ју се и рас па да-
ју и на сле ђу ју иде је, ми сли, осе ћа ња, дру штва, кул ту ре и 
ци ви ли за ци је, ми ро ви и ре во лу ци је, ра то ви и бор бекла са, 
ра са и ве ра.

Је дан ци клус су ве ре, дру ги ра се, тре ћи кла се, че-
твр ти дру штво, пе ти еко но ми ка, ше сти по ли ти ка, сед ми 
умет но сти, осми на у ке и то ме слич но. Они се, у ве ли ком 
не по зна том кру гу, увре жу ју је дан у дру ги, про жи ма ју, од-
би ја ју, ми ре, су ко бља ва ју, пре о бра жа ва ју и укр шта ва ју, и 
све је то јед но функ ци о ни са ње и зби ва ње на ра зним ме-
сти ма, у ра зним вре ме ни ма, код ра зних ра са и у ра зним 
при ли ка ма под ра зним усло ви ма. Јед но је ми стич ко, дру го 
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по зи ти ви стич ко, спи ри ту ал но, скеп тич ко, вер ско, ни хи ли-
стич ко, ин ди ви ду ал но, ко лек тив но… На јед ном ме сту је 
бра ма ни зам, бу ди зам и шин то и зам, на дру гом зо ро а стри-
зам, хри шћан ство, му ха ме дан ство… На јед ном те ре ну је 
де спо ти зам, на дру гом це за ри зам, мо нар хи зам, ре пу бли-
ка ни зам, де мо кра ти ја, оли гар хи ја, плу то кра ти ја, при ват-
на сво ји на, ко лек тив на сво ји на, ка пи та ли зам… Цео реч-
ник људ ских ре чи мо гао би да уђе у то на бра ја ње, јер у 
овај свет ула зе цео нер вни си стем и све зве зде на не бу. Све 
има сво је име и сво ју функ ци ју, и све се то свр ста ва у ту 
огром ну ли ти ју, у ту џи нов ску по вор ку исто ри је у ко јој све 
и сва ко има сво је ме сто и свој глас.

III

Кад се исп не на план из над све га то га, ви де се у по-
вор ци све за ста ве од Ксерк со ве до На по ле о но ве и до ових 
што да нас ле пр ша ју на ве тру вре ме на. У ли ти ји се ви де 
вер ни ци од Кон фу чи ја до Тол сто ја, и фи ло зо фи од Лао 
Цеа до Берг со на, и др жав ни ци до ових да на шњих, и ин-
стру мен ти од цр нач ког буб ња до сак со фо на, и зву ци од 
ди вљач ког уда ра ња и да ску до Ба хо ве ор гу ље, и зда ња од 
уџе ри це у Кон гу до Em pi re Bu il ding-a у Њу јор ку, и оруж је 
oд отров не стре ле до су пер твр ђа ве, и бро до ви од из ду бље-
ног де бла до Ро бин Ху да… Огро ман је низ из ра за, об ли ка, 
пред ста ва, ве ро ва ња, схва та ња, за ко на, док три на… Ко ли ко 
пра вих и ла жних исти на, по лу и сти на, су до ва, пред ра су да, 
оп се на! Па, шта је то дух, шта те ло, шта ва здух, шта зе-
мљо трес, шта по мра че ње ме се ца, шта га лак си ја? Шта је 
на ша пла не та, шта оста ле, шта сун ца, шта цео овај ва се-
љен ски ва шар?

Пла ни не књи га су по све ту, го ми ле сли ка, хр пе 
скулп ту ра, ма се ка те дра ла, ни зо ви ла бо ра то ри ја, ро је ви 
кон цеп ци ја…

И кре ће се и кре ће, ле лу ја и ги ба, за о кре ће и упра вља, 
за у ста вља и ју ри, уми ре и жи ви, са кр сто ви ма, са по лу ме-
се ци ма, са ла во ви ма, са ор ло ви ма и со ко ли ма, са ма че ви-
ма, ср по ви ма, че ки ћи ма, зве зда ма: та рас пе ва на, пи ја на, 
тре зна, ми стич на ли ти ја чо ве чан ства са гро бљи ма и по-
ро ди ли шти ма, бол ни ца ма, ра то ви ма, за хук та на, кроз вре-
ме на и про сто ре, и хр ли, кри чи, ћу ти, сме је се, и пла че, 
цр на, бе ла, цр ве на, да њу и но ћу, од по стан ка до да нас, од 
Zend-Ave ste до Лу те ра, по зе мљи овој но га ма, по све ми ру 
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овом на дах ну ћи ма… А оке а ни ми ру ју и ху је, и ре ке шу-
ме, и сун це гре је, и зве зде чки ље, и из свих дим ња ка пе њу 
се ди мо ви, го то ве се је ла и си сте ми, му ку му че све жи во-
тињ ске мај ке ра ђа ју ћи, у роп цу се из ди ше, се тве се се ју и 
же тве жа њу, кре ћу се и окре ћу пла не те и сун ца и чо век и 
жи во ти ње у све му то ме функ ци о ни шу, па ште се, осе ћа ју, 
ми сле, ре а гу ју…

Ли ти ја ме та ни ше, по си па гла ву пе пе лом, па ли кан ди-
ла и па ли та мја не, ве ру је, сум ња и не ве ру је, бу чи, ур ла и 
ћу ти испо лин ска, ра зно бој на, пре хри шћан ска, по сле хри-
шћан ска, и хр ли, кре ће се, и пе ње се и спу шта, пре ко вр ле-
ти и до ли на исто ри је, и где, и ка ко, и за што не пре ста но се 
пи та и не пре ста но од го ва ра: у Ме ку и Ме ди ну, на Јор дан, 
Нил и Ган гес, у не бе ски и зе маљ ски рај, у нир ва ну и па-
као, у гроб и са мо у ње га, у за гроб ни жи вот и са мо у ње га, 
и сву где и ниг де, у при ста ни ште и не врат… Ба ха на ли је и 
та ран те ле, ор фи зми и ди о ни зи ји зми, по ти ште ност и оду-
ше вље ње, стра сти, мр жње и љу ба ви, ра то ви, ре во лу ци је и 
ми ро ви из ме њу ју се, ме ња ју, укр шта ју. Пра во, кри во, ба-
у ља ју ћи, тр ка ју ћи се, љу бе ћи се, мр зе ћи се иде ова сил на 
го ми ла људ ска као да се нај е ла бу ни ке, ши ба на ко при ва ма 
и бо ца ма, глад на или си та и пре си та, или оду ше вље на до 
за пе ну ше но сти или пу на мр жње из ко је сик ћу и па ла ца ју 
отров ни је зи ци, час из бе зу мље на од ве ре час од без бо жни-
штва, и ур ла, бун ца, бе се ди и при ча о Бо гу или о ша ре ном 
врап цу. Над њом, с вре ме на на вре ме, по ја ве се му дра ци и 
пла ме ни је зи ци. Дру ги пут про ро ци, тре ћи пут во ђе, за ко-
но дав ци и Мој си је ве та бли це, и па пе и це за ри и, јед но вре-
ме но или по сле, ла ве, усо ви, зе мљо тре си и по вод њи. Кроз 
ту исто риј ску ор ке стра ци ју ор гу ља се: Хле ба! Хле ба! Прав-
де и сло бо де! Жи вео! До ле! Ура! Час по час зви зне ти ран 
кну том, по ја ви се ауто ри тет, ва ља ју се гла ве по пра ши ни, 
за не ме уста и сви има ју уши са мо да чу ју и, што чу ју, слу-
ша ју. Дру ги пут, це лу го ми лу не ки сле пи во ђа на ве де на 
по нор, тре ћи пут пре ђе пре ко мо ра, и да ље и да ље и да ље.

IV

У це лом том ома ђи ја ном и по мах ни та лом исто риј-
ском по хо ду има, ипак, не ких за ко на по ко ји ма се де ша ва 
све што се де ша ва. Нај ви ше има прав ца по прав цу људ-
ских ин те ре са, има прав ца нај ма њег от по ра, ми ни мал ног 
на по ра за мак си мум за до вољ ства, и стра ха од ауто ри те та и 
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од си ле и кре та ње по во зном ре ду ко ји во ди и од ре ђу је је-
дан не у мо љи ви вођ… Та ве ли ка исто риј ска реп ти ли ја ко ја 
га ми же и ба у ља од по чет ка исто ри је има за кич му страх, 
си лу и на си ље. Да ни је то га, њен би ход био још без ум ни ји 
и још ду шман ски ји и ру ши лач ки ји. Овакo, она има ре дов-
но раз ја пље не че љу сти. Под бу здо ва ном јед ног во ђе, или 
ви ше њих, или јед не ве ре, или јед не ели те, го ри ла се сми-
ру је, сти ша ва и пре тва ра се да спа ва. Чим се од ро ди си ла, 
ето по но во људ ске бу лу мен те ка ко као на до шла ре ка ва ља 
др вље и ка ме ње, во де ни це, и ула зи у пи ја це и ру ши и од-
но си све на шта на и ђе.

Тек кад си лан страх за вла да, људ ска се го ми ла свр-
ста ва у по вор ку, ли ти ја по чи ње у ово ме или оно ме зна ку, 
и зна се где су пр во све ште ни ци и ико не, бар ја ци и за пи си, 
и ко пи је и ко пла ћа, и ко је на че лу а ко на кра ју и у сре-
ди ни. Уми ре на за јед но вре ме, та по вор ка, та ли ти ја, са 
ко љи вом и за ста ва ма, ико на ма и све тим пи смом, са ка то-
ли ци змом или 6ра ма ни змом, са де мо кра ти јом или фа ши-
змом, са не ким по рет ком и ауто ри те том, кре ће да ље, по је, 
зво на 6ру је, та лам ба си би ју, бе сед ни ци бе се де, и из ње, за 
век или два, из би је и из над ње се из ви је по је дан ви дов њак 
да јој по ка же ка кав при вре ме ни пут, об ја сни да тре ба ова-
мо или она мо, да јој ка же но ве та бли це, или јој об ја сни да 
је зе мља окру гла, или јој да па ру, елек три ци тет, ве ру, сли-
ку, сим фо ни ју, Бо га на не бу и го спо да ра на зе мљи, или јој 
об ја сни да је вре ме да се опет по но во све сру ши, или да се 
кре не овим а не оним пу тем, и та ко да ље, и то ме слич но.

По ја ве та квих ин ту и ци о ни са по кре та чи су и го спо-
да ри исто ри је. Да ни је њих, ток би се за у ста вио, во да би 
се усто ја ла и на стао би гроб ни мир и жа бо кре чи на са ор-
ке стром жа ба и ме ло ди јом од два то на. Они ди ја то ниј-
ску ска лу исто ри је и чо ве чан ства др же у це лом ра спо ну 
и уда ра ју у све људ ске жи це. Без њих, људ ски би се круг 
су жа вао, чо ве чан ство 6и се вра ћа ло у при ми ти ви зам или 
би би ло у мр твом ми ру, ар те ри је исто ри је би се за кре чи ле 
и има ли би смо мир, али не мир кон тем пла ци је не го не ки 
мир ко ји ли чи на гро бље. Ова ко, не ки Пла тон, Ко пер ник, 
Хри стос, Му ха мед или Маркс за тре су људ ску хар фу ко-
ја од зва ња. Ти људ ски ти та ни, бо го ви на зе мљи, про ши-
ри ли су ви ди ке ду ха и, пре ко ра зних со чи ва, ба ци ли га до 
у Млеч ни пут. Око ду ха про ди ре све да ље. Дух се за ни ма 
и у гро зни ци је и, кад је он у та квом ста њу, са ња ју се све 
за ни мљи ви ји сно ви. Тра ги ко ме ди ја ду ха у од но су на уни-
вер зум до би ја „но ве“ и дру те чи но ве и сце не, а по вор ка 
до ле, на ро чи то ако су то сце не из ње ног до ма ша ја, ако су 
вер ске или со ци јал не, до хва та их се и ме ће им на гла ву 
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чу до твор ну ка пи цу и упо тре бља ва их као ма ђи ју. И за то 
вре ме жи ви, хра ни се и пре жи ва, и то је и глав но и до бро.

Иду ћи пред по вор ком, као па три јар си, ти во ђи раз ви-
ја ју иде је о ду ху, о ва се ље ни, о ве ра ма, о дру штву, о умет-
но сти и, иако су то све ва ри ја ци је на јед ну и исту те му, 
или на све га не ко ли ко, игра се игра и по вор ка по цуп ку је 
по тим ме ло ди ја ма. Ка квих све та на ца ве ли чан стве них не-
ма! Се ти мо се са мо, од но ви јих, оних Па ска ла и Ни чеа и, 
од ста рих, мир но ко ло Лао Цеа и оно чуд но Пла то на! Па 
ка кво је оро око зла та, око ра са и њи хо вих им пе ри ја ли за-
ма, око љу ба ви и мр жњи! Ка ко је чу до ви шан онај људ ски 
ком плекс из Ри чар да III ко ји пра ви из ја ве љу ба ви над ков-
че зи ма оних ко је је по био!

И та квих је ту шта и тма по људ ском за ча ра ном кру-
гу, сва ки је јед на „исти на“ и је дан људ ски и де мон ски 
до ку ме нат.

V

По вор ка, са во ђи ма на пред, хо да та ко, лу та, ис пи ње 
се и упа да у по но ре, пе ње вр ле ти ма, ра си па се по рав ни-
ца ма. И ве чи то се иде, и цео жи вот је тај фан том ко ји мар-
шу је и по зор ни ца и по зор је ко је се де ша ва и игра. Иш ча-
у ра ва ју се из прет ход ни це ми сли и иде је, до хва ти их се 
глав ни на ели те, ак ти ви зи ра их, и суд би на те шким ко ра ци-
ма во ди ка не ком ци љу.

Стра шно је што се све то ве зу је јед но за дру го од пам-
ти ве ка до да нас. Про шлост је са да шњост и са да шњост је 
су тра шњи ца. Про шлост – са да шњост – бу дућ ност: три 
име но ва ња јед не и исте по ја ве. Сме је се на исти на чин и из 
истих раз ло га од Ари сто фа на, му дру је до Кан та, мо ра ли-
ше од Бу де, лу кав ству је од Ој лен шпи ге ла, ку ка од Еди па, 
за љу бљу је до Вер те ра, бој би је од Хек то ра, де мо ни ше до 
Рас кољ ни ко ва… и под истим усло ви ма и по истом се кру гу 
ва ја, сли ка, гра ди, ком по ну је.

Али, сва ко из те по вор ке и, на ро чи то, пр во све ште ни-
ци, но се, ипак, сво је ли це. Уде сио је усуд да се ни шта два 
пу та на исти на чин не по но ви. Жи вот је, ипак, Хе ра кли то-
ва ре ка. У истом је кру гу смех Ари сто фа нов са Мо ли је ро-
вим, али сва ки има свој сек тор. Дру га чи ји је онај Ра бле ов 
или Го го љев, а дру га чи ји је онај под смех Сер ва нте сов и 
та ко до На сра дин-хо џе. Ва ри ја ци је су и тра ги ча ри и фи-
ло зо фи и еко но ми сти и ком по зи то ри… На исти се на чин 
пра ве по хо ди кад се хо ће из Ази је у Евро пу и обрат но, и из 
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Евро пе пре ко Бал ка на на Баг дад, али сва ки тај по ход има 
свој „стил“. На сре ћу, људ ски се дух ни са истим ду хом два 
пу та исто вет но не по на вља. Ко ли ко је на бро ју Мо па са-
но вих при по ве да ка, то ли ко је раз ли чи тих из гле да и ли ца. 
Ма ко ли ко Зо ла био ис те сан из јед ног ка ме на, и он је, из 
књи ге у књи ге, ва ри јан та се бе са ма и ствар но сти ко ју из-
ра жа ва. Два де сет до три де сет скеп си Ана то ла Фран са – све 
су јед на од дру ге раз лич не и све има ју у по је ди но сти ма 
дру га чи ји из глед. Де ве де сет и де вет ada gio-a Бе то ве но вих 
– де ве де сет и де вет ра зних из гле да тра гич но га. Сва ки је 
Роб Ми ке лан ђе ла дру га чи је ро бо ва ње. У ве ли кој го ми ли 
Бал за ко вој ни две лич но сти не мо гу да иду ру ку под ру ку. 
У ме на же ри ји Дан те о вог Па кла иде се од лич но сти на лич-
ност као из кон ти нен та на кон ти нент. У сва ко ме од сво јих 
ауто пор тре та Рем брант је дру ги Рем брант.

Људ ски је круг исти, ве лим, и исто ри ја је по на вља ње, 
али у то ме кру гу сва ки има сво ју по зи ци ју и, од мно го број-
них та ча ка, уну тра и по по вр ши ни кру га, дру гу тач ку.

И дру ги „слу чај“. И он је јед на од ком по не на та исто-
ри је. По треб но је са мо да у не кој ли ти ји глав но ме во ђи 
не ка стре ла, као Хен ри ку II, про би је око, па да се ли ти ја 
од мах упу ти дру гим пу тем. Да је атен тат на Хи тле ра ус-
пео, ка кав би обрт узео овај ди лу ви јал ни рат? Исто ри ја је 
исто ри ја и еко ном ских од но са и још мно го и мно го дру гих 
ства ри и од но са – она је је дан, као и све, чу де сан ком плекс 
– али је она и скуп „слу ча је ва“. Има се о ба из раз ло га ис-
хра не, као оне из пр вих ве ко ва на ше ере, али их има, као 
у слу ча ју на ших му ха џи ра, и из вер ских раз ло га. И има 
их ра зних до Кле о па три на но са и На по ле о но ве бо ле сти. 
Ко ли ко је у исто ри ји та шти на, сла во љу бља, стра сти, мр-
жњи? Дру га чи је би из гле да ла исто ри ја да ма ла ри ја не уби 
Алек сан дра Ве ли ког. Не мо же се це ла исто ри ја све сти на 
по зна те Ге те о ве сти хо ве да је она пи та ње ис хра не и хра не. 
Не тре ба при ми ти ни ево лу ци о ни стич ки Дар ви нов „слу-
чај“. Ни дру ге и дру ге раз ло ге. Тре ба их при ми ти све и све 
ту ма чи ти са тач ке ко ја се у да ном мо мен ту ука же као по-
год на за ис пи ти ва ње и ту ма че ње.

VI

Од ви ја се и од ви ја филм људ ске исто ри је до пе ћи-
на кро ма њон ског чо ве ка и од пе ћи на, оних по Ана то ли-
ји… Ду га по вор ка пу ту је пре ко бр да и до ли на. Сна ла зе је 
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по то пи, се о бе, бо ле шти не, по хо ди, ра то ви, ре во лу ци је, 
ин кви зи ци је. Про ла зи кроз пре и сто ри ју, ула зи у исто ри-
ју. Ре ђа ју се, на из ме нич но или на по ре до, пу сти ње, шу ме, 
рав ни це, но мад ство, па стир ство, зе мљо рад ња, тр го ви на, 
ин ду стри ја, мо ре плов ство. Са гла ђу, же ђи, опло ђа ва њем, 
са мо о др жа њем, сек сом, стра сти ма, на го ни ма пу ту је свој 
ду ги пут чо ве чан ство, кроз не зна бо штво, кроз мно го бо-
штво, кроз јед но бо штво, кроз без бо штво, час пра во, час 
ле во, час де сно, час џа дом, стран пу ти цом или бес пу ти цом, 
и из ње га се ди жу мо ли тве, кле тве, смех, плач, оду ше вље-
ње или пе чал… Пут пу ту је по вор ка, марш мар шу је људ ска 
вој ска. Ра ђа се, ста са ва, уми ре, пу ни гро бља: људ ски до лап 
пу ни и из ли ва ве дра. И ре дов но је на пред пр во све ште ник 
са ка ме ном, бу здо ва ном, на џа ком, ма чем, кр стом, по лу-
ме се цом, бар ја ци ма, ико на ма, ри пи да ма, чал ма ма, ка ми-
лав ка ма, шу ба ра ма, ка ци га ма, окло пи ма, пре сто ли ма… То 
су во ђе, по не кад слеп чо во ђе, по не кад ока ти и на дах ну ти, 
по не кад јед но о ки, апо сто ли, ви те зи, де мо ни, ан ђе ли, рат-
ни ци или ми ро љуп ци, за пи си, нат пи си, и све се то свр ша-
ва, ра зи ла зи, ми ру је или за хук ће, ула зи, као Ни ја га ра у 
је зе ра, па у во до па де, у ми ран ток и у вр тло ге и, нај зад, 
ула зи у гроб оке а на, док са па ди не пла ни не из ви ре и шу-
мо ри и док из обла ка, из мо ра иза шла, по зе мљи ки ша па-
да. За све то вре ме људ ски мо зак деј ству је и има мо ми сли 
и чу је се „у по чет ку би реч“ и „свет као во ља и пред ста ва“, 
и „ми слим, да кле по сто јим“, и „по знај се бе са мог“, и „то 
си ти“, и „ја ко зе мља је си и у зе мљу оти де ши“, и да ље и 
дру го, и тре ће. Пи шу се те ста мен ти, да ју за кле тве, укле са-
ва ју та бли це, пра ве за ко ни ци, мон гол ске „ја си је“, се на ти, 
кон зу ли, по пу лус, уста ви, пра ва, ети ке. Упрег ну ти се кре-
ћу и деј ству ју дво пре зи те ло-дух, зло-до бро, ле по-ру жно, 
по зи тив но-не га тив но, де мо ни-бо го ви, oscu ro-schi a ro, жи-
вот-смрт, не бо-зе мља: ду га, ду га, пре ду тач ка ли та ни ја. И 
за све то вре ме ве ли ки диск сун ца с ове стра не све тли и 
гре је и, с дру ге, фос фо ри ше ле ши на ме се ца, да се ве че рас 
с на ше стра не спа ва под мр твим ме се цом и, с дру ге, они 
про бу де и на ја ви под оним истим сун цем ра де и деј ству ју. 
И та ко то „док је сун ца и ме се ца“. Та ко се то зби ва. Не ко 
не по зна ти са ва се љен ског тор ња кли че: „Пу туј, игу ма не…“ 
Зво на зво не, ор гу ље ор гу ља ју, му је зин мо ли тва, бе сед ник 
бе се ди бе се ду, и људ ска по вор ка пу ту је, ко ра ча сво јим да-
ле ким пу те ви ма ис под да ле ких пу те ва сун ца и ме се ца.

Сфинкс вре ме на по сма тра, из сво је пу сти ње, тај не-
пре ста ни по ход ко ји не пре ста но кру жи око ње га. Час га 
ви ди као вер ски по крет, дру ги пут као свад бе ну по вор ку, 
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тре ћи пут као прат њу, као ра дост, као жа лост, као ви со-
ку ци ви ли за ци ју, као њен пад, по вра так у при ми ти ви зам, 
као на пре дак или на за дак… По сма тра не би ли на и шао на 
ка кве за ко не у све му то ме ги ба њу мно гих и мно гих по-
ко ле ња, не би ли на шао мо тор ко ји све то кре ће и ње го ву 
струк ту ру. Јер шта је то што све то кре ће? Је ли то за кон 
по ла ри те та, су прот но сти, ко ји кре ће и дру ге по ја ве на зе-
мљи и по све ту? Си гур но је да је и он ту и, сем ње га, и са-
мо о др жа ње и пре све тли его и зам, и одр жа ње вр сте. И има 
још и дру гих усло ва и раз ло га, али, ови су глав не опру ге. 
Оне су тај „жи вот ни дах“ ко ји функ ци о ни ше и кре ће тај 
људ ски по крет и тај ход ка не по зна тим ци ље ви ма. Људ-
ски сој, јед на од на сла га на зе мљи ко ју су при ро да и жи вот 
ство ри ли у то ку њи хо ве ду ге ево лу ци је, та ко деј ству је и 
та ко се по ја вљу је. Уз ма су дру гих де по зи та фа у не и фло-
ре, и он је је дан од про из во да тог чу де сног жи во та зе мље. 
При ро да има свој не по зна ти план, и на та кво ме пла ну из-
гра дио се и чо век и он, кроз сво ју исто ри ју, пу ту је свој од-
ре ђе ни пут са ма те ри јом и енер ги јом и ко зна још чим, са 
сво јим те лом и ду хом, са сво јим на го ни ма и ин стинк ти ма, 
ра зу мом и умом и осе ћа њи ма, кроз про стор и вре ме, пу-
ту је, пу ту је, пу ту је.

VII

Кад се са мо ма ло за гре бе у це лу ту људ ску струк ту ру, 
и цео тај исто риј ски ход, шта се на ла зи још као мо тив и 
ре зул тат све га што на по ме ну смо? Бор ба, ве чи ти су да ри, 
не пре ста ни окр шај. Це ла исто ри ја је јед но ве ли ко ограш је, 
јед но би тач но по ље. Од чо ве ка ка чо ве ку, од ње га ка дру-
штву, од ра се на ра су, од ве ре на ве ру, од кла се на кла су: 
бор ба. То је у струк ту ри при ро де и жи во та. Ли ти ја људ ска 
се увек кре ће да не што из вој шти. За то су у усти ма зу би. 
Тр бух хо ће хра ну. И због ове је бор ба. Основ на бор ба је 
бор ба за одр жа ње, и ова тра жи ,,сво ји ну“. За то су ра то ви 
при род не по ја ве, и за то их има ви ше не го ми ра. И мир ни-
је ни шта дру го до при мир је из ме ђу два ра та. У име ово га 
или оно га, са мо о др жа ње и, на ро чи то, ње го ва екс тен зи ја, 
при род но је и при ро да, жи вот но је и жи вот, и оно је оправ-
да но; оправ да но, све док ни је на си ље и док ни је сви реп-
ство. Он да се ди же мо рал, он да се он бу ни, на ро чи то ако 
је чо век по стра ни из ме ђу за кав же них. Али, на кра ју, по бе-
ди лац и то оправ да ва и фор му ли ше у прав ду, а по бе ђе ни у 
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не прав ду и на си ље. И та ко, на слов књи ге исто ри је: Ho mo 
ho mi ni lu pus. То је пр ви члан уста ва људ ске хор де. И на овај 
на чин, и као глав ни, деј ству је ор ди ја чо ве чан ства. Не пре-
ста но су па сти ри са пла ни на, зе мљо рад ни ци са рав ни ца и, 
да нас, и рад ни ци из ин ду стри је, на пу шта ли сво ју те гоб ну 
ра бо ту, и ли ли крв за „жи вот ни про стор“, за „ме сто под 
сун цем“, за „крст ча сни и сло бо ду злат ну“, за „ве ру и отаџ-
би ну“ и за дру ге ра зно ра зне сло га не. Не ула зим у узро ке 
ра то ва и ре во лу ци ја: да ли је то пре на се ље ност, не до ста так 
ис хра не, ни у ра сне, на ци о нал не, вер ске, еко ном ске и кла-
сне пар бе, им пе ри ја ли зам и дру го. Са мо кон ста ту јем да 
је исто ри ја исто ри ја ра то ва и ре во лу ци ја и, са мо до не кле, 
ми ра и по рет ка мир ног. Од ста рих бо го ва, бог Марс је, уз 
бо ги њу Ве не ру, глав на лич ност ње ног зби ва ња. Ра то ви ме-
ђу на ро ди ма и гра ђан ски ра то ви у на ро ди ма чи не основ ни 
са др жај исто ри је, и це ла људ ска ли ти ја је кр ва ва ли ти ја.

Те ра зи је исто ри је су те ра зи је на ко ји ма пре те же стра-
на не ре да. Као пли ма и осе ка из ме њу ју се рат и мир. Та ко 
се кла ти клат но исто ри је, али ве ли ки ча сов ник исто ри је 
из би ја ви ше ча со ва ра та и ра та у ми ру не го чи стог ми ра. 
Ми ро ви, ско ро, до ла зе са мо као мо мен та не ре ак ци је на 
рат, као од мор од ње га и при пре ма ње за ње го ву по нов ну 
ак ци ју. А и сам мир, шта је? Де мо крат ски и пар ла мен тар-
ни ре жи ми су не пре ста но у су ко бу стра на ка и схва та ња, 
па ду вла да, кри за, штрај ко ва. У ауто крат ским је то исто, 
са мо је при кри ве но и ви ди се тек кад из би је ре во лу ци ја, 
док се у де мо крат ским ово не де ша ва, јер се ре ша ва ком-
про ми сом и по пу шта њем из ме ђу за ра ће них.

Не ула зе ћи ни у ово да ље, као ни у оно ма ло час, као 
ни у би о ло шке и дру ге раз ло ге – на пис је на исто ри ји: 
strug gle for li fe. Бор ба, бор ба и бор ба је основ на по лу га и 
бит ни по кре тач од ато ма до људ ског дру штва, кроз сву фа-
у ну и фло ру и кроз сву си лу и ма те ри ју.

Све то је основ ни за кон све га у све ту, па и исто ри је 
чо ве ка. За кон супрo тн ости, про ти ву реч но сти, опо зи ци је, 
осци ла ци је из ме ђу две крај но сти, фун да мент је све та и 
све та чо ве ка. На ла же ње рав но те же – то је жи вот. Две су-
прот не тен ден ци је ускла ди ти зна чи из вр ши ти из ме ђу њих 
са рад њу – а она се и вр ши – и то је на ше жи во та ре ње. Ме ра 
је све, и то је по ја ва до ко је се у људ ском дру штву нај те же 
до ла зи. Ако има про гре са, он је у то ме, Ако исто ри ја има 
на прет ка, он је на то ме пла ну, и бор ба је, та да, је дан од из-
гле да та ко зва ног за ко на ди хо то ми је ко ји би био основ ни 
за кон људ ског дру штва. Ако има ка кве ре дов но сти у исто-
ри ји, она би би ла у то ме. Та кав би био ред, та кав би био 
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њен не ред. Јед но је ре ак ци ја дру го га, јед но иза зи ва дру го, 
пр во дру го и дру го пр во. На тој се ли ни ји де ша ва све, па и 
људ ска исто ри ја. На фил му исто ри је се од иско ни игра та 
игра: игра се на ка је на то ме плат ну. Јер, са нај ви ших вр хо-
ва ми сли гле да но све у све ту, шта је дру го не го та ква чуд на 
и ми стич на игра?

У ма те ри ји и у енер ги ји, у те лу и у ду ху, и у све му 
што се зо ве при ро да, та се игра игра, та се бор ба бо ри. Це-
ла исто ри ја је пу ње ње и пра жње ње те и та кве „ства ра лач-
ке енер ги је“, та квог „жи вот ног по ле та, та кве ства ра лач ке 
ево лу ци је“. То је пи са но у те ста мен ту при ро де. И цео ро-
до слов људ ски је у то ме.

Да цео тај и та кав про цес не до би је и су ви ше кр вав и 
уни шта ва ју ћи об лик, дух се је људ ски по бри нуо да бор бу 
убла жи и да је за у зда ва. За то су му мо рал, ети ка, ве ре и 
за ко ни. Ти сим бо ли су увек ис пи са ни на за ста ва ма људ ске 
по вор ке. Ина че, ли ти ја би се кре та ла са мо ђа во љим пу те-
ви ма. По сто ји тај це ре мо ни јал у тој про це си ји, и он јој да је 
рав но те жу. С јед не стра не „жи вот ни по лет“ гу ра у бор бу и, 
с дру ге, страх од де струк ци је чу ва да се ко ла не су но вра те 
у по нор. На ди на ми ку од го ва ра ста ти ка, на ак ци ју ре ак-
ци ја, и та ко се све др жи, одр жа ва и про ду жа ва. Опи ја се 
и тре зни људ ска ма са, ди о ни зиј ско се ве зу је за апо ли ниј-
ско и та ко тај дво прег ву че ко ла људ ске суд би не. У то ме је 
„ми сти ка“ људ ске про це си је. Људ ски ства ра лач ки на пор 
кре ће се из ме ђу тих та ча ка. Ма ко ли ко се осло бо дио сво је 
ма те ри јал но сти, је дан ши ро ко ве ли ки дух и тих усло вље-
но сти у ко ји ма се на ла зи, ле жи или из њих ства ра, или, са 
свим ван њих: ма ко ли ко, ка жем, он не мо же да се из ви је 
са свим да ле ко из ван тог спре га и да угле да ви зи ју сло бо де, 
и да је из ра зи, и да је, та кву, узме за пр во на ча ло и ста ви у 
људ ске та бли це. Али, и кад би се до шло до то га, а до шло 
се је у по не ким ус па ље ним вр хо ви ма људ ске ми сли, шта 
би то све и вре де ло кад се то не мо же да при ме ни на на шу 
по вор ку? То оста је при ви ле ги ја тих на вр хо ви ма ко ји мо гу 
до ћи до ус хи ће ња еути ми је, до над лич но сти, до ве ли ког 
жи вог уми ре ња свих тих су прот но сти ко је вла да ју све том 
у све ту и у ду ху.

VI II

Да оста не мо ма ло на тим вр хо ви ма. Ту се де ша ва ју 
ства ри ко је су, мо жда, нај ин те ре сант ни је иако не и нај при-
мен љи ви је за људ ски марш кроз исто ри ју.
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На тим ви си ја ма нај бли жим сун цу и, но ћу, ме се цу и 
зве зда ма, на ла зи се грч ки врх, на ла зи се ин ду ски, на ла зи 
се ки не ски, и ре не санс, и још не ки ма њи.

Не иду ћи овим ре дом за у ста ви мо се, пр во, ма ло, на 
ин ду ском. Ка кав се ва здух та мо ди ше?

Пу ту ју ћи кроз свет и дух и ма те ри ју, ин ду ски је дух 
по ку шао да из све га то га осло бо ди не ку ми сао ко ја би би-
ла осло бо ђе ње, раз ре шни ца и по чет на тач ка и за у ста вио се 
на бра ма ни зму и бу ди зму. Ту се он ис при чао. Нај буј ни јом 
ма штом, он је на пра вио је дан скок ко ји би био скок у при-
ро ду и чо ве ка на на чин ско ро ван чо ве ка и при ро де. Он се 
је опи јао „со мом“. То га је до во ди ло у „јо гу“. То ста ње је 
би ло ста ње хип но зе. Оно је, пак, би ло ми стич ни пут. На 
ба зи и фи зи о ло шког, то је би ло јед но ста ње спи ри ту ал но 
и, ако хо ће те, и спи ри ти стич ко. Оно је, пак, би ло бе жа ње 
од жи во та, са мо у би ство и пре ба ци ва ње у не што дру го и 
са мо-од ри ца ње. Том ду хов ном ве жбом хте ло се да се из-
вр ши ап сор бо ва ње и ула же ње у све; на том се пла ну хте ло 
да се уђе и у сре ди ште се бе. На тај бра ма ни зам сво дио се и 
бу ди зам. Жи вот је бол, и бол је за то што је чо век пун же ља 
и же дан жи во та. Тре ба се, да кле, то га осло бо ди ти, ако се 
хо ће да жи ви у са гла сно сти са Свим, а то се мо же је ди но 
ако се дух упу ти на пут „с оне стра не до бра и зла“ и из над 
бо ла и за до вољ ства. Иду ћи та ко тим ста за ма, дух мо же да 
до спе до нир ва не. Она пак зна чи уни ште ње же ља за вре ме 
жи во та и „кар ме“ по сле смр ти. То ста ње је оно ста ње ко је 
су Гр ци зва ли еути ми јом, а оно је ов де, код Ин ду са, јед на 
вр ста ско ка у ни шта ви ло и јед на ми стич ка не све сти ца. Та-
кав пак ми сти ци зам сво ди се на те жак пе си ми зам, и он је 
ов де на шао свој крај њи об лик. За то га је Шо пен ха у ер та ко 
и це нио.

Та кав пе си ми зам па ра ли ше ми сао. Тим пу тем, она не 
мо же да се из ду ши, па да у не моћ и не мо же да по ста не ак-
ци ја, а то је, из гле да, и био циљ: јер ак ци ја вра ћа на зе мљу 
и ова бу ди по но во на го не.

Пре ђи мо сад, украт ко, на дру ги врх, на Ки ну. Ту је, 
на вр ху вр ха, кви је ти зам. То је не ка вр ста очи шће ња од 
гре хо ва и са сто ји се, углав ном, од уми ре ња же ља, емо ци ја 
и апе ти та. Хо ће се том опе ра ци јом да се дух од стра ни од 
спољ ног све та, да се усред сре ди на се бе и да до ђе до не ке 
са мо хип но зе. То ста ње у Ки ни се зо ве tzo-wang („би ти на-
са мо са чи стом ду шом“), што би би ло, от при ли ке, оно ста-
ње ду ха ко је се код Ин ду са зо ве уоga. Као и код Ин ду са и 
код Ки не за се то по сти же ду гим ве жба њем ко је се са сто ји 
у уду бљи ва њу у са мо га се бе, у от кри ва њу чи сте све сти, у 
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ула ску у нај при сни ји део ра ди о ни це ду ха. То се у њи хо вом 
тај ном је зи ку ка же „ући у птич ји ка вез не уз не ми рив ши 
пти це при пе ва њу“. Ту је, он да, исти на; и не са мо она, не го 
и сре ћа и моћ.

По то ме пи та њу ва здан је „шко ла“ у ки не ској ми сли, 
али се све сво ди на то да се до ђе до ср жи ду ше, „до ду ше у 
ду ши“, и из ње них мир них ду би на по сма тра свет. У то ме 
све ти ли шту на ла зи се чист дух ко ји мо же да ви ди су шти-
ну ства ри. Две про сте ре чи озна ча ва ју це лу ту опе ра ци ју: 
kung и tao; kung је то све ти ли ште а tao по след ња ствар ност.

На тим ви си ја ма је на ро чи то ви сок, по не ки ма и нај-
ви ши, грч ки вис ко ји се ку па у све тло сти нај бли жој сун цу. 
Ту се укр шта ју ор фич ки дух, са ди о ни зиј ским и са апо ли-
ниј ским, и све што је дух дао од Егип та, Ин ди је и Ки не.

На то ме је вр ху са гра ђен „град бо го ва и љу ди“ и у ње-
му жи ве не по сред ност, до бро, исти на и ствар ност ства-
ри. И он је то на ба зи „нор мал не тем пе ра ту ре“, што зна-
чи зе маљ ско на не бе ском и не бе ско на зе маљ ском пла ну. 
Је ли ни зам зна чи до бро, ле по, исти ни то, сло бо ду, прав ду, 
хар мо ни ју, и све је то та ко ре че но на ве ли ко да је оста ло 
са чу ва но од Пла то на до Лао Цеа и од Пло ти на до Берг-
со на. И хри шћан ство го во ри тим је зи ком. Грч ко сун це је 
оба сја ло цео свет. Кад је Рим осво јио Грч ку, по стао је грч-
ка про вин ци ја, и то се, по сле, де си ло сви ма до да на шње 
на ше за пад не ци ви ли за ци је. Из грч ко га из во ри шта, у ко ме 
су се са бра ле све во де Ази је, Ма ле Ази је и Сре до зе мља, 
кре ну ле су ре ке на Рим, на хри шћан ство, ре не санс и на 
цео свет. Грч ка ми сао је еква тор око ко га се све по ре ђа ло.

Не ма ју ћи вре ме на да се, у овом крат ком на пи су, за у-
ста вим ви ше на то ме вр ху, као ни на оно ме ре не сан са, као 
ни на дру гим вр хо ви ма европ ске ми сли, за у ста вио сам се 
ов де ма ло, ма ло, ко ли ко да по ка жем ка квим је и ве ли ким 
пу те ви ма ишла људ ска по вор ка, од но сно ње не во ђе, а сад 
ћу да се спу стим до ле да на ста вим њен пут.

IX

До ле, ис под тих вр хо ва, буб ње буб ње ви људ ских по хо-
да. Ве ре се из ме њу ју, са да шњи ца се ве зу је за про шлост и 
хо ће бу дућ ност, цар ства се ди жу и па да ју, ди жу се и ру ше 
Ва ви ло ни, Ни ни ве, Мем фи си, Тро је и ка те дра ле, па го де 
и џа ми је… Тр го ви на тр гу је, зе мљо рад ни ци ри ља ју зе мљу, 
па сти ри чу ва ју ста да, ри ба ри ри бу и лов ци ди вљач ло ве. 
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Вр ше се се о бе на ро да, ства ра ју се ве ре, во де се ра то ви, 
про ла ма ју ре во лу ци је, обра зу ју ре до ви и ре дов ни ци, пра-
ве ми ро ви и при мир ја. По мо ри ма се по ја вљу ју Ко лум би, 
Вас ко да Га ме, Аме ри го Ве спу чи. „Про на ла зи“ се Аме ри-
ка. Зла то и дра го ка ме ње се кроз све то си ја и као нит про-
ла зи у цар ском ор на ту кроз ра се, кла се и ве ко ве. До ла зи 
па ра, до ла зи елек три ци тет и ви со ке пе ћи се пу ше. Ко па се 
утро ба зе мљи на. Чу но ви из из ду бље ног де бла пре тва ра ју 
се у бар ке, и ле у те, у бро до ве с га ле о ти ма и у дред но те. 
Чо век го во ри из Евро пе са чо ве ком из Њу јор ка као не ка да 
ли цем у ли це, и тај чо век ле ти као пти ца и ро ни као ро нац 
и гле да у ме сец као пре у свој длан.

Жи вот се је, смрт жа ње. Млин го спод њи ме ље жи вот-
но и смрт но мли во. Же лу дац зе мље ва ри жи вот и го ми ла 
сме ће, и сва зе мља је џи нов ско гро бље ин фу зо ри ја, фа у не, 
фло ре, ма те ри је, и све се то по но во ра ђа и по но во жи ви и 
уми ре. Ко ра ча про це си ја сво јим џи нов ским ко ра ком. Чо-
век је де не пре ста но свој за бра ње ни плод, но си зло у се би, 
и до бро за рав но те жу, и ле по и ру жно и исти ну и лаж, и 
све се са зе мљом окре ће око се бе, сун ца. Дне ви и но ћи 
се из ме њу ју, пли ме и осе ке, ра ђа ње и уми ра ње, го спо да-
ри и ро бо ви. Фи зич ки „за ко ни“, ме ха нич ки, фи зи о ло шки, 
пси хо ло шки, би о ло шки, гра ђан ски, кри вич ни, вер ски, со-
ци јал ни, уни вер зал ни: по све ми ру, на зе мљи, на сун цу, у 
чо ве ку, на Си на ју, на обе ли сци ма. И за ко ни и бе за ко ње, и 
ред и не ред, и све тло и мрач но, и дан и ноћ, из ме њу ју се, 
укр шта ју, ра ту ју, урав но те жа ва ју.

За ко ни код елек тро на, у ма те ри ји, у си ли, код ин фу-
зо ри ја; „за ко ни“ кроз це лу ва се ље ну: им пе ра тив ни, ка те-
го рич ни; за ко ни олу ја, не ре да, ко ле ре, бе сни ла, на го на, 
на дах ну ћа, зло чи на, до бро де те љи… А по вор ка увек кр ва ва 
и под зна ме њем де мо на, час по час ан ђе ла, про но си сво је 
цр не за ста ве са мр твач ким гла ва ма и све дру ге из спек-
тра бо ја и чу је се бат ње них ми ли он ских ко ра ка кроз на ше 
вре ме и пре ко на ших про сто ра. За све то вре ме чу ју се ве-
шти це из Маг бе та: „Fa ir is fo ul, and fo ul is fa ir“. Зар ни је? 
Та, све је ово жи вље ње ме ша ње де мон ске ка ше.

И за све то вре ме на мар шу кроз вре ме, увек је на че лу 
је дан чел ник. Људ ска ма са не мо же без во ђе иза ко га но си 
за ста ве. И исто ри ја је, без ма ло, исто ри ја тих „пу то во ђа“, и 
те ма се су ње го ва хра на. Ксеркс или Алек сан дар Ве ли ки, 
Хри стос или Ан ти христ, ари сто кра ти ја или де мо кра ти ја: 
чо ве чан ство иде с во ђом, пре ко во ђе, за во ђу. Оно ће га 
рас пе ти на крст, или ба ци ти у за ход ну ја му, или у Пан те он 
и ка те дра лу, у ма у зо леј или сар ко фаг, у не бо или у па као: 
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али, оно је с њим, пре ко ње га, за ње га и с њим и за се бе. 
Они су ти у ко ји ма се ка на ли ше зло и до бро, и сви оста ли 
би но ми људ ски, и они су ти ко ји на вод ња ва ју људ ска по ља 
и пу сти ње. Ти при мер ци су при ме ри ко ји ма се из ра жа ва и 
са и по ко ји ма иде људ ско дру штво чак и кад ми сли да је 
тај при ме рак ин кар на ци ја ње га са мог. То и во ди во ђе ног. 
Сва ки из го ми ле ми сли и осе ћа да је и он ОН. И то је тај на 
во ђе; во ђе-ан ђе ла, во ђе-де мо на, во ђе-чу да, во ђе-чу до ви-
шта, во ђе-слеп чо во ђе; и та ко је то од оца и ста ре ши не за-
дру ге до вој ско во ђе и до Бо га. Ко ло игра по так ту ко ло во-
ђе, и ор ке стар из во ди сим фо ни ју под па ли цом ди ри ген та. 
За вре ме ada gio-a сви смо сет ни, и за вре ме дру гих ста во ва 
под им пул си ја ма смо тих ста во ва. Дух во ђе вла да ду хом 
ма са. Та ко је то на пла но ви ма свих људ ских ак тив но сти. 
И та ко је и у све ми ру. Под вођ ством сун ца кре ће се наш 
свет, и сви дру ги под сна гом сво јих су на ца. То је прин цип 
и сва ког ато ма.

И та ко је од ато ма до де мо кра ти је. И у са мој де мо кра-
ти ји вођ ство је – кра ти ја а не де мос; с раз ли ком што се у 
њој би ра вођ ство на при вре мен рок а у мо нар хи ја ма ауто-
крат ским је оно на пла ну на след ства. У де мо крат ским, оно 
је, пак, са мо фор мал ни врх. Оту да, за дру штво, де мо кра-
ти ја да је нај у спе шни је вођ ство. Оно је по кон кур су.

Та ко је и у умет но сти и у на у ци. Је дан ве ћи дух дâ 
удар, и око ње га кру же кон цен трич ки кру го ви. Та ко се до-
би ја ју шко ле и прав ци. Је дан да је „по глед на свет“, и око 
ње га се свр ста ва ју ро ман ти зми, ре а ли зми, кла си ци зми, 
ма те ри ја ли зми, иде а ли зми, спи ри ту а ли зми. И ту став пре-
ма жи во ту и пре ма при ро ди да је је дан ве ли ки дух, и та ко 
се осни ва ју вер ске и дру ге док три не.

Те по ја ве, по сле, по ста ју је дан си стем на ви ка. То је 
ве ли ки људ ски за кон нај ма њег от по ра. Он је, јед но вре-
ме но, и за кон кон зер ва ци је. С јед не стра не то и, с дру ге, 
екс пан зи ја, ши ре ње: ето, то је функ ци о ни са ње фа ун ско-
флор ске Зе мљи не про це си је. То је њен по сту пак. У све му 
то ме, ре као бих да не ма ни ка квог пред ви ђа ња и ни ка квог 
про ви ђе ња. Ве ли ки чо век је слу чај, а ње гов ге ни је је мо тор 
ко ји зу ји кроз исто ри ју.

Би ла би ду га, ако би смо је отво ри ли, ов де, па ран те за, 
о це лом том слу ча ју и о тој по ја ви. Хо ће мо да ка же мо са-
мо то ли ко: ње га има, и има још мно го дру гих, при род них 
и „не при род них“ по ја ва ко је од ре ђу ју и пред о дре ђу ју ход 
и ток све га, па и људ ских зби ва ња. Би о ло ги ја ду ха, као и 
све га дру го га – и не ка је све то јед но и исто – и пси хо ло ги-
ја, и све дру го, чу де сно је чу до и, да тим и за тво ри мо ову 
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па рен те зу, ни је са свим у људ ској мо ћи ко ја је део тог чу да, 
да то до стој но опи ше, а то ли пот пу но об ја сни и ап со лут но 
раз ја сни.

X

Људ ска ма са хр ли „сво јим“ пу тем. По шла је из сво је 
пе ћи не и, пре ко свих пу те ва и пи ја ца и фо ру ма и ур ви на 
и бо го ва и све тих Пе та ра и ра то ва, пра ви кул ту ре и ства ра 
ци ви ли за ци је, пре тва ра се у гро бља, вра ћа се у пе ћи не и, 
за све вре ме, фа бу ли ра, ми то ло ги зи ра, фор му ли ра… Она 
деј ству је, она би ва, она се зби ва. Ози рис, Ари ман, Ју пи тер, 
Ин дра, Ве не ра, Ма ри ја, Де ме тер, Шин то, Умет ност, На у-
ка… сла же се, на сла гу је, де по ни ра по и по крај тих људ-
ских џа да, и фа бу ли ра и бун ца ус пут ду га, ши ро ка и ве ли-
ка људ ска ре ка. Шу ми и при ча од из во ра до уто ке, ди же 
се па ра, ства ра ју обла ци и пла хи дажд пу ни из во ре, и та ко 
то те че и шу ми. Ма шта ма шта, пра ви бо го ве и дру штва, 
ва ља ви ца ва ља људ ско сук но и пра ви оде ла, и исто ри ја се 
обла чи, тр ца, свла чи, пу ни гро бо ве и се је „но во“ се ме, и 
ор гу ље све та гр ме, и сла вуј пе ва и бу љи на-уша ра коб но бу-
чи сво је: У-ху, у-хуу, у-ху уу! И би Еги пат, и би Ва ви ло ни ја, 
и би, и би, и би, и је сте Евро па, и је сте Аме ри ка, и би ће и 
би ће „док је сун ца и ме се ца“. Го ре је ва ви лон ски Ану, до ле 
Бел, у утро би ста ну је Еа, и пу но је Ве да и Еда, Зенд-Аве ста 
и Би бли ја… Огром на је књи га свет ска. Ми смо да нас на 
јед ном ре ду јед ног ли ста. И све то ћу ран из ба сне ћур ли че. 
Ис ћур ли као је он чи тав низ та квих сво јих, уз за кр ва вље ну 
кре сту и под бра дак, ра зних ме ло ди ја, ми то ло ги ја, ве ра и 
си сте ма, и ћур ли ка ће док је про то-пла зме на ово ме све-
ту. Јер чо ве чан ство пу ту је и мо ра да се за ни ма. И све су 
то ва ри ја ци је на исту те му. Ме ња ју се ви о лин ски кљу че-
ви, и они ба са, и кр сто пле ти и бе о ви и на из ме њу ју al le gro, 
scher zo и ada gio, и so ste nu to и cre scen do и mi ste ri o so, и та ко 
да ље и то ме слич но, али је те ма иста те иста. Ха лу ци на ци-
ја, хип но за,бун ца ње, чи ни, ма ђи је, ствар ност, ми сте ри ја, 
дух… Ко ће му ту зна ти ме ха ни зам све га то га?! И нај ве ћи 
људ ски ар хан ђе ли при ча ју, ма ње или ви ше ин те ре сант ну, 
по јед ну при чу, и та квих је при ча 1001, и све се вр те око 
исте те ме. Дан нам је, хва ла Бо гу, Lust zum fa bu li e ren, и он 
нас уљуљ ка ва и уљу шка ва док нас тре нут но не успа ва. Љу-
ља шка ду ха се њи ше по сво јој пу та њи, и ми се за ва ра ва мо, 
оне све шћа ва мо, за ма ја ва мо, пи је мо ман дра го ру, и та ко то 
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увек и не пре ста но, а ђа во се ре пом за ква чио за гра ну и ке-
зи се по дру гљи во.

То се зо ве „жи вот ни дах“ це ле исто ри је. Це ла исто-
ри ја је та ква јед на зло вољ на, коб на и кр ва ва фа бу ла. Кроз 
њу стру ји ства ра лач ка енер ги ја ко ја, кроз људ ске ма ши-
не ства ра бо го ве пре ко ве ли ких ду хо ва, из на ла ске, ра то ве, 
ре во лу ци је, Вер саљ ски мир и утки ва по ко ле ње за по ко ле-
њем у гро бља и фи ло зо фи је. Ма те ри јал гла ван је, ствар-
но, бор ба, ва ђе ње очи ју, раз би ја ње гла ва, ве чи ти рат сви-
ју про ти ву свих, и све то на ба зи „екс пан зи је“ лич но сти и 
чи та вих на ро да. А та екс пан зи ја не знам да ли ни је оно 
Вол те ро во: „У сви ма ра то ви ма ни је ни шта дру го у пи та њу 
не го кра сти.“ Му за исто ри је, Клио, пе ва са мо убој не пе сме 
и по зи ва на ро де у ограш ја и окр ша је. Мир је са мо крат ка 
па у за из ме ђу два су да ра. Он је јед на вр ста од мо ра да би 
се мач од мо рио за бо љу и успе шни ју се чу. У џун гли исто-
ри је ва жи са мо за кон џун гле: све јед но дру го про жди ре и 
за ко ни си ле и на си ља су го то во је ди не прав де и пра ва. Од 
по чет ка до кра ја то је па као, змиј ски сплет, оси њак, и ни је 
слу чај ност да је то пред ност и по нос и Или ја де и Ене ји де, 
и Ма хаб ха ра те и Ра ма ја не, и Пе сме о Ро лан ду и Ни бе лун га 
и срп ских на род них пе са ма, и та ко до Ра та и ми ра и Ти хог 
До на. Да нас (1939–1945) то је ди лу ви јал ни са мум екс пло-
зи ва, и Евро па је по при ште рат ног бе са.

При ча исто ри је је гад на и кр ва ва при ча ко ја на сва-
кој сво јој стра ни ва ри ра јед ну и исту те му. „Опет то, али 
ма ло друк чи је“ мо же да бу де на пи са но као ње на де ви за. 
Eadem, sed ali ter на пи са но је на ње ним ула зним вра ти ма, а 
то је рав но оном на врат ни ца ма Дан те о вог Па кла: La sci a te 
og ni spe ran za… Од Хе ро до та, та ко се пи ше исто ри ја. Под 
ра зним име ни ма и из гле ди ма, од пе ћин ског чо ве ка до гр-
мља ви не то по ва на Па ци фи ку да нас, по на вља се та и иста 
при ча ужа са. И да на ид ска бу рад ни кад да се на пу не кр ви 
и Си зиф ни кад да исп не на врх свој ка мен.

XI

Та ко се окре ће то чак исто ри је. Он се окре ће увек око 
исте осо ви не и, као до лап, за хва та и из ба цу је исту во ду. 
Млин људ ског зби ва ња ме ље увек исто бра шно; и не са-
мо људ ског зби ва ња не го и сва ког дру гог. Ва ља ви ца људ ске 
исто ри је ва ља увек исто сук но од исте ма те ри је. Ме ња ју се 
бо је, ши ри не, ду жи не, де бљи на и гу сти на и, по сле, оде ла, 
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об ли ци и на чи ни, али су све то из гле ди и ва ри ја ци је јед-
ног де ша ва ња. Око истих ства ри ме ња ју се ја чи не, тра ја-
ња, ви си не, бо је. Ди ја то нич ка га ма је у осно ви иста. Је-
ди но од че га још све за ви си то је сна га људ ског ду ха ко ја 
за та ла са ва тај свет ски ди ја па зам. Ја чи удар – ја чи и од јек. 
Удар сто и ча ра је тра јао ви ше од пет ве ко ва, и зво нио је ја-
ко све до Се не ке, и ко ли ко се пу та и по сле то га ја вио ја че 
или сла би је! Круг Бра ма–Бу да и да нас још жи ви; овај хри-
шћан ства, кроз мно го ва ри ја ци ја, ско ро ће да на вр ши два 
ми ле ни ју ма. Мој си је ве та бли це и Ха ни ба ло во ра то вод ство 
до шло је и до ових ра то ва у ко ји ма су се, са дру га чи јим 
сред стви ма, пра ви ли ста ри „кли но ви” у вој нич ке ма се.

Ци клу си су то у ко ји ма се кре ће ма са исто ри је, ци клу-
си, кру го ви ко ји су исти, и спи рал ног об ли ка. У ре ци жи во-
та је иста во да, али је час мут на, час би стра, кр ва ва, и час 
је по во дањ или су ша или сред ње и нор мал но во до ста ње. 
То чи ни да ток исто ри је из гле да да је дру ги и дру га чи ји. 
До ла зе кул ту ре и ци ви ли за ци је, ра се и на ро ди, „сре ди не“ 
и „мо мен ти“, пли ме и осе ке, и то је оно што да је из глед 
из ме ни и про ме ни. Али је гра ђа иста и са мо се об ли ци 
ме ња ју. Они има ју свој ин тен зи тет и екс тен зи тет, ма њу и 
ве ћу ела стич ност, ве ћу и ма њу ам пли ту ду. Све је то, пак, 
огра ни че но, јер је огра ни чен и људ ски дух, по кре тач свих 
тих сна га. Основ но што све кре ће је од ре ђе но и пред о дре-
ђе но. Сва ко по ме ра ње се „за вр ша ва“ са „на ста ви ће се“ и 
кра ја не ма, а не ма га јер кр во ток ра ди и кру жи. Ор га ни-
зам исто ри је „деј ству је“, он жи ви. Тре нут ни раз ви так је, 
ствар но, ствар но по на вља ње ко је са мо по об ли ку из гле да 
раз лич но. Од ре ђе на је сна га ко ја се тро ши, пред о дре ђе на 
је и сна га људ ског ду ха, и он је по на вља ње истих и слич них 
са др жа ја, ци клу са и кру го ва. Не по на вља се и не об на вља и 
не про из во ди се све на исти на чин; јер ни два ли ста у го ри 
не ма истих. Али се то све де ша ва у и по истим кру го ви ма. 
Раз ли ка је у њи хо вој ве ли чи ни. Ја чи удар у људ ску и дру-
гу ма су, ве ћи и круг, ја чи и од јек, ши ри и оп сег. Та кви су 
ти кру го ви, ти ци клу си и та спи ра ла та мо од Ве да у ве ри 
и књи жев но сти, та мо од Ми ло ске Ве не ре у ва јар ству и од 
ки клоп ских зи ди на у не и мар ству и од Со ло на у за ко но дав-
ству и од Алек сан дра Ве ли ког у ра то вод ству и од Пе ри кла 
у др жа ви и од Хе ра кли та у фи ло зо фи ји. Ве чи то вра ћа ње 
иде од ма те ри је и од Ин ду са, и то је, ваљ да, је ди ни ве чи-
ти за кон. „Сна га је ве чи то иста и ве чи то деј стви тел на“, и 
она је, у том сми слу, ко нач на и огра ни че на. Све се то исто 
по на вља и об на вља не бро је но пу та, и са мо су из гле ди раз-
лич ни. Има про ме на и из ме на, али су те про ме не и из ме не 
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са мо ма ле из ме не ле жи шта и по зи ци ја. Ап со лут не исто-
вет но сти, на рав но, не ма. На све му де ша ва њу има ло кал-
не и вре мен ске бо је. Као у Хе ра кли то вој ре ци, два пу та 
се не мо же да оку па у ис тој во ди. Људ ски дух и исто ри ја 
су жи ва ко ја ни ка ко не ми ру је, али је то жи ва, увек жи ва. 
По след ње је и пр во, ста ро је и но во, и све та ко до свих про-
ти ву по ло же но сти. Брод исто ри је сва ки час ме ња по зи ци ју, 
али је ме ња на ис то ме ма те ри ја лу, по ис то ме мо ру.

За то исто риј ска про це си ја и не ми ру је. Она је у ве чи-
том по кре ту; у по кре ту ко ји је, на рав но, огра ни чен и ко-
на чан. Ко на чан, да бог ме, у сми слу што мо же и мо ра да се 
кре ће у огра ни че но сти људ ских мо ћи.

Има ли у све му то ме де ша ва њу ка квог ци ља, ка кве 
свр сис ход но сти? Има га и има је. Али то је оно што је на 
кра ју све га, на кра ју кра је ва, и та мо иза и из над људ ске 
веч но сти. И тај је циљ ка та стро фа лан. Он је суд би на све та. 
То је смрт. То је по след ња суд би на на ше пла не те; она ко ја 
је од Ме се ца и Мер ку ра већ ство ри ла ле ши не. – Ов де је 
реч са мо о на ма; о на шем зби ва њу; о на шем мар шу кроз 
исто ри ју. Ту се мо же мо да за пи та мо и за ва пи мо: шта је то? 
Ка ко му то иде? Где то иду људ ске ства ри? О, ка ко је лу до 
и де ти ња сто то пи та ње ко је ми, не по пу стљи во, не пре ста-
но по на вља мо. Ако из ба ци мо Смрт из ра чу на ња, он да је 
те шко ма шта ин ту и ра ти. Са смр ћу је ла ко. Tat twam asi, 
што би ре кли Ин ду си. То је та ко, и са мо та ко. Али, ако ту 
ла ку ра чу ни цу из ба ци мо, он да: ка ко то иду ства ри у ли-
ти ји? На ро чи то, у че му је циљ, и че му је це лис ход ност и 
свр сис ход ност?

На ше су „сна ге“ уба че не у овај ку тић уни вер зу ма. Оне 
се ту зра че по за ко ну про ти ву по ло же но сти и су прот но сти. 
По лар ност је, из гле да, не ка кав основ ни за кон. Из ње га је 
ство рен и наш „жи вот ни дах“, не ка кав би о хе ми зам ко зна 
ка кве вр сте. Да ли је он из у зе так, слу чај или ре дов ност, 
то ни је у на шим мо ћи ма са зна ња. Осе ћа мо са мо да смо у 
јед ном про це су, и то је све. Вр ши се пу ње ње и пра жње ње; 
оно што се у вој сци зо ве: „Пу ни! Па ли!“ Лук се нап не и 
ода пи ње. Све је на тим опру га ма. На њи ма све ба лан си ра, 
иде до не кле и вра ћа се на сво је ме сто. По сто ји та кав је дан 
кру жни ток у ко ме све кру жи. Из ме њу је се и на из ме њу је, 
ства ра и пре тва ра, уоб ли чу је и раз об ли чу је сна га, ма те ри-
ја, ду хов ност. Ту је не где и са мо о др жа ње и одр жа ње вр сте. 
То је те жа. Ту се не где укре ша ва са не ког кре ме на жи вот и 
по чи ње исто ри ја.

In ci pit tra go e dia!
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XII

In ci pit et co mo e dia. И у то ме је и in ci pit fi nis. Та ко пу ње-
ње и та кво пра жње ње се вр ши „од не ми ла до не дра га“. И 
ако би би ло и сто ми ли јар ди ве ко ва от ка ко је све ово „от-
по че ло“, све се то та ко зби ва: пу ни се и пра зни до лап, пу ни 
се и па ли све, на пи ње и от пу ча ва, и та ко од по чет ка ко ји 
не по сто ји и до кон ца ко ји, та ко ђе, не по сто ји. Та ко ра ди 
пе шча ни ча сов ник све та.

По пу сти њи све га су и људ ски тра го ви. Исто ри ја су ти 
тра го ви људ ских сто па ла, као и оних од ди но са у ра и оних 
чуд них реп ти ли ја, и од тер ми та, њи хо вих са вре ме ни ка. 
Игра ју ћи се, при ро да је из ми сли ла, у сво јој ге ни јал но сти, 
и чо ве ка и да ла му, из сво је сна ге, сна гу да ре а ги ра, да ми-
сли и да и он „из на ла зи“. И та ко и он игра; игра по так ту 
ко ји да је ве ли ки не по зна ти ко ло во ђа; игра и са ња свој, зе-
маљ ски сан.

Це ла исто ри ја је та кав је дан сан; це ла: од при мор ди-
јал не про то пла зме. И це ла она – да се вра ти мо на пи та ња 
ко ја смо у по след њој гла ви по ста ви ли – има циљ у то ме, и 
са мо у то ме, што га хо ће мо и што га тра жи мо. И то на ше 
хте ње, мо жда би се је ди но мо гло по ста ви ти као циљ. А тај 
циљ је је дан по кре тан циљ, јед на по крет на ме та. Чим је 
је дан људ ски „из на ла зак“ на ђе, ено је где се бе ли на не-
ком дру том ме сту. Бе ле се те ме те, и људ ско око ни ша ни 
на њих и на стре ли шту се ме ња ју љу ди, по ко ле ња, ве ко ви, 
ми ле ни ју ми и ми ли о ни. И пу на је зе мља тих ка ме них сте-
на и ки ло ме та ра, обе ли са ка, и от кад је хар ти је и па пи ру са 
тих људ ских за бе ле жа ка.

Јед на од тих за бе ле жа ка је и овај чу де сни слу чај. Пре 
јед но де се так го ди на умро је у јед ном пред гра ђу Лон до на 
хе ми чар-би о лог Мор леј Мар тин. Два де сет го ди на је ра дио 
на јед ној хе миј ско-би о ло шкој ства ри и по ја ви се јед на бро-
шу ра од ње га: The re in car na ti on of ani mal and plant from pro-
to pla sme iso la ted from the mi ne ral king dom. Шта се ту ка же? 
Ка же се да се у та ко зва ним азо ич ним сте на ма, ста рим ви-
ше ми ли о на го ди на, на ла зе у ла тент ном ста њу жи во ти би-
ља ка и жи во ти ња, на ро чи то ри ба, и да је жи вот бе смр тан 
и уни вер за лан, и да је ма те ри ја жи ва. Ка ко је он до шао до 
ово га сна? Узео је је дан ко мад те азо ич не сте не и ста вио га 
је у тем пе ра ту ру од 2000 до 3000 сте пе ни. Из пе пе ла тог, 
са 220 сте пе ни, изо ло вао је, ре дук ци јом, јед но спе ци јал-
но те ло ко је је на звао „при мор ди јал ном про то пла змом“. 
Под ути ца јем не знам ка квог по ступ ка не ког еле мен та, 
ство рио је не ке кри ста ло и де. Ста вио је у епру ве те и по сле 
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не ко ли ко ме се ци по ја ви ла се не ка теч ност кроз кри ста-
ло и де. Пу стио је на све то Х-зра ке, ул тра ви о лет не, и, по-
сле, по ја ви ше се мно го број ни ор га ни зми. У ди ја ме тру од 
јед ног пал ца од бро јао је пет на ест хи ља да ми кро скоп ских 
ри би ца ко је су про и за шле из јед но че тр де сет тих кри ста-
ла. Ра до зна ли Мо рис Ме тер линк имао је три сто ти не, од 
ви ше хи ља да Мa ртинових, тих ми кро фо то гра фи ја. Ви део 
је у њи ма ка ко се оцр та ва ју ске ле ти, на дру гој јед но око, 
на тре ћој не ко пре ди лу ви јал но ство ре ње, на гру пи ри би ца 
ко је су ли чи ле на ску ше, и та ко да ље. При ча је ду га и ни је 
за овај кра так есеј. Глав но је што хо ће да се њо ме до ка же 
то је да је жи вот бе смр тан, да жи во ти ња гу би сво је те ло, 
али не и жи вот, да ни шта не уми ре, да се ни је дан жи вот ни 
об лик не га си. Ни шта не уми ре и иден ти тет жи во тињ ског 
жи во та жи ви чак и по сле аси ми ла ци је у јед ној биљ ци у ко-
јој се он мо же да про бу ди. И Ме тер линк и Мар тин за кљу-
чу ју да су прот ност жи во ту ни је смрт не го ла тент ност и да 
је и чо век ла тен тан у сте ни.

У Рок фе ле ро вом Ин сти ту ту, при ча да ље Ме тер линк, 
ко ји се у по след ње вре ме био сав ба цио у ма те ри ју и би-
о ло ги ју, као и у све мир – ту жи ви др В. М. Стен ли. Он је 
ство рио не ке кри ста ле ко је је на звао „ауто-ка та ли тич ки 
про те ин“. Кад се тај прo теин убри зга у биљ ку, мр тва ма те-
ри ја по ста је жи ва.

Та квих ствар но сти, та квих људ ских сно ва има још 
мно го, и циљ ове илу стра ци је је да по ка же ода кле све по-
чи ње ова на ша људ ска исто ри ја. Њен кар не вал је чу де сан. 
Он се игра од оног про те и на Стен ли је вог и оних ства ри 
Мар ти но вих све до аме ри кан ских су пер твр ђа ва ко је да нас 
бом бар ду ју То кио и ње го ве ви ше хи ља ду го ди шње шин то-
тра ди ци је: од „жи вих“ се ди мен тар них сте на до Ха мле та и 
до оних на уч ни ка ко ји да нас, у аме рич кој Ари зо ни, из на-
ла зе за рат и за мир, из на ла ске и за смрт и за жи вот.

XI II

Умор ни до рат окре ће то чак исто ри је. Пе шча ни ча сов-
ник се пу ни и пра зни – пе ском. Те ра зи је се урав но те жа-
ва ју и кре ћу на јед ну и дру гу стра ну. To tum – Ni hil, to tum 
– ni hil; hic et nunc et sim per, hic – nunc – sim per; al ter et ego, 
al ter-ego, al ter ego.

Та ко чуд но, та ко чу де сно! Та ко стра шно, та ко стра-
вич но! Го спо де! Жи ве ти? Жи ве ти и би ти? Би ти и не би-
ти? За што, по што, кро што? За хва таш во ду ша ком, и она 
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про цу ри кроз пр сте. Жи ви пе сак: час је ов де, час он де, час 
ко зна где. О, да па кла. О, да ла ви рин та од па кла! Пра-
зно, пра зно, va cu um је све; и све је на пу ње но и ис пу ње но, 
као ис пу ње на пти ца, па му ком при ча, ска ски, из на ла за ка, 
ле ген ди, сно ва. И све је то бал са ми ра но и жи ви као мр-
тво. Ми то ви и си сте ми се пра ћа ка ју по тој си вој пу сти њи 
пра зни на и утва ра. Шта је кључ ни ка мен це лог тог сво да, 
це лог тог не ба људ ске згра де? Ис пу ни ли смо сла мом се бе 
Бо га и, ње му на су прот, и због то га да би био, Де мо на, и по 
то ме кљу чу се вла да мо, и пи та мо се: зар то, зар са мо то, 
зар је то во да за нас жед не и хлеб за нас пре глад не ле? У 
шта смо се то упле ли, упле ли без мо ћи да се ис пе тља мо? 
Књи га над књи га ма и це ла Би бли ја ћу ти и бе жи као ђа во 
од кр ста да нам не што ка же о на шој суд би ни и о ње ној 
исто ри ји. По вор ка све ча но мар ши ра и, на сва зво на зво-
не ћи, са мо ор гу ља и по је: Те бе Бо га хва ли мо! Сто пу та је 
то хо до ча шће са мо на тај ха џи лук ишло и брод се исто ри је 
укот вља вао са мо са тим лен ге ром. А он се не пре ста но иш-
чу па вао и брод је до но вог гре бе на лу тао и си дрио се при-
вре ме но или на ду же вре ме. Ве де, Упа ни ша де, Зенд-Аве ста, 
Би бли ја, Ко ран… Би ће исто ри је на ше је за њих нео бја шњи-
во; не би ће, та ко ђе. Di a ble, que vi ens-je fa i re dans cet te gal ère? 
Бо же, шта ћу ов де на овој зе мљи? Исто ри јо, ко ће тво ју 
исто ри ју да дâ?

Сто ји рас пе то на кр сту Хри сто во те ло, ву че се по кал-
др ми оно ца ра Ви те ли ја, као оно пре не ки дан Му со ли ни-
ја, у пра ху је не где Јан Хус, ко зна где Ди о кле ци јан и су ше 
се ср ца Шо пе на у Вар ша ви, Бај ро на у Лон до ну и Ше ли ја 
на про те стант ском гро бљу у Ри му… Исто ри ја вр ши свој 
те шки и мрач ни марш. Је зди ко њи ца Алек сан дра Ве ли-
ког кроз Ази ју, пре ла зи Ха ни бал Ал пе, би је би чем мо ре 
Ксеркс, тут ње тен ко ви Па то но ви ка Кар ло вом мо сту на 
Влта ви… Пла тон, Кант, Берг сон пра ве ми то ве, Ајн штајн 
зу ри у не бе са, Па стер у ба ци ле… Иде, иде све суд бин ски. 
Нео бја шњи ва суд би на је вр хов ни за кон све га. У хо ро ско-
пу не ма ни шта. У Књи зи мр твих еги пат ској, ни у оној ти-
бет ској, по крај свих ге ни јал них бун ца ња, ни ре чи о на шем 
пра вом пу ту.

XIV

Та ква је по ве сни ца све та. И, ето, та ква је она и учи те-
љи ца. Шта та учи те љи ца учи? Ка кве ве сти да је? Ка кви су 
ње ни за ко ни?
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Пу ње ње – пра жње ње, ак ци ја – ре ак ци ја, ар зис – те-
зис, пли ма – осе ка, го ре – до ле, де сно – ле во… Кроз све 
то стру је еко ном ске стру је, по ли тич ке, со ци јал не, пси хо-
ло шке, прак тич не, фи зи о ло шке, би о ло шке, ма те ри јал не, 
спи ри ту ал не, вер ске. Деј ству ју умо ва ња, емо ци је, осе ћа-
ња, мр жње, љу ба ви, за ви сти, сим па ти је, ан ти па ти је, и ра-
се, на ро ди, кла се и ве ре. Ка на ли ше се све то кроз ова кве 
и она кве ве ли ке љу де: фи ло зо фе, умет ни ке, др жав ни ке, 
вој ско во ђе, на уч ни ке, вер ске во ђе. У ни сци вре ме на ни шу 
се ми ле ни ју ми, ве ко ви, по ко ле ња. Пу не се и пра зне ма те-
ри це, ко лев ке, гро бља. И све се то свр ста ва у је дан низ и 
го ми ла у је дан ма сив. Про шлост, са да шњост и бу дућ ност 
су је дан и не пре ки дан ла нац. Тај ла нац је на из ме нич ност 
бе о чу га ко ји се зо ву мир, рат, ре во лу ци ја, агре га ци ја, дез-
а гре га ци ја, ства ра ње, ру ше ње.

Кроз цео тај ор га ни зам по ве сни це стру је све те раз не 
си ле ко је, кад се пре тво ре и вер ске, еко ном ске, по ли тич ке 
и дру штве не, во де ци ви ли за ци је у „ве ли чи ну“ или „про-
паст“, у зи да ње или у ру ше ње. Пра вац је час је дан час дру-
ги час тре ћи и да ље пре ма то ме ка кав је вођ ко ји их во ди. 
Али се све де ша ва у истом кру гу, у ис тој ра ди о ни ци, јер су 
и људ ске сна ге, и би о ло шке и пси хо ло шке и ин ди ви ду ал-
не и ко лек тив не и емо ци о нал не и ин те лек ту ал не, исте и 
слич не. На ро чи то су исте ма те ри јал не и еко ном ске, и оне 
су те ко је се, вр ло че сто, пре о бра жа ва ју, пре ко ди ри ге на та, 
у ове или оне прав це и овом или оном сме ру.

На ро чи то су сна жна та стру ја ња кад до би ју вер ски и 
ми стич ни ка рак тер. Кад та кав ка рак тер до би ју, те сна ге 
еле мен тар но деј ству ју и кад ства ра ју и кад ру ше. Оне су и 
ства ра ле и ру ши ле нај ве ће ци ви ли за ци је. Шта је све сру-
ши ла и шта је све са зда ла хри шћан ска ми сти ка! Сре ћа је 
са мо за чо ве чан ство што, и ру ше ћи, гра ди се на ста ром. 
Све та Со фи ја се са гра ди ла од ру ше ви на. Хри шћан ство је 
узи да ло у се бе све оно што је ру ши ло. Вр ло се че сто у исто-
ри ји ру ше ве ли чи не и, из њих, ства ра ју ско ро исто вет не и 
из истог ма те ри ја ла. Хри шћан ство је са сил ном мр жњом 
ру ши ло па ган ски Рим да би ство ри ло Рим са кр стом. Ца-
ри град је сав на тим осно ва ма. Ско ро је пра ви ло у исто ри-
ји да се на па да оно што се же ли да бу де. Фи ло зоф и ети чар 
Ма са рик ду то се опи рао да се на ста ни на Храд ча ни ма, па 
се, ипак, на ста нио. И то ва жи за све Дол ма Бак че и Ти ље-
ри је и Вер са ље и Кре мље. Под ути ца јем де мо на у исто ри ји 
ко ји хо ће све му да се под смех не, и нај ми стич ни је сна ге, 
код вођ ства, до би ја ју свој људ ски ка рак тер. То је ста лан 
за кон као за кон те же. По то ме се за ко ну кре тао и фар бар 
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Хи тлер у Рај хскан це ла ри ји и у Бер хтес га де ну и Му со ли ни 
у па ла ти Ве не то и у бек ству са сил ним бла гом. Та ко јад но 
из гле да ју те ми стич не сна ге, али се, та ко ђе, мо ра ре ћи да 
су оне ства ра о ци и свих па го да и свих ка те дра ла. Те сна ге 
ру ше, али оне и гра де. Ка то ни су са мо из у зе ци. Сво јим су-
ге сти ја ма и мен тал ним за ра за ма, оне мно го ру ше, али, на 
ру ше ви на ма, и по ди жу. Кад оне за хва те ма се, са зда ва ју и 
ве ли ке тво ре ви не.

До не кле, то исто ва жи и за ко лек тив не и дру ге сна ге. 
И све оне у њој деј ству ју. Згод но је и ла ко све све сти са мо 
на еко ном ске и ма те ри јал не узро ке, или са мо спи ри ту а ли-
стич ке и дру ге, али то сим пли ци стич ко ту ма че ње је на сил-
но и, пре ма то ме, не тач но. Не ма про стих узро ка у исто ри-
ји. Као и чо век, и она је је дан бес крај но сло жен ком плекс. 
За то и има исто ри ја ко ли ко има и исто ри ча ра.

XV

Да, исто ри ја има ко ли ко и исто ри ча ра. Исто ри ја је 
исто ри ја исто ри ча ра. Исто ри ја од Ту ки ди да је Ту ки ди до-
ва исто ри ја (ве ли ка је, а ве ли ка је за то што је он ве ли ки и 
што је, уз то, и уче сник у исто ри ји ко ју је пи сао). Исто ри-
ја од По ли ба је По ли бо ва, од Це за ра Це за ро ва, Та ци то ва, 
Тит Ли ви је ва, Са лу сти је ва, и та ко да ље до Мом зе на. (Ов де 
се го во ри о исто ри ја ма исто ри ча ра ко ли ко-то ли ко не за ви-
сних, а не о исто ри ја ма пи са ним за др жав ну, ра сну, вер ску 
и по ли тич ку упо тре бу.)

На кра ју свих кра је ва, чо век пи ше исто ри ју и ни је мо-
гу ће да јој он не бу де ме ра. Он је, сад, и ме тод и ак ци ја и 
ре ак ци ја, и из то га се не мо же из ву ћи. Пи та ње је ко ли ко 
он има и ка квих ли ца. Уко ли ко их ви ше има, уто ли ко му 
је из раз ве ро до стој ни ји. Ако је са мо док три нар, сек таш, 
хри шћа нин или не хри шћа нин, и та ко да ље и то ме слич но, 
та ква му је и исто ри ја. Ако је он у то ме сми слу без ли чан, 
што ће ре ћи и мно го ли чан, и у то ме је ве ли ки дар, исто-
ри ја је уто ли ко ви ше исто ри ја исто ри је и уто ли ко ма ње 
док три нар на, сек та шка, и то ме слич но. Основ но је и ту ко-
ли ко је исто ри чар ве ли ки дух и у ко ли ко је он, у тим свим 
до га ђа ји ма и до га ђа њи ма, из ван и из над до га ђа ја. Али, и у 
том слу ча ју, она но си бе лег ње го ве ви ше или ма ње ве ли ке 
и тво рач ке лич но сти.

Шта све ни је исто ри ја, ре кох? Са мим тим што је она 
људ ско де ло, до вољ но је да се ви ди це ла ње на сло же ност. 
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Шта све ни је у игри, у исто риј ској игри, у ко лу исто ри-
је. Ту су, као што до дир ну смо, ма те ри јал не и мо рал не мо-
ћи, ко лек тив не, би о ло шке и афек тив не, и ин те лек ту ал не 
и дру ге. Тре ба ту увр сти ти и раз не пси хо ло шке ге не зе, и 
оно што се зо ве „дух на ро да“, и дух ја ке лич но сти, и све 
тра ди ци је, и све об ли ке мр жње, љу ба ви, хра бро сти, и не-
спо ра зу ме ме ђу на ро ди ма и ра са ма, и вер ске, ин ду стриј-
ске и дру ге фор ма ци је, и уло гу илу зи ја у на ро ди ма, и да 
ли је је дан на род стар или млад, и да ли на тли ма ово га 
или дру го га на ро да има бо гат ства, зла та, угља, на ро чи то 
угља, пе тро ле у ма и гво жђа, и ка кав је мо рал и вас пи та ње и 
на та ли тет, и да ли је де мо кра ти ја, ари сто кра ти ја, де спо ти-
зам, мо нар хи ја или ре пу бли ка, и да ли је сло бо да, при ват-
на ини ци ја ти ва и за кон по ну де и по тра жње или вла да ви на 
јед не кла се, ко лек ти ви зам и сек та штво и ета ти зам, и то ме 
слич но – све то тре ба узе ти у об зир кад је у пи та њу ово пи-
та ње: пи та ње исто ри ча ра ко ји хо ће да из ра зи свој из раз о 
јед ној епо си, о јед ном на ро ду и о до га ђа ји ма про шло сти и 
са да шњо сти.

Ка кав све док све га то га мо же да бу де је дан ве ли ки 
исто ри чар? Ка кав жи вот мо же све му то ме да да? Ка кву 
све тлост исти не мо же да ба ци ње гов дух на све ово чуд но 
зби ва ње? И кад је то вр ло тво рач ки дух, шта ће дру то да 
да до при чу сво га ду ха пре ко при че до ку ме на та и, ако је 
уче ник и све док, пре ко жи вих љу ди и пре ко сво јих уши-
ју и очи ју? Све те ли сти не, до ку мен ти и ар хи ве, та бли це, 
за пи си и обе ли сци – све су то, та ко ђе, људ ски до ку мен ти, 
и ти до ку мен ти су људ ски тем пе ра мен ти и људ ски афек-
ти, емо ци је и схва та ња. То гле да ње ствар них до га ђа ја да ли 
су ду хо ви од ко јих сва ки има свој по себ ни угао гле да ња. 
То чо ве ков ин стру мент ме ри, и исто ри чар дав ни не тре ба 
из свих тих из ра за да дâ су му; а та су ма шта дру го мо же 
да бу де не го ње гов дух у све тло сти тих да та и тих „ствар-
но сти“? И, обрат но, што је исто, тих „ствар но сти“ и тих 
до ку ме на та, у све тло сти ње го вог ду ха? Исто ри чар, тво рач-
ки и по штен, да је кроз свој из раз сен ку сво је лич но сти на 
до га ђа је и сен ку оних лич но сти и до га ђа ја на сво ју лич-
ност. Друк чи је се он у то ме ком плек су не мо же на ћи ни 
сна ћи. Све за ви си од ње го вих кон струк тив них мо ћи. Оне 
кон стру и шу исто ри ју.

Успе шно из ра же на исто ри ја то је исто ри ја јед ног ду-
ха на пла ну до га ђа ја и ак ци ја јед не пе ри о де за бе ле же них 
у до ку мен ти ма, па пи ри ма, ар хи ва ма, књи га ма, ак ти ма, 
пи сми ма, те ле гра ми ма. Исто ри чар се ужи вља ва у те по ја-
ве и сво јим их ду хом ожи вља ва и пре ба цу је на план сво је 
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књи ге. У по след њој ана ли зи по ве сни ца је по ве сни ца до-
га ђа ја и ак ци ја ви ђе них кроз је дан мен та ли тет, пре ко јед-
ног тем пе ра мен та и од ре ђе ног угла гле да ња. За то, ко ли ко 
је са мо фран цу ских ре во лу ци ја! Има их ко ли ко и пи са-
ца. Јед но је Ша то бри јан, дру го је Тјер, тре ће је Кар лајл, 
че твр то је Ми шле, пе то је Ми не, ше сто је Олар, сед мо је 
Жо рес… И та ко је са Ок то бар ском ре во лу ци јом, и са Пр-
вим свет ским ра том, и та ко ће би ти и са Дру гим свет ским 
ра том. Та кве су књи жев не исто ри је, вер ске, дру штве не, 
еко ном ске. Та ква је исто ри ја јед ног и је ди ног чо ве ка: би-
о граф ска и ду хов на и естет ска. Ко ли ко сам би о гра фи ја 
про чи тао то ли ко је До сто јев ских, Ни чеа, Берг со на, и то 
пи са них од са мих са вре ме ни ка. О Хри сту сам про чи тао 
два де се так жи во та и сва ки је дру га чи ји. И у сви ма је ван ђе-
љи ма сва ко је дру га чи ји, јер су дру га чи ји и је ван ђе ли сти.

Та кве из гле да ју исто ри је; и то кад их пи шу круп ни љу-
ди. За ми сли те, сад, још ка кве оне из гле да ју кад их пи шу 
вер ски и дру ги док три на ри? Кад они на ву ку сво је сек та-
шке на о ча ре и на ву ку на у шња ке и на пи ју се ви на ове или 
оне ме то до ло ги је – он да збо гом исти но! Ко зна ка ко се све 
де ша ва ло ствар но у ста ром Егип ту и по Ни ни ви и Ва ви ло-
ну и, мо жда, ми да нас чи та мо при че ко је вр ло ма ло ве зе 
има ју са та да шњом ствар но шћу? Чи тао сам ту ско ро јед ну 
ру ску исто ри ју од про фе со ра Ше ста ко ва. У њој не ма ни 
ре чи о До сто јев ском, али це ла стра на о рад ни ку Ста ха но-
ву. У не мач ким исто ри ја ма, хи тле ров ским, не ма ни ре чи о 
Марк су. И та ко да ље.

Не ћу мно го да го во рим о та квим при ме ри ма „ства ра-
ња“ исто ри је. Кад го во рим о њој, ми слим на пра ву и ства-
ра лач ку исто ри ју, на исто ри ју пра вих и ве ли ких ду хо ва. 
Ту ки дид је та кав ства ра лац, онај исто ри чар Ту ки дид ко ји 
је о ђе не ра лу Ту ки ди ду, а то је био он, пи сао да је из гу био 
бит ку та мо не где на ушћу Стру ме. По либ је исто та кав; и 
он ни је лич но за ин те ре со ван. И Та цит кад пи ше о Гер ма-
ни ма, и Пе тен кад опи су је са тим истим Гер ма ни ма сво ју 
бит ку на Вер де ну.

Исто ри је ве ли ких ду хо ва су пра ве ства ра лач ке исто-
ри је. Оне уно се жи вот у пра шњи ве ар хи ве и да ју до га ђа је 
као да се до га ђа ју и ка ко се до га ђа ју на пре се ку до ку ме на-
та ко ји су их за бе ле жи ли и лич но сти ко ја их је про у ча ва ла. 
Пе чат лич но сти је глав ни; то јест моћ лич но сти да ожи ви 
епо ху и да је да као да се ствар но де ша ва ка ко се де ша ва ла.

У све му то ме тре ба до да ти и ово. Те шко је исто ри ча-
ру да се из ви је из над сре ди не у ко јој жи ви. Он је про жет 
ми сли ма и док три на ма ко је су у њој. Са тим ре кви зи ти ма, 
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ње му је те шко да се пре ба ци у епо ху о ко јој пи ше. Онај ко-
ји ра ди у ар хи ва ма јед не пе ри о де, чим на пу сти до ку мен те 
и иза ђе на ули цу, на и ла зи на сре ди ну ко ја је дру га чи ја од 
оне о ко јој пи ше. Ако ра ди, ре ци мо ре не санс, он тре ба за 
то вре ме да бу де чо век ре не сан са или чо век ин кви зи ци је, 
ре фор ме, Егип та, Ин ди је, Фран цу ске ре во лу ци је. Ако се 
не мо же да пре о бу че и да пре о бра зи, он не ће мо ћи да про-
ту ма чи те до га ђа је. Он мо ра да бу де не ка вра та Фре го ли ја 
и да бр зо пре о бла чи ко сти ме.

Увек, ипак, чо век оста је ме ра ства ри, чо век ко ји ства-
ра, и исто ри ја, на кон цу, ни је ни шта дру го до исто ри ја ње-
го вог ду ха кроз ду хо ве и до га ђа је ко је из ра жа ва. Чо век, 
на ро чи то ве ли ки чо век, увек пи ше сво ју исто ри ју. И за то и 
не ма, о јед ном истом до га ђа ју, ни слич них две ју исто ри ја.

За то је исто ри ја, ствар но, јед на фа бу ла, јед на ба сна, и 
све у њој је ве за но за ба сно пи сца.

(1944–1945)

(Са вре ме ник, XXVI/10 /1967/, 231–235)
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ИЗНЕОБЈАВЉЕНОГДНЕВНИКА

17. сеп тем бар 1943.

Про бу ди ме но ћас ова ми сао: по треб но је осло бо ди-
ти се све га и пу сти ти ми сао да те че ап со лут но сло бод но. 
Сва ка људ ска ми сао је око ва на. Од о зго је те о ло ги ја, од о-
здо је ма те ри ја, и са свих дру гих стра на су не ке коп че ко је 
укоп ча ва ју ми сао у тра ди ци ју, оби ча је, на ра ви, си сте ме, 
док три не, схе ме, со ци јал но, по ли тич ко, ра сно, кла сно, 
вер ско, на ци о нал но… Пу но је ро до сло ва, кр ште ни ца, та-
пи ја. Ми сао је у чи та вом ни зу квр га, ла на ца, ко тви. И са-
ма реч је је дан фо сил, јед на ока ме но ти на. Раз го ва ра те са 
не ким ле пим ду хом, и осе ти те ја сно ка ко му гла ва уда ра у 
не ку шко лу, о ка кву док три ну. Дух је са мо те о ло шки, еко-
ном ски, по ли тич ки, со ци ја лан; са мо то и, чак и кад је све 
то за јед но, кри ла су му ве за на и ми сао спу та на. Ода свуд је 
не ки Да мо клов мач ко ји му се че гла ву.

Дух тре ба да уђе у све си сте ме, да об и гра све стра не 
све та и, нај зад, да, осло бо ђен, по гле да у зве зда но не бо и 
у цео ко смос ко ји је у ње му. У ду ху се од и гра ва це ла ва-
се љен ска игра, и цео тај плес тре ба пу сти ти да игра. Све 
тре ба за јед но да уђе у пу но деј ство. Ина че, кре та ње се вр-
ши у јед но ме, са мо у јед но ме од мно го број них сек то ра. 
Глу во нем је кад се је са мо у јед ном де лу вас ко ли ког кру га. 
Ла жни су под јед на ко сви сло је ви, све на сла ге: и па као и 
чи сти ли ште и рај и сви кру то ви по њи ма.

Где ће се и ка ко ће се кад се поч не и за вр ши са мо од 
ма те ри је, са мо од сна ге, са мо од фи зи ке, са мо од ме та-
фи зи ке? Тре ба ство ри ти хи ља ду очи ју да гле да ју, хи ља ду 
уши ју да слу ша ју, и сва, сва чу ла. И он да је дух ве зан за 
дух, и ка ко ли тек кад је при ве зан са мо за је дан од ње го вих 
мно го број них сту бо ва!

Но ћас, кад ме је та ми сао про бу ди ла, у по лу сну, осе-
тих се ка ко сло бод но и не ве за но те чем, про ти чем, деј ству-
јем, ак тив но уче ству јем, и као те ло и као дух, као жи вот 
и као при ро да. Чим се све тлост ју трос по ја ви, и по сто лу 
књи ге и на по љу ули це и људ ски по ре дак, за дрх тах пред 
ро бо ва њем си сте ми ма и по рет ци ма.

„Свет је овај ду бок, и ду бљи не го што дан ми сли“, не-
го што дух мо же, не го што моћ хо ће, не го што од ба цу ју 
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и до ба цу ју све на ше опру ге. Да би се он осе тио, ба ци се 
сав у лу до осло бо ђе ње, у рас пу сну сло бо ду, и ски дај све 
ко пре не, од ба цуј пла што ве, раз гр ни се, от кри вај се, и са 
го лим ду хом, бо со ног, го ло трб, упа ље них очи ју, сав у ва-
три сло бо де и ства ра ња, кре ни на ха џи лук и на по кло ње-
ње ства ри ма и по ја ва ма, не 6и ли се отва ра ле, от кри ва ле, 
об на жи ле.

Ка кве су стра шне там ни це све док три не и све ве ре и 
шко ле и уни вер зи те ти и ака де ми је! Та ма би је из њих, и 
кук ња ва и бе да.

* * *
О, та си дра ко ја ба ца мо да се уко тви мо! О, та при ста-

ни шта! Ка ко је све то при нуд но и да би смо се од мо ри ли! 
А то су си сте ми; то и ни шта ви ше. Дух тра жи пра вац нај-
ма њег от по ра и упу ћу је пра мац где му је нај лак ше и ту се 
уси дру је. А мо ре те че и те че, и зве зде и не бе са и те ло и 
ма те ри ја и би о хе ми ја.

Сва ки је дух „на шти мо ван“ на овај или онај на чин. Ја 
сам на овај на чин ко ји би хтео у све тон ске ре до ве.

Дух ко ји мо же да по се ти све пре де ле свог ду ха, и дру-
гих ду хо ва, и да се из ви је да ле ко из над се бе у ове веч не 
ства ри, и да иде у ду шу свих по ја ва и, одав де сву да, да се 
вра ти на траг у сво је ле жи ште, и из ра зи и уоб ли чи: то је 
дух ко ји је ве ли ки и сло бо дан, и он је тај ко ји за ла зи у веч-
но и не ми нов но. Он се де ша ва и деј ству је ка ко се де ша ва ју 
и деј ству ју жи вот и при ро да. Ре флек то ри та квих ду хо ва 
мо ра ју по це ло куп ном ком плек су. То су хра бри, сме ли ле-
то ви ко ји тра же и са оп шта ва ју, не ве за но, сво ја тра же ња. 
Жи ве ћи и де ша ва ју ћи се и у пан де мо ни ју му, и у па нан ге-
ли ју му, и у мар ти ри ју му, и у еуфо ри ја ма, ек ста за ма, ми-
ро ви ма, умрт вље њи ма, уда ра ју ћи у све стру не свет ске хар-
фе и у ор гу ље са хи ља да ма це ви – они уди шу цео жи вот, 
те ку то ком све га, и из да ју од се бе об ли ке ко ји но се жиг 
ду хов ног зла та, пе чат веч но сти, sig na tu re re rum.

29. сеп тем бар

Гла ва је по цео дан пу на не ких ми сли, осе ћа ња, по-
ри ва, прох те ва, же ља, и хи ља ду и хи ља ду ра зно вр сних ак-
ци ја, тре пе ре ња и стру ја ња. Про ђу маг но ве но по не ка и не 
мо гу да се уло ве. Нај ве ћи се део не све сно зби ва. Је дан део 
и све сно. По цео дан ба ца искре, та спра ва на вра ту, ко је 
се ту у њој и га се. Чи та ва су зга ри шта тих све тла ца ко ји 
су до шли и про шли. Пот па ли се, за па ли, зга сне, и та ко по 
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цео дан и, та ко ђе, и по це лу ноћ, јер но ћу фос фо ри ше у 
об ли ку сно ва та чуд на и сло же на на пра ви ца.

Игра ју ли се то про то ни и елек тро ни, спа ја ју и ра ста-
вља ју, или се то па ли не где из ван ма ши не, или то иде не-
ка ко у за јед ни ци, или ни је ни пр во ни дру то ни тре ће, већ 
ко зна шта?

Али ту је све што је. Ту се спра вља це ло људ ско ма сло. 
И то по цео жи вот. Не ма ми ра у тој ко шни ци. Зу ји, ху ји, 
бру ји… и одав де из ла зе и рај и па као и сви ра то ви и све ве ре.

Ка ко се то зби ва у тој скра ми мо жда ној, или у са мим 
на сла га ма, или по це лом ор га ни зму – ко ће ући у то чу до? 
За ми сли те у јед ном пре се ку рад свих тих две и по ми ли-
јар де гла ва ко је сад жи ве на пла не ти! У та ко јед ној чу де сно 
сло же ној свет ској ма ши ни, ве ро ват но, да, ни у јед ном тре-
нут ку, ни у тим људ ским ни у тој свет ској ма ши ни, ни шта 
се исто вет но не по на вља. Две и по ми ли јар де ра зно вр сних 
пре ли ва у овој се кун ди!

Ма те ри ја, енер ги ја, си ла, дух, Бог?

30. сеп тем бар

За па ње но сто ји чо век пред уни вер зу мом. У ње го вој 
ко шни ци ври. Хи ља де су на ца и ме се ца, хи ља де све то ва. 
Све се то кре ће по утвр ђе ном веч ном ре ду ко ји се ни кад 
не ме ња и ко ји се ни кад не за у ста вља ни за јед ну се кун ду. 
Кру го ви, елип се, ли ни је, ко ло се ци, скрет ни це, ма те ри је, 
хе ми је, би о хе ми је – све се то кре ће по веч но утвр ђе ном 
ре ду. По не кад, ка ква еруп ци ја, зе мљо трес и не ред, али је 
то сит ни ца за ова кву свет ску фа бри ку. Рав но те же си ла, 
кон тра сти, те же, прав ци нај ма њег от по ра: као да су не ке 
ду хов не по ја ве та ко мно го ли че на ра зум и ум и на дах ну ће.

За па ње но и за стра ше но чо век ста је пред ово свет ско 
чу до. Има, има ва се ље на, сем ма те ри је и ње не сна ге, и сво-
јих ин те лек ту ал них и спи ри ту ал них сна га. Би ло да ови про-
из и ла зе из оних, или они из ових или све то из не чег тре ћег: 
би ло ка ко би ло: све мир је би ће ко је има и те ло и дух.

И ко ли ко је то те ло испо лин ско, и тај дух је та кав. И 
сва су свет ска те ла са мо де лић и тог џи на и де ли ћи тог ду-
ха. И тај дух ко ји „ве дри и обла чи“ свет ским ми ром, тај је 
тај, мо жда, ко ји зна у че му је ствар и шта је све ово.

Нај зад, шта му знам? Све је то та ко чу де сно да ни шта 
дру го не оста је не го за не ми ти са ди вље њем, за па њи ти се 
на на чин као у Ме ди чи је вој ка пе ли или се за стра ши ти на 
на чин лич но сти у Стра шном су ду сик стин ском.
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10. ок то бар

Шта по сто ји? По сто ји са мо оно што смо осво ји ли и до 
че га је до шао наш објек тив. По сто ји на ша хе миј ско-би о ло-
шко-спи ри ту ал на ком плек си ја, и оно што по сто ји то је оно 
што из ње по ста је, оно што из ње фос фо ре сци ра.

Иза то га по сто је и по ста ју по сто ја ња – и по ста ја ња – 
ако по сто је – али је то из ван ства ра лач ке ви дљи во сти и 
опа жај но сти на шег мо то ра.

На чуд ном и не схва тљи вом пу ту слу ча ја чо век осе ћа 
да се не што зби ва, али сва ки и нај ге ни јал ни ји на пор да се 
про би је у су шти ну, па и у са му по вр ши ну се бе и све га зби-
ва ња, не во ди ци љу.

На пла ну не по зна тог ве зе наш дух ве зо ве, на гра ни-
ту ни че га уре зу ју се не ка сло ва: – то је бор ба са на ма и са 
ства ри ма; бор ба рав на ре дов но по ра зу.

То је ствар но. Све дру го су ло гич не кон струк ци је, 
ско ла стич ке схе ме, вер ске док три не, ге о ме триј ски на цр-
ти, ма те ма тич ки ни зо ви, и то све ни је жи вот но и не хва та 
при ро ду у пра во ме ње ном су шта ство ва њу.

Та си стем ска пи ћа су до бра за тре нут на опи ја ња и за 
за ба ву на ше ра до зна ло сти, али, од мах по сле отре жње ња, 
до ла зи му ка и, по сле игре за ра до зна лост, по нов но тра же-
ње дру га чи је ра зо но де.

Али те го збе, на ро чи то оне Пла то но ве, бо га те су и га-
ван ске, и ми ли на је уче ство ва ти на њи ма. То нам је све 
чи ме се мо же мо да уте ши мо, и то нам је све што је у гра-
ни ца ма људ ске мо гућ но сти. Узми те, на при мер, тр пе зу Спи-
но зи ну, Де кар то ву или Кан то ву и, од но ви јих, Берг со но ву 
– све је то пу но ђа ко ни ја, бо жан ских пи ћа, сјај них ми ри са и 
ве ли чан стве них сно ва, и ка ко је све то опој но и ча ро лиј ско; 
али, ка ко то бр зо про ђе као деј ство и ка ко на ста не та ма. Те-
ши је ди но то што је они и са ми при зна ју, те та ко, са њи ма, 
при ја но лу та мо и за ба вља мо се гле да ју ћи и ис пи ту ју ћи те 
Ма ји не ве ло ве ко је ни ти ди же мо ни ти спу шта мо.

И та ко пу ту је људ ска ми сао, од тре нут ка кад је ко зна 
на ко ји на чин по ста ла, лу та, кре ће се, тра жи, тра жи се, и 
иде кроз вре ме ко је је ство ри ла и кроз све дру то што је 
ство ри ла, фос фо ри шу ћи око се бе, све тлу ца ју ћи, шки ље ћи 
сво јом све тиљ ком ду ха, опла ку ју ћи свој слу чај пре ко свих 
на у ка и свих умет но сти и свих ве ра.

11. ок то бар

Ри бо је за бе ле жио да су 1896. го ди не об ја вље не 2.294 
књи ге, члан ка, ме мо а ра итд. из пси хо ло ги је, а 1913. пре ко 
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че ти ри хи ља де, ши ром на ше зе мље. Ко ли ко је по сле то га 
штам па но и ко ли ко је кон гре са одр жа но и ко ли ко је ра-
зних шко ла и си сте ма!

Наш дух и на ша ду ша, и це ло те ло, и све жи во ти ње, 
па и биљ ке – јер је осно ва на и пси хо ло ги ја би ља ка – по ста-
ли су је дан огро ман кр тич њак кроз ко ји ри ју пси хо ло шке 
кр ти це.

И ка ко да нас, та ко се то ра ди од Зе но на Еле ат ског 
кроз сва вре ме на. Пла ни не су то књи га, по ку ша ја, екс-
пе ри ме на та… Ра де ла бо ра то ри је, пре да је се са ка те да ра, 
пу бли ку је се, ис пи ту ју се крв ни си сте ми, мо зак, не у ро-
ни. Чи та ве „фа бри ке“ ра де, и по сто ји чи та ва пси хо ло шка 
ин ду стри ја.

А хла дан и не схва тљив сто ји цео наш ком плекс, за-
го не тан још увек, не до куч љив. Ни људ ско људ ско ме ни је 
да то. На пад се од вај ка да вр ши са свих стра на, од би о хе-
ми је до фи ло зо фи је и, иако се из твр ђа ве ни ко не бра ни, 
ни је дан про бој у твр ђа ву да се учи ни.

И ка ко ту, та ко сву да и сву где. Кад би се ма где ус пе ло, 
ус пе ло би се на це лој ли ни ји. Јер је жи вот но јед на це ли на, 
и све је исто од јед ног услов ног ре флек са до га лак си ја.

Ни је људ ском да но ни у шта од ре ђе но да уђе. Кре ће-
мо се са џи нов ском свет ском по вор ком кроз не ми нов ност 
и суд би ну, и то је све што мо же мо да утвр ди мо. У на шој 
на пра ви не ма ни цен тра си гур но сти, ни ослон ца, ни ти ка-
кве опру ге. На бој смо је дан ко ји се пу ни и пра зни, и не зна 
се за што се пр во зби ва и за што дру го. „Пу ни – па ли“ – и то 
је све. Це ла је ва се ље на екс пло зив ко ји се пу ни и пра зни 
од иско ни, и та ко ће то ићи до по след њег да ха све ми ра.

13. ок то бар

Ко ли ко је пу те ва, ста за и ста зи ца људ ска ми сао про-
кр чи ла и на пра ви ла. Ту шта и тма их је и нај ра злич ни јих. 
Она се му чи ла за ово пет хи ља да го ди на, и сва ка ми сао је 
по је дан пут. Ско ро и да их не ма два исто вет на. Сва ки ве ћи 
чо век је пра вио свој пут. Сви они иду од чо ве ка ка чо ве ку 
и сви су та ко раз лич ни. По не ки по ђе ста зом ко јом је не ко 
већ про шао и, по сле, одва ја се и иде за себ но.

Не ки су од њих по прав цу нај ма њег от по ра, а не ки 
стр ме ни и кри ву да ви и ка ме ни. Не ки иду прав це, не ки за-
о би ла зно, не ки стран пу ти цом, не ки рав ни цом, а не ки уз-
бр до или низ бр до. На не ки ма су ти ши не, на не ки ма ве тро-
ме ти не, на не ки ма за ве три не. Ка кав је ко ји дух, та кав му 
је друм.
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И ко ли ко је ту рас кр сни ца, и ту не ла, и пе ћи на, и ка ко 
се сви и дру га чи је по чи њу, и кре ћу и за вр ша ва ју или, нај-
че шће, гу бе се и иш че за ва ју!

Иде мо, иде мо та ко по ти ма џа да ма и ко ло се ци ма, ту-
ђим, сво јим, и чу је мо бат ко ра ка оних ко ји су ту про шли и 
сле ду је мо њи хо вим сто па ма ко је се ви де по пра ши ни или 
по бла ту. Ве чи то лу та мо тим ста за ма и жи ви мо жи во том 
оних ко ји су их пра ви ли ми сле ћи њи хо ву и сво ју ми сао.

Хи ља де и хи ља де из гле да има сва ка ствар и сва ка по-
ја ва и ми их гле да мо у ли це или са стра не. Ено, та мо су 
из гле ди Кон фу чи ја или Упа ни ша да, и ко ли ко их је та квих 
вер ских! Ено, та мо је пут Пла то нов, и ко ли ко их је фи ло-
зоф ских, и ко ли ко их је умет нич ких, пе снич ких, књи жев-
них, етич ких, еко ном ских, со ци јал них, на уч них! Ми сли, 
ре чи, об ли ци, си сте ми, ни жу се, иду па ра лел но, пре се ца ју 
се и, као два ли ста у го ри, ни је дан ни је дру гом јед нак. 
Све са ма тра си ра ња, све са ми про јек ти, пла но ви, по ку-
ша ји, схе ме, док три не, пра ви ла. У оној књи зи та мо Ма ну 
да је сво је За ко не, на оном обе ли ску се го во ри о Рам зе су, 
на овој гли на стој та бли ци је уго вор не ки из ме ђу Хи ти та и 
Егип ћа на, ов де лу та Хо ме ров Оди сеј, он де се Ха млет му-
чи, са свим ов де бли зу Берг сон тра жи за ко не ства ра ња, и 
хи ља де и хи ља де их је на би је но у овој мо јој би бли о те ци из 
ко је вр ца ју, плам са ју, све тле мр жње, љу ба ви, при ја тељ ства, 
не при ја тељ ства, не жно сти, љу бо мо ре, зло, до бро, за до вољ-
ство, бол, ре зиг на ци је, ти ши не… Чи та во јед но зве зда но 
не бо ми сли и емо ци ја. Ено Ди о ге на у бу ре ту, Хе ра кли та 
по крај ре ке, Це за ра ко ји спре ма бит ку код Фар са ле, Ро-
бе спје ра ко ји бу чи у ре во лу ци ји, До сто јев ског ко ји му чи 
Ка ра ма зо ве, Дан теа ко ји се зно ји по па клу, Ар хи ме да и 
ње го вих кру го ва, Кан та и зве зда ног не ба, Ге теа и Фа у ста, 
Па вло ва и ње го вих ре флек са…: огром на не пре кид на по-
вор ка ми сли без по чет ка и кра ја хр ли кроз исто ри ју, те-
ту ра се, лу та, па шти се и гле да у сун це оче ку ју ћи ње гов 
крај… Пу те ви, пу те ви!

17. ок то бар
Усло вље ни смо да ви ше осе ћа мо бол не го за до вољ-

ство. И нај ма њи бол од мах се ра ши ри по це лом би ћу, а 
ма ло за до вољ ство ско ро се и не осе ћа.

И он да, још и ово: зло се про жи ви као са др жи на; за-
до вољ ство, не ка ко, као не што што је по вр шин ско. И, он да, 
и ово: на за до вољ ство се чо век на вик не и не осе ћа га ин-
тен зив но, док се на бол ни ка ко не мо же да на вик не. Кад 
јед ном зуб за бо ли, оде цео чо век, а кад слат ко до ђе у уста 
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чо век је са мо у гу ста тив ном нер ву, и то про ђе за тре ну-
так. Хо ра ци је до бро ка же: „Да кле, са мо Ју пи тер је из над 
му дра ца: бо гат, сло бо дан, сла вљен, леп, краљ кра ље ва и, 
нај зад, цве та од здра вља – кад не ма ки ја ви цу.“ Јер, са мо 
јед на ки ја ви ца, и оде у ве тар це ло за до вољ ство. Мон тењ 
ка же: „Не ма ње зла, то је нај ве ће до бро ко ме се чо век мо-
же да на да.“

За до вољ ство је слу чај, бол је кон стан та. Пр во бр зо 
про ла зи, дру го као да се за на век на ста ни ло. Ве шти на је 
ова два по ла не ка ко ка ко та ко па ра ли са ти да се осе ти рав-
но ду шност. А то је нај ва жни је.

17. но вем бар

Ка ко је чу дан био си ноћ ме сец! Ви део се из ме ђу раз-
би је них обла ка, као за кр ва вље но око, ба кар но цр ве но жут, 
и сав је био тра ги чан. И сва ки пут има дру ги из глед и, у 
то ку но ћи, сва ки час је дру га чи ји. Ко ли ко је из гле да, по ја-
ва, бо же мој! И ка ко је све са мо је дан из глед. Ко ли ко ду-
хов них и фи зич ких по гле да, то ли ко и из гле да. Сва ки час 
је све дру то и дру га чи је. Ни је дан до га ђај ни за два ду ха 
не ма је дан и исти из глед. На уч ник ова ко, умет ник она ко, 
ети чар на тре ћи на чин, др жав ник на че твр ти, и стра шно 
је ка ко и сва ки до га ђај има дру ги пре лом у на шим очи ма.

У сва ком ду ху све ду хов не жле зде из ли ва ју дух у об-
ли ке, ми сли и осе ћа ња. Хи ља де је ду хов них хе ми ја, хи ља-
де је ду хов них есте ти ка. Ка ко је тре пе тљи ва на ша ствар-
ност: она се кре ће од оне мор бид не Бо дле ро ве до, уна траг, 
оне ге о ме триј ске Ар хи ме до ве.

Чу до! Из ове та ла сне ду жи не чу је се је дан Шо пе нов 
нок тур но, на Дње пру се ли је крв и го ре те ле са у тен ко ви ма, 
из зе мље ви ри кром пир, де ве де сет и шест ра зних еле ме на-
та, Планк то ви кван ти, бра ћа Ка ра ма зо ви гле да ју из би бли-
о те ке, зве зде и сун ца се кре ћу сво јим пу та ња ма, и елек тро-
ни и про то ни: чу до, чу до, чу до! Из гле ди хе миј ски, из гле ди 
етич ки, из гле ди ма те ри јал ни: из гле ди, из гле ди, из гле ди!

27. но вем бар

Та мо смо уса мље ни у овом бес кра ју од све та. Не раз-
у ме мо се ни са ства ри ма ни са по ја ва ма. Не мо гле да мо 
у оно пре ко три сто ти не хи ља да вр ста фа у не и фло ре, у 
онај без број ми не ра ла и у ову бес ко нач ност пу ну су на ца 
и зве зда. Све је то за нас ter ra in cog ni ta. Све ћу ти. У њи ма 
смо уне дре ни са мо ми и, пре ма на ма, та ко је ма ло ве сти 
и гла со ва.
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Дух уоб ли ча ва по не што, али то што уоб ли ча ва, опет, 
са мо смо ми то. Ва си о на – шта је дру го до ве ли ка ми сао, 
али ми сао на ша. Она је очо ве ко вље на. Она је чо век. На ше 
са зна ње је, ствар но, не зна ње. По са мом се би све је стра-
шно не до ку чи во, не про ниц љи во, не про зри во и та јан стве-
но. Та кав је за се бе и наш дух; он – је дан де лић ства ра-
лач ког ду ха у при ро ди. Ни ка ква тра га не ма о не кој на шој 
из ве сно сти о на ма и о овом бес кра ју. Ве ли ки ма те ма ти чар 
Га ус је у јед ном пи сму Бо а ли ју осум њи чио и исти ну ге о ме-
три је ко ја је та ко из гле да ла оче вид на и си гур на.

Од ко га ли смо та ко опу но мо ће ни да та ко деј ству је мо 
у ово ме чуд ном стро ју ма ши не све та? Грч ки ми тос о Геи, 
мај ци зе мљи, ко ја ра ђа Ех ни ду, има пра во што у ње ном 
на руч ју ви ди са мо оп се не и сфин ге. Аве тињ ско је та ко све. 
При ро да кад нас је ра ђа ла, у уста нам је стр па ла дој ку ко ја 
до ји не ко про гру ша но мле ко ко га, кад се дух на пи је, са мо 
не по зна то и стра ши ла ви ди и уоб ли ча ва.

Дух се за то пи та, још од фи ло зо фа из Ста ги ре: за што 
ли је, он да, ро ђен? Хор ста ра ца код Со фо кла има пра во: 
„Нај леп ше је ни кад не би ти ро ђен. Но, ако си у жи во ту, 
нај бо ље је да што пре одеш та мо ода кле си до шао.“ Ода кле 
си, до ђа во ла, до шао? И на то се, на рав но, со то на по дру-
гљи во ке зи, јер то „ода кле“ је још не по зна ти је и та јан стве-
ни је. Ро ђе ни смо као да смо уда ре ни не ким бу здо ва ном 
по сред че ла на овој на шој не срећ ној тин та ри да у бун ца њу 
и не све сти ци по сма тра мо се бе и ову пу стош од све та. Као 
да нам се не ко ужа сно све ти – та ко смо по ста вље ни, на у-
зна ко по ста вље ни. Ниг де не мо же мо да на ђе мо ле жи ште.

Искон ска не ка по гре шка је у на ма, и од иско ни тре-
ште пи та ња ко ја то пи та ју: ка кав се то грех ис па шта? На 
Жу тој ре ци је то пи та ње, на Ган ге су… и са Јор да на пи шти 
та кав глас Кр сти те љев. Шта је све то? За што је све то? Бе-
сна па шчад ке зе се и ла ју: Вау! вау! И то је све.

Та ко смо стра шно уса мље ни. Ни на ве ћи ма нај ве ћих 
му дра ца ни ка ква од го во ра не ма да нас осло бо ди те те шке 
оса мље но сти. И та ко се ћу ти као што ћу те ки по ви Ме ди-
чи је ве ка пе ле. Ни ка кве хра не за наш дух, по овој ства ри, 
не ма у зде ла ма бо го ва ни све ти те ља ни му дра ца ни де мо на 
ни ве шти ца. Сви спра вља ју са мо јед но пи ће; пи ће стра хоб-
но га не зна ња.

Пр ви де цем бар 1943.

На кла ви ја ту ри чо ве ка, на кла ви ја ту ри по ста ња, на 
кла ви ја ту ри ва си о не: хи ља де и ми ли о ни ди ра ка, цр них и 
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бе лих и још ко зна ка квих: и све то из во ди ве ли ку, чуд ну и 
џи нов ску сим фо ни ју чи ји је ди ри гент не ви дљив и не схва-
тљив. Дух ли, ма те ри ја ли, енер ги ја ли, Бог, сам ли је све-
мир из во ди? Ослу шку јеш је, слу шаш је не пре ста но и не-
пре ста но се пи таш и пи таш, и пи та ње ти је је ди ни од го вор.

А та ко је ле по то сун це кад за пло ви све том и опла ви 
све тло шћу не бе са и мо ра и зе мљу и, но ћу, ка ко је ве ле леп-
на ка те дра ла све та са по ли ле ји ма зве зда и све тлим оком 
мр тво га ме се ца. Ужи вај и не пи тај! Ка ко је не мо гу ће не 
пи та ти! Пи та ње је, пак, му ка ду ха, и за бо де но је у ср це и 
кр ва ри. И из те кр ви је и по ни кло све до Ха мле та. Без пи-
та ња, мо жда, не би се ни зна ло ка ко је уни вер зум ду ха и 
уни вер зум уни вер зу ма стра шан и – леп.

4. де цем бар

На ше Ја је за тво ре но у ће ли ји на шег чуд ног стро ја. 
Оно ле жи у на ма ду бо ко као чу до. Ве за но је и ни ка ко не 
мо же да се осло бо ди. А оно је све са чи ме мо же мо, али на 
овај на чин, да раз го ва ра мо и да се са оп шта ва мо. Али свест 
о ње му ни ка ко не мо же да се уоб ли чи. Ја је уса мље но. Та 
ње го ва уса мље ност и не по зна тост и чи ни да смо та ко те-
шко уз не ми ре ни. Оно што се из ње го вих ду би на осло бо ђа-
ва, то смо ми и то је це ло на ше са зна ње. Уз не ми ра ва ју ћи 
се и кре ћу ћи се и ме шко ље ћи се, кре ће и ла нац у ко је је 
око ва но, и тај зве кет ла на ца је све што о ње му и све ту чу-
је мо. Ти бол ни уз ви ци и кри ци је су цео наш уни вер зум.

То на ше чу до ко је је на ше Ја, има са мо јед ну спо соб-
ност; спо соб ност да се са мо огле да. То је Нар цис наг нут 
над зден цем. То огле да ва ње, то му је де ло, то му је ства-
ра ње, а то и та кво ства ра ње шта је дру го до са мо сен ка 
и, нај ви ше, сан о тој сен ци. На та кво јед но Ја је укот вљен 
цео наш брод, а то су и је ди на је дра кад се он пу сти на ову 
свет ску пу чи ну. И, та ко, све је у ње му: све сво је и све свет-
ско, све де мон ско и све ан ђе о ско. Ван ње га све је – ни шта, 
и са њим је све ово што по се ду је мо; по се ду је мо као сен ку 
и сан. Све што по сто ји, да кле, по сто ји, на рав но, за нас и 
као са мо на ше, и све је то са мо је дан спак та ку лум, је дан 
спек тар бо ја из ње га про и за шлих. Сли ка све та је ство ре на 
ис кљу чи во у ње му, у ње му, то ме чу ду ко је на зи ва мо Ја, и у 
ко је је и би ти и, из ње га, и све оста ло.

14. де цем бар

Рет ко се кад за ку ка ло о чо ве ку као што је за ку као 
и про клео наш слу чај Па скал: „Ка ква хи ме ра је чо век? 
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Ка ква но ви на, ка кво чу до ви ште, ка кав ха ос, ка кав пред-
мет про ти ву сло вља, ка кво чу до. Су ди ја свих ства ри, бед ни 
црв; чу вар исти на, кло а ка не из ве сно сти и за блу да; сла ва 
и из род ва се ље не.“ Зби ља је без мер но бе дан наш слу чај у 
уни вер зу му. Не ма је ди ко ва ња ко је је до вољ но да га за бе-
ле жи. Уте хе не ма, ни ка кве уте хе не мо же би ти. Сум ња ње? 
Сум ња? То је ма ло. Ни шта је и кад се сум ња у сум њу. Ми 
смо nul lis si mum Ni hi lum. Да, Бо си је има пра во: нај нул ски-
је Ни шта. Усоп ши раб, га ле от у жи во ту, фе лах у суд би ни, 
се бар, ку ли… „У по чет ку би реч.“ Не, не го ну ла од по чет ка 
до кра ја без бро је ва ни иза а то ли ис пред ну ле.

И ни ка кве уте хе не ма. Све су оне кр ва ве лу до ри је: 
„Чо век је ме ра свих ства ри“, „По знај са мог се бе“, „нео д ре-
ди ва бес ко нач ност“, „по ле мос“ (Хе ра клит) – ниг де чо век 
ду ши не мо же да ухва ти ме ста. Ни in stru men tum di a bo li не 
ка зу је ни шта. Ни од ка кве ило ва че ни шта се не мо же да 
уме си. Наш „на су шни хлеб“ је ро би ја шки хлеб. Ни је ни-
шта ни ни ком по ник ну ти и ћу та ти. И ћу та ње бо ли. Кад чо-
век не ћу ти, бар се из го во ри, а кад се из го во ри он не што 
уоб ли чи о ни че му, и та ко се за ва ра при вре ме но. Кад ту 
пре ва ру из вр ши ка кав вр ло ве ли ки са зда тељ, дух се по ме-
те, за ма јо са и, за не ко вре ме, гле да – као бу љи на у сун це. 
Те жи ште се пре ба ци за јед но маг но ве ње, за гр ме ре че нич-
не ба те ри је, сур ва се усов при де ва, за та лам ба се име ни це, 
за тру бе бо ри је ре чи, и чо ве ку се учи ни као да да је не ки 
аваз и као да ње гов ча сов ник не што ра ди. Ај ка чи, то бож, 
ис те ру ју не ке утва ре из ве ли ке ва се љен ске џун гле и ми сле 
да је то пра ва ди вљач. Не ке ве дри не и не ки све тла ци – кад 
је јак уда рац у че ло – по ја ве се и чо век чи та Све то пи смо и 
Ха мле та, гле да Ми ке лан ђе лов пан де мо ни јум у Сик сти ни 
или слу ша Ба хо ве ор гу ље.

По сле, про ђе опој ност, и чо век по но во за ро ни у мрак. 
Кад се иза ђе на ди ван са том ве ли ком го спо дом, ка жем, 
по ја ве се не ке про га ле и ве дри не кроз тма сте цр не обла чи-
не, кроз ко је се, ба ја ги, не што ука же, ука же као при ка за, и 
све се то, по сле, по кри је и уђе се у цр ну црн ца ту гу сту по-
мр чи ну. Нај ве ће ју на чи не ду ха де ле сво је мег да не – узми-
мо ни ког ма њег не го Шек спи ра – огле да ју се хе рој ски и, 
нај зад, и са ми, умор ни, па да ју че ло ми це са тих нај ви ших 
ви си ја и, као Ни че, кр ва во се раз дру зга ва ју на дну по но ра. 
Та кви су ти ко ји се хва та ју у ко штац. Дру ги да ду пле ћа, као 
Ге те и Мон тењ, и бе же гла вом без об зи ра. Тре ћи се на ки те 
ви на, као Омар Ка јам и дру ги са ис то ка, на ве ли ко чув-
ству ју и, нај зад, кад ма мур лук про ђе, за пла чу. И та ко да ље, 
и та ко да ље, до свих оних ко ји дан гу бе са сво јим те за ма, 
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те о ри ја ма и, на ро чи то, си сте ми ма, ни жу их у ни ске и ђер-
да не, и сво је тан ту зе про да ју као злат не ду ка те и сво је јек-
сик-ме ре за бож је те ра зи је.

Чо век ту мо ра да се вра ти на про кле ту Еви ну ја бу ку, 
јер смо од по чет ка про кле ти и из гна ни и хе ру вим са пла-
ме ним ма чем „чу ва пут ка др ве ту од жи во та“. Све то пи смо 
се то га се ти ло; се ти ло се да бож ју кри ви цу пре ба ци на нас 
и да нас, због се бе, про ку не. И та ко то иде од пра-по чет ка 
и та ко ће то ићи до на шег скон ча ња. То, пак, што Бог ка же 
у Све том пи сму, нас не те ши; ни нас ни Ње га ко га та квог, 
на ма за уте ше ње, та квог ство ри смо. Јер, ка ко се уми ри ти 
кад је и Он, баш у са мо ме Пи сму, та ко уз не ми рен и та ко 
не у те шан. На род на пе сма има пра во: „А од Бо га, од ста рог 
крв ни ка.“

Тај на је то, Све та тај на и, без ње, мо жда, све 6и би ло 
још тај ни је.

Па, ипак: „Чуј те Бо га!“ Да за вр шим ка ко сам и по-
чео ово да нас, са Па ска лом: „Са знај, да кле, ка кав си па ра-
докс са мо ме се би. По ник ни, раз у ме не моћ ни; ћу ти, глу па 
при ро до…“1

(Бран ко Ла за ре вић, Умет ност и есте ти ка. Ide a ri um   
/про ле то ме на за јед ну те о ри ју есте ти ке/, За вод за уџ-

бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2005, 470–479)

1) ИЗ НЕО БЈА ВЉЕ НОГ ДНЕВ НИ КА – Бран ко Ла за ра вић је, из ме ђу 
1962. и 1965. об ја вио у Књи жев ним но ви на ма не ко ли ко од ло ма ка 
из свог днев ни ка: „Не ко ли ко да на из Днев ни ка јед ног ни ко га“ (172 
/1. VI 1962/, 1–3), „Се дам да на јед ног ле та“ (174 /29. VI 1962/, 5) и 
„Бли ска ви це у је сен 1943“ (240 /9. I 1965/, 5, 9). Текст ко ји се об-
ја вљу је под на сло вом „Из нео бја вље ног днев ни ка“ при па да истом 
те мат ском кру гу. У мар ту 1999. го ди не се по ја вио на Ин тер не ту, 
у ча со пи су Кри ти ка Etc (http://www.ac.wwu.edu/~kri ti ka). Са чу-
ван је ме ђу ру ко пи си ма ко ји ни су на шли ме ста у књи зи Кри тич-
ки ра до ви Бран ка Ла за ре ви ћа. Ори ги нал ни ру ко пис са сто ји се од 
три на ест ма ши ном ку ца них и Ла за ре ви ће вом ру ком па ги ни ра них 
стра на, ис трг ну тих из ве ће це ли не. Бран ко Ла за ре вић је, очи глед-
но, на сто јао да ове де ло ве из свог днев ни ка по ну ди чи та о ци ма као 
јед ну те мат ску це ли ну, па их је уред ни штву Књи жев них но ви на дао 
иза брав ши од лом ке ко ји се ме ђу соб но те мат ски до пу ња ва ју. Три-
на ест но во па ги ни ра них стра на но се и па ги на ци ју ори ги нал ног ру-
ко пи са днев ни ка: стр. 1 = стр. 46; стр. 2 = стр. 47; стр. 3 = стр. 50; 
стр. 4 = стр. 51; стр. 5 = стр. 52; стр. 6 = стр. 53; стр. 7. = стр. 54; 
стр. 8 = стр. 58; стр. 9 = стр. 59; стр. 10 = стр. 60; стр 11. = стр. 61; 
стр. 12. = стр. 64; стр. 13 = стр. 65 (Ду шан Пу ва чић)
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Славица ГАРОЊА-РАДОВАНАЦ

ТАЈНАПРОФЕСОРАМЛАДЕНОВИЋА

Жи во мир Мла де но вић, је дан од нај зна чај ни јих про-
у ча ва ла ца на род не књи жев но сти и срп ског ре а ли зма, 
си гур но тре нут но и нај ста ри ји жи ви на уч ник на овим 
про сто ри ма. Ро ђен је у го ди ни ка да је умро Ла за Ко стић 
– 1910, уса вр ша вао се на Сор бо ни, а пр ви је док то ри рао 
на те зи о Јо ва ну Скер ли ћу, на Бе о град ском уни вер зи те ту 
1940. го ди не. По зна вао је Бра ни ми ра Ћо си ћа, по ро дич но 
се дру жио са Иси до ром Се ку лић. Го во ри и пре во ди са ви-
ше европ ских је зи ка.

За по че так овог нашег раз го во ра, же ле ли би смо да ин-
фор ми ше мо, на ро чи то мла ђе на ра шта је чи та ла ца – ро ђе ни 
сте дав не 1910. го ди не и при па да те ре ду це ње них струч ња-
ка за на род ну књи жев ност, чи је име се на ла зи у исто и ме-
ној пој мов ни ку На род на књи жев ност (Р. Пе шић – Н. Ми ло-
ше вић-Ђор ђе вић, 1984). Аутор сте не за о би ла зних књи га из 
на род не књи жев но сти и при ре ђи вач нео бја вље них срп ских 
на род них пе са ма из Ву ко ве за о став шти не ко ју је об ја ви ла 
СА НУ у пет то мо ва. Све док сте го то во чи та вог јед ног сто-
ле ћа, што је за по сле ни ке, на ро чи то из обла сти кул ту ре, 
при лич но рет ко, и сто га им пре сив ни је. Да ли нам, овим по-
во дом, мо же те ре ћи не што ви ше о Ва шем по ре клу и по ро-
ди ци из ко је по ти че те, да ти не ка се ћа ња на за ви чај Ва шег 
вре ме на и Ва ше де тињ ство? С об зи ром да сте и са вре ме ник 
Пр вог свет ског ра та, да ли но си те не ка лич на се ћа ња и на 
овај пе ри од срп ске исто ри је?

Ро ђен сам у До њем Љу бе шу, се лу на ле вој оба ли Ју-
жне Мо ра ве, на се ље ном пре те жно ста нов ни ци ма по ре-
клом са Ко со ва, ко је је у то вре ме још увек жи ве ло ста рим 
па три јар хал ним на чи ном жи во та, чу ва ло ста ре оби ча је, 
но шњу од ву не и ку де ље у до ма ћој из ра ди; још увек се 
ора ло др ве ним плу гом, спа ва ло на ро го жи, на по ду, чу ва-
ли су се сви од ста ри не на сле ђе ни оби ча ји, па и на род не 
ју нач ке пе сме, ко је су пе ва ли не пи сме ни ста ри ји љу ди уз 
гу сле, ко је су са ми пра ви ли. Плод не њи ве на ла зи ле су се 
у рав ни ци на де сној оба ли Мо ра ве, где су би ле и ко ли бе, 
у ко ји ма је хра ње на сто ка. Ту сам од ста ри јих чо ба на чуо 
и за пам тио мно ге на род не при по вет ке, ко је сам ка сни је 
при по ве дао дру ги ма, ко ји су ме за то мо ли ли и око ме не 
се оку пља ли.



77

Пр ви свет ски рат по ре ме тио је спо ко јан жи вот у се лу и 
оја дио мо ју ку ћу, јер су у ње му по ги ну ли мој отац Све то зар 
и ње гов нео же ње ни мла ђи брат Ми лош, а ја сам остао сам 
са мај ком Смиљ ком у пра зној ку ћи, ко ја се тек по чи ња ла 
ку ћи ти и на плод ном, али за пу ште ном има њу. Ка да се отац 
и стриц ни су вра ти ли из ра та и кад се са зна ло за њи хо ву 
по ги би ју, мо је де тињ ство је про ти ца ло уз ма те ри ну за пев-
ку код ку ће и по ред два спо ме ни ка на пра зним гро бо ви ма.

Та ко сам по стао нео п ход но по тре бан и је ди на му шка 
по др шка мај ци удо ви ци, по ма жу ћи јој у по сло ви ма на 
има њу и у чу ва њу сто ке пре ко Мо ра ве, па ни сам ни по шао 
у основ ну шко лу ко ја је отво ре на по сле ра та, и у ко ју су се 
упи са ли мо ји дру го ви чи ји су оче ви оста ли жи ви. Са знав-
ши за то, мо лио сам мај ку да и ме не упи ше Она је, и са ма 
не пи сме на, ли ша ва ју ћи се те је ди не по мо ћи ко ју је има ла, 
по пу сти ла мо јим мол ба ма, и та да шњи учи тељ Стан ко Ста-
но је вић ме је упи сао, иако је школ ска го ди на већ уве ли ко 
би ла по че ла. Уско ро сам се ис та као као ње гов нај бо љи ђак.

За вре ме рас пу ста и пра зни ка, ка да шко ла ни је ра ди-
ла, по ма гао сам мај ци и да ље у по сло ви ма на има њу, а за 
вре ме кр сне сла ве и дру гих кућ них све ча но сти, као је ди на 
му шка гла ва у ку ћи, имао сам уло гу до ма ћи на, ко ме су се 
сви са по што ва њем обра ћа ли. Ра зу мљи во је што је мај ка с 
не стр пље њем че ка ла да се за вр ши мо је основ но шко ло ва-
ње и да јој се до ма ћин вра ти ку ћи и већ је огле да ла ко јом 
ће ме де вој ком оже ни ти. Ме ђу тим, то јој се ни је да ло. Мој 
но ви учи тељ, Пе тар Јо ва но вић је при кра ју 3. раз ре да ор-
га ни зо вао по себ ну на ста ву за сво је ђа ке, ко ји су се спре ма-
ли да се упи шу у гим на зи ју ка ко би исто вре ме но за вр ши ли 
и 4. раз ред, па је на го во рио мо ју мај ку да и ме не укљу чи у 
ту на ста ву и до пу сти да и ја, као ње гов нај бо љи ђак, на ста-
вим шко ло ва ње Мај чи но ср це је по пу сти ло: она се од ре кла 
сво је сре ће и ци ља, ко ји јој је био на до мак ру ке, ра ди не из-
ве сне бу дућ но сти сво га је дин ца, због чи је се лич не сре ће 
ни је хте ла ни пре у да ти.

Ка ко су за вре ме ра та би ле спа ље не цр кве не књи ге, 
при ли ком упи са у основ ну шко лу учи тељ је као да тум 
мо га ро ђе ња ста вио 5. но вем бар 1910. го ди не, пре ма из-
ја ви мо је мај ке, да сам се ро дио у су бо ту уочи Ми тров-
да на. Ме ђу тим, учи тељ Пе тар Јо ва но вић, да би ми се као 
ра том оме те ном до пу сти ло исто вре ме но по ла га ње 3. и 4. 
раз ре да, пре пра вио је тај да тум (пред мо јим очи ма) на 10. 
сеп тем бар. Тај не та чан да тум по вла чио се у сви ма мо јим 
до ку мен ти ма и у књи га ма све до 2005. го ди не (у књи зи На 
из во ри ма на род не пе сме, 567), ка да сам се, оправ да но, вра-
тио свом пра вом да ту му ро ђе ња.
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Ти ме смо на че ли и на ше дру го пи та ње, а ти че се Ва шег 
шко ло ва ња. Да ли нам мо же те ис при ча ти не ко ли ко ка рак-
те ри стич них се ћа ња на тај пе ри од Ва шег жи во та. Нај зад, 
ка ко је на ста ло Ва ше опре де ље ње за сту ди је књи жев но сти?

Ка да сам се 1922. го ди не упи сао у Алек си нач ку гим-
на зи ју, та да тек по диг ну ту на сту пањ осмо ра зред не, за-
ла га њем пред у зи мљи вог ње ног ди рек то ра Аран ђе ла Ст. 
Јо ти ћа, она је би ла снаб де ве на спо соб ним и вред ним на-
став ни ци ма. Мај ка ме је сме сти ла код свог бра та од тет ке, 
мо ја уја ка Во је Ни ко ли ћа, пин те ра (ка ча ра), чи је су ку ћа и 
ра ди о ни ца би ле по ред ули це ко јом се из прав ца Со ко Ба ње 
ула зи ло у Алек си нац, та да ве о ма жи ву па лан ку. Ње го ва се-
стра Ру жи ца, та да де вој ка за уда ју, сре ди ла ми је све школ-
ске све ске и књи ге, и ја сам, од са мог по чет ка вр ло па жљи-
во пра тио на ста ву и, што је за ни мљи во, уско ро се ис та као 
и у но вој сре ди ни као нај бо љи ђак, та ко да сам од ре ђен да 
на про сла ви све то га Са ве уче ству јем у се че њу слав ског ко-
ла ча. Во лео сам да чи там, не ка да и не ко ли ко у исти мах, а 
ту на кло ност су код ме не раз ви ја ле и ода бра не књи ге, ко је 
сам ре дов но до би јао на кра ју школ ске го ди не за од ли чан 
успех, још у основ ној шко ли. Мла да на став ни ца исто ри је, 
Дра ги ња Ми ха и ло вић, по зва ла ме сво јој ку ћи да јој по мог-
нем у сре ђи ва њу ње не би би о те ке, а као на гра ду по кло ни ла 
ми мно ге од књи га ко је су од го ва ра ле мо ме уз ра сту. Не-
ке ко је су об ја вљи ва не у по пу лар ним, јев ти ним из да њи ма, 
ку по вао сам, а мно ге сам по зајм љи вао и из бо га те ђач ке 
књи жни це. У њој су се одр жа вали и на ши са стан ци, на ко-
ји ма су ста ри ји ђа ци чи та ли сво је ра до ве, што је под ста кло 
и ме не да пи шем. А би ло је мно го то га што сам већ у ви ду 
днев нич ких бе ле жа ка, мо гао да пи шем. Био сам у го ди-
на ма ка да се све ла ко учи. Та ко сам са ла ко ћом са вла дао 
тај не пин тер ског (ка чар ског) за на та, па сам уја ку, ка да је 
тре ба ло хит но ис по ру чи ти не кој му ште ри ји бу ре, ка цу или 
Бачву, по ма гао за јед но са дру гим ше гр ти ма и кал фа ма. 
Фа ми ли ја из ко је по ти чем у До њем Љу бе шу но си на ди мак 
Ка чар ци, а ево, то за ни ма ње би ло је и у ма те ри ној фа ми-
ли ји. (Она је ро ђе на у се лу Су бо тин цу, на па ди на ма Озре-
на. Ње на мај ка Је ле на би ла је се стра уја ко вом оцу, па је 
ујак Во ја Ни ко лић од оца и пре у зео ка чар ски за нат. Там но 
је по ре кло и јед не и дру ге мо је ло зе, али не сум њи во ње му 
имам да за хва лим за ве шти ну ко ју сам ис по ља вао у сва ком 
по слу ко јег сам се ла ћао. Та ко сам са ла ко ћом са вла дао и 
фо то граф ски за нат, за хва љу ју ћи ди рек то ру Јо ти ћу, по зна-
том фо то-ама те ру, ко ји ме је на у чио то ме за на ту на кур су 
ко ји је ор га ни зо вао у гим на зи ји.)
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Као де те сам био слаб и бо ле шљив, па је мај ка има-
ла мно го му ке во де ћи ме ле ка ри ма, ве ћи ном у то вре ме 
стран ци ма, или на дри ле ка ри ма. Оја чао сам тек у Алек си-
нач кој гим на зи ји, за хва љу ју ћи на став ни ци ма, од ко јих ме 
је је дан, по име ну Зи мер, упу тио на со кол ство и ве жбе у 
гим на стич кој са ли Але ски нач ке учи тељ ске шко ле, под ру-
ко вод ством мла ђих офи ци ра ме сног гар ни зо на. Оја ча ла 
ме је и стал на ве за са се лом, где сам про во дио рас пу сте, 
по ма жу ћи у се о ским ра до ви ма и ужи ва ју ћи у ја ха њу, по-
дра жа ва ју ћи вра то лом не ег зи би ци је дон ских ко за ка, ко је 
су они из во ди ли у Алек син цу. Уче ство вао сам на про сла-
ва ма, свад ба ма и дру гим све ча но сти ма, али као убе ђе ни 
члан тре зве не омла ди не, ни сам пу шио ни ти пио же сто ка 
пи ћа, што је код мо јих ро ђа ка и по зна ни ка, ко ји су стал но 
др жа ли ци га ру у усти ма, од ду ва на ко ји су са ми про из во-
ди ли и би ли че шће пи ја ни не го тре зни од ра ки је и ви на, 
иза зи ва ло не ве ри цу и чу ђе ње. Во лео сам да играм у ко лу 
на сва да ма, за ве ти на ма и у дру гим при ли ка ма, у сво ме се-
лу и код ро ђа ка у су сед ним се ли ма. Де вој ке су се утр ки-
вале да се ухва те до ме не као је дин ца и ђа ка. По не кад сам 
се за љу бљи вао и ту сво ју љу бав из ли вао у пе сма ма, ко је 
сам по чео да пи шем још од 3. раз ре да ги ман зи је, а у 4. сам 
их имао већ три све ске на чи сто пре пи са них. Ре дов но сам 
во дио днев ник и за пи си вао при ча ња ста ри јих љу ди, на ро-
чи то ста рог Ђо ки це, о до га ђа ји ма из про шло сти.

Јед ном сам при че као ис пред вра та про фе сор ске збор-
ни це сво га профе со ра те о ри је књи жев но сти, Ђор ђа Ки се-
ли но ви ћа, и по ка зао му јед ну све ску са сво јим пе сма ма. 
Он ју је за др жао да би је пре гле дао и охра брио ме да пе-
сме и да ље пи шем. Ка да смо под ње го вим ру ко вод ством 
по кре ну ли ча со пис На шу искру, ту сам об ја вио сво ју пр ву 
пе сму „Ве че на Шу ма тов цу“ (бр. 1, 1927). На по чет ку 6. 
раз ре да гим на зи је ре шио сам не ко ли ко про бле ма ко је је 
за на гра ду по ста вио уред ник Вен ца, Је ре ми ја Жи ва но вић, 
и до био, ме ђу дру гим књи га ма, Тра ге ди је Ла зе Ко сти ћа, у 
из да њу Срп ске књи жев не за дру ге, у ре дак ци ји и с пред го-
во ром уред ни ка, као и ње го вом по све том и пот пи сом. Ту 
сам за пи сао Жи во мир С. Мла де но вић, уч. VI р. гим на зи је, 4. 
12. 1927. Aл ексинац. По ред ђач ке дру жи не, на чи јим сам 
са стан ци ма чи тао сво је ра до ве, и На ше искре и Вен ца, где 
сам их об ја вљи вао, под сти цај за књи жев но ства ра ла штво 
да ва ли су ми и ано ним ни кон кур си, ко је је пред у зи мљи-
ви ди рек тор Јо тић рас пи си вао за све то сав ске на гра де. О 
све том Са ви 1927. го ди не на гра ђе на ми је пр вом на гра-
дом при по вет ка „Бе гун ци“, ко ју сам на пи сао под стак нут 
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гроб ним хум ка ма тро ји це бе гу на ца из вој ске то ком Пр вог 
свет ског ра та. О све том Са ви 1928. го ди не на гра ђен ми је, 
та ко ђе пр вом на гра дом, ро ман По след њи су срет, ин спи ри-
сан јед ном мла дић ком љу ба вљу, ко ја се ни је мо гла за вр-
ши ти бра ком, јер сам се ње, као и дру гих у то вре ме, од ре-
као због шко ло ва ња.

По сле свр ше ног VII раз ре да гим на зи је оти шао сам у 
Бе о град, с на ме ром да се за вре ме рас пу ста не где за по-
слим, ка ко бих се би олак шао да ље шко ло ва ње. При ми ли 
су ме у го сте те ча Вла ди слав Ди дић, бла гај ник ма га ци на 
ро бе на же ле знич кој ста ни ци, и тет ка Зо ра на, се стра мо га 
оца, иако им стан ни је био ве ли ки, а има ли су три де вој-
чи це: До бри лу, На ду и Ве ру. По се тио сам др Или ју Је ли ћа, 
су ди ју, у ње го вој кан це ла ри ји у Тр го вач ком су ду у Бал-
кан ској ули ци. Ка ко ме је при ли ком по се те тре зве њач ке 
под руж ни це у Алек син цу, у свој ству пред сед ни ка упо знао 
као ис так ну тог ак ти ви сту, су ди ја Је лић ме при мио вр ло 
ср дач но и од мах ме по ста вио за днев ни ча ра Тр го вач ког 
су да пре ко ле та. До та да сам са њао да сту ди рам пра ва и 
по ста нем адво кат, па сам у јед ној пар ни ци ко ју су во ди ли 
вла сни ци има ња на де сној оба ли Мо ра ве, ко ја им је зе мљу 
по је ла и пре ба ци ла је на ле ву, на шу стра ну, по мо гао да 
мо ји ро ђа ци до би ју спор, по што сам им, упо знав ши се са 
пар нич ним по ступ ком, са ве то вао ка ко да се др же на су ду, 
су прот но од оно га ка ко им је са ве то вао нај мље ни адво кат. 
Ме ђу тим, по сле ове дво ме сеч не слу жбе у Тр го вач ком су-
ду, из гу био сам во љу за пра ва, јер ми је је ди ни по сао био 
да по пу ња вам ре це пи се на по зи ви ма пар ни ча ра, а сли чан 
мо но тон по сао је био и дво ји ци прав ни ка у кан це ла ри ји са 
мном, ко ји су ис пи си ва ли хр пу ша блон ских пре су да. Али, 
у кан це ла ри ји ми је на рас по ла га њу би ла пи са ћа ма ши на, 
на ко јој сам ку цао сво је пе сме и от ку цао дра му Ду ши ца, 
ко ја је о све том Са ви 1929. го ди не на гра ђе на пр вом на-
гра дом, као и спев Бе зум ник, та ко ђе на гра ђен дру гом на-
гра дом. Та да сам се до не кле упо знао и са бур ним жи во-
том он да шњег Бе о гра да, та да у ужур ба ној из град њи, као и 
са ле по та ма ње го ве око ли не, још не на ру ше не из град њом 
но вих на се ља, што је на шло од ра за у оно ме што сам та да 
пи сао. Ка ко за стан и хра ну ни сам ни шта пла ћао, од за ра-
ђе ног нов ца ку пио сам фо то граф ски апа рат са при бо ром 
и по чео да сли кам, за хва љу ју ћи фо то граф ском за на ту ко ји 
сам на у чио код ди рек то ра Јо ти ћа.

Ка да сам због уки да ња ви ших раз ре да гим на зи је 
у Алек син цу, мо рао да се опре де лим за но во ме сто да-
љег шко ло ва ња, ни сам се од лу чио за Ниш, бли жи мо ме 
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род ном ме сту, ода кле ми је мај ка лак ше мо гла до ту ра ти 
хра ну, већ за уда ље ни ји и те же до ступ ни Кру ше вац, јер 
сам био оп чи њен сла вом ко јом су овај град ове ко ве чи ле 
срп ске ју нач ке пе сме. Упи сом сеп тем бра 1929. го ди не у 
осми раз ред Кру ше вач ке гим на зи је, на шао сам се у но-
вим, и мно го те жим усло ви ма, јер се ни је ни шта зна ло о 
мо јим ра ни јим ус пе си ма, а мо рао сам да се ди сци пли но-
ва но по све тим са вла да ва њу обим ног про гра ма за 8. раз ред 
и ис пит зре ло сти. По ред то га, био сам че шће гла дан не го 
сит. Сна ла зио сам се да ва њем ча со ва и фо то гра фи са њем, 
али то ни је би ло до вољ но за нор мал ну ис хра ну, а из уда-
ље ног род ног кра ја ми се по ја ча ње хра не те шко до ту ра ло.

Ни је би ло ни оне ван школ ске ак тив но сти, ко ју је раз-
ви јао ди рек тор Јо тић, јер је но ви ди рек тор Ма тић, по стру-
ци ма те ма ти чар, во дио ра чу на је ди но о одр жа ва њу стро ге 
ди сци пли не ме ђу уче ни ци ма и са вла да ва њу пред ви ђе ног 
про гра ма, а био је и при лич но хла дан од нос из ме ђу ве ћи не 
про фе со ра и уче ни ка. Књи жев ност ми је пре да вао скром-
ни пе сник Жив ко Јев тић, ко ји је уочио мо ју да ро ви тост и 
по вре ме но ми по ве ра вао да ре ци ту јем пе сме и чи там на-
глас при ме ре из де ла по је ди них пи са ца, али је био мр зо-
во љан и бо ле шљив, па ни је мно го ути цао на мо је бу ду ће 
опре де ље ње за књи жев не сту ди је. Про фе сор ма те ма ти ке, 
Ду шан Пре до је вић, до бар струч њак, али не увек стр пљив 
да об ја сни по је ди не те шке ма те ма тич ке про бле ме, по не-
кад нам је го во рио о по год но сти ма по је ди них за ни ма ња. 
Та ко је јед ном го во рио о до бр ој страни зва ња уни вер зи тет-
ских про фе со ра, јер су оба ве зни да др же ма ли број ча со ва, 
па им оста је до ста вре ме на за на уч ни рад, што је до не-
кле ути ца ло на мо је ка сни је на уч но опре де ље ње. Мла ди 
про фесор Ди ми три је Ми шић, фран цу ски ђак, ву као је са 
со бом де бе ле сту ди је о Фран цу ској ре во лу ци ји, о ко јој је 
оп ши рно го во рио, што ни је би ло у школ ском про гра му, а 
за не ма ри вао до га ђа је из срп ске исто ри је, о ко ји ма су пе-
ва ле на ше на род не пе сме. Ка ко оно што је пре да вао ни је 
то ком школ ске го ди не про пи ти вао да би се зна ње (о оном 
че га ни је би ло у школ ским уџ бе ни ци ма) утвр ди ло, на ис-
пи ту зре ло сти из ву као сам из исто ри је баш не ко пи та ње из 
Фран цу ске ре во лу ци је, на ко је ни сам мо гао од го во ри ти, 
па сам за то до био трој ку, је ди ну ме ђу оста лим од лич ним 
оце на ма. Због то га сам од у стао од на ме ре да се ја вим на 
кон курс Вој не ака де ми је за сту ди је ме ди ци не, иако бих, с 
об зи ром на ви сок про сек оце на, ве ро ват но до био сти пен-
ди ју, па за то ни ка да ни сам по стао вој ни ле кар.
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Одво јен од свог ужег за ви ча ја и оп те ре ћен обим ним 
про гра мом за по ла га ње ис пи та зре ло сти, ма ње сам пи сао 
не го у Алек син цу. Об ја вио сам је ди но не ко ли ко пе са ма у 
про зи у ча со пи си ма На шој искри и Вен цу но ве лу ауто би-
о граф ског ка рак те ра Тај на, у кру ше вач ком омла дин ском 
ча со пи су Вен ту ри (7–8 /но вем бар–де цем бар 1929/). По-
ред то га, по стао сам са рад ник Кру ше вач ког гла сни ка, ко ји 
је по кре нуо и уре ђи вао до пи сник По ли ти ке Алек са Ка-
ма то вић, где сам ре дов но оце њи вао пред ста ве Ша бач ког 
по зо ри шта Ду ша на Жи во ти ћа, ко је је та да ду же вре ме на 
го сто ва ло у Кру шев цу. Та да сам до био и про пи сну но ви-
нар ску ле ги ти ма ци ју, ко ја ми је омо гу ћа ва ла бес плат но 
гле да ње по зо ри шних и би о скоп ских пред ста ва. Јед но га ју-
тра, пре по чет ка ча со ва, ушао је у на шу учи о ни цу на мр го-
ђе ни ди рек тор Ма тић са ка та ло гом (днев ни ком) у ру ка ма 
и она ко сто је ћи са оп штио да ме ђу ђа ци ма има не ких ко ји 
у ка фа ни по се ћу ју по зо ри шне пред ста ве и пи шу о њи ма, 
што по школ ским про пи си ма ни је до пу ште но. Ни је спо-
ме нуо мо је име, али сам знао да се од но си на ме не. Ме-
ђу тим, ја сам и да ље по се ћи вао по зо ри шне пред ста ве и 
пи сао о њи ма, што ми је та да био је ди ни про зор у свет из 
учма ле кру ше вач ке па лан ке.

По сле ис пи та зре ло сти на ме ра вао сам да се пре ко 
ле та не где за по слим, да бих не што за ра дио, ка ко бих се-
би омо гу ћио да ље шко ло ва ње у Бе о гра ду. Па ла ми је на 
па мет срет на ми сао да за то ис ко ри стим сво је по зна ва ње 
фо то граф ског за на та и апа рат ко ји сам имао, па сам се 
по ну дио за рад Ми ла ну Крч ма ре ви ћу, за ко га сам знао да 
у Вр њач кој Ба њи има углед ну фо то граф ску рад њу. Уско ро 
ми је сти гао по зив да до ђем и био сам за по слен као спољ-
ни сни ма тељ. По сао је био ди на ми чан и за ни мљив, ме ђу 
бањ ским цвет ним але ја ма и рас цве та ним ми ри сним ли-
па ма. Ме ни ни је би ло те шко да на ла зим оне ко ји су би ли 
вољ ни да се фо то гра фи шу и у то ме сам се сна ла зио бо ље 
не го дру ги. Ро дом из До њег Ми ла нов ца, Крч ма ре вић је 
био је дан од не ка да њих ин те ли гент них мај сто ра, ко ји су 
ис пе кли за нат у ино стран ству. Био је оже њен Беч лиј ком, 
ко ја је од лич но ку ва ла, а је ли су за за јед нич ком тр пе зом са 
по моћ ни ци ма, уз све жу ки се лу во ду са из во ра Ба ње. Све то 
је бла то вор но ути ца ло на мо ју фи зич ку кон ди ци ју, да сам 
се ла ко пе њао уз стр мо бр до из над ате љеа и спу штао се 
ска чу ћи са сте не на сте ну.

На кра ју ле та, фи зич ки окре пљен и са при лич ном 
уште ђе ви ном, кре нуо сам за Бе о град, ре шен да за пред-
мет сту ди ја узмем оно што сам нај ви ше во лео и у че му 
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сам по ка зао нај ви ше успе ха – упи сао сам се на Гру пу за 
срп ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та, са по-
моћ ним пред ме ти ма – на род на исто ри ја, че шки и не мач-
ки је зик.

Бе о град ски уни вер зи тет пре Дру гог свет ског ра та, 
чи ји сте Ви би ли сту дент, имао је мно штво зна ме ни тих 
пре да ва ча, као и сту де на та ко ји су по ста ли зна чај них лич-
но сти на ше кул ту ре. Да ли нам мо же те украт ко опи са ти 
ту ат мос фе ру на Уни вер зи те ту, Ва ше лич не им пре си је из 
тог пе ри о да, сво је про фе со ре, за ко је зна мо да су сви би ли 
од ре да, ве ли ка ни срп ске фи ло ло шке на у ке (Па вле По по вић, 
Алек сан дар Бе лић и дру ги)?

У Бе о гра ду сам не ко ли ко да на био гост те че Ди ди ћа и 
тет ке Зор ке, али ни сам хтео да их на ду же вре ме оп те ре ћу-
јем, па сам од лу чио да се за вре ме сту ди ја сам из др жа вам 
као са рад ник не ких но ви на. При мио ме је за са рад ни ка 
днев ног ли ста Прав да, Дам њан Со кић. Кру пан и го ја зан, 
он би се део за сто лом, уз диг ну том као ка те дра, уду бљен 
у ре ди го ва ње на ред ног бро ја ли ста, а за сто ло ви ма ис под 
ње га, као у ђач ким клу па ма, се де ли су са рад ни ци спре ма-
ју ћи сво је при ло ге или оче ку ју ћи но ве за дат ке. Је дан од 
за да та ка ко ји сам као но вај ли ја до био био је да од бо ле-
сног Бра ни ми ра Ћо си ћа до не сем при лог за лист. Се ћам се 
ка ко ми је он, те шко бо ле стан и бле да ли ца, пру жио ру ко-
пис из бо ле снич ке по сте ље (а уско ро је и умро). Ме ђу тим, 
ни је ми би ло су ђе но да по ста нем про фе си о нал ни но ви нар, 
јер сам уско ро са знао да при ват на шко ла др Си ме Ми ло-
ше ви ћа тра жи над зор ни ка за свој ин тер нат. Ја вио сам се 
и био при мљен. Ни сам имао пла ту, али сам у јед ном де лу 
са ле за днев ни бо ра вак и спа ва ње уче ни ка, имао свој кре-
вет и пи са ћи сто, а је ди на ми је ду жност би ла да одр жа вам 
ред док су ђа ци спре ма ли сво је лек ци је, што ни је би ло те-
шко, јер су то би ла ле по вас пи та на де ца, па сам за сво јим 
сто лом мо гао мир но да чи там и пи шем, а ка да су ђа ци би-
ли на ча со ви ма, био сам сло бо дан да по се ћу јем пре да ва ња 
сво јих про фе со ра на Фи ло зоф ском фа кул те ту.

Та да су мо ју па жњу при ву кле об ја ве на огла сној та-
бли Фи ло зоф ског фа кул те та, са рас пи са ним те ма ма за 
све то сав ску на гра ду 1931. го ди не, ме ђу њи ма и о Бо ри са-
ву Стан ко ви ћу, ко ји ми је био по себ но при ра стао за ср це, 
јер су ње гов жи вот у де тињ ству и мла до сти би ли умно го ме 
слич ни мо је му. О ње му сам на пи сао сту ди ју у ко ју из лио, 
чи ни ми се, це лог сво је мла дић ко би ће, та ко да се више 
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ни сам на њу вра ћао. Успех ове сту ди је пре ва зи шао је сва 
мо ја оче ки ва ња. Па вле По по вић, ко ји је те му дао и сту ди-
ју оце нио, ве ро вао је, с об зи ром да су ра до ви под но ше ни 
ано ним но, под ши фр ом, да је њен пи сац не ки од ње го вих 
ста ри јих сту де на та, и за њу је пред ло жио нај ви шу, Кра ље-
ву на гра ду.

Уско ро за тим, об ја вљен је кон курс за до де лу сти пен-
ди ја сту ден ти ма срп ског је зи ка, ко ју сам и ја до био. По-
што је она из но си ла 600 ди на ра ме сеч но, ко ли ко је би ло 
по треб но за Сту дент ски дом, от ка зао сам слу жбу у Ин тер-
на ту и пре се лио се у Сту ден тски дом и сав се по све тио сту-
ди ја ма. Та да сам од лу чио да за Све тог Са ву 1932. на пи шем 
сту ди ју о го во ру свог род ног ме ста До њег Љу бе ша и ње го ве 
око ли не, ко ји ми се учи нио за ни мљи вим због пре ла зног 
ти па, из ме ђу го во ра ис точ не и ју жне Ср би је и ко сов ско-
ре сав ског ди ја лек та. Ме ђу тим, ка да сам већ озбиљ но од-
ма као у об ра ди ли те ра ту ре и те рен ском ис пи ти ва њу, спо-
ме нуо сам Бе ли ћу тај рад, али је он сум њи ча во за вр тео 
гла вом, и ја сам од у стао од да љег ра да на тој те ми, ко ја би 
ме сва ка ко ја че ве за ла за лин гви сти ку.

Ка ко су упра во та да уки ну те сти пен ди је сту ден ти ма 
срп ско га је зи ка, мо рао сам да се исе лим из Сту дент ског 
до ма. Да сам за мо лио Бе ли ћа, он би сва ка ко ин тер ве ни сао 
да ми се сти пен ди ја не уки да. Сре ћом, та да ме је по звао 
к се би мој про фе сор ме то ди ке пре да ва ња књи жев но сти 
у ср ед њим шко ла ма, Па вле Сте ва но вић и пред ло жио да 
се на ста ним код ње го вог рат ног дру га, Жи во ји на Кр сти-
ћа, бив шег ин ду стри јал ца ко ји је био раз ве ден, а имао је 
два си на у гим на зи ји, ко ји ма бих пра вио дру штво и др жао 
при ват но ча со ве. При хва тио сам и ни сам се пре ва рио. За 
све вре ме да љих сту ди ја жи вео сам у ле пој ви ли на Топ чи-
дер ском бр ду, усред про стра ног има ња, са ви новом ло зом 
и род ним воћ ка ма, од лич ном хра ном и сме шта јем, по слу-
гом, па чак и ко њи ма за ја ха ње, а је ди на ми је ду жност 
би ла да бу дем у дру штву ста ри јег Сте ва на, ко ји је био у ви-
шим раз ре ди ма гим на зи је, и мла ђег Бо шка. Ни сам имао 
ни ка кве пла те, али ми она ни је ни би ла по треб на, јер ме је 
Кр стић сма трао као сво га тре ћег си на и пру жао ми све оно 
што и сво јим си но ви ма, ко ји су би ли до бри ђа ци, па ни сам 
имао по тре бе да им мно го по ма жем у уче њу.

Школ ски рас пуст 1931. про вео сам у Пра гу са та ко-
зва ном лет њом сти пен ди јом, ко ју ми је до де ли ла вла да 
Че хо сло вач ке, на пред лог лек то ра че шког је зи ка, Ота ка-
ра Кол ма на, ко ји ми је овај је зик оми лео, мно гим по пу-
лар ним на род ним пе сма ма, ве ћи ном у ве зи са Пра гом. У 
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Пра гу сам остао ду же не го што је сти пен ди јом би ло пред-
ви ђе но и та ко са вр ше но овла дао че шким је зи ком, да се 
др Кол ман при јат но из не на дио ка да сам га, при ли ком из-
ле та у за пад ну Че шку по се тио у Бе ро у ну. Он ми је по ну-
дио да ми обез бе ди че шку сти пен ди ју да на ста вим сту ди је 
у Пра гу, та да чу ве ном лин гви стич ком цен тру, али ја сам 
то, са за хвал но шћу од био, јер ни сам же лео бо ље про фе-
со ре лин гви сти ке не го што су ми би ли Алек сан дар Бе лић, 
ђак по зна тих ру ских на уч ни ка, Сте пан Куљ ба кин, ис так-
ну ти струч њак за ста ро сло вен ски је зик, и Бран ко Ми ле-
тић, струч њак за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку, ни ти угод-
ни јег жи во та не го што сам га имао у Кр сти ће вој ви ли. На 
по чет ку дру ге школ ске го ди не (1931–1932), успе шно сам 
ис по ла гао по моћ не пред ме те – исто ри ју код Вла ди ми ра 
Ћо ро ви ћа, не мач ки је зик код Ми ло ша Три вун ца и че шки 
(у од су ству др Ко ло ма на) код Ра до ва на Ко шу ти ћа, струч-
ња ка за ру ски (ко ји је ма ње знао че шки него ја, али ми је 
ипак дао од лич ну оце ну). На по чет ку тре ће го ди не сту ди ја 
(1932/33), ка да сам упо ре до пра тио пре да ва ња сво га глав-
ног пред ме та – срп ског је зи ка и дру гог глав ног пред ме та – 
исто ри је књи жев но сти, ко је је тре ба ло да по ла жем на кра-
ју те го ди не, мо ју па жњу је при ву кла те ма за Све то сав ску 
на гра ду 1933. го ди не – „Ла за Ко стић: жи вот и књи жев на 
де ла“. Ко сти ће ва књи жев на вред ност би ла је та да још увек 
спо р на, али за ме не ни је, јер сам се у ње го ву вред ност уве-
рио још у 6. раз ре ду гим на зи је кроз књи гу Тра ге ди је Ла зе 
Ко сти ћа (ко ју сам до био на по клон од при ре ђи ва ча Је ре-
ми је Жи ва но ви ћа). Тај те мат сам ура дио та ко обим но и 
убе дљи во, да је Па вле По по вић и ово га пу та био убе ђен 
да је њу на пи сао не ки од ње го вих сту де на та већ ис ку сних 
у књи жев но-исто риј ском на уч ном ра ду, па је и за овај 
рад пред ло жио опет нај ви шу (Кра ље ву) на гра ду. Овај мој 
успех је био од пре суд ног ути ца ја за да љи ток мо јих сту ди-
ја и на уч ног ра да за ко ји сам се та да опре де лио.

Ка да сам се при ја вио да по ла жем ис пит из сво га дру-
гог глав ног пред ме та – књи жев но сти (под Б), и од лич но 
из ра дио пи сме ни за да так, па сео у клу пу учи о ни це број 
10 да пред Па влом По по ви ћем по ла жем усме ни ис пит, он 
ми је од луч но ре као: Ви књи жев ност мо ра те да по ло жи те 
као глав ни пред мет! и од био је да ме ис пи ту је. Го во ри ло 
се да су Бе лић и По по вић је дан дру го ме пре о ти ма ли да ро-
ви те ђа ке, али ме не Па вле По по вић ни је пре о тео, већ сам 
се, за хва љу ју ћи све то сав ским на гра да ма, сам опре де лио за 
ње гов пред мет. Ни је ми оста ло ни шта дру го не го да уста-
нем и пре ђем у учи о ни цу број 2, где је за се да ла ис пит на 
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ко ми си ја са Бе ли ћем, Кљу ба ки ном и Ми ле ти ћем. И, ка ко 
сам био со лид но спре ман, по ло жио сам ис пит из срп ског 
је зи ка са од лич ним успе хом и та ко се за у век опре де лио 
за исто ри ју књи жев но сти. На по след њој, че твр тој го ди ни 
сту ди ја исто ри је ју го сло вен ске књи жев но сти, где су, по ред 
срп ских, би ли об у хва ће ни и хр ват ски и сло ве нач ки пи сци, 
те ма за све то сав ску на гра ду 1934. би ла је: „Ро до љу бље у 
ју го сло вен ској књи жев но сти“, сва ка ко са ци љем да се сту-
дент ска омла ди на, за ве де на ко му ни стич ком иде о ло ги јом, 
ко ја је при ре ђи ва ла де мон стра ци је на Бе о град ском уни-
вер зи те ту отре зни и при до би је за иде ју ју го сло вен ског је-
дин ства. Као искре но убе ђен ју го сло вен ски ро до љуб, до-
бро упо знат са де ли ма ју го сло вен ских пи са ца, ко ји су би ли 
на ис пит ном про гра му, уочио сам да ве ћи на ју го сло вен-
ских пи са ца, без об зи ра у ко јој су дру штве ној и по ли тич кој 
сре ди ни жи ве ли, би ла про же та ро до љу би вим те жња ма за 
сло бо дом и ује ди ње њем са брат ским на ро ди ма, и то сам 
по ка зао и до ка зао убе дљи вим при ме ри ма из њи хо вих де-
ла. Без об зи ра на то да ли је мо гао или ни је мо гао на слу-
ти ти ко је пи сац ове сту ди је, она је у то ли кој ме ри од го-
ва ра ла по ста вље ној те ми, да је Па вле По по вић и за њу, по 
тре ћи пут, пред ло жио нај ви шу (Кра ље ву) на гра ду, што је 
био је дин ствен слу чај на Бе о град ском уни вер зи те ту.

Та да сам уве ли ко по чео да об ја вљу јем књи жев не 
сту ди је и члан ке, нај ви ше у Ле то пи су Ма ти це срп ске, и 
дру гим Ма ти чи ним пу бли ка ци ја ма, пра те ћи сво јим кри-
тич ким оце на ма при по вет ке, ро ма не и књи жев но-на уч не 
сту ди је ста ри јих и мла ђих пи са ца, па чак и сво јих про фе-
со ра Па вла По по ви ћа и Па вла Сте ва но ви ћа.

Опре де ли ли сте се за док то рат о Јо ва ну Скер ли ћу код 
про фе со ра Па вла По по ви ћа. Да ли нам мо же те из лич ног 
угла пред ста ви ти пор трет овог зна ме ни тог на уч ни ка, као 
и од лу ку да се баш у свом док тор ском ра ду опре де ли те за 
де ло Јо ва на Скер ли ћа и ка ко је те као Ваш рад на тој те ми?

Мо ја ра на књи жев но- и сто риј ска и кри ти чар ска ак-
тив ност би ла је од ути ца ја да до би јем Скер ли ћа за док тор-
ску те зу. Ка да сам се 1936. го ди не, по сле ди пло ми ра ња и 
од слу же ња вој ног ро ка, ја вио Па влу По по ви ћу да ми од-
ре ди те му за док тор ски ис пит, ре као ми је да му под не-
сем спи сак од де сет пи са ца од ко јих бих јед ног мо гао да 
об ра дим. Ја сам му под нео спи сак, ме ђу њи ма и Бо ри са-
ва Стан ко ви ћа и Ла зу Ко сти ћа (ко је бих нај бр же мо гао да 
спре мим). Ка да ме је упи тао ко га бих нај ра ди је об ра дио, 
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од лу чио сам се за Љу бо ми ра Не на до ви ћа, али ми је он ре-
као да је ње га већ узе ла Па у ли на Лебл Ал ба ла, и од ре дио 
ми Јо ва на Скер ли ћа, ко ји је био по след њи на спи ску. То 
је та да би ла нај те жа мо гу ћа те ма. Не ве ру јем да ми је њу 
дао да би ме упро па стио ка ко су ми не ки го во ри ли. Пре 
ће би ти да му је би ло ста ло да Скер ли ћа, ко ји је за жи во та 
био по пу лар ни ји од ње га, а у то вре ме пре ви ше уз ди зан 
код нас и у све ту, све дем на пра ву ме ру. Ја сам те му при-
хва тио јер сам био уве рен да сам јој до ра стао, као што бих 
и сва ку дру гу при хва тио ко ју ми је мо гао од ре ди ти. Ме ђу-
тим, што сам ви ше ула зио у про у ча ва ње Скер ли ће ва жи-
во та и ра да, при че му је тре ба ло об у хва ти ти ње гов бу ран 
жи вот и сло же не по ли тич ке при ли ке код нас и у све ту, као 
и ње го ва мно го број на де ла, све ви ше сам уви ђао да је те ма 
су ви ше обим на. О то ме сам се по жа лио про фе со ру Бе ли-
ћу, у јед ном пи сму из Па ри за, где сам се на ла зио на пост-
ди плом ским сту ди ја ма са сти пен ди јом фран цу ске вла де, 
ко ји је па жљи во и са сим па ти ја ма пра тио мој рад, и он ми 
је пред ло жио да об ра дим са мо те му „Је зик Јо ва на Скер ли-
ћа“. То ми се до па ло и био сам спре ман да по слу шам ње гов 
са вет, али кад сам за тра жио одо бре ње Па вла По по ви ћа, он 
се то ме од луч но ус про ти вио и остао при то ме да об ра дим 
це ло га Скер ли ћа.

Ка да сам се вра тио у Бе о град, ја сам, и по ред за мор-
не ду жно сти су плен та, а за тим и про фе со ра III, па и VIII 
му шке гим на зи је, при о нуо да ску пљам по треб ну гра ђу за 
осве тља ва ње Скер ли ће вог жи во та и ра да. С вре ме на на 
вре ме са ста јао сам се са про фе со ром Па влом По по ви ћем 
у при јат ној ат мос фе ри не гда шње Ака де ми ји не ка фа не. 
Ње га су ин те ре со ва ли ре зул та ти мо га ис тра жи ва ња и са 
па жњом их је пра тио, али, она ко ка ко је имао оби чај и на 
ис пи ти ма, ни је ми по ста вљао ни ка ква пи та ња ни ти је би ло 
ка квим са ве ти ма ути цао на мо је да ље ис тра жи ва ње, сва-
ка ко за то што је уви ђао да се успе шно сам сна ла зим и да 
ми ни су по треб ни ни ка кви са ве ти и упут ства за да љи рад. 
Та да су би ли вр ло по вољ ни усло ви за то ис тра жи ва ње. Бо-
га та не ка да ња На род на би бли о те ка на Ко сан чи ће вом вен-
цу има ла је са чу ва не све ча со пи се и ли сто ве у ко ји ма је 
Ске р лић од ра не мла до сти по чео са ра ђи ва ти. По ред то га, 
би ли су у жи во ту мно ги ко ји су га по зна ва ли, дру жи ли се 
и пра ти ли ње гов јав ни и књи жев ни рад. Ње го ва се стра Је-
ле на (уда та за про фе со ра Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа), ста ви ла 
ми је на увид ње го ву пи сме ну остав шти ну, са пи сми ма ко-
ја је пи сао њој и ра но пре ми ну лој се стри Јо ван ки, као и 
дру гим чла но ви ма по ро ди це. Скер ли ће ва пи сма ста ви ла 
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ми је на рас по ла га ње и ње го ва су пру га Кла ра, ко ја је, на 
мо ју мол бу, на пи са ла и оп шир не ме мо а ре на фран цу ском 
је зи ку, у ко ји ма сам на шао дра го це не по дат ке о ње го вом 
жи во ту и ра ду.

Ка да сам већ био при ку пио глав ни део гра ђе за цео 
Скер ли ћев жи вот и рад, из не на да је умро про фе сор Па вле 
По по вић, 1939. го ди не. Ње го ва смрт ме ни је оме ла у ра ду, 
јер сам за све вре ме гра ђу ску пљао и те зу по чео да об ли ку-
јем са мо стал но, без ика кве ње го ве по мо ћи. Ме ђу тим, она 
ме је осло бо ди ла коч ни це, ко ја ме је оме та ла да за о кру-
жим те зу и ра ни је је за вр шим, у тим те шким вре ме ни ма. 
Ка ко су се по ли тич ке при ли ке у све ту по гор ша ле, би ло је 
све очи глед ни је да рат ни ви хор не ће ми мо и ћи ни на шу 
зе мљу, па су по че ле при пре ме за ње ну од бра ну, а ја сам 
као ре зер вни ин тен дант ски пот по руч ник био ви ше ме се ци 
мо би ли сан ра ди ак ти ви ра ња јед не про ти во клоп не ар ти ље-
риј ске је ди ни це Због то га сам од лу чио да те зу под не сем 
ра ди од бра не скра ће ну (ко ли ко сам ус пео да је до вр шим), 
не тра же ћи ра ди то га ни чи ји са вет, под на зи вом: „Мла дост 
Јо ва на Скер ли ћа“. Фи ло зоф ски фа кул тет је то усво јио на 
пред лог про фе со ра А. Бе ли ћа, ко ји је као пред сед ник ко-
ми си је, са про фе со ри ма Дра го љу бом Па вло ви ћем и Па-
влом Сте ва но ви ћем као чла но ви ма, оба вио мој док тор ски 
ис пит, одо брив ши 1940. го ди не и штам па ње те зе, па сам 
исте го ди не про мо ви сан за док то ра фи ло зоф ских на у ка. 
За све то вре ме био сам у офи цир ској уни фор ми, ко ју, по 
он да шњем за ко ну, ак ти ви ра ни ре зер вни офи ци ри ни су 
сме ли ски да ти.

Дру ги свет ски рат је пре ки нуо Ва ше струч но уса вр ша-
ва те. Да ли нам мо же те ево ци ра ти не ка се ћа та на те да не 
и жи вот тих те шких рат них го ди на, и ка ко сте их Ви лич-
но до жи ве ли?

Уочи са мог ра та, фе бру а ра 1941. го ди не, вен чао сам 
се са че ти ри го ди не мла ђом ко ле ги ни цом Оли ве ром Јур-
ко вић, ко ја је, као и ја, ди пло ми ра ла на исто ри ји ју го-
сло вен ске књи жев но сти код про фе со ра Па вла По по ви ћа. 
Гим на зи ју је по ха ђа ла у ра зним ме сти ма у ко ји ма јој је 
отац ра дио као шеф же ле знич ке ста ни це, а ма ту ри ра ла је 
у Дру гој жен ској гим на зи ји 1933. у Бе о гра ду, ка да је њен 
отац по стао ин спек тор Ми ни стар ства са о бра ћа ја и са зи-
дао ку ћу у Же ле знич кој ко ло ни ји Ко шут њак у Бе о гра ду. Ту 
смо се пр ви пут упо зна ли, по што сам ја та да по се ћи вао те-
чу Ди ди ћа, ко ји је та ко ђе по стао слу жбе ник Ми ни стар ства 
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са о бра ћа ја и са зи дао ку ћу бли зу ку ће њеног оца. Ме ђу тим, 
она је ме не сва ка ко пре за па зи ла на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту, као до бит ни ка ви со ких све то сав ских на гра да. Ка ко је 
Оли ве ра сту ди је књи жев но сти за по че ла 1934, ка да сам их 
ја за вр ша вао, на ла зи ли смо за јед нич ки је зик и ра до се са-
ста ја ли и по се ћи ва ли по је ди не при ред бе и ње не по зна ни-
це (Љу би цу Јан ко вић, ње ну гим на зиј ску на став ни цу, ко ја 
је са се стром Да ни цом про у ча ва ла срп ске на род не игре, 
па их је и Оли ве ра са ма по че ла про у ча ва ти), као и дру ге 
ње не по зна ни це, та ко да су нас сви ко ји су нас по зна ва ли 
сма тра ли као не раз дво јан пар, па чак и Па вле По по вић, 
ко ји је Оли ве ру сма трао сво јом нај бо љом сту дент ки њом. 
Та ко ми је, на кон ње ног ди плом ског ис пи та (ко јем она ни-
је же ле ла да ја при су ству јем), оду ше вље но ре као: Тре ба ло 
је да чу је те ка ко су то би ли сјај ни од го во ри!

Ви ше от кри ва ња осе ћа ња, па чак и сен ти мен тал них 
ис по ве сти би ло је је ди но у на шој ме ђу соб ној пре пи сци, за 
вре ме мог бо рав ка на пост ди плом ским сту ди ја ма у Па ри-
зу (1936/37), и ње ном бо рав ку у Пра гу (1937/38). Ме ђу-
тим, за све вре ме на шег дру же ња, ми смо би ли јед но пред 
дру гим као две ико не, ко је су се ме ђу соб но са љу ба вљу 
гле да ле, али се ни су до ди ри ва ле. А би ло је не што што нас 
је нео до љи во при вла чи ло, што се ис по ља ва ло при ду жем 
ра стан ку или при до че ку и по врат ку с пу та. Јед ном је до-
ве ла у Срем ску Ка ме ни цу, где сам се на ла зио у ло го ру са 
сво јом ар ти ље риј ском је ди ни цом, сво је оде ље ње уче ни ца 
гим на зи је, са мо да би се са ста ла са мном. На ше вен ча ње 
ко је је убр за ло при бли жа ва ње ра та ни је ни ко га из не на ди-
ло. Из Топ чи дер ске цр кве, где је оно оба вље но, из и шли 
смо кроз шпа лир ње них уче ни ца Дру ге жен ске и мо јих 
уче ни ка Осме му шке гим на зи је. Ишли смо у жи во ту и на-
у ци упо ре до, али раз ли чи тим пу те ви ма. Ја сам на ста вио 
књи жев но-исто риј ска ис тра жи ва ња, а она се опре де ли ла 
за про у ча ва ње на род них ига ра, због њих ди пло ми ра ла и 
ет но ло ги ју, а 1966. док то ри ра ла са те зом „Ко ло у Ју жних 
Сло ве на“. Ме ђу тим, на ше вен ча ње суд бин ски је ути ца ло 
на мој да љи живот ни пут. Уочи по чет ка код Бач ке То по ле 
(и та мо ми је сти гло уна пре ђе ње у чин ин тен дант ског по-
руч ни ка). Кад је рат по чео, упу ће ни смо на по ло жај код 
Ба ње Ко ви ља че, где је мо ја је ди ни ца, на о ру жа на про ти-
во клоп ним Шко ди ним то по ви ма са коњ ском ву чом, ла ко 
под ле гла не мач ким тен ко ви ма. У Са ра је ву сам се ја вио 
на чел ни ку шта ба ди ви зи је да ме упу ти у не ку но ву је ди-
ни цу, на шта ми је он ре као: Сви ће мо у за ро бље ни штво, и 
упу тио ме у ка сар ну X пу ка. Та мо сам, у про стра ном, ме ни 
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до бро по зна том дво ри шту не ка да ње Шко ле за ре зер вне 
ин тен дант ске офи ци ре, ви део го ми лу на сла га ног оруж ја, 
ко ја је стал но ра сла. Не ки ви со ки не мач ки офи цир, ко-
ме је као пре во ди лац по ма гао је дан наш, са оп штио је да 
је ју го сло вен ска вој ска у Ср би ји и Бо сни ка пи ту ли ра ла и 
да се ње на ка пи ту ла ци ја оче ку је и у Цр ној Го ри. У офи-
цир ској уни фор ми и са ре вол ве ром за по ја сом, нео ме та но 
сам про шао по ред стра же на ка пи ји ка сар не и по хлад ној, 
ки шо ви тој но ћи, упу тио се пре ко Тре бе ви ћа и Зе лен го ре 
ка Цр ној Го ри. Ка ко ни је ниг де би ло на ших не по ко ре них 
је ди ни ца, за ме нио сам сво ју уни фор му за ци вил но оде ло 
јед ног из бе глог беч ког Је вре ји на и си шао у Фо чу, за кр че ну 
не мач ким бор бе ним во зи ли ма.

Јед ног ак тив ног офи ци ра из мо је раз би је не је ди ни це 
по звао сам да са мном умак не из при вре ме ног за ро бље-
нич ког ло го ра до кле се још мо гло, али он је ви ше во лео 
да бу де упу ћен у не мач ко за ро бље ни штво не го да се да ље 
без у спе шно бо ри. Да сам остао у ло го ру, ја бих, као и дру ги 
ода тле, био пре ба чен у за ро бље нич ки ло гор у Осна бри ку у 
Не мач кој, где бих ча мио и гла до вао, а ипак из ло жен по ги-
би ји, јер је тај ло гор пре тр пео бом бар до ва ње са ве знич ких 
ави о на. Ме ђу тим, тек сам се био оже нио Оли ве ром и ни-
сам же лео да одем у за ро бље ни штво, ма да ме је и на сло-
бо ди оче ки ва ла не из ве сна суд би на. А ово га пу та суд би на 
ми је би ла на кло ње на. Док сам про ла зио по ред јед не же ле-
знич ке ком по зи ци је, за чуо сам са отво ре ног про зо ра ва го-
на сво је име. Био је то мој те ча Ди дић, ко га су са ко ле га ма 
из Ми ни стар ства са о бра ћа ја, вра ћа ли у Бе о град. Уву кли су 
ме кроз про зор у ва гон, а воз је уско ро кре нуо и су тра дан 
сти гао у Бе о град. У Бе о гра ду смо Оли ве ра и ја на ста ви ли 
свој про фе сор ски по зив, она у Дру гој жен ској, а ја у Сед-
мој му шкој гим на зи ји, она ко као и пре ра та. Ка да је иза-
шла на ред ба да се они ко ји су уче ство ва ли у ра ту при ја ве 
не мач ким вла сти ма ка ко би до би ли ис пра ве за ро бље ни ка 
на од су ству, под прет њом, да ће, ако се не при ја ве, би ти 
упу ће ни у за ро бље нич ке ло го ре у Не мач кој, ко ле бао сам 
се ка ко да по сту пим, али сам се, на Оли ве ри но на ва љи ва-
ње, при ја вио, па сам до био ле ги ти ма ци ју, ко ја ми је обез-
бе ђи ва ла сло бод но кре та ње, а био сам оста вљен на ми ру, 
јер сам са ве сно вас пи та вао сво је ђа ке у на ци о нал ном ду ху, 
што се по про гра му тра жи ло. Ни сам се ме шао у по ли ти-
ку, искре но убе ђен да ни је вре ме ни за ка кве ле ви чар ске, 
ни де сни чар ске по ду хва те, ко ји су на ро ду до но си ли са мо 
но ве, по губ не жр тве. Ка ко сам 4. мар та 1943. го ди не до-
био кће р ку Је ле ну, глав на ми је бри га би ла да по ро ди ци 
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обез бе дим ис хра ну, у че му нам је по ма га ла и мо ја мај ка 
Смиљ ка, ко ја се ста ра ла о има њу у До њем Љу бе шу.

По сле осло бо ђе ња Бе о гра да, ок то бра 1944. го ди не, 
ка да је у град умар ши ра ла ор га ни зо ва на Ју го сло вен ска 
ар ми ја и ка да је мла ди краљ Пе тар по звао пре ко ра ди ја из 
Лон до на Ср бе да сту па ју у ње не ре до ве и по мог ну ко нач но 
осло ба ђе ње зе мље, сма трао сам да је и ме ни до шао же ље-
ни час да се укљу чим у ту бор бу. При ја вио сам се Ко ман ди 
гра да Бе о гра да и обе руч ке при мљен, а са чи ном итен дант-
ског по руч ни ка по ста вљен за итен дан та Ко ман де, са за-
дат ком да Бе о град снаб дем неп ход но по треб ним огре вом 
за зи му. До био сам ши ро ка овла шће ња и тај за да так сам 
успе шно из вр шио, па су уско ро у Бе о град по че ли да сти-
жу шле по ви на то ва ре ни хра сто вим труп ци ма из срем ских 
шу ма низ вод но од Шап ца. За то вре ме, осо би то пр вих ме-
се ци по сле осло бо ђе ња, бо ри ло се у по за ди ни за учвр шћи-
ва ње ко му ни стич ке вла сти и по рет ка, на нај гру бљи, нај кр-
ва ви ји на чин, на ро чи то у Бе о гра ду. Би ла је то сво је вр сна, 
ма сов на чист ка, или се ча кне зо ва. Тре ба ло је ли кви ди ра ти 
све оне ко ји су нешто зна чи ли у пред рат ној Ју го сла ви ји, и 
по крат ком по ступ ку, без исле ђи ва ња и пре су де, стре ља ти 
све оне ко ји су пред ста вља ли кул тур ну, управ ну, вој ну и 
еко ном ску ели ту пред рат не Ср би је, а ни су би ли за ко му-
ни стич ки по ре дак, да би се та ко лак ше упра вља ло ин док-
три ни ра ном, ди сци пли но ва ном ма сом. То ме уда ру би ли 
смо из ло же ни и ја, мо ја ужа и ши ра по ро ди ца. Као убе ђе-
ни ју го сло вен ски ро до љуб и већ ре но ми ра ни на уч ник, ко-
ји ни је био про тив ко му ни ста, али ни уз њих, (по пра ви лу 
ко ни је с на ма тај је про тив нас), као и мој таст, ре зер вни 
ма јор, ко ји је у на се љу же ле знич ких ви ших слу жбе ни ка 
Ко шут ња ка по ди гао јед ну од нај леп ших ку ћа, а све ње го ве 
ко ле ге, ма хом Со лун ски бо рац и ви ши ре зер вни офи ци-
ри, про гла ше ни су за др жав не не при ја те ље и стре ља ни без 
пре су де – ме ђу њи ма и мој те ча, Вла ди слав Ди дић, ко ји је 
са ра до шћу оче ки вао пар ти за не, и то са мо за то да би им се 
ку ће мо гле кон фи ско ва ти, а њи хо ве по ро ди це из ба че не су 
на ули цу. Јед но га хлад ног зим ског ју тра ба ну ла је у на шу 
ку ћу гру па на о ру жа них мла ђих љу ди у из но ше ним вој нич-
ким уни фор ма ма, ко ја је до шла по ме не и мог та ста, али 
су се за бе зек ну ли ка да су се на шли пред по руч ни ком Ју го-
сло вен ске на род не ар ми је, па су оти шли нео ба вље на по сла 
и ви ше се ни су по ја ви ли. (Та ко сам ја и да ље остао офи цир 
Ју го сло вен ске на род не ар ми је још две го ди не, а мо ја по ро-
ди ца, уме сто да бу де из ба че на на ули цу из кон фи ско ва не 
ку ће, ужи ва ла је углед и по вла сти це у снаб де ва њу хра ном 
тих оскуд них го ди на.)
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Ка да је Ше ста лич ка ди ви зи ја Ни ко ла Те сла, ко јој је 
при па да ла Ко ман да Бе о гра да кре ну ла на Срем ски фронт, 
пре ко ман до ван сам за ше фа штам пе и рат ног до пи сни ка 
ње не но во фор ми ра не IV (бив ше XXII) Ко смај ске бри га де, 
а кад је она рас фор ми ра на, по ста вљен сам на исту ду жност 
у II про ле тер ској бри га де Ше сте ди ви зи је. По сле про бо-
ја Срем ског фрон та од ре ђен сам за ру ко во ди о ца на ста ве 
Омла дин ског ба та љо на I, а за тим IV ар ми је, и ор га ни зо-
вао њи хо во основ но и гим на зиј ско шко ло ва ње у до го во ру 
са про свет ним оде ље њем Ми ни стар ства про све те Ср би је. 
Ка да сам те шко обо лео од за па ље ња плућ не ма ра ми це, од 
по сле ди ца на зе ба у ле дом око ва ним спа чван ским шу ма-
ма, за тра жио сам да бу дем де мо би ли сан. Без у спе шно су 
ме на го ва ра ли да и да ље оста нем у вој ној слу жби, где би 
ми се омо гу ћи ло ле че ње и да ље на пре до ва ње у вој сци, али 
ја сам се за же лео да бу дем сло бо дан, ка ко бих на ста вио 
свој успе шно за по че ти књи жев но-на уч ни рад.

Иако сам из вој ске по нео од лич не ка рак те ри сти ке, 
ни је ми би ло омо гу ће но да до би јем по сао ко ји би од го ва-
рао мо јим ква ли фи ка ци ја ма. Ка ко сам још од гим на зиј-
ских да на знао сте но гра фи ју, а при ли ком пост ди плом ских 
сту ди ја у Па ри зу до био и ди пло му про фе со ра сте но граф-
ског си сте ма Ди плу а је, ко ји сам при ла го дио на шем је зи ку, 
при ја вио сам се На род ној скуп шти ни Ју го сла ви је и од мах 
по ста вљен за де бат ног сте но гра фа и уред ни ка Сте но граф-
ских бе ле жа ка Ве ћа на ро да На род не скуп шти не Ју го сла-
ви ја. Био је то ди на ми чан и за ни мљив по сао, на из во ру 
нај ва жни јих по ли тич ких зби ва ња у то бур но вре ме. По ред 
до бре пла те и хо но ра ра за сте но гра фи са ње ва жних су-
ђе ња, имао сам мо гућ ност да са по ро ди цом (Оли ве ром, 
ћер ком Је ле ном и ма лим си ном Ду ша ном) ле ту јем у нај-
лук су зни јим хо те ли ма на Ја дра ну и ши ром он да шње Ју-
го сла ви је. Што је нај ва жни је, оста ја ло ми је до ста сло бод-
ног вре ме на за рад на сво јој стру ци. Из да вач ка пред у зе ћа 
„Рад“ и „Про све та“, ус по ста ви ла су са мном те сну са рад-
њу. Ка ко сам знао ру ски и па жљи во пра тио та да њу ру ску 
књи жев ност, сла ли су ми на ре ди го ва ње пре во де де ла са-
вре ме них ру ских пи са ца, а „Рад“ ми је об ја вио и пре вод с 
ру ског, ро ма на Фјо до ра Глат ко ва За кле тва. По што ме је 
удо ви ца Јо ва на Скер ли ћа, Кла ра, овла сти ла да при ре дим 
из да ва ње ње го вих де ла, при пре мио сам за штам пу Скер-
ли ће ва Це ло куп на де ла, што ми ни је би ло те шко, по што 
сам, у то ку ра да на док тор ској те зи, при ку пио сва ње го ва 
де ла, до нај сит ни јих бе ле жа ка ко је је штам пао у ча со пи-
си ма и днев ним ли сто ви ма, од ко јих су мно ги из го ре ли 
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при ли ком не мач ког бом бар до ва ња Бе о гра да, ка да је спа-
ље на На род на би бли о те ка. На ста вио сам и пи са ње сту ди је 
„Жи вот и де ло Јо ва на Скер ли ћа“, на осно ву бо га те гра ђе, 
ко ја ми је оста ла не ис ко ри шће на по сле штам па ња док тор-
ске те зе „Мла дост Јо ва на Скер ли ћа“. По ред то га, от по чео 
сам да пи шем и сту ди ју о срп ском ре а ли зму, на да ју ћи се 
да ће ми она по мо ћи да се за по слим на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту Бе о град ског уни вер зи те та. Ни је ми мно го сме та ло 
што ни сам био члан Ко му ни стич ке пар ти је, јер су пред-
ло зи да бу дем при мљен у њу и да ље од би ја ли, али сам ко-
му ни стич ку ли те ра ту ру са вла дао на ра зним кур се ви ма, 
ко ли ко ми је би ло по треб но, па сам са си гур но шћу на ста-
вљао свој на уч ни рад, не под ле жу ћи јед но стра ном ути ца ју 
ко му ни стич ке иде о ло ги је.

По сле ра та по ста ли сте на уч ни са рад ник Ин сти ту та 
за про у ча ва ње књи жев но сти СА НУ. У Ва шем ме мо ар ском 
тек сту, об ја вље ном у књи зи На из во ри ма на род не пе сме 
(2005), по дроб но сте при ка за ли окол но сти, због ко јих Вам 
је оне мо гу ће но да по ста не те пре да вач исто ри је књи жев но-
сти на Уни вер зи те ту. Ин те ре су је ме, ка ко сте се у Ака де-
ми ји на у ка де фи ни тив но опре де ли ли за про у ча ва ње на род не 
књи жев но сти?

Ка да сам 1947. го ди не за вр шио обим ну књи жев но-
исто риј ску сту ди ју Срп ски ре а ли зам (1947), на рас пи са ни 
кон курс Ми ни стар ства про све те за уџ бе ник VII раз ре да 
гим на зи је, ру ко пис сам пре дао две го ди не мла ђем ко ле-
ги Во ји сла ву Ђу ри ћу, ру ко во ди о цу Про свет ног са ве та и 
по моћ ни ку ми ни стра про све те, под ши фр ом „Ли тист“, 
са име ном у за тво ре ној ко вер ти, ве ру ју ћи у мо рал ко ји 
је вла дао и у пред рат ним вре ме ни ма да се под ра зу ме ва 
и под ко му ни стич ком вла шћу. При ма ју ћи два при мер ка 
ру ко пи са, Ђу рић ми је са мо ре као: То ће им до бро по слу-
жи ти. Уско ро сам са знао ко ме ће и ка ко по слу жи ти. Он 
је јед ну ко пи ју ру ко пи са пре дао Ве ли бо ру Гли го ри ћу, от-
крив ши му мо је име као пи сца, а Гли го рић ко ји је та да 
био хо но рар ни про фе сор ре а ли зма на Фи ло ло шком фа-
кул те ту (о ко јем, су де ћи по ње го вом увод ном пре да ва њу, 
ни је знао го то во ни шта) при сво јио је тај ру ко пис, док ми 
је ори ги нал, по што је за ве ден, вра ћен без ика кве оце не. Из 
мо је књи ге Мла дост Јо ва на Скер ли ћа, ко ју сам му по кло-
нио чим је 1940. иза шла из штам пе, знао је да сам по у здан 
на уч ник и да се на ме не мо же без ре зер вно осло ни ти. У то 
вре ме оштр ог су прот ста вља ња Ин фор мби роу, до бро му је 
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до шао мој рад о срп ском ре а ли зму, пи сан струч но и објек-
тив но, без та да уоби ча је них ци та та из Марк са, Ле њи на и 
Ста љи на, па је по чео да га чи та пред сту ден ти ма, за муц-
ку ју ћи на по је ди ним ме сти ма, ка ко су ми ка сни је при ча ли 
ње го ви сту ден ти. При су ству ју ћи ње го вом пре да ва њу о Во-
ји сла ву Или ћу на Ко лар че вом уни вер зи те ту, за па њио сам 
се ка да сам чуо до слов но чи та ве па су се оног што сам ја 
на пи сао. Су тра дан сам по ку шао да се са њим са ста нем, 
али он се ни та да, ни ти ика да ка сни је ни је усу дио да ме 
по гле да у очи, али је, уз по моћ сво га са у че сни ка Ђу ри ћа 
пред у зи мао све што је мо гао, а мо гао је мно го за хва љу ју-
ћи сво јим по ли тич ким ве за ма, да ме фи зич ки и ду хов но 
од стра ни, др же ћи се опро ба не де ви зе да је од по сле ди ца 
кра ђе нај по у зда ни ја за шти та, ако се по кра де ни уби је, тј. 
не по сто ји. Нај пре је пре се као све мо је ве зе са из да вач ким 
пред у зе ћи ма, до при нео да се овла шће ња ко ја ми је да ла 
удо ви ца Јо ва на Скер ли ћа пре не су на из да вач ко пред у зе ће 
„Про све та“, а да се при ре ђи ва ње Скер ли ће вих це ло куп них 
де ла по ве ри Мид ха ту Бе ги ћу. У је ку хај ке про тив ин фор-
мби ро о ва ца, ка да је би ло вр ло ла ко по сла ти сво је про тив-
ни ке ни кри ве ни ду жне на зло гла сни Го ли оток, по ве рио 
ми је је дан уред ник „Ра да“, да је у ко лек ти ву тог пред у зе-
ћа, с ко јим сам те сно са ра ђи вао, пра те ћи са сим па ти ја ма 
де ла ру ских пи са ца Фјо до ра Глат ко ва, Ма ри је те Ша ги њан 
и дру гих, го во рио о ме ни као о при ста ли ци Ин фор мби-
роа. Та да ми је јед на чла ни ца скуп штин ске ор га ни за ци је 
Пар ти је по ве ри ла да је од лу че но да бу дем при мљен у Пар-
ти ју. Ме ђу тим, уско ро по сле то га, на пред лог Алек сан дра 
Бе ли ћа, пред сед ни ка Срп ске ака де ми је на у ка, по ста вљен 
сам за са рад ни ка но во о сно ва ног Ин сти ту та за про у ча ва ње 
књи жев но сти, не са че кав ши да бу дем при мљен у Пар ти-
ју, и да са оста лим ње ним чла но ви ма скуп штин ске ће ли је, 
бу дем упу ћен на Го ли оток.

Ин сти тут за про у ча ва ње књи жев но сти Срп ске ака де-
ми је на у ка имао је ранг уни вер зи тет ске уста но ве, а ње го-
ви са рад ни ци уни вер зи тет ских на став ни ка, па уне ко ли ко 
и ви ши, јер му је био за да так да при пре ми за на уч ни рад 
да ро ви те сту ден те и да до де љу је док тор ска зва ња. Био сам 
на по слу ко ји је пот пу но од го ва рао мо јој спре ми и у ме не 
су у Ака де ми ји с пра вом по ла га не ве ли ке на де. Управ ник 
Ин сти ту та, ака де мик Пе тар Ко лен дић, по ве рио ми је три 
ди пло ми ра на ака де ми ји на пи том ца за аси стен те: Го лу-
ба До бра ши но ви ћа, Дра го љу ба Но ва ко ва и Или ју Ни ко-
ли ћа, ко ји су при пре ма ли док тор ске те зе, да ру ко во дим 
њи хо вим на уч ним из гра ђи ва њем. Уз њи хо ву по моћ, као 
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и по моћ ко ле ги ни це Рад ми ле Не нин, по чео сам успе шно 
да ор га ни зу јем Ју го сло вен ски књи жев ни ар хив, по угле ду 
на Че шки ли те рар ни ар хив у Пра гу. На ру че не су на ро чи те 
фа сциц ле за по дат ке о жи во ту и де ли ма по је ди них пи са-
ца и ор ма ни за њи хо ва об ја вље на де ла, као и за ру ко пи се 
нео бја вље них де ла, са њи хо вом пре пи ском и гра ђом у ве зи 
са њи хо вим жи во том и књи жев ним ра дом. У про стра ној 
дво ра ни Ин сти ту та одр жа ва ни су ре дов ни на уч ни са стан-
ци по зна тих струч ња ка, а њи хо ва на уч на са оп ште ња су 
об ја вље на у два оп се жна збор ни ка (1951. и 1952. го ди не). 
Имао сам мо гућ ност за пу то ва ња ра ди на уч ног ис тра жи-
ва ња. Ака де ми ја ми је омо гу ћи ла бо ра вак у За гре бу, где 
сам у Му зе ју Ср ба пре пи сао пи сма Си ме Ма та ву ља бра ту 
Ђу ри у Ши бе ни ку, где сам се упо знао са још жи вим чла-
но ви ма ње го ве по ро ди це и на шао и дру га пи сма. Та ко 
сам спре мио за тре ћу књи гу Збор ни ка ин сти ту та за про-
у ча ва ње књи жев но сти сту ди ју о Ма та ву ље вој пре пи сци са 
чла но ви ма по ро ди це. При ли ком бо рав ка у За гре бу, ра ди 
про у ча ва ња Си ме Ма та ву ља, са стао сам се са про фе со ром 
За гре бач ког све у чи ли шта Ан ту ном Бар цем и са знао да ме 
је пред њим хва лио про фе сор Па вле По по вић. Ка да је чуо 
од ме не да сам са рад ник Ин сти ту та за про у ча ва ње књи-
жев но сти, ре као је да је то по год ни је од зва ња на став ни ка 
Уни вер зи те та, јер се не мо ра ју др жа ти ча со ви, па се мо же 
ви ше по све ти ти на уч ном ра ду. То су зна ли и Ве ли бор Гли-
го рић са сво јим по ма га чем у при сва ја њу, од но сно кра ђи 
мо га ру ко пи са о срп ским ре а ли сти ма, па су се мо ра ли за-
бри ну ти да то ли ко не оја ча мој на уч ни ауто ри тет да бу дем 
у си ту а ци ји да их от кри јем и јав но про зо вем. За то им је 
од го ва ра ло уки да ње Ин сти ту та за про у ча ва ње књи жев но-
сти, че му су мо жда и са ми до при не ли, ка да је Ин сти тут, у 
пу ном раз вој ном за ма ху и при пре ми за штам пу и тре ће 
књи ге сво га збор ни ка (за 1953. го ди ну) из не на да уки нут, 
а ја остао без рад ног ме ста, ка да је тре ба ло да на пу стим и 
Ака де ми ју. (Ка ко је Ин сти тут био уки нут овај збо р ник се 
ни је по ја вио, па сам сту ди ју о Си ми Ма та ву љу про ши рио и 
об ја вио као по себ ну књи гу у из да њу Вој во ђан ског ар хи ва у 
Но вом Са ду, за слу гом Ни ко ле Ми лу ти но ви ћа.) По сле уки-
да ња Ин сти ту та за књи жев ност (1954) ње го ви слу жбе ни ци 
су се сна шли ка ко је ко мо гао. Се кре тар Бо жи дар Ко ва че-
вић је се би обез бе дио ме сто на уч ног са рад ни ка, а за тим 
и управ ни ка Ака де ми ји ног Ар хи ва, Го луб До бра ши но вић 
је по стао ку стос Ву ко вог и До си те је вог му зе ја, Дра го љуб 
Но ва ков је оти шао у би бли о те ку Ма ти це срп ске, а Или ја 
Ни ко лић по стао ре дак тор Вој ног гла сни ка. Рад ми лу Не нин 
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за по слио је управ ник Ин сти ту та као аси стен та при Ка те-
дри за пред мет на род на књи жев ност на Фи ло ло шком фа-
кул те ту. – Вас ни су хте ли, ре као ми је са жа ље њем. Ни сам 
му ре као због че га, као што ни ко ме дру го ме ни сам от крио 
за што за ме не ни је би ло ме ста, не са мо на овом, већ и на 
дру гим уни вер зи те ти ма у зе мљи, јер је у ко ми си ја ма за 
при јем сву да био Гли го рић, као осве до че ни струч њак за 
ре а ли зам по мо ћу мо га ру ко пи са. За ме не ни је би ло ме ста 
ни у дру гим уста но ва ма, та ко да сам мо рао и да ље да оста-
нем у Ака де ми ји, при ма ју ћи пла ту и ра де ћи у со би Оде ље-
ња ли те ра ту ре и је зи ка, ко ју ми је усту пио Ко лен дић. Ме-
ђу тим, био ми је не у го дан та кав по ло жај, па сам се ја вио 
за по сао Вој но и сто риј ском ин сти ту ту, где ми је обе ћа но 
зва ње на уч ног са рад ни ка, ко је сам имао у Ака де ми ји. Но, 
ни је ми би ло су ђе но да на пу стим на уч ни рад у Ака де ми ји, 
и да уто нем у мо но то но и без лич но ре ди го ва ње за штам-
пу рат них хро ни ка, јер је на пред лог пред сед ни ка СА НУ, 
Алек сан дра Бе ли ћа, осно ван Од бор за из да ва ње кор пу са 
на род них пе са ма, за чи јег сам са рад ни ка по ста вљен за-
јед но са Во ји сла вом М. Јо ва но ви ћем (Ма рам бо), ко ји је за 
сво га аси стен та довео и Или ју Ни ко ли ћа. та ко сам се, сти-
ца јем при ли ка, по чео у Ака де ми ји ба ви ти на род ном књи-
жев но шћу, не за не ма ру ју ћи ни дру ге обла сти из исто ри је 
срп ске књи жев но сти.

Гли го ри ћу и Во ји сла ву Ђу ри ћу је опет био про блем 
ка ко да ме уда ље из Ака де ми је. То им је олак ша но ти ме 
што је Бе лић, мој стал ни по кро ви тељ, умро 26. 02. 1960, 
док је Гли го рић 1955. го ди не иза бран за до пи сног, а 1958. 
за ре дов ног чла на СА НУ, да би 1960. го ди не по стао и ге-
не рал ни се кре тар Ака де ми је. Та да је, из гле да, на го во рио 
Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам боа, пред сед ни ка Од бо ра за 
из да ва ње кор пу са на род них пе са ма, да ме уда љи из слу-
жбе као не струч ног за про у ча ва ње на род них пе са ма, а за 
ту услу гу му је мо гао обе ћа ти из бор за про фе со ра на Фи-
ло ло шком фа кул те ту, и ста вља ње на ре пер то ар Ју го сло-
вен ског драм ског по зо ри шта ње го ве дра ме На ши си но-
ви, што је и учи нио. Ме ђу тим, мој по ло жај у Ака де ми ји 
и углед ме ђу ње ним чла но ви ма био је та ко чврст, да из 
ње ни ко без зло у по тре бе сво га по ло жа ја ви ше ни је мо гао 
не ко га мо гао од стра ни ти. Гли го рић је као ге не рал ни се-
кре тар ус пео да по ша ље ко ми си ју да ис пи та мој слу чај, 
у ко јој су би ли до пи сни чла но ви Ми ха и ло Сте ва но вић и 
Ђор ђе Сп. Ра до ји чић да оце не мој рад, али они су мо гли 
је ди но да кон ста ту ју да су оп ту жбе о мо јој не струч но сти 
не тач не. Од бор за из да ва ње кор пу са на род них пе са ма је 
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по сле то га по ја чан но вим углед ним чла но ви ма, од ко јих 
је Ми лош Ђу рић, (ко ји је 1955. го ди не по стао до пи сни, 
а 1961. ре дов ни члан Ака де ми је), по ста вљен за ње го вог 
пред сед ни ка на ме сто Јо ва но ви ћа, ко ји је под нео остав-
ку на ту ду жност, док сам ја пре у зео ду жност се кре та ра 
Од бо ра. Ба ве ћи се у Од бо ру за из да ва ње кор пу са на род-
них пе са ма, про у ча ва њем ру ко пи сне за о став шти не Ву ка 
Ка ра џи ћа и об ја вље них и нео бја вље них срп ских на род них 
пе са ма у њој, као и Ву ко ва жи во та и ра да, ни сам мо гао 
за о би ћи ни Ма ти цу срп ску и ње не од но се с њим. Па ло ми 
је у очи не тач но схва та ње да су они би ли не по мир љи ви 
про тив ни ци, у по гле ду ре фор ме је зи ка. Сло бо дан од тих 
пред ра су да, ја сам на осно ву бо га те из вор не гра ђе на пи сао 
обим ну сту ди ју Вук Ка ра џић и Ма ти ца срп ска (1965), што 
је био са мо по че так мо јих ра до ва из на род не књи жев но сти 
и плод не са рад ње са Ма ти цом срп ском у Но вом Са ду. Ка да 
је уви део да се ви ше не мо гу од стра ни ти из Ака де ми је, ни-
ти ли ши ти ду жно сти ко ја ми је у њој као на уч ном са вет ни-
ку по ве ре на, Гли го рић је, да би оне мо гу ћио от кри ће кра ђе 
мог ру ко пи са о срп ским ре а ли сти ма, уз по моћ уче сни ка 
у то ме, Во ји сла ва Ђу ри ћа (ко ји је 1961. го ди не иза бран за 
до пи сног чла на ака де ми је и по стао се кре тар Оде ље ња ли-
те ра ту ре и је зи ка) по ку шао да оне мо гу ћи сва ки мој ути цај 
ра да у њој. Од бор за из да ва ње кор пу са на род них пе са ма 
пре и ме но ван је у Од бор за на род не умо тво ри не и од у зет 
му је за да так при ку пља ња и из да ва ња на род них пе са ма, 
ко ји му је био на ме нио Бе лић, а пре ма ама не ту Сто ја на 
Но ва ко ви ћа, дав не 1887. го ди не Ка да сам Оде ље њу под нео 
про је кат за из да ва ње пе то том ног збор ни ка нео бја вље них 
пе са ма из Ву ко ве за о став шти не, оно га је одо бри ло као 
свој пред лог и од ре ди ло то бо жњу Ре дак ци ју за из да ва ње 
Ву ко ве за о став шти не, ко ја се ни ка да ни је са ста ја ла, та ко 
да сам цео про је кат из вео сам, је ди ни уз по моћ Ака де ми-
је, ко ју сам обез бе ђи вао уз зва нич не зах те ве пред сед ни ка 
Од бо ра Ми ло ша Ђу ри ћа.

У тој жа ло сној при чи о на уч ном осу је ћи ва њу у на шој 
сре ди ни, и по ред сва ко вр сних оме та ња Ва шег ра да у Ака-
де ми ји, Ва ша би бли о гра фи ја ра до ва је им пре сив на, а ње ну 
кру ну пред ста вља Ва ше при ре ђи ва ње Срп ских на род них пе-
са ма из Ву ко ве за о став шти не у пет то мо ва у из да њу СА НУ 
(1973–1974), не за о би ла зан до при нос срп ској на у ци, го то во 
оба ве зу ју ћи за зва ње ака де ми ка (ко је ипак ни сте до би ли). 
Исто вре ме но, ово из да ње је не за о би ла зан из вор за све по то-
ње ис тра жи ва че на род не књи жев но сти, ко је је у јав но сти 



98

про шло го то во не за па же но (не знам да ли сте но си лац и јед-
не на гра де ба рем са Ву ко вим име ном). Ви сте у сво јим спо-
ме ну тим ме мо а ри ма и о то ме де таљ но пи са ли, а са да, шта 
би сте има ли то ме да до да те? Ка ква је то на ша кул ту ра, и 
ка ко се оду жу је сво јим пре га о ци ма?

Срп ска ака де ми ја на у ка као уста но ва ни је оме та ла 
мој рад, већ ми је омо гу ћи ла да на пре ду јем до зва ња ње-
ног на уч ног са вет ни ка, јед на ко зва њу ре дов ног про фе со ра 
уни вер зи те та, да пи шем и об ја вљу јем на уч на де ла ко ја су 
ме свр ста ла у ред при зна тих на уч ни ка у зе мљи и ино стран-
ству. Она ми је обез бе ђи ва ла ма те ри јал на сред ства и од су-
ство ра ди ис тра жи ва ња у зе мљи и ино стран ству и од ре ђи-
ва ла ме за на уч ну раз ме ну на зах тев стра них ака де ми ја, 
нај зад обез бе ђи ва ла ми ди нар ска и де ви зна сред ства ра ди 
уче шћа на мно гим ва жним кон гре си ма у зе мљи и ино-
стран ству, на ко ји ма сам до стој но пред ста вљао на шу на у-
ку и са му Ака де ми ју, сву да ува жа ван као њен пред став ник. 
Тај рад ми је оме тао је ди но Гли го рић, ко ји је мој ру ко пис о 
срп ском ре а ли зму на не до зво љен на чин при сво јио, што му 
је по мо гло да, као то бо жњи струч њак за ре а ли зам, по ста не 
ре до ван про фе сор Уни вер зи те та, ре до ван члан и пред сед-
ник Ака де ми је, па је на сто јао, да би ме оне мо гу ћио да то 
јав но от кри јем, не са мо мој рад у Ака де ми ји, не го и оп-
ста нак у њој, у че му му је вер но по ма гао Во ји слав Ђу рић, 
ко ме је он омо гу ћио да по ста не та ко ђе ре до ван про фе сор 
Уни вер зи те та, као и члан Ака де ми је, и се кре тар Оде ље ња 
ли те ра ту ре и је зи ка. Ни је ми Ака де ми ја ус кра ти ла да по-
ста нем њен члан, не го су они зло у по тре бив ши по ло жа је 
ко је им је Ака де ми ја по ве ри ла, то спре чи ли.

Та ко су ме три углед на ака де ми ка – Пе тар Ко лен дић, 
Ми лан Бу ди мир и Ми лош Ђу рић, ко ји су це ни ли мој на уч-
ни рад у Ака де ми ји и из ван ње, пред ло жи ли за ње ног до-
пи сног чла на, још пре не го што је био об ја вљен пе то том ни 
збо р ник срп ских на род них пе са ма из Ву ко ве за о став шти-
не, што би сва ка ко при хва ти ли и оста ли чла но ви Оде ље ња, 
ко ји су са сим па ти ја ма пра ти ли мој рад. У обра зло же њу су 
на ве ли да сам нај ви ше на уч не па жње по све тио из у ча ва њу 
ра да Ву ка Ка ра џи ћа, Ла зе Ко сти ћа, Си ме Ма та ву ља и Јо-
ва на Скер ли ћа, да сам (до та да) об ја вио пре ко 170 ра до ва, 
три књи ге сту ди ја, као и 60 ра до ва из обла сти на род ног 
ства ра ла штва. Ме ђу тим, зна ју ћи да ће пред лог би ти усво-
јен, Гли го рић је 26. ок то бра 1967, на VII ску пу Оде ље ња 
је зи ка и књи жев но сти, зло у по тре бив ши свој по ло жај пред-
сед ни ка Ака де ми је, спре чио да се то усво ји, из ја вив ши да 
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има и дру гих кан ди да та, а у за пи сник сед ни це је уне то да 
су пред ла га чи Бу ди мир и Ми лош Ђу рић за мо ли ли пред-
сед ни ка Ака де ми је (и то без са гла сно сти Ко лен ди ћа) да се 
пред лог за др жи. Зна ју ћи да је та лаж су ви ше про вид на да 
би се у њу мо гло по ве ро ва ти, сми шље на је но ва – да је Ми-
лош Ђу рић по ву као свој пот пис са пред ло га, што је че сти-
тог Ђу ри ћа смрт но по го ди ло, па је то пи смом пот пред сед-
ни ку Ака де ми је, Ми ла ну Бар то шу од луч но де ман то вао, да 
би 5. де цем бра 1967. го ди не на пра сно пре ми нуо.

По сле ви ше од се дам го ди на пре да ног про у ча ва ња и 
ин ди ви ду ал ног ис тра жи ва ња об ја вље них Ву ко вих срп ских 
на род них пе са ма и срав њи ва ња са нео бја вље ним пе сма ма 
у ње го вим ру ко пи сним за о став шти на ма у Ар хи ву СА НУ у 
Бе о гра ду и у Ру ко пи сном оде ље њу Би бли о те ке Сал ти ков-
Шче дрин у Ле њин гра ду, под нео сам Ака де ми ји ра ди об-
ја вљи ва ња, ру ко пис пе то том ног збор ни ка Срп ске на род не 
пје сме из нео бја вље них ру ко пи са Ву ка С. Ка ра џи ћа, са обим-
ном увод ном сту ди јом „Ру ко пи си на род них пе са ма Ву ко ве 
зби р ке и њи хо во из да ва ње“. Она је, на осно ву ре фе ра та 
Во ји сла ва Ђу ри ћа и Мла де на Ле сков ца, на ску пу Оде ље ња 
је зи ка и књи жев но сти 8. ју на 1971. го ди не при мље на за 
шта му. То је Гли го ри ћу и Ђу ри ћу за да ва ло ве ли ку бри гу, 
јер се мо гло по ста ви ти оправ да но пи та ње за што је пред лог 
за из бор за до пи сног чла на пи сца та ко мо ну мен тал ног по-
ду хва та за др жан, да би се про на шао и на на ред ном ску пу 
пред ло жио дру ги кан ди дат ко ји то за слу жу је, а та кав се 
кан ди дат ни је мо гао про на ћи ни за три сле де ћа са стан ка 
(7. мар та 1968, 28. ма ја 1970. и 27. апри ла 1972. го ди не). 
По што је Гли го рић, ве ро ват но због зло у по тре бе по ло жа ја 
при ли ком спре ча ва ња мо га из бо ра, из гу био ме сто пред-
сед ни ка Ака де ми је и дис тан ци рао се од Ака де ми је, Ђу рић 
се за шти тио од та ко не у год ног пи та ња, та ко ђе зло у по тре-
бом свог слу жбе ног по ло жа ја уред ни ка овог збор ни ка, 
обез вре ђу ју ћи мо је ин ди ви ду ал но аутор ство ти ме што је 
фал си фи ко вао на слов ну стра ну свих пет књи га, до да ју ћи 
као при ре ђи ва ча и ко а у то ра Вла да на Не ди ћа, ина че дра гог 
чо ве ка, ко ји је уче ство вао је ди но у ко рек ту ри при штам-
па њу књи га, што је вид но не са мо из мог обим ног пред го-
во ра, не го и из по ре ме ће ног ре до сле да тек ста збор ни ка.

Би ли сте го сту ју ћи про фе сор на не ко ли ко пре сти жних 
уни вер зи те та у све ту. На по зив Ал бер та Лор да, го сто ва ли 
сте на Хар вар ду, за тим на Фло ри ди, Бер кли ју, Ин ди ја ни и 
Ко лум би ја уни вер зи те ту. Та ко ђе сте се ба ви ли ре цеп ци јом 
срп ске на род не по е зи је у све ту (ен гле ско-срп ске ве зе). Да ли 
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нам мо же те из дво ји ти не ка се ћа ња на те су сре те, као и ре-
ћи нам не што ви ше о Ва шем по ли гло ти зму, што је све ре ђа 
по ја ва у са вре ме ној на у ци?

Ра ди на уч них ис тра жи ва ња, и уче ство ва ња на кон гре-
си ма у име СА НУ пу то вао сам у Че хо сло вач ку (1931, 1968, 
1970. и 1974), Фран цу ску (1936, 1965), Грч ку (1954, 1962, 
1970), Аустри ју (1957, 1961, 1974), Бу гар ску (1963, 1966), 
СССР (1964, 1972, 1973), Ен гле ску (1965, 1971), Пољ ску 
(1973), Ру му ни ју (1974), Швај цар ску (1975) и САД (1976), 
где сам на Ко лум би ја уни вер зи те ту у Њу јор ку др жао низ 
пре да ва ња о срп ској на род ној по е зи ји (пре шта ма но у књи-
зи На из во ри ма на род не пе сме).

На ви ше уни вер зи те та у Евро пи и у Сје ди ње ним Аме-
рич ким др жа ва ма, го сто вао сам по по зи ву, за хва љу ју ћи 
по знан ству са ко ле га ма струч ња ци ма за на уч не обла сти 
ко ји ма сам се и ја ба вио, да бих до при нео по зна ва њу тих 
обла сти и код њи хо вих сту де на та и ко ле га. Уни вер зи тет у 
Кем бри џу (Ен гле ска), по звао ме је, на пред лог др Едвар-
да Го ја, да пре да јем сту ден ти ма на шег је зи ка и књи жев но-
сти (то ком ње го вог ко ри шће ња јед но го ди шњег од су ства), 
школ ске 1970/1971. го ди не, и да оба вим њи хо ве ди плом-
ске ис пи те. Та да сам ста но вао у Кор пус Кри сти ко ле џу и 
тек та да сам се упо знао са уни вер зи тет ским жи во том Кем-
бри џа, по што ми је то ра ни је Дру ги свет ски рат оне мо гу-
ћио (да ко ри стим дво го ди шњу сти пен ди ју ко ја ми је би ла 
до де ље на за на уч но уса вр ша ва ње у Кем бри џу). На го сто-
ва њу на Уни вер зи те ту у Мин сте ру, у За пад ној Не мач кој, на 
по зив про фе со ра Ер не ста Ди ке ма на, 1965. го ди не, из не на-
дио ме је на чин на ко ји сту ден ти по здра вља ју про фе со ре 
– лу па њем ру ка ма о клу пе.

Го сто ва ње на уни вер зи те ти ма у Сје ди ње ним Аме рич-
ким др жа ва ма омо гу ћи ла ми је Фул брај то ва сти пен ди ја за 
1976. го ди ну, за хва љу ју ћи по знан ству са ко ле га ма из стру-
ке ко ји су пра ти ли и це ни ли мој рад, слу ша ју ћи ме на ра-
зним ме ђу на род ним на уч ним кон гре си ма, ко ји су же ле ли 
да пре да јем на њи хо вим ка те дра ма. Ђу рић, ко ји је стал но 
стра хо вао да се са та квом ме ђу на род ном афир ма ци јом не 
от кри јем Гли го ри ћа и ње го ву ин те лек ту ал ну кра ђу, на сто-
јао је да спре чи да ту сти пен ди ју до би јем, а ка да сам ја, 
и по ред то га што су мо ја до ку мен та та јан стве но не ста ла 
из кан це ла ри је пред став ни штва Фул брај то ве фон да ци је, 
ипак сти пен ди ју до био, на сто јао је да ми оне мо гу ћи ње-
но ко ри шће ње, јер је, као ге не рал ни се кре тар Ака де ми је 
на ре дио да ми се за вре ме ко ри шће ња сти пен ди је уки не 
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пла та. Због то га сам пре вре ме на за тра жио пен зи ју, ко ју 
су ми омо гу ћи ле го ди не у ко ји ма сам се ба вио књи жев ним 
ра дом пре за по сле ња и дво стру ко уве ћа не го ди не ко је сам 
про вео у ра ту.

За вре ме го сто ва ња у Аме ри ци, одр жао сам ви ше пре-
да ва ња на уни вер зи те ти ма у Фло ри ди, на Бер кли ју, Ин ди-
ја ни, Хар вар ду и Ко лум би ји, уз при су ство ве ли ког бро ја 
сту де на та и на став ни ка. На све ча ним при је ми ма ко ји су 
ми сву да при ре ђи ва ни, са мно штвом ода бра них зва ни ца, 
ука зи ва на је па жња не са мо ме ни лич но и срп ској Ака де-
ми ји чи ји сам био на уч ни са вет ник, не го и на шој зе мљи. 
По зна ти на уч ник Ал берт Лорд, пи сац чу ве не књи ге Пе вач 
при ча (са Мил ман Пе ри јем), за мо лио ме да на све ча ном 
при је му у ње го вој ку ћи, ко јем су, по ред сту де на та и на-
став ни ка са Хар вар да при су ство ва ли и струч ња ци из дру-
гих ме ста, го во рим о збор ни ку Срп ских на род них пје са ма из 
нео бја вље них ру ко пи са Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, уве рен да сам 
га сам при ре дио за штам пу, са ла ска вим по хва ла ма о ње го-
вој вред но сти и зна ча ју. Ту при ли ку је ис ко ри стио да из ра-
зи за хвал ност пред сед ни ку срп ске Ака де ми је, Алек сан дру 
Бе ли ћу за по моћ ко ју му је ука зи вао за вре ме про у ча ва ња 
срп ских на род них пе са ма и за одо бре ње да за по тре бе Хар-
вард уни вер зи те та пре сни ми фол клор ну зби р ку. На то сам 
при ме тио да је Бе лић во лео књи жев ност, а осо би то на род-
ну по е зи ју и да је мно го до при нео бо га ће њу те зби р ке. На-
по ме нуо сам да ће о то ме би ти ви ше ре чи у мо јој сту ди ји 
Алек сан дар Бе лић и књи жев ност, ко ју Ака де ми ја об ја вљу је 
у Спо ме ни ци по во дом сто го ди шњи це ње го вог ро ђе ња.

Ме ђу тим, кад сам се вра тио у Бе о град, ви део сам да је 
мо ја сту ди ја о Бе ли ћу из о ста вље на из Спо ме ни це, иако је 
на ње ном ру ко пи су био већ из вр шен про ра чун за ис пла ту 
хо но ра ра. Ти ме је Ђу рић, у же љи да ме ни као пен зи о не ру 
пре се че сва ку ве зу са Ака де ми јом, учи нио ве ћу не прав ду 
Бе ли ћу не го ме ни, јер је про пу ште на при ли ка да се при-
ка же нај леп ша стра на Бе ли ће ве лич но сти, а на чи ње на је 
и ште та са мој Ака де ми ји (јер се из Спо ме ни це не ви ди ко-
ли ко је Ака де ми ја, за хва љу ју ћи Бе ли ћу, учи ни ла за на шу 
књи жев ност и књи жев ни ке, а осо би то за на род ну књи жев-
ност). У уза луд ном тру ду да от кло ни мо гућ ност да, са све 
ве ћим угле дом, от кри јем Гли го ри ће ве и ње го ве зло у по тре-
бе не са мо на ште ту Ака де ми је већ и на ше на у ке уоп ште, 
Ђу рић ми је као пен зи о не ру, оне мо гу ћио да да ље ра дим на 
ви ше за по че тих на уч них про је ка та ко је ми је Ака де ми ја 
по ве ри ла, иако су ме ђу ње ним са рад ни ци ма би ли пен зи о-
не ри, чак и из дру гих уста но ва.
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Шта би сте, из да на шње пер спек ти ве, мо гли још да из-
дво ји те као из у зет но дра га или ва жна де ла ко ја сте на пи-
са ли, или, шта још сма тра те ва жним Ва шим лич ним при-
но сом срп ској на у ци о књи жев но сти?

Има ви ше та квих мо јих де ла, и ме ђу об ја вље ним и 
ме ђу нео бја вље ним, али ћу ов де на ве сти са мо јед но, ко је 
је у ве зи са оним о че му је ов де би ло го во ра. То је мо ја сту-
ди ја Не по зна та дра ма Ла зе Ко сти ћа (Бе о град 1977). Он да, 
ка да је Ђу рић ве ро вао да ме је за у век од стра нио из Ака де-
ми је и осло бо дио се опа сно сти да ћу би ти у мо гућ но сти да 
от кри јем Гли го ри ће ве и ње го ве зло у по тре бе, до шла је, као 
гром из ве дра не ба, у Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти мо ја 
сту ди ја са сен за ци о нал ним от кри ћем – не по зна том ко ме-
ди јом Ла зе Ко сти ћа под на сло вом Оку па ци ја, на пи са на на 
не мач ком је зи ку. Ра де ћи ав гу ста 1968. го ди не у Ли те рар-
ном ар хи ву Му зе ја че шке књи жев но сти у Пра гу, за хва љу-
ју ћи на уч ној раз ме ни Срп ске и Сло вач ке ака де ми је на у ка, 
на и шао сам на ру ко пис: Oc cu pa ti on, Lust pi el in vi er, von 
La ko Ko la, пи сан не мач ком го ти цом, у за о став шти ни ис-
так ну тог че шког пу бли ци сте и по ли ти ча ра Ја на Скреј шов-
ског. Ка ко сам знао да се Ко стић у ли сту За ста ва ис под 
сво јих до пи са пот пи си вао псе у до ни мом Ла ко Ко ла и да је 
био у при ја тељ ским од но си ма са Скреј шов ским, у чи јим 
по ли тич ким ли сто ви ма Епо ха и Пар ла мен тер на не мач ком 
је зи ку са ра ђи вао, ни је ми би ло те шко да утвр дим да је то 
де ло Ла зе Ко сти ћа, али о то ме та да ни сам имао вре ме на да 
пи шем, по што сам при пре мао за штам пу ка пи тал ни пе то-
том ни збо р ник Пре пи ска Че ха и Сло ва ка са Ју го сло ве ни ма.

Зна ју ћи да ми тај збо р ник Ака де ми ја, под ути ца јем 
Гли го ри ћа и Ђу ри ћа, не ће об ја ви ти, по ну дио сам га Ма ти-
ци срп ској, али су ми, под њи хо вим ути ца јем и ње на вра та 
би ла за тво ре на. Ка ко сам се, и по ред свих на сто ја ња да ме 
од Ака де ми је одво је, осе ћао ње ним де лом, ја сам про на ђе-
ни Ко сти ћев ру ко пис об ра дио у сту ди ји под на сло вом Не-
по зна та дра ма Ла зе Ко сти ћа, и пре дао је Оде ље њу је зи ка 
и књи жев но сти. Тај мој про на ла зак је иза звао ве ли ко из-
не на ђе ње код мно гих, а на ро чи то код ака де ми ка Мла де на 
Ле сков ца, ко ји је сма тран за јед ног од нај бо љих по зна ва-
ла ца жи во та и ра да Ла зе Ко сти ћа. Ме ђу тим, то ни је об-
ра до ва ло Гли го ри ћа и Ђу ри ћа, ко ји ма је мој но ви на уч ни 
успех за дао бри гу да не от кри јем њи хо ве зло у по тре бе, па 
се, под њи хо вим ути ца јем, по сум ња ло да је та ко не што мо-
гу ће. Ле ско вац, ко ме су мо ји до ка зи би ли убе дљи ви, пред-
ло жио је да ми Ака де ми ја обез бе ди де ви зе за де се то днев ни 
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бо ра вак у Пра гу и Бе чу, да бих ис пи тао окол но сти у ко ји ма 
је Ла за Ко стић ко ме ди ју на пи сао.

За де сет да на ис тра жи ва ња, апри ла 1974. го ди не, по-
сти гао сам да ле ко ви ше не го што сам оче ки вао. На осно ву 
ар хив ских до ку ме на та, пре пи ске и дру гих из во ра, ус пео 
сам да још чвр шће утвр дим не са мо да је Ко стић оди ста 
пи сац ове ко ме ди је и да ју је на пи сао у Бе чу, не го и окол-
но сти у ко ји ма је та да жи вео у беч кој сре ди ни и њи хов 
ути цај на са др жи ну ко ме ди је, а при ку пио сам и ве ли ки 
број сни ма ка ко ји то по твр ђу ју. По што је та да био ге не-
рал ни се кре тар Ака де ми је, В. Ћу рић је по ло жај се кре та-
ра Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти пре пу стио Ми ро сла ву 
Пан ти ћу. Ка ко је знао да ће Ђу рић, ко ји је још увек имао 
ве ли ки ути цај у Оде ље њу, оме сти об ја вљи ва ње мо је сту-
ди је, Ле ско вац је по стао њен ре цен зент са гер ма ни стом 
Ми ло шем Ћор ђе ви ћем, про фе со ром Уни вер зи те та, као и 
њен уред ник, уме сто Пан ти ћа, ко ме је то при па да ло по по-
ло жа ју у Оде ље њу. На осно ву њи хо вих ре фе ра та, сту ди ја 
Не по зна та дра ма Ла зе Ко сти ћа при мље на је за штам пу на 
VI II ску пу Оде ље ња 14. 10. 1975. го ди не, он да ка да ме је 
Ђу рић при ну дио да одем у пре вре ме ну пен зи ју, са на ме-
ром да ме по по врат ку из Аме ри ке од стра ни из Ака де ми је 
као обич ног пен зи о не ра. Уве рен да ни сам до ра стао тран-
скри бо ва њу и пре во ђе њу на срп ски Ко сти ће вог го тич ког 
ру ко пи са, ус пео је да се као ре цен зент име ну ју и дру ги по-
зна ти гер ма ни ста Бра ни мир Жи во ји но вић, па је одо бре-
ње за штам па ње мо га ру ко пи са из гу би ло ва жност (јер је 
Ћор ђе вић, увре ђен због не по ве ре ња од стра не Ака де ми је, 
по ву као свој ре фе рат). Уве ра вао сам га да је Жи во ји но вић 
од ре ђен са мо као лек тор, али он то ни је ве ро вао и вра тио 
је свој ре фе рат тек он да ка да је, ве ро ват но од Ле сков ца, 
са знао за по ку ша је да се штам па ње мо је сту ди је оне мо гу-
ћи. Но, ве ро вао је у ис прав ност сво га и мо га ра да, и би ло 
му је ста ло до то га да уче ству је у об ја вљи ва њу овог ва жног 
де ла. Жи во ји но вић је са ве сно пре гле дао це лу сту ди ју и 
учи нио са мо не ко ли ко бе зна чај них су ге сти ја, ко је се ни су 
мо ра ле усво ји ти, али ја сам му за њих ипак за хва лио, иако 
у књи зи ни је на зна чен ни као ре цен зент, ни као лек тор.

Ме ђу тим, то ни је би ла по след ња пре пре ка. Ка да је 
тре ба ло да от поч не штам па ње, до шло је на ре ђе ње да се 
сту ди ја не мо же об ја ви ти, због то га што сам са Ака де ми-
јом за кљу чио уго вор да при ре дим за штам пу кри тич ко из-
да ње Ко сти ће вих де ла. То га уго во ра Ђу рић се се тио иако 
ми је, као пен зи о не ру, већ био ус кра тио рад на свим про-
јек ти ма ко је ми је Ака де ми ја би ла по ве ри ла. Мо рао сам да 
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от ка жем тај уго вор, при че му ми је по мо гао Ле ско вац, ко-
ји га је са мном у име Ака де ми је и за кљу чио. По што ви ше 
ни чим ни је мо гао спре чи ти штам па ње мо је сту ди је, Ђу-
ри ћу је оста ло је ди но да ума њи зна чај ње не по ја ве у на у-
ци. За то ме је по звао у свој ка би нет ге не рал ног се кре та ра, 
за јед но са се би под ре ђе ним се кре та ром Оде ље ња је зи ка и 
књи жев но сти Пан ти ћем, и на ре дио ми да уме сто на сло ва 
Не по зна та дра ма Ла зе Ко сти ћа, ка ко је сту ди ја одо бре на 
за штам пу, ста вим – Ла за Ко стић: Оку па ци ја. Ус про ти вио 
сам се то ме, јер је у де лу ва жни ја сту ди ја од дра ме, ко ја 
је са мо њен дво стру ко ма њи при лог. Због то га убе дљи вог 
раз ло га, он је по зе ле нео од је да, не ус пев ши да спре чи ову 
мо ју но ву на уч ну афир ма ци ју у Ака де ми ји, па је за по вед-
нич ким гла сом про сик тао: Не дам да ти бу деш пре Ла зе 
Ко сти ћа! Мо гао сам да по зо вем у по моћ уред ни ка Ле сков-
ца, ко ји си гур но не би до пу стио ову из ме ну, али он се та ко 
на му чио да от кло ни пре пре ке за ње но штам па ње, да ни-
сам хтео да га, као ака де ми ка, увла чим и у отво ре ни су коб 
са ге не рал ним се кре та ром Ака де ми је, па сам при хва тио 
ову на мет ну ту из ме ну. Али, да бих сво ју сту ди ју из ву као 
из за пећ ка у ко ји је зло на мер но гур ну та, до дао сам гло ма-
зан, али нео п ход но по тре бан под на слов: Пре вео с не мач-
ког, за штам пу при ре дио и сту ди ју Не по зна та дра ма Ла зе 
Ко сти ћа на пи сао Жи во мир Мла де но вић. Штам па ри ја „На-
уч но де ло“ ми је од сва ке књи ге у из да њу Ака де ми је, до-
штам па ва ла 100 при ме ра ка о мо ме тро шку. Тре ба ло је да 
до штам па то ли ко при ме ра ка и ове сту ди је са пр во бит ним 
на сло вом, али јој је то за бра ње но, и са тим на сло вом ми 
је мо гла од штам па ти са мо 20 при ме ра ка и то оса ка ће них, 
без на уч них при ло га и илу стра ци ја, ко ји су њен нео п хо дан 
са став ни део.

Ле ско вац, та да пред сед ник „Ма ти це срп ске“, же лео је 
да но во про на ђе ну Ко сти ће ву дра му што пре ви ди на сце-
ни Но во сад ског на род ног по зо ри шта, па ми је по слао слу-
жбе на ко ла да га по се тим и о то ме пот пи шем уго вор са 
управ ни ком Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, 
Ми ло шем Ха џи ћем, да је ста ви на ре пер то ар пре но што 
бу де об ја вље на. Чим сам се по ја вио на вра ти ма ње го вог 
ста на, он је, пре не го што смо се по здра ви ли, уз вик нуо: Па 
то је не што не ве ро ват но! Ха џић ме је вр ло љу ба зно до че-
као, уго вор је за кљу чен и ис пла ћен ми је за ма шан хо но-
рар за при ка зи ва ње Оку па ци је Ла зе Ко сти ћа, али ми ни је 
по зна то да је Окуп ци ја у овом по зо ри шту из во ђе на ни пре 
ни по сле штам па ња. (Ме ђу тим, она је с успе хом из во ђе-
на на 2. про гра му Ра дио Бе о гра да, 31. 10. 1978. у ре жи ји 
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На де Бје ло гр лић, као и у по зо ри шту мла дих у Са ра је ву). 
Ка да је „Ма ти ца срп ска“ од лу чи ла да об ја ви Са бра на де ла 
Ла зе Ко сти ћа, М. Ле ско вац, као уред ник, по ве рио ми је 
за штам пу дра ме Ла зе Ко сти ћа и оне су об ја вље не у две 
књи ге: уз Тра ге ди је (1989), по себ ну књи гу до би ле су и Ко-
ме ди је (1989) Ла зе Ко сти ћа, за хва љу ју ћи но во про на ђе ној 
Ко сти ће вој ко ме ди ји Оку па ци ја, због ко је је, сва ка ко, тек 
за по че то из да ва ње Са бра них де ла Ла зе Ко сти ћа на гра ђе но 
Ву ко вом на гра дом.

Да ли по сто је још не ка де ла ко ја сте на пи са ли а ни-
сте их об ја ви ли, или сте има ли те шко ћа са њи хо вим об ја-
вљи ва њем? Ка ко је уоп ште те као ваш да љи на уч ни пут и 
об ја вљи ва ње књи га, с об зи ром да сте у де се тој де це ни ји жи-
во та об ја ви ли не ке од Ва ших нај ва жни јих књи га из на род не 
књи жев но сти?

На жа лост, оста ла су ми нео бја вље на или не до вр ше на 
још не ка ва жна де ла, ко ли ко због рат них при ли ка де ве-
де се тих го ди на 20. ве ка, а још ви ше за то што ми је и да-
ље си сте мат ски оме та но да не ке до вр шим и об ја вим. Ту 
спа да, нај пре, обим на гра ђа о жи во ту и ра ду Јо ва на Скер-
ли ћа, ко ју сам ис ко ри стио са мо за док тор ску те зу (уз још 
не ко ли ко по себ них сту ди ја), док је нај ве ћи део тог ра да 
остао нео бја вљен. Остао ми је за тим нео бја вљен Днев ник 
Кла ре Ске р лић, пи сан на фран цу ском је зи ку, ко ји сам исто 
та ко са мо де ли мич но ко ри стио, а исто се де си ло са мо ја 
три све то сав ска те ма та, сво је вре ме но на гра ђе на нај ви шом 
(Кра ље вом) на гра дом: Бо ри сав Стан ко вић (1931), Ла за 
Ко стић (1933) и Ро до љу бље у ју го сло вен ској књи жев но сти 
(1934) ко је са да при пре мам за штам пу. По сле из ба ци ва ња 
мог огле да, Алек сан дар Бе лић и књи жев ност из већ сло же-
не Спо ме ни це СА НУ, по све ће не сто го ди шњи ци Бе ли ће вог 
ро ђе ња (за вре ме док сам са Фул брај то вом сти пен ди јом 
др жао пре да ва ња на аме рич ким уни вер зи те ти ма), на ста-
вио сам да ра дим на тој те ми и са ку пио гра ђу за обим ну 
књи гу, за ко ју је по ка за ло ин те ре со ва ње Оде ље ње дру штве-
них на у ка Ака де ми је, али је ни сам спре мио за штам пу, јер 
сам био си гу ран да ће и ње но об ја вљи ва ње, под ути ца јем 
Гли го ри ћа и Ђу ри ћа, би ти спре че но да се об ја ви. На осно-
ву огром не при ку пље не гра ђе, спре мио сам за штам пу и 
ве ћу сту ди ју Ла за Ко стић и Ср би ја, али је и она че ка ла, 
али ни је до че кла ред за об ја вљи ва ње. Нај зад, да спо ме нем 
још са мо то, да ми је, по ред дру гих при пре ма них књи га за 
штам пу, оста ла у ру ко пи су и пе то том на сту ди ја Пре пи ска 
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Че ха и Сло ва ка са Ју го сло ве ни ма, где се на ла зи ве ли ки број 
пи са ма, ко ја сам, уз по моћ Срп ске ака де ми је на у ка и „Ма-
ти це срп ске“, а за хва љу ју ћи пред у сре тљи во сти Че шке и 
Сло вач ке ака де ми је на у ка сни мио у Ли те рар ном ар хи ву 
Че шког му зе ја књи жев но сти у Пра гу, као и у ра зним сло-
вач ким ар хи ва ма, пре пи сао их и по по тре би пре вео и сре-
дио, али овај збо р ник ни сам ни по ну дио Ака де ми ји, у вре-
ме ка да сам до бро знао да га не ће об ја ви ти, већ „Ма ти ци 
срп ској“, но та да сам и у њој на и шао на за кљу ча на вра та 
(истих оних ко ји су ми их за кљу ча ли и у Ака де ми ји), па је 
и ово мо је де ло оста ло нео бја вље но.

На рав но, био ми је остао нео бја вљен и мој оту ђе ни 
(укра де ни) ру ко пис Срп ски ре а ли сти, узрок свих не во-
ља ко је су ме за де си ле Гли го рић и Ђу рић ус пе ли су да ми 
оне мо гу ће са рад њу са Ака де ми јом и свим сред стви ма и 
ома ло ва же оно што сам за њу ура дио, па да ми, и пре ко 
сво јих бив ших сту де на та, оне мо гу ће об ја вљи ва ње књи га 
и у из да вач ким пред у зе ћи ма (чак и у „Ма ти ци срп ској“). 
Они ко ји су ме по зна ва ли и ува жа ва ли због оно га што сам 
об ја вио, ми сли ли су та да да сам се сво је вољ но по ву као из 
јав ног жи во та. Те шко бих мо гао све ово да под не сем, да 
ни сам оти шао у Су то мо ре, где сам, у ње го вом пла нин ском 
за ле ђу ку пио плац, по ди гао и до гра ђи вао ку ћи цу и око ње 
опле ме њи вао твр до, ка ме ни то тле, ис ко пао бу нар и га јио 
ви но ву ло зу и ју жно во ће, не от кри ва ју ћи ни ко ме, па ни 
сво јој по ро ди ци, због че га сам се (са мо)изо ло вао.

Ме ђу тим, ипак ни сам кло нуо ду хом. Ра дио сам оно 
што ми је би ло мо гу ће, пре гле дао сво је нео бја вље не ру-
ко пи се и при пре мао за штам пу по је ди на до вр ше на де ла 
и зби р ке, ну дио их пре ко по ште или лич но из да вач ким 
пред у зе ћи ма, али уза луд, јер ми је сва ки ру ко пис вра ћан, 
под из го во ром да не од го ва ра њи хо вом из да вач ком пла-
ну. Имао сам до бре од но се са уред ни ци ма кул тур не ру-
бри ке По ли ти ке, ко ји су ра до об ја вљи ва ли мо је при ло ге: 
књи жев не освр те, па чак и по ле мич ке члан ке. По себ но 
при сне од но се имао сам са Ме ђу на род ним сла ви стич ким 
цен тром. Уче ство вао сам са сво јим ре фе ра ти ма у ни зу Ме-
ђу на род них на уч них са ста на ка сла ви ста у Ву ко ве да не, ко-
ји су одр жа ва ни у Бе о гра ду и Но вом Са ду. У Су то мо ру сам, 
на по зив Мла де на Ле сков ца, при ре дио за штам пу и спо-
ме ну те две књи ге дра ма Ла зе Ко сти ћа за ње го ва Са бра на 
де ла. Ка да сам у ре фе ра ту Ауто би о граф ско у де ли ма Си ма 
Ма та ву ља 12. сеп тем бра 1987. го ди не на на уч ном са стан-
ку сла ви ста у Ву ко ве да не са мо спо ме нуо да Гли го рић ни је 
до пу стио сво јим сту ден ти ма да при су ству ју ци клу су мо јих 
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пре да ва ња „Про бле ми раз вој ног пу та срп ског ре а ли зма“, 
од 3. фе бру а ра до 23. апри ла 1967. го ди не, чла но ви ре-
дак ци о ног од бо ра збор ни ка Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
цен тра за ту го ди ну, та ко ђе Гли го ри ће ви ђа ци, ко ји су ме 
ина че це ни ли, за тра жи ли су од ме не да то пре штам па ња 
из о ста вим, а се кре тар Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра 
Дра гу тин Ми лен ко вић, мој ина че од ли чан при ја тељ, ре-
као ми је: То што имаш са Гли го ри ћем пред мет је за жу ту 
штам пу. Ни сам хтео да из о ста вим то ме сто, па сам по ву-
као ру ко пис, и об ја вио га у Ле то пи су Ма ти це срп ске, без 
тог ме ста. Јер сам знао да су и та мо Гли го ри ће ви ђа ци, 
ко ји ма ни сам же лео да се за ме рам.

Нај зад, два мла да чо ве ка, ко ја су це ни ли мој рад, Дра-
ган Ла ки ће вић, као уред ник из да вач ког пред у зе ћа „Рад“, и 
Љу бин ко Ра ден ко вић, као ре цен зент, ус пе ли су да у из да-
њу „Ра да“ и Ву ко вог са бо ра, об ја ве мо ју књи гу Тра га ња за 
Ву ком (1987). Књи га је до че ка на са оду ше вље ним по хва ла-
ма од стра не струч не кри ти ке и ши ре јав но сти. У Кул тур-
но-про свет ној за јед ни ци Ср би је при ре ђе на јој је све ча на 
про мо ци ја, на ко јој су ми за њу ода ли при зна ње нај и стак-
ну ти ји по зна ва о ци жи во та и ра да Ву ка Ка ра џи ћа.

Уско ро за тим от шкри ну та су ми вра та и „Срп ске књи-
жев не за дру ге“. Дра ган Ла ки ће вић, ко ји је по стао њен 
уред ник, са про фе со ром Ду ша ном Ива ни ћем као ре цен-
зен том, ус пе ли су да увр сте у њен из да вач ки план мо ју 
књи гу Жи вот и де ло Јо ва на Скер ли ћа. Уве ли ко се при сту-
пи ло при пре ма њу ру ко пи са за штам пу, а ка да сам оче ки-
вао по че так штам па ња, уред ник Ла ки ће вић ми је вра тио 
ру ко пис са жа ље њем, због то бо жњих фи нан сиј ских те шко-
ћа. Знао сам да је то пра зан из го вор и фор ма, јер је штам-
па ње оне мо гу ћио Во ји слав Ђу рић, чи ји је син био на че лу 
„СКЗ“. По што ви ше ни сам имао ко ме да овај ру ко пис ну-
дим ра ди из да ва ња, од лу чио сам да га об ја вим сам. „Бе о-
бан ка“ ми је осло бо ди ла по треб ну су му за мр зну тих де ви за 
(1998) па сам књи гу об ја вио о свом тро шку. И овом де лу је 
при ре ђе на ве о ма све ча на про мо ци ја у Кул тур но-про свет-
ној за јед ни ци Ср би је, са го во ри ма нај у глед ни јих струч ња-
ка и по хвал ним при ка зи ма у штам пи.

За хва љу ју ћи љу ба зном и спо соб ном уред ни ку Јо ва ну 
Па ви ћу, „За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства“ увр стио 
је у свој из да вач ки план и ру ко пис мо је књи ге огле да и 
сту ди ја из на род не књи жев но сти под на сло вом На из во ри-
ма на род не пе сме, са две струч не ре цен зи је. О то ме је сва-
ка ко био оба ве штен и глав ни уред ник Пе тар Пи ја но вић, 
јер су из вр ше не све при пре ме за штам пу, про ра чу нат број 
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штам па них та ба ка за ис пла ту хо но ра ра, а ка ко је то би ло 
уочи Сај ма књи га, об ја вље но је у ка та ло гу да је књи га у 
при пре ми за штам па ње. Па вић ми је ре као да је ру ко пис 
дат на оце ну и ре цен зен ту „За во да“, др На ди Ми ло ше вић-
Ђор ђе вић. Она га је пре гле да ла са ве сно и на чи ни ла са мо 
не ко ли ко сит них на по ме на. Ја сам по сту пио пре ма њи ма 
и од нео ру ко пис Пи ја но ви ћу са ре цен зи јом, али, он ми га 
је вра тио и не по гле дав ши ре цен зи ју, ре кав ши да се не ће 
штам па ти. Ни сам пи тао због че га, не го сам ру ко пис од нео 
по но во у „Рад“, по што ми је Љи ља на Си мић, уред ни ца, ра-
ни је обе ћа ла да ће књи гу увр сти ти та ко ђе у би бли о те ку 
Ву ков са бор. Ме ђу тим, и ту су ми би ла већ за тво ре на вра-
та. Она је ру ко пис да ла на оце ну Не на ду Љу бин ко ви ћу. Он 
је ис та као пу но по хва ла мо ме на уч ном ра ду, али са за мер-
ка ма (не зна ју ћи да сам пр ви от крио у Ву ко вој ру ко пи сној 
за о став шти ни ауто ра збор ни ка на род них пе са ма, То до ра 
Ико ва, пре Во ји сла ва М. Јо ва но ви ћа Ма рам боа; та ко ђе ми 
је за ме рио да сам из о ста вио у при ре ђи ва њу пе то том них 
збор ни ка Ву ко ве из за о став шти не име Вла да на Не ди ћа, 
као ко а у то ра, не зна ју ћи да сам тај по сао оба вио пот пу но 
сам, а да ми је Не дић са мо по мо гао у ко рек ту ри, што је 
био зло на ме ран по тез В. Ђу ри ћа, да би се ума њио мој рад 
и на уч ни до при нос). Љи ља на Си мић ми је ру ко пис вра ти ла 
са на по ме ном да је су ви ше оби ман за пред ви ђе но из да ње.

По што сам и ја уви део да је ру ко пис за из да ња у би-
бли о те ци Ву ков са бор пре о би ман, до го во рио сам се са та-
да шњим уред ни ком „Ра да“, Но ви цом Та ди ћем, да из ње га 
из дво јим са мо је дан део, под на сло вом Нео бја вље не пе сме 
Ву ка Ка ра џи ћа. Та дић се сло жио са тим, а та ко и ди рек тор 
Ра да, Си мон Си мо но вић. Не над Љу бин ко вић је на пи сао 
оду ше вље ну ре цен зи ју о књи зи као зна чај ном до при но су 
и срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји и срп ској кул ту ри. 
Оче ки ва ла се још ре цен зи ја На де Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, 
па да поч не штам па ње. Ме ђу тим, уред ник Та дић, по гру-
жно ми је са оп штио (јер му се мој ру ко пис мно го до па-
дао), да је, без ње го ва зна ња, од лу че но да се уме сто мо је, 
штам па књи га На де Ми ло ше вић-Ђор ђе вић. Знао сам да је 
та ко по сту пље но опет под ути ца јем В. Ђу ри ћа, па сам, не 
спо ми њу ћи ње го во име, узео свој ру ко пис, ре шен та ко ђе 
да га ви ше ни ко ме не ну дим, не го да га сам об ја вим. Та да 
сам у Ву ко вој за ду жби ни срео сво га до бр ог при ја те ља и 
ко ле гу, др Ду ша на Ива ни ћа, ко ји ми је пре по ру чио „Чи-
го ја штам пу“, па ми је она 2004. го ди не ко нач но об ја ви ла 
књи гу. У го ди ни ка да сам об ја вио књи гу Нео бја вље не пе сме 
Ву ка Ка ра џи ћа (2004), још ми ли је ми је би ло ка да ме је 
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ака де мик Ми ро слав Пан тић, пред ло жио за Ву ко ву на гра ду 
2004. го ди не. Ни сам је до био, јер је ису ви ше мно го бив-
ших сту де на та Ве ли бо ра Гли го ри ћа и Во ји сла ва Ђу ри ћа 
за у зи ма ло по ло жа је у жи ри ји ма и управ ним од бо ри ма, и 
од лу чи ло дру га чи је. Та ко ми је оне мо гу ће но да до би јем и 
Ву ко ву на гра ду (што сте ме пи та ли), за ко јом ја не жа лим, 
као ни за члан ством у Ака де ми ји, али ће не у мит ни суд 
исто ри је осу ди ти све оне што до ко пав ши се не мо рал ним 
сред стви ма од го вор них ду жно сти ко је су им по ве ре не, ни-
су их са ве сно вр ши ли.

Иако пре ви ше доц кан и у те шким при ли ка ма ко је су 
до че ка ли Ср би ја и срп ски на род, ка да је ма ло ко ме би ло до 
чи та ња и ка да се ве ћи део књи жев ног и на уч ног ра да по-
чео са жи ма ти у ин тер нет ске из во де, от по чео сам, ка да сам 
до био мо гућ ност за то, да об ја вљу јем бар нај ва жни је сво је 
ру ко пи се, ко је ми је ра ни је би ло оне мо гу ће но да штам пам, 
у на ди да ће их мо жда бу ду ћи ис тра жи ва чи не при стра сно 
оце ни ти и њи ма се ко ри сти ти. Та ко сам 2005. го ди не, та-
ко ђе у из да њу „Чи го ја штам пе“, са ко јом имам од лич ну 
са рад њу, об ја вио из бор сво јих ра до ва из на род не књи жев-
но сти, (об ја вљи ва них углав ном у Збор ни ку Ма ти це срп ске 
за књи жев ност и је зик), Ва ма до бро по зна ту, а за хва љу ју ћи 
Ва ма и дру ги ма, књи гу На из во ри ма на род не пе сме.

Иако сам већ био за шао у сво ју 94-ту го ди ну жи во та, 
ни сам ви ше био во љан да се лич но ста рам о ди стри бу ци ји 
сво је но ве књи ге, већ сам оста вио по је дан па кет Ме ђу на-
род ном сла ви стич ком цен тру, да их до ста ви би бли о те ка ма 
Уни вер зи те та, Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка, а за хва љу-
ју ћи пред у сре тљи во сти Ми о дра га Ма тиц ког, пред сед ни ку 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не и три па ке та За ду жби-
ни, с мол бом да се уру че они ма ко ји су за књи гу за ин те ре-
со ва ни. Ка да је узео у ру ке мо ју но ву књи гу, Ма тиц ки је био 
то ли ко оду ше вљен, да је, по ред ис кре них по хва ла, из ја вио 
да ће на сто ја ти да јој се при ре ди до стој на про мо ци ја. По што 
је из на по ме на у њој са знао ка ко ми је оне мо гу ћен из бор за 
до пи сног чла на Ака де ми је, обе ћа ње ни је одр жао, ни ти сам 
га ја на то под се ћао. Ни сам оче ки вао ни ка кав по во љан од-
зив на њу, сем огор че них на па да оних о ко ји ма сам пи сао 
у сво јој сту ди ји о ра ду при кор пу су за из да ва ње на род них 
умо тво ри на по ма ло и ме мо ар ског ка рак те ра („Срп ска ака-
де ми ја на у ка и умет но сти и на род не пе сме“), др же ћи се по-
зна тог кла сич ног на че ла: Пла тон ми је при ја тељ, али исти-
на још ве ћа. Ме ђу тим, де си ло се оно што ни сам ни у сну 
оче ки вао: да ме ни до тад не по зна та ко ле ги ни ца, Сла ви ца Га-
ро ња-Ра до ва нац у За ду жби ни (74 /март 2006/, 9), ко ја ми је 
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сво је вре ме но од би ла да штам па од го вор на је дан увре дљи ви 
при каз мо га по ле мич ког огле да „Збо р ник на род них пе са ма 
То до ра Ико ва“), об ја ви го то во пре ко це ле сво је про стра не 
стра ни це сту ди о зну, ду бо ко струч ну и по хвал ну оце ну ове 
књи ге и мо га про у ча ва ња Ву ко ва жи во та и ра да, као и про-
бле ма срп ске на род не по е зи је ко ји ма сам се ба вио, по вра-
тив ши ми не са мо са мо по зу да ње, већ по твр див ши и ауто р-
ство пе то том ног збор ни ка из за о став шти не Ву ка Ка ра џи ћа, 
ко је ми је си сте мат ски и зло на мер но би ло ома ло ва жа ва но 
до да ва њем ко а у тор ства чо ве ка ни кри вог ни ду жног, ко ји 
ми је је ди но по мо гао у ко рек ту ри (Вла да на Не ди ћа).

Ка ко раз ми шља те о све му да нас, ка да је то ли ко то га 
иза Вас и ка да су дав но пре ста ле и не ста ле окол но сти као 
и љу ди ко ји су вас сво је вре ме но то ли ко на уч но осу је ћи ва ли. 
То ком при пре ме за по се ту Ва ма, јед но од пр вих при пре мље-
них пи та ња би ло је – ка да ће те об ја ви ти Ва ше ин те грал-
но из да ње Срп ских ре а ли ста, а оно се упра во по ја ви ло из 
штам пе, што је сва ка ко нај зна чај ни ји до жи вљај исто риј-
ске прав де и лич не са тис фак ци је, али и већ са да зна ча јан 
при лог срп ској кул ту ри са ко је је, чи ни се, ски ну та још јед на 
мре на у но ви јој исто ри ји срп ске књи жев но сти.

И, у пра ву сте, по сле то га, оста ло је са мо то – да тај 
ру ко пис об ја вим, што сам (уз ре цен зи ју др Ду ша на Ива-
ни ћа) и учи нио 2007. го ди не У пр вом де лу књи ге Срп ски 
ре а ли сти (Чи го ја Штам па, Бе о град 2007), од стра не 13 до 
276, на ла зи се ори ги на лан ру ко пис, ко ји сам сре ди ном 
ју на 1947. го ди не, на рас пи са ни кон курс Ми ни стар ства 
про све те, пре дао у два при мер ка, под ши фр ом Ли тист, 
са на сло вом: Исто ри ја срп ске књи жев но сти за VII раз ред 
гим на зи је (срп ски ре а ли зам). Оста ло сам већ ис при чао – 
ру ко пис је при мио Во ји слав Ђу рић и до ста вио Ве ли бо ру 
Гли го ри ћу ко ји је ру ко пис при сво јио. Би ли су то за кон ски 
мо рал ни пре кр ша ји, у ства ри ин те лек ту ал на кра ђа. Гли-
го рић је већ био по знат у јав но сти, пар тиј ски ути ца јан, ја 
ни сам био члан Ко му ни стич ке пар ти је, и да не бих био 
ли кви ди ран, или по слан на Го ли оток, мо рао сам да про-
гу там ту не прав ду. Ка да сам се на ра ду у Ака де ми ји то ли ко 
ис та као да сам пред ло жен за ње ног до пи сног чла на, они 
су, зу зев ши од го вор не по ло жа је у њој, и то спре чи ли. Та да 
ми је Ђу рић, као се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, 
иако то од ње га ни сам тра жио, при знао: Не мо гу ни шта 
да учи ним за те бе за Гли го ри ће ва жи во та. Ме ђу тим, и он 
је на ста вио да оме та мој рад и са рад њу са Ака де ми јом и 
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по сле Гли го ри ће ве смр ти, по пут оне мо гу ћа ва ња са рад ње 
са из да вач ким ку ћа ма, као и спре ча ва ња да об ја вим Срп-
ске ре а ли сте, у чи јем при сва ја њу је имао уде ла, ко ји се 
са да пр ви пут на ла зе са име ном пра вог ауто ра, пред чи та-
о ци ма. По ред мно гих дру гих че стит ки и зна ко ва по др шке, 
до био сам 14. ав гу ста 2007. го ди не из Но вог Са да сле де ћу 
по ру ку: Нео бич на суд би на Ва шег ру ко пи са, ко нач но, окон-
ча на је. Ле по. Са за хвал но шћу, Ми р ја на Д. Сте фа но вић.

Овај ру ко пис, као до ку мент, об ја вљу јем без бит них 
из ме на, она кав ка кав је био под нет Ми ни стар ству про све-
те 1947 (без Ра до ја До ма но ви ћа), ко га ни сам био сти гао да 
ре ди гу јем до кон кур сом од ре ђе ног ро ка. Ру ко пис по ка зу је 
ка ко сам схва тао срп ски ре а ли зам у сво јој 37. го ди ни, ка да 
сам се спре мао да га пре да јем на уни вер зи те ту, ако ми то 
бу де омо гу ће но. Ме ђу тим, иако га је при сво јио и пре да вао 
дру ги, а ме ни је оне мо гу ће но да свој ру ко пис об ја вим, овај 
ру ко пис је ипак ути цао на про у ча ва ње срп ског ре а ли зма у 
вре ме ка да је си сте мат ски по ти ски ва но и гу ше но све оно 
што је би ло из раз срп ског на ци о нал ног ду ха. По ка за ло се 
да је ова књи га, иако пи са на пре 60 го ди на, још увек ак ту-
ел на и тра же на, и да мо же до бро да по слу жи и но вим ге-
не ра ци ја ма на ших сту де на та, као и пре да ва чи ма срп ског 
ре а ли зма у ви шим и сред њим шко ла ма.

Дру ги део књи ге (279–510), под на сло вом: Про бле-
ми раз во ја ре ли зма од Иг ња то ви ћа до До ма но ви ћа, са др жи 
два на ест пре да ва ња са се ми на ра Про бле ми раз вој ног пу та 
срп ског ре а ли зма од Ја ко ва Иг ња то ви ћа до Ра до ја До ма но-
ви ћа, ко ја сам одр жао на Ко лар че вом уни вер зи те ту од 3. 
фе бру а ра до 23. апри ла 1967. го ди не, ко ји ма сту ден ти ни-
су мо гли да при су ству ју, јер им је то би ло за бра ње но од 
стра не Гли го ри ћа, а ка ко ни јед но из да вач ко пред у зе ће 
ни је при ста ло да их об ја ви и ова се пре да ва ња са да пр ви 
пут по ја вљу ју пред чи та о ци ма, за јед но са Ра до јем До ма-
но ви ћем, ко га не ма у при сво је ним Срп ским ре а ли сти ма 
Ве ли бо ра Гли го ри ћа.

Ов де је при ка за но ка ко су срп ски ре а ли сти из ра ста ли 
из сво јих прет ход ни ка. Ве ру јем да ће у овим пре да ва њи-
ма, иако су пи са на пре че тр де сет го ди на, на ћи по не што 
но во и они струч ња ци, ко ји су се све до да нас нео ме та-
но ба ви ли про у ча ва њем срп ског ре а ли зма. У тре ћем де лу 
књи ге (511–621), на ла зи се из ве стан број чла на ка и огле да 
о срп ским ре а ли сти ма, ко је сам об ја вио у ра зним днев ним 
ли сто ви ма, ча со пи си ма и на уч ним збор ни ци ма од 1936. 
до 2003. го ди не, ка ко би, сви на јед ном ме сту, би ли при-
сту пач ни ји чи та о ци ма.
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Ка да да нас, у сво јој 98-ој го ди ни, раз ми шљам о све му 
што ми се де ша ва ло у жи во ту, на ме ћу ми се два пи та ња, 
пр во: да ли је за нај ве ће, уби стве не не во ље ко је су ми при-
чи ња ва не би ло и мо је кри ви це, и дру го: да ли сам, са сво је 
стра не, учи нио све што је тре ба ло да их из бег нем или бар 
ума њим?

Не се ћам се да сам ика да не ко ме за ви део или га мр-
зео и же лео да му на не сем зло, чак ни сво јим за кле тим 
не при ја те љи ма. То не зна чи да ми ни су дру ги за ви де ли и 
мр зе ли ме. Има ли су на че му да ми за ви де Гли го рић и Ђу-
рић, по сле три пут осво је не нај ви ше (Кра ље ве) све то сав ске 
на гра де, као и због по ло же ног док тор ског ис пи та о Јо ва-
ну Скер ли ћу. Још ви ше су има ли раз ло га да се сма тра ју 
угро же ним због мо је сту ди је о срп ском ре а ли зму. По свим 
пра ви ли ма, име пи сца ру ко пи са под не тог на кон кур се, 
ни је се сме ло от кри ва ти оце њи ва чи ма пре до но ше ња оце-
не. Ме ђу тим, као пред став ник нај ви ше про свет не вла сти 
у зе мљи, иако је био све стан да ти ме чи ни пре кр шај, ко ји 
за бра њу ју за кон и мо рал, Ђу рић је мо је име као пи сца от-
крио Гли го ри ћу, оче ку ју ћи за то про тив у слу гу. Гли го рић, 
хо но рар ни про фе сор ре а ли зма на Фи ло ло шком фа кул те-
ту, овај ру ко пис је при сво јио и пре ма ње му по чео да пре-
да је срп ски ре а ли зам. Обо ји ца су би ли све сни да су на чи-
ни ли ин те лек ту ал ну кра ђу и ма да им ја то ни ка да ни сам 
ре као, они су ме уто ли ко ви ше омр зли, да су пред у зи ма ли 
све што су мо гли, на рав но по тај но, да ме уни ште, ка ко би 
се без бед но мо гли ко ри сти ти сте че ним по зи ци ја ма. Не у-
спео по ку шај да бу дем от пре мљен на Го ли оток, уки да ње 
Ин сти ту та за књи жев ност СА НУ, ка ко бих остао без по сла 
у њој, уз исто вре ме но оне мо гу ћа ва ње да се из ван Ака де-
ми је за по слим пре ма сво јој спре ми, не у спе ли по ку ша ји да 
ми се от ка же рад у Од бо ру за из да ва ње кор пу са на род них 
пе са ма, оне мо гу ћа ва ње из бо ра за до пи сног чла на Ака де-
ми је, ума њи ва ње мо је за слу ге у при ре ђи ва њу пе то том ног 
збор ни ка Ву ко ве за о став шти не, до да ва њем као дру гог при-
ре ђи ва ча и Вла да на Не ди ћа, при нуд но пре вре ме но пен-
зи о ни са ње и ус кра ћи ва ње са рад ње са Ака де ми јом на кон 
пен зи о ни са ња, смет ње у об ја вљи ва њу мо је сту ди је Не по-
зна та дра ма Ла зе Ко сти ћа (па је, осу је ћи ва ња мо је на уч не 
ка ри је ре. Очи глед но, мо ја је ди на, али вр ло ве ли ка кри ви-
ца би ла је што сам ве ро вао у по ште ње ис так ну тих чла но ва 
Ко му ни стич ке пар ти је, ко ја је про по ве да ла прав ду и по-
ште ње, а чи ји су пред став ни ци, под ње ном за шти том, би ли 
спрем ни на нај ве ће зло у по тре бе и ин те лек ту ал не пљач ке.
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Ни сам учи нио ни шта од оно га што је тре ба ло учи ни-
ти, да би се из бе гле или бар ума њи ле те не во ље, јер сам 
по сту пао она ко ка ко ми је та да је ди но би ло мо гу ће. Знао 
сам да су они оче ки ва ли да их јав но на пад нем, а ве ру-
јем да су он да би ли спре ми да ме чи та вим ни зом ла жи и 
кле ве та не са мо ућут ка ју не го и за у век уни ште. Да ме не 
они јав но на пад ну ни су се усу ђи ва ли, нај пре због на уч ног 
ауто ри те та ко ји сам сте као још пре ра та, али и као де мо-
би ли са ни по руч ник ЈНА и слу жбе ник На род не скуп шти не, 
а ка сни је са рад ник СА НУ и све ис так ну ти ји на уч ни рад-
ник, јер су се бо ја ли да у од бра ни не бу дем при мо ран да 
от кри јем сву по за ди ну њи хо вог не мо рал ног чи на, па су 
тим ви ше на сто ја ли на под му као на чин да ме уни ште. На 
њи хо ву жа лост, уз стал но не спо кој ство и зеб њу да тај на о 
њи хо вој ин те лек ту ал ној кра ђи и зло у по тре ба ма не про дре 
у јав ност, они у то ме ни су ус пе ли, бар не у пот пу но сти, јер 
ја сам, оме тен у јед ној вр сти ис тра жи ва ња, са исто та квим 
успе хом от по чи њао дру го. Та ко сам се, оне мо гу ћен да на-
ста вим рад на Скер ли ћу и срп ском ре а ли зму, опре де лио 
за про у ча ва ње на род не књи жев но сти, жи во та и ра да Ву ка 
Ка ра џи ћа и про бле ма срп ске на род не по е зи је. За на род-
ну књи жев ност, ко ју сам за во лео још у де тињ ству, не бих 
ни кад имао то ли ко вре ме на, а про у ча ва ју ћи са успе хом 
жи вот и рад, као и за о став шти ну Ву ка Ка ра џи ћа, Вук ми је 
по стао нај дра го це ни ји учи тељ и узор у жи во ту и ра ду. Од 
ње га сам на у чио ка да се исти на ко ја угро жа ва жи вот мо-
же от кри ти, а ка да је ва ља пре ћу та ти. Ње га су, као и ме не, 
раз не окол но сти и са вре ме ни ци оме та ли у оства ре њу иде-
а ла ко је је се би по ста вио као жи вот ни циљ. Уме сто да га 
сло ме, пре пре ке су га че ли чи ле и умно го ме до при не ле да 
по ста не оно што је био – Вук Ка ра џић, на ша нај зна чај ни ја 
на ци о нал на ин сти ту ци ја са зда на у јед ном чо ве ку.

Сво ју тај ну и раз ло ге због ко јих су Гли го рић и Ђу рић 
оне мо гу ћа ва ли и обез вре ђи ва ли мој рад ни сам хтео ни ком 
да от кри јем, ни нај ин тим ни јим при ја те љи ма и за штит ни-
ци ма, па чак ни сво јој ода ној су пру зи Оли ве ри, све до ње-
ног са мрт ног ча са, 12. ју ла 1988. го ди не, та ко да је скло-
пи ла очи, уве ре на да сам за до во љан на уч ним угле дом ко ји 
сам, као на уч ни са вет ник Ака де ми је сте као у зе мљи и ино-
стран ству, као што је би ла за до вољ на и она, ко ја је по ста ла 
на уч ни са рад ник Ет но граф ског ин сти ту те Ака де ми је (ко-
ји је и об ја вио ње ну сту ди ју Ко ло у Ју жних Сло ве на, 1973). 
Ни сам то от крио ни ака де ми ку Ми ло шу Ђу ри ћу, ко ји ме 
је, са Пе тр ом Ко лен ди ћем и Ми ла ном Бу ди ми ром, пред-
ло жио за до пи сног чла на Ака де ми је, јер би он, по штен и 
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хра бар (са знав ши за пра ве узро ке фал си фи ков ња за пи сни-
ка и под мет ну ту лаж да је он по ву као свој пот пис са мо-
је кан ди да ту ре) ве ро ват но од мах обе ло да нио зло у по тре бе 
Гли го ри ћа и Ђу ри ћа и био уву чен и сам у отво рен су коб са 
њи ма, што би га још ви ше озло је ди ло и оте ра ло у пре вре-
ме ну смрт, што се на жа лост уско ро и до го ди ло, а сва ка ко 
би шко ди ло и угле ду Ака де ми је. Ипак, пред ло гом тро ји це 
углед них ака де ми ка, ко ји су по све до чи ли да сам до сто јан 
да бу дем њен члан, ја сам на ста вио свој рад, чу ва ју ћи и да-
ље ову ве ли ку тај ну, сти чу ћи под окри љем Ака де ми је све 
ве ћи углед у зе мљи и ино стран ству.

Ни сам имао раз ло га да за ви дим Гли го ри ћу и Ђу ри-
ћу на оства ре ној ка ри је ри, за хва љу ју ћи не ча сним сред-
стви ма. Пре су они има ли раз ло га да за ви де ме ни, што 
сам и по ред свих не во ља ко је су ми при чи ња ва ли и ума-
њи ва ли зна чај мо га ра да, ипак об ја вљи вао де ла и сте као 
ува жа ва ња у зе мљи и ино стран ству. Ни сам их мр зео, јер 
сам знао да су у том оме та њу чи ни ли све што су мо гли, 
као вас пи та ни ци ко му ни стич ког ге сла да – циљ оправ да-
ва сва сред ства. Био сам не у го дан све док њи хо ве пљач ке 
и зло у по тре бе, иако спре ман да при знам њи хо ве за слу ге 
за вас пи та ва ње уни вер зи тет ске омла ди не, ко јој су ште дро 
до де љи ва ли по ло жа је на уни вер зи те ти ма и у из да вач ким 
уста но ва ма, иако су и њих мо би ли са ли про тив ме не, јер 
су мно ги из ње них ре до ва це ни ли мој на уч ни рад и ра-
до слу ша ли мо ја пре да ва ња на на уч ним ску по ви ма. Још 
ви ше су ме це ни ли они ко ји ма сам, иза зван, на го ве стио 
раз ло ге због ко ји су би ли мо би ли са ни про тив ме не. Та ко, 
ка да сам у све о бу хват ној и сту ди о зној Исто ри ји срп ске 
књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа, у ко ју му је би ло за бра ње-
но да спо ме не мо је име, ви део на по ме ну да: …Гли го ри ће ве 
по сле рат не на уч но-кри тич ке сту ди је… као да не по ти чу од 
истог чо ве ка (Бе о град 1983, 537), на по ме нуо сам Де ре ти ћу 
ко је тај дру ги чо век. То га је ја ко из не на ди ло, и тек та да 
је схва тио за што му је би ло за бра ње но да ме увр сти у ову 
сво ју књи гу, па ми је, до кра ја жи во та ко ји му је пре о ста-
јао, био при вр жен и одо бра вао мо је оце не у ди ску си ја ма 
по во дом по је ди них ре фе ра та на на уч ним ску по ви ма.

Ка ко, као ни Во ји слав М. Јо ва но вић Ма рам бо, ни сам 
ве ро вао да исти на про ди ре ла ко и да је тре бе оста ви ти да 
са ма на ђе свој пут, све ви ше ме је про го ни ла ми сао да сам 
оба ве зан да ту исти ну, због бу ду ћих исто ри ча ра срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре по мог нем да се на ђе пут и от кри је 
ова тај на, не због не во ља ко је су на но ше не ме ни лич но, ко-
је сам био спре ман да их пре дам за бо ра ву, не го због ште те 
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ко ја је са њи ма на не та Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но-
сти и срп ској књи жев ној на у ци, као и кул ту ри уоп ште, што 
не при стра сна исто ри ја ни ко ме не ће опро сти ти.

На ме ра вао сам да тај ну ко ја ме је му чи ла са оп штим 
у сво јим ме мо а ри ма за Ру ко пи сно оде ље ње „Ма ти це срп-
ске“, ко је сам от по чео да пи шем на мол бу Ма ти чи ног се-
кре та ра Ду ша на По по ва, али, оп сед нут дру гим по сло ви ма, 
ни сам их на ста вио. Ме ђу тим, због сво је ду го ве ко сти, за ко-
ју сам ве ро ват но имао нај ви ше да за хва лим сво јој не зло би-
во сти и ши ро ко гру до сти, до че као сам не при стра сно пред-
ста вља ње но вих по ко ље ња ко ја су ми вра ти ли оно што ми је 
би ло ин те лек ту ал но опљач ка но и у ра ду и до при но су ома-
ло ва же но, и то још за мо га жи во та, као и жи во та Во ји сла ва 
Ђу ри ћа, глав ног крив ца не во ља ко је су ми при чи ња ва не.

При ли ком про сла ве 175. го ди шњи це „Ма ти це срп ске“ 
16. фе бру а ра 2001 го ди не, из ме ђу 50 чла но ва „Ма ти це 
срп ске“, ње них са рад ни ка и углед них лич но сти, учи ње на 
је и ме ни част, као нај ста ри јем ње ном чла ну, да у ње ном 
све ча ном са ло ну до че кам и по здра вим Ње го ву све тлост 
па три јар ха срп ског го спо ди на Па вла и пред сед ни ка Са ве-
зне ре пу бли ке Ју го сла ви је, др Во ји сла ва Ко шту ни цу. Та да 
ми је при шао се кре тар Ма ти це срп ске др Дра ган Ста нић 
(Иван Не гри шо рац), по здра вио се са мном и по хвал но ево-
ци рао мо ју ра ну, мла дић ку са рад њу са „Ма ти цом“. Ста нић 
је био глав ни се кре тар „Ма ти це“ (иза бра н на ње ној 123. 
скуп шти ни, 2. ок то бра рат не 1999), али је још од 1985. го-
ди не пра тио књи жев ни и на уч ни рад свих ње них чла но ва, 
па му је мо ра ла па сти у очи не сра зме ра из ме ђу мог ра да, 
по себ но у са рад њи са „Ма ти цом срп ском“ и од су ство по-
ча сних зва ња и на гра да, ко је за тај рад ни сам до би јао. За то 
ми је, ка да је као уред ник и се кре тар по кре нуо ан ке ту „Се-
ћа ње на бу дућ ност Ма ти це срп ске“, пред ло жио да за њен 
37. број на пи шем текст о љу ди ма и до га ђа ји ма ве за ним за 
„Ма ти чи ну“ исто ри ју, у на ди да ће на овај на чин би ти при-
ку пље на све до чан ства ко ри сна за бу ду ће про у ча ва ње „Ма-
ти це срп ске“ (са основ ним пи та њем: Ко је до га ђа је, чи ји 
сте све док би ли сма тра те осо би то ва жним? Са ко јим љу ди-
ма сте нај ви ше са ра ђи ва ли? шта по себ но при вла чи Ва шу 
па жњу у окви ру „Ма ти чи не“ де лат но сти? Ко јим об ли ци ма 
ра да „Ма ти ца“ тре ба да по све ти по себ ну па жњу?).

То ме по зи ву се ни сам ода звао, јер ми је би ло не мо-
гу ће да пи шем о са рад њи са „Ма ти цом“, а да не спо ме-
нем смет ње ко је су ми у ра ду при чи ња ва ли Гли го рић и Ђу-
рић, а тај ну због че га су то чи ни ли ни сам хтео ни ко ме да 
по ве рим да не бих шко дио угле ду Ака де ми је, у ко јој сам 
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про вео нај ве ћи део сво га рад ног ве ка и об ја вио де ла ува-
жа ва на у зе мљи и ино стран ству, ма да су они на сто ја ли да 
их ома ло ва же. На ње го во упо р но на ва љи ва ње да му та се-
ћа ња по ша љем, ре као сам му да ћу њих мо ћи да са оп штим 
је ди но у сво јим ме мо а ри ма, ако стиг нем да их на пи шем. 
Он да их поч ни те од мах овим се ћа њи ма!, на ва лио је он још 
упор ни је. По сту пио сам по ње го вој же љи. – Уме сто не ко-
ли ко стра ни ца, ко ли ко је би ло по треб но да се од го во ри на 
по ста вље на пи та ња, по слао сам му 27. ма ја 2003. го ди не 
ме мо ар ски текст за пу них 15 стра на ра да „Ма ти це“. Био 
сам уве рен да се ни ко не би усу дио да то об ја ви, а осо би то 
се кре тар „Ма ти це срп ске“ у ње ном зва нич ном ор га ну. За-
то сам му по ру чио да из од лом ка ових ме мо а ра узме оно 
што мо же об ја ви ти и да ми сло же ни текст по ша ље ра ди 
про ве ре и от кла ња ња мо гу ћих гре ша ка. Про шло је го то во 
го ди ну да на ка ко од ње га ни сам до био ни ка кву вест о овом 
ру ко пи су. Био сам си гу ран да се ни је мо гао ко ри сти ти њи-
ме и да из ње га не ће ни шта об ја ви ти. Ме ђу тим, ка да сам 
га о то ме те ле фо ном упи тао, од го во рио је: Штам па ће се. 
Ве ру јем да сто ји те иза то га што сте на пи са ли. Ни сам ве-
ро вао да ће и он, у име „Ма ти це срп ске“, хра бро ста ти иза 
то га, али то се до го ди ло: об ја вио је цео мој текст.

Ни сам же лео да се ова тај на от кри је, али ка да је то 
Ста нић на свој ри зик учи нио, ни сам имао куд, и био сам 
спре ман да се су о чим са не у год ним по сле ди ца ма то га ње-
го вог сме лог по ступ ка. У сво јој 94-тој го ди ни, ни сам мо-
гао ти ме ни шта ни да из гу бим ни да до би јем, али сам се 
осе тио као по но во ро ђен, осло бо ђен те шке тај не, ко ја је 
као рак ра на ду го го ди на на гри за ла мо ју ду шу и ср це, па 
сам убу ду ће мо гао отво ре но о то ме и да пи шем, упр кос 
на па да ко је сам оче ки вао да ће се на ме не об ру ши ти, а у 
на ди да ће бу ду ћи ис тра жи ва чи о то ме да ти не при стра-
сну оце ну. Ме ђу тим, по сле овог сен за ци о нал ног обе ло да-
њи ва ња зло у по тре ба дво ји це про фе со ра уни вер зи те та и 
ака де ми ка, ни ко, ама баш ни ко ни је јав но ре а го вао, ни ти 
устао у њи хо ву од бра ну. Ака де мик Ми ро слав Пан тић, ду-
го го ди шњи се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, ко ји 
је био не моћ ни све док све га оно га чим се на сто ја ло да ми 
се оне мо гу ћи оп ста нак у Ака де ми ји, ре као ми је је ди но да 
је Вла дан Не дић знао да ми је као при ре ђи вач пе то том ног 
збор ни ка Ву ко вих нео бја вље них пе са ма из за о став шти-
не до пи сан, иако ни је уче ство вао у при ре ђи ва њу, ка ко би 
се ума њи ла мо ја за слу га као је ди ног при ре ђи ва ча, али то 
ме ни је из не на ди ло, ни ти Не ди ћу због то га шта за ме рам, 
јер ми је био одан при ја тељ и вред но се при хва тио да са 
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мном срав ни пре ку ца не пе сме са ори ги на ли ма, не оче ку-
ју ћи да ће због то га би ти при ка зан као при ре ђи вач збор-
ни ка, а ка да је В. Ћу рић, као зва нич ни уред ник то учи нио, 
ни је од био, јер му је то нео че ки ва но аутор ство ве ро ват но 
ла ска ло, а мо гао се по на да ти да ће му оно по мо ћи да бу-
де иза бран за до пи сног чла на Ака де ми је, што му, ка ко се 
го во ри ло, ни је би ло мо гу ће због тан ког бро ја об ја вље них 
ра до ва. Ја сам му тај из бор од ср ца же лео, али он је умро, 
не са че кав ши ту по част.

Би ло ми је по себ но дра го што сам из раз го во ра са 
Пан ти ћем ви део да ни ко од чла но ва Ака де ми је (раз у ме 
се, осим ака де ми ка Во ји сла ва Ђу ри ћа ко ји је још увек био 
жив) ни је био увре ђен због от кри ћа не до лич них по сту па ка 
њи хо вих ко ле га и нај ви ших ча сни ка Ака де ми је, уто ли ко 
дра же, што сам у њој ужи вао углед код ве ћи не ње них чла-
но ва и слу жбе ни ка, у њој про вео нај ве ћи број сво јих рад-
них го ди на и об ја вио де ла ко ја и њој мо гу да слу же на част. 
Још ми ли је ми је би ло ка да ме је ака де мик Пан тић, у са-
гла сно сти са ака де ми ком Пре дра гом Па ла ве стром, ко ји је 
по ло жај се кре та ра Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти за у зео 
по сле ње га, пред ло жио за Ву ко ву на гра ду за 2004. Ни сам 
је до био, јер је то спре чио Ми ро слав Еге рић

Наш на род има ле пу из ре ку: оте то, про кле то. Оно што 
су ми оте ли, оти ма че ни је усре ћи ло. Оно им је по мо гло у 
ка ри је ри: да по ста ну ре дов ни про фе со ри уни вер зи те та и 
ака де ми ци, али их је на го ни ло на стал ну не си гур ност и 
но ва бе за ко ња ка ко би ме спре чи ли да от кри јем њи хо ва 
не по чин ства, иако им од ме не ни је пре ти ла ни ка ква опа-
сност. Ме ђу тим, ни су мо гли да са кри ју не прав ду ко ју су 
ми на но си ли, као ни Ака де ми ји, ко јој су оне мо гу ћи ли да 
сво је ре до ве оја ча до стој ним чла но ви ма ка кво га је у ме ни 
ви де ла. Ка зна је уско ро сти гла Гли го ри ћа ти ме што му је 
у Ака де ми ји ус кра ће но по ве ре ње за по нов ни пред сед нич-
ки ман дат, због че га се, ра зо ра ча ран, дис тан ци рао од ње, 
ка ко је го во рио, а В. Ђу ри ћу, ко ји је по сле ње го ве смр ти 
на ста вио ње гов курс, оне мо гу ћив ши ми сва ку да љу са рад-
њу са њом, ни је у Ака де ми ји до пу ште но ни да за у зме пред-
сед нич ки по ло жај. По ред то га, до жи вео је гор ку суд би ну 
да бу де от кри ве но ње го во уче шће у овој ин те лек ту ал ној 
кра ђи, усме ре но не са мо на мо ју ште ту, не го на још ве ћу 
ште ту СА НУ, срп ској на у ци и кул ту ри, а да при то ме ни ко 
ни је устао у ње го ву од бра ну ни у од бра ну оно га ко ме је, из 
лич не ко ри сти као уче сник по мо гао, ни ко од ње го вих ко-
ле га про фе со ра уни вер зи те та и ака де ми ка, као ни од ње-
го вих мно го број них уче ни ка.
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По ро дич но окру же ње, прет по ста вљам, би ло је оно нео-
п ход но на дах ну ће и сна га да све пре бро ди те и до жи ви те та-
ко ду бо ку ста рост. Да ли је и то био раз лог Ва ше из у зет-
не ви тал но сти и ду го ве ко сти? Нај зад, ка ко из гле да да нас 
рад ни дан јед ног чо ве ка и на уч ни ка, ко ји уско ро на вр ша ва 
сто го ди на жи во та? При пре ма те ли не што још, сем нај но-
ви је књи ге, и да ли сте оства ри ли ве ћи ну пла но ва ко је сте 
за ми сли ли?

Пот пу но сте у пра ву ка да прет по ста вља те да по ро дич-
но окру же ње да је сна гу и на дах ну ће за цео жи вот, као што 
на биљ ку ути че тле на ко јем је по ни кла, са мо што људ ско 
би ће но си у се би не са мо осо би не ро ди те ља не го и пра ро-
ди те ља и чи та вог ни за пре да ка са оче ве и ма те ри не стра-
не. Ни сам ни кад мно го по ла гао на ра сне те о ри је, али са да, 
на пра гу сво је сто те го ди не, ка да сам из ра том опу сто ше-
ног се о ског гне зда, од по лу пи сме ног оца, по ги ну лог у ра-
ту, ко га се је два се ћам, ка да ме је, у вој нич кој уни фор ми 
по ди гао као че тво ро го ди шњег ма ли ша на и по љу био на по-
ла ску на по ги бељ ни фронт, и не пи сме не мај ке се љан ке, 
уз ле тео до из ве сне за па же не на уч не ви си не, жао ми је што 
ни сам ви ше тра гао за сво јим там ним по ре клом, док је то 
још би ло мо гу ће у ра то ви ма спа ље ним цр кве ним књи га ма. 
Су де ћи по на дим ку Ка чар ци, она ве ро ват но води по ре кло 
од не ка да шњих отре си тих за на тли ја ка ча ра (пин те ра). Те 
на сле ђе не осо би не по ка зи вао је и Љу ба, брат мо га де де 
Ни ко ди ја, ко га ни сам за пам тио. Де да Љу ба је, иако не пи-
смен, ис по ља вао знат ну ве шти ну у об ра ди др ве та (ка ши ка, 
по су да, гу са ла), па чак и у по ди за њу ма њих згра да.

Са ма те ри не стра не ка чар ски (пин тер ски) за нат био 
је још очи глед ни ји. Брат мо је ба бе по ма те ри, бла ге и пре-
ма ме ни не жне ба ба Је ле не, по име ну Ко ста, био је по за-
ни ма њу ка чар, имао је ле пу ку ћу и про стра ну рад њу на 
ула зу со ко бањ ског пу та у Алек си нац. Код ње го вог си на 
Во је Ни ко ли ћа, сна жног и кор пу лент ног пин те ра, ма те ри-
на бра та од уја ка, и сво га уја ка, ста но вао сам на по чет ку 
гим на зиј ског шко ло ва ња и са ла ко ћом са вла дао пин тер-
ски за нат. Мај стор Ко ста се стру Је ле ну ни је удао у не ко 
род но мо рав ско се ло, не го за ста си тог, цр но ма ња стог Мар-
ка, до бро сто је ћег сто ча ра, ко ји се ску ћио у се лу Су бот ни-
цу, на гра ни ци шум ских па ди на Озре на, бо га тих тра вом 
за ње го ва број на ста да, а ка ме ни те њи ве око се ла и по ред 
ре ке Мо ра ви це ин те ре со ва ле су га са мо уто ли ко да са њих 
уби ре пло до ве за ис хра ну сто ке. Ме ђу тим, ка ко се по ро-
ди ца уве ћа ва ла, ро ди те љи су кће ри раз у да ва ли у бо га та 
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мо рав ска се ла: нај ста ри ју Бо сиљ ку у Ру те вац, Мил ку у Ву-
ка ши но вац, Илин ку у Мо рав ски Вуј мир, а нај мла ђу, мо ју 
мај ку Смиљ ку, чак у До њи Љу беш, на ле вој оба ли Ју жне 
Мо ра ве, за мо га оца Све то за ра, ко га је са мла ђим бра том 
Ми ло шем, ка да су оста ли си ро чад, стриц Љу ба као ту тор 
по слао да слу же дру ге, а при гра био њи хо во има ње. Ка да 
је мој отац по стао пу но ле тан и сти гао за же нид бу, стриц 
Љу ба је мо рао да му вра ти има ње, а он је, са бра том Ми ло-
шем по чео да ку ћи опу сте лу ку ћу и ста ра се о по ро дич ном 
има њу, се дам хек та ра плод не мо рав ске зе мље, за бра ном у 
ви но гра ду и воћ ња ком на ста ром ку ћи шту на бр ду из над 
се ла. У та кву ку ћу и на та кво има ње је до шла мла да Смиљ-
ка и са му жем и де ве ром по че ла да ку ћи сво ју ку ћу и об-
ра ђу је сво ју зе мљу. Сре ћа се на сме ши ла мла дом брач ном 
па ру, ро дио им се син, ко ме је кум, да би му на слу тио дуг 
жи вот, дао име Жи во мир.

Са мо че ти ри го ди не ка сни је, већ је по чео Пр ви свет-
ски рат. На ста ле су те шке го ди не ро бо ва ња бу гар ским оку-
па то ри ма, ко ји су оти ма ли све што су мо гли, та ко да смо, 
у не до стат ку мле ка, је ли хлеб на дро бљен у во ди. Ни је ми 
би ло ви ше од шест или се дам го ди на ка да сам од ла зио чак 
у за ме не пре да ле ки Су бо ти нац, ко ји су Бу га ри сма тра ли 
сво јом те ри то ри јом, ко ју су им обе ћа ли њи хо ви са ве зни ци 
и снаб де ва ли је чак и бе лим бра шном (му тве љом), а си ра 
и мле ка је би ло у из о би љу, та ко да сам од то га из о би ља мо-
гао да поне што по не сем и ма те ри, ко ја је то, от ки да ју ћи 
од уста, чу ва ла опет за ме не. А са осло бо ђе њем су за њу 
и ме не на ста ли цр ни да ни, јер се отац и ње гов брат ни су 
вра ти ли ку ћи. Го ди на да на про те кла је у за пев ка ма мај ке 
над оде лом му жа и де ве ра, а уочи сва ко га пра зни ка крај 
два спо ме ни ка над пра зним гро бо ви ма. По сле го ди ну да-
на, на мла ду удо ви цу и до бро има ње на ва ли ли су про си о-
ци, али она је све од би ја ла, јер ни је хте ла да сво ме је дин-
цу до ве де очу ха. А ја сам, због оку па циј ске оску ди це био 
бо ле шљив и не жан, па је чи ни ла све што је мо гла да ме 
оја ча, во де ћи ме ле ка ри ма, где их је би ло, на дри ле ка ри ма 
и вра ча ра ма. У исто вре ме по но си ла се ка да су јој сви хва-
ли ли мо ју би стри ну и да ро ви тост, а мла де тет ке, де вој ке 
уда ва ча ра до су се за ба вља ле са мном, гр ли ле ме и љу би ле 
као лут ку. Мај ка се ра до ва ла што јој ра сте до ма ћин, ко ме 
су као је ди ној му шкој гла ви у ку ћи ука зи ва не све по ча сти 
од ра слог до ма ћи на. Био јој је, већ ма ло по од ра стао и оја-
чао, све нео п ход ни ја по моћ. Је два је че ка ла да од ра стем за 
же нид бу И већ ми је мер ка ла де вој ку, ко ју би, за је дин ца, 
са до брим има њем, ла ко на шла.
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Би ла је већ уве ли ко по че ла је сен. Чу вао сам ов це ко-
је су ла ко на ла зи ле хра ну по об ра ним пре ко мо рав ским 
њи ва ма, за ба вљао се са ста рим чо ба ном Влај ком, ро дом 
не где из Ру му ни је, слу ша ју ћи ње го ве бај ке, ко је сам пре-
при ча вао дру гим чо бав ним, а они ме ра до слу ша ли. Та-
да сам при ме тио да ми не ма дру го ва вр шња ка, јер су их 
ро ди те љи, ко ји су се вра ти ли из ра та, упи са ли у основ ну 
шко лу. А ме не ни је имао ко да упи ше, ни ти ме је, пре ста-
ре ла за упис, ко тра жио да бу дем упи сан. Ка да сам са знао 
да су мо ји дру го ви по шли у шко лу, по чео сам, пла чу ћи, да 
мо лим мај ку да и ме не упи ше. Ни је мо гла да ми мол бу не 
усли ши, али ста ри, ис ку сни учи тељ Стан ко Ста но је вић је 
то од био као не мо гу ће, јер је на ста ва већ уве ли ко би ла од-
ма кла. При стао је тек он да ка да је са знао да је мо ја тет ка, 
оче ва се стра Зор ка, ко ју је по сле смр ти ро ди те ља усво јио 
бо га ти тр го вац Ђор ђе вић, би ла ње гов нај бо љи ђак. Ни је 
по гре шио, јер сам му ја уско ро по стао та ко ђе нај бо љи ђак.

До њи Љу беш, бо га то се ло са но вом ле пом шко лом, 
удоб ним ста ном за ви ше учи те ља, окућ ни цом за са ђе ном 
во ћем и по вр ћем, са че смом крај шко ле, до би ја ло је нај бо-
ље и нај спрем ни је учи те ље. Ка да сам био у III раз ре ду, до-
шао је у шко лу ам би ци о зни и све стра но об да ре ни учи тељ 
Пе тар Јо ва но вић, са же ном За гор ком, ко ја је, удав ши се 
за ње га, по ста ла учи те љи ца, иако је ди пло ми ра ла гер ма-
ни сти ку. Они су ме, као нај бо љег ђа ка по себ но це ни ли, и 
ка да је Јо ва но вић по чео да спре ма гру пу ђа ка, мо јих ро-
ђа ка и вр шња ка да би за јед но са III по ло жи ли и IV раз ред, 
ка ко би се, као ра том оме те ни мо гли упи са ти угим на зи ју, 
би ло им је жао да ја као њи хов нај бо љи и све стра но об-
да ре ни ђак оста нем на се лу, па су при во ле ли мо ју мај ку, 
ко ја је од бро ја ва ла го ди не и да не ка да ће ме мо ћи оже-
ни ти и оства ри ти сво је на де да до би је пра вог до ма ћи на у 
ку ћи и на има њу, да до пу сти да и ме не при пре ме за упис 
у гим на зи ју. Она се од ре кла бли ске и си гур не сре ће, да би 
сво ме је дин цу отво ри ла пу та за бу ду ћу не из ве сну суд би ну. 
Те ши ло је и хра бри ло да из др жи све те ре те и од ри ца ња 
ка да сам ја, уско ро по сле упи са у Алек си нач ку гим на зи ју 
и у њој по стао нај бо љи ђак, та ко да сам иза бран да, у сук-
не ном се љач ком оде лу, при су ству јем се че њу све то сав ског 
ко ла ча. Ето, због че га сам, кад сам до био мо гућ ност да 
сам об ја вљу јем књи ге пр ву – Жи вот и де ло Јо ва на Скер ли-
ћа (Рад, Бе о град 1998) по све тио сво јим ро ди те љи ма: Оцу 
Све то за ру, ко ји је 1914. го ди не дао свој мла ди жи вот у од-
бра ни отаџ би не, и мај ци Смиљ ки, ко ја је, не пре у дав ши 
се, жр тво ва ла све што је мо гла и има ла да би њен је ди нац 
оства рио сво је жи вот не иде а ле.
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Мо ја мај ка Смиљ ка је та ко ђе оства ри ла сво је иде а ле 
и сан – до че ка ла је да јој син по ста не про фе сор и да је по-
зо ве да с њим жи ви у Бе о гра ду. Ста но ва ли смо у Си ми ној 
ули ци бр. 10, где смо сла ви ли и сво ју сла ву, Све то га Ни-
ко лу. До че ка ла је и да се оже ним че ти ри го ди не мла ђом 
ко ле ги ни цом, Оли ве ром. Дру ги свет ски рат је у мно го ме 
по ре ме тио наш жи вот, али нас ни је уне сре ћио као Пр ви 
свет ски рат. До че ка ла је и уну чи ће, Је ле ну и Ду ша на, што 
ју је ве зи ва ло за Бе о град, али ср це ју је ву кло ка има њу у 
До њем Љу бе шу, где сам јој по ди гао но ву ку ћу, ме сто ста ре, 
за ко ју се ве ро ва ло да се у њој не мо гу одр жа ти до ма ћи ни, 
за то што јој је у те ме љу ка мен са не ка да ње цр кве, а ис ко-
пао сам јој и бу нар бли зу ку ће, ко ји је увек при жељ ки ва ла. 
У Бе о град је стал но до шла тек ка да се те шко раз бо ле ла, и 
ту је умр ла, и са хра ње на на Топ чи дер ском гро бљу.

Мо ја же нид ба Оли ве ром Јур ко вић, би ла је за обо је 
суд бо но сна. По зна ва ли смо се и дру жи ли ви ше од че ти ри 
го ди не, из ла зи ли за јед но. У дру штву са мном она је по се-
ћи ва ла сво је по зна ни це: Иси до ру Се ку лић, се стре Љу би цу 
и Да ни цу Јан ко вић, са ко ји ма је би ла по себ но бли ска због 
сво га ин те ре со ва ња за на род не игре. Сви су нас сма тра-
ли не раз двој ним, са мо што ми у ме ђу соб ним раз го во ри ма 
ни смо ни кад го во ри ли о мо гућ но сти за сни ва ња брач не за-
јед ни це Ви ше ин тим но сти би ло је је ди но у на шој ме ђу соб-
ној пре пи сци, док сам ја био на пост ди плом ским сту ди ја-
ма у Па ри зу, а она по сле то га у Пра гу. Ме ђу тим, сви на ши 
по зна ни ци, па и уни вер зи тет ски про фе со ри, ме ђу њи ма 
и Па вле По по вић, сма тра ли су нас као не раз дво јан пар. 
Као да смо то и ми под ра зу ме ва ли, са мо смо оче ки ва ли 
тре ну так ка да ће мо до не ту ту жи вот ну од лу ку. До не ли смо 
је уочи са мог ра та, ка да сам ја не ко вре ме био осло бо ђен 
вој не ду жно сти. На ше вен ча ње ни је ни ко га из не на ди ло. 
По сле крат ко га брач ног пу то ва ња усе ли ли смо се у уго дан 
апарт ман Рат нич ког до ма и по че ли да тра жи мо по го дан 
стан. Ме ђу тим, ја сам по но во мо би ли сан, а она се вра ти ла 
ро ди те љи ма. Уско ро је по чео и рат.

Да у Бе о гра ду ни сам оста вио Оли ве ру, ве ро ват но бих 
и ја остао у за ро бље ни штву, из ко је га се мо жда не бих ни 
вра тио у зе мљу, као мој ко ле га Ми о драг Ста јић, или мо-
жда, не на шав ши ви ше на ше бор бе не је ди ни це, по ку шао 
да на не ки на чин умак нем из оку пи ра не зе мље. Вра тио 
сам се у Бе о град, где су ми би ли Оли ве ра и ћер ки ца Је-
ле на. Ни смо ви ше по ми шља ли да тра жи мо но ви стан. За-
јед нич ки смо под но си ли оку па циј ске не во ље. Оли ве ри ним 
ро ди те љи ма, ко ји ни су има ли си на, био сам и зет и син, а 
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они ме ни, осо би то по сле ма те ри не смр ти, дру ги ро ди те љи. 
Њи хо ва ку ћа би ла је и мо ја ку ћа, осо би то от ка ко сам ја, 
по сле сту па ња у Ју го сло вен ску ар ми ју, спа сао ку ћу од кон-
фи ска ци је. За то ни сам при хва тио по ну ђе ни бо рач ки стан 
у но во и згра ђе ним ви ше спрат ни ца ма не да ле ко од на ше ку-
ће и на ста вио да жи вим у но вој по ро ди ци, уве ћа ној још 
јед ним чла ном, мо јим си ном и њи хо вим уну ком Ду ша ном. 
Оли ве ри и ме ни та за јед нич ка по ро ди ца је мно го зна чи ла, 
јер је имао ко да нам чу ва де цу и бри не о њи ма док смо 
би ли на ду жно сти или на пу то ва њу ра ди ис тра жи ва ња или 
уче ство ва ња на кон гре си ма и на уч ним ску по ви ма у зе мљи 
и ино стран ству. Ви де ћи нас увек за јед но на тим кон гре-
си ма, наш за јед нич ки при ја тељ Ми о драг Ла ле вић нам је 
јед ном ре као: Ште та што не ма те де це! И при јат но се из не-
на дио ка да је чуо да их има мо, са мо што су се о њи ма у на-
шем од су ству увек ста ра ли Оли ве ри ни ро ди те љи. Оли ве ра 
и ја смо има ли под јед на ко успе шну на уч ну ка ри је ру: ја у 
исто ри ји књи жев но сти, пра те ћи по не кад и на род не игре, а 
она, са два фа кул те та, као при зна ти струч њак за на род не 
игре, об ја вљу ју ћи и ра до ве ко ји се ти чу и оста лих обла сти 
ет но гра фи је, па и исто ри је књи жев но сти. Оста ли смо без 
ње 12. ју ла 1988. го ди не. Ни сам ни шта та јио од ње, је ди но 
што ни кад ни њој ни сам от крио тај ну због че га су В. Гли-
го рић и В. Ђу рић стал но, ма да без у спе шно, на стоја ли да 
за тру сва ки мој траг у срп ској књи жев но сти, на у ци и кул-
ту ри, јер ми не би ни она мо гла ни шта по мо ћи, а са мо бих 
је уне сре ћио тим са зна њем и ума њио ње но за до вољ ство 
због угле да ко ји је сма тра ла, да имам и ужи вам у Ака де-
ми ји на у ка, ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству. За то ни је 
зна ла ни за што ме ни је би ло ни у 6. све сци Ен ци кло пе ди је 
Ју го сла ви је (За греб 1965, 144, по сле Та на си ја Мла де но ви-
ћа), тј. члан ка о ме ни, ко ји је на пи сао и по ка зао ми га ра ди 
про ве ре и пре сла ња, про фе сор Бра ни слав Миљ ко вић. Ни-
је зна ла и за што ни Јо ва ну Де ре ти ћу ни је би ло до зво ље но 
да ме спо ме не у Исто ри ји срп ске књи жев но сти (Бе о град 
1983). До ње су сти за ле ве сти да је Гли го рић на по је ди ним 
кон кур си ма за уни вер зи тет ске на став ни ке спре ча вао мој 
из бор, али ни је зна ла, ни ти јој је ико (сем ме не) мо гао ре-
ћи због че га. Њој лич но, ко ли ко ми је по зна то, уз чла нак 
На де Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, у Лек си ко ну пи са ца Ју го сла-
ви је „Ма ти це срп ске“ (св. IV, Н. Сад 1997, 539), сва ка ко 
због на по ме не: Уда та за Жи во ми ра Мла де но ви ћа, исто ри-
ча ра књи жев но сти) из о ста вље на је фо то гра фи ја, иако су 
об ја вљи ва не фо то гра фи је мно го ма ње за слу жних и мла-
ђих аутор ки. Ње ној успо ме ни сам сто га по све тио књи гу 
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На из во ри ма на род не пе сме (2005) где сам пи сао и о ње ном 
ра ду: Оли ве ри Мла де но вић (рођ. Јур ко вић), ода ном жи вот-
ном дру гу и са пут ни ку у књи жев ном и на уч ном ра ду.

По ро дич но окру же ње, на ро чи то ако је у по ро ди ци све 
у ре ду, што је био слу чај код ме не, сва ка ко је ва жно и за 
нор ма лан рад ни век, а на ро чи то кад до ђе ста рост. Сви смо, 
ма ње-ви ше, на оку пу у јед ној ку ћи: ја са ћер ком Је ле ном, 
удо вом ма шин ског ин же ње ра Не на да Ра ко ви ћа, ко ја је ди-
пло ми ра ла и ма ги стри ра ла ме ди ци ну и пен зи о ни са на као 
ле кар при ма ри јус, али је за по сле на ви ше не го ка да је би ла 
у слу жби, јер бри не, на рав но до бро вољ но и бес плат но, о 
здра вљу и бо ле сти ма мно гих школ ских дру га ри ца из гим-
на зиј ских да на и ро ђа ка, као о ћер ки, мо јој уну ци Ми ли ци 
Ра ко вић, ко ја је док то ри ра ла еко но ми ју у Кем бри џу, за по-
сли ла се и ку пи ла стан у Лон до ну, па се вра ти ла у зе мљу, 
су ви ше за у зе та по сло ви ма ин ве сти ци о них фон до ва, ка кве 
је има ла у Лон до ну. Ку пи ла је стан у цен тру Бе о гра да, а 
на ма до ла зи ре дов но ка да се у тр пе за ри ји, ко ја је у на шем 
де лу ста на, оку пља це ла по ро ди ца око ме не као до ма ћи-
на о Све том Ни ко ли и по во дом дру гих ве ћих вер ских пра-
зни ка. На спра ту су, у по себ ном до ма ћин ству: син Ду шан, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста, сна ха На та ли ја, ди пло ми ра ни 
елек тро ин же њер, срећ ним слу ча јем ћер ка мо је дра ге ко-
ле ги ни це са фа кул те та Ми ле се. Обо је су од ско ра у пен зи-
ји, а њи хо ва ћер ка Ана и син Вла ди мир, обо је за по сле ни. 
Сви чла но ви ше сто чла не по ро ди це су ми дра ги, као и ја 
њи ма, увек спрем ни да ми ука жу сва ку по моћ и услу гу, 
ко ја ми је по треб на код ку ће и у гра ду, и за то сам им сви ма 
ср дач но по све тио књи гу Нео бја вље не пе сме Ву ка Ка ра џи ћа 
са сле де ћим тек стом: Ћер ки Је ле ни, си ну Ду ша ну, сна ји На-
та ли ји, као и уну ка ма Ми ли ци и Ани, и уну ку Вла ди ми ру.

Мој рад ни дан, чо ве ка-на уч ни ка, ко ји, ка ко ре ко сте, 
уско ро на вр ша ва сто го ди на жи во та, усло вљен је и огра ни-
чен истим при род ним за ко ни ма, као и жи вот оста лих љу-
ди. Ви ше се не мо же сти ћи ку да се на у ми ло ни ти ура ди ти 
све што би се же ле ло, не го са мо оно што се мо же и ко ли ко 
се мо же. Ви ше не од ла зим у по се те из ван Бе о гра да ни на 
све из ван ку ће Њих су, ко ли ко је по треб но, пре у зе ли чла-
но ви по ро ди це, али ра до до че ку јем го сте и с њи ма оста јем 
ко ли ко је по треб но у раз го во ру. Спа вам око се дам ча со ва 
и уста јем ка да се про бу дим. По сле ла ке ју тар ње гим на сти-
ке, ту ши рам се, пре гле дам По ли ти ку и до руч ку јем. До-
ру чак и ру чак, до но си ми ћер ка Је ле на на рад ни сто, а за 
ве че ру, ча шу ки се лог мле ка узи мам сам. Је дем уме ре но, 
јер ми мно го хра не по ре ме ти сан. Од мла до сти сам био 
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тре зве њак, па ни ка да ни сам пу шио ни ти пио ал ко хол на 
пи ћа, а са да, ка да је по треб но, ре да ра ди, са мо срк нем ко-
ји гу тљај. По сле до руч ка, се дам за рад ни сто. По пра ви лу, 
ра дим са мо јед ну ствар до кле је не до вр шим, а ка да на-
и ђе што хит но (као овај ин тер вју), то оба вим, па се опет 
вра ћам за по че том, глав ном по слу. По сле руч ка од спа вам 
око по ла са та, па опет на ста вим рад, ко ји обич но пре ки-
дам око де вет са ти уве че. По сле ве че ре, око де сет са ти, 
нај ду же око 11, ле жем и спа вам до 6 или до 7 са ти из ју тра. 
Тре ба ло би да се ви ше кре ћем, али за то имам све ма ње 
вре ме на, сем што у ба шти око ку ће во дим бри гу о воћ ка-
ма ко је сам заса дио и ко је, као и ја, тра ју сво је по след ње 
го ди не. Лич ну хи ги је ну оба вљам сам, без ичи је по мо ћи. 
Спре мао сам се да сту ди рам ме ди ци ну, па сам ус пут из 
ње усво јио ко ли ко ми је по треб но да ре ша вам сво је ма ње 
здрав стве не про бле ме, та ко да ми је по моћ ћер ке ле ка ра, 
рет ко по треб на. Ра ни је сам до обли жњег До ма здра вља Ка-
на ре во бр до од ла зио са мо го ди шње ра ди вак ци не про тив 
гри па, а са да ми је ку пу је и да је ћер ка. До обли жње при-
ват не зуб не ор ди на ци је од ве зе ме син ко ли ма. Ку пио сам 
слу шни апа рат, али се њи ме не слу жим, јер, уз ис пи ра ње 
уши ју на сва ких шест ме се ци, до вољ но чу јем ко ли ко ми је 
по треб но.

Од про фе со ра ко ји су ми пре да ва ли на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду, за ме не је нај ви ше учи нио Алек сан-
дар Бе лић. Срп ски је зик, ко ји је он пре да вао, упи сао сам 
као глав ни пред мет сво јих сту ди ја и ис та као се као ње гов 
да ро ви ти ји ђак, у ко га је мно го по ла гао, док ми је исто ри-
ја књи жев но сти, ко ју ми је пре да вао Па вле По по вић, би ла 
дру ги глав ни пред мет. Ме ђу тим, ка ко сам у три ма ха до-
био нај ви шу (Кра ље ву) све то сав ску на гра ду, По по вић ме 
је при мо рао да за глав ни пред мет узмем исто ри ју књи жев-
но сти, а за док тор ску те зу дао ми Јо ва на Скер ли ћа. По што 
је По по вић умро пре не го што сам за вр шио те зу, а ње го ва 
ка те дра оста ла без ше фа, Бе лић је са два ње на про фе со ра 
обра зо вао ко ми си ју ко ја је те зу одо бри ла и оба ви ла мој 
док тор ски ис пит уочи са мог по чет ка ра та, та ко да сам ја 
та да мо гао штам па ти и би ти про гла шен за док то ра, што 
би ми би ло те шко мо гу ће по сле 1944. го ди не Он ме је до-
вео за са рад ни ка Ин сти ту та за про у ча ва ње књи жев но сти 
СА НУ и шти тио ме од оних ко ји су на сто ја ли да ме укло не 
из Ака де ми је, све до сво је смр ти 1960. го ди не, иако га за 
то ни ка да ни сам мо лио, ни ти му от крио због че га сам био 
про га њан. За то сам сво ју по след њу књи гу Срп ски ре а ли-
сти, по све тио: сво ме дра гом про фе со ру Алек сан дру Бе ли ћу, 
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ко ји ме је спре мао за лин гви сти ку, али ми је и он да ка да сам 
се усме рио на исто ри ју књи жев но сти, остао бла го на кло ни 
по кро ви тељ и за шти ти ник.

Са да ка да у уском по ро дич ном кру гу про сла вљам 97. 
ро ђен дан, спре мам за штам пу књи гу Жи вот и књи жев на 
де ла Ла зе Ко сти ћа, је дан од три те ма та на гра ђе них нај ви-
шом све то сав ском на гра дом, дав не 1933. го ди не. Што ни-
сам оства рио ве ћи ну пла но ва ко је сам за ми слио, кри ви цу 
сно се они ко ји су на не за ко нит на чин при сво ји ли ру ко пис 
мо је књи ге Срп ски ре а ли сти 1947. го ди не, он да ка да сам 
био у пу ној ства ра лач кој сна зи, па за тим упо тре би ли сва 
мо гу ћа и тај на сред ства, ко ја су им као ис так ну тим чла но-
ви ма Ко му ни стич ке пар ти је би ла на рас по ла га њу, да оне-
мо гу ће мој да љи жив от ни пут и на уч ни рад ка ко би се он 
ве ро ват но при род но раз ви јао, шта ви ше, да за тру сва ки мој 
траг у књи жев но сти и на у ци, ка ко би се мо гли без бед но 
ко ри сти ти ту ђим де лом. Ка да су се, за хва љу ју ћи овој ин-
те лек ту ал ној кра ђи, до мо гли ру ко во де ћих ме ста у Срп ској 
ака де ми ји на у ка и умет но сти, зло у по тре бив ши функ ци је 
ко је су им по ве ре не, спре чи ли су и мој из бор за ње ног чла-
на, обез вре ди ли мој ка пи тал ни пе то том ни збо р ник Ву ко-
вих нео бја вље них на род них пе са ма, нај зад, при мо ра ли ме, 
ус кра тив ши ми пла ту за вре ме ко ри шће ња Фул брај то ве 
сти пен ди је у Аме ри ци, да за тра жим пре вре ме ну пен зи ју, 
па то ис ко ри сти ли да ми ус кра те сва ку да љу са рад њу са 
Ака де ми јом, та ко да ни сам имао где да об ја вим ви ше зна-
чај них де ла ко ја сам ви ше го ди на за њу спре мао.

Ка ко сам већ ре као, да не бих окр њио углед Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, ко ја ме је при хва ти ла и шти-
ти ла у зло коб но вре ме ка да су се мо гле не ка жње но вр ши ти 
сва ка кве зло у по тре бе, ни сам ни ком по ве рио тај ну зло де ла 
ко ја су ми при чи ња ва на и био сам го то во да пре жа лим ру-
ко пис Срп ских ре а ли ста, дру штве не и слу жбе не по ло жа је 
и по ча сти ко ји су ми оне мо гу ћа ва ни, па и аутор ство пе-
то том ног збор ни ка на род них пе са ма Ву ка Ка ра џи ћа, као 
и ком плет но оне мо гу ће ну да љу са рад њу са ака де мо јом. 
Ме ђу тим, ни сам мо гао, ни хтео да опро стим у име ака де-
ми је, дво ји ци ње них чла но ва ште ту ко ју су сво јим зло у по-
тре ба ма на не ли њој и срп ској кул ту ри и на у ци. От кри ће 
тај не ко ју сам на ме ра вао да оста вим у сво јим ме мо а ри ма 
за бу ду ћа, не при стра сна по ко ље ња на уч ни ка, до жи вео сам 
и де си ло се већ за мо га (ду гог) жи во та. Део тих ме мо а ра 
по ка зао сам се кре та ру „Ма ти це срп ске“, Дра га ну Ста ни-
ћу, да бих га уве рио да још ни су за об ја вљи ва ње. Ме ђу-
тим, он је већ био пред став ник тог бу ду ћег по ко ље ња, па 



126

је то сме ло об ја вио. По сле то га ни сам имао шта да та јим, 
па сам у књи зи На из во ри ма на род не пе сме (Бе о град 2005) 
по дроб но ука зао на све не да ће ко ји ма сам био из ло жен 
по сле при сва ја ња мо га ру ко пи са, ома ло ва жа ва ње мог ра-
да у из да њу Ака де ми је, као и оне мо гу ћа ва ње са рад ње са 
њом. Онај ко ји је зло у по тре бом слу жбе ног по ло жа ја омо-
гу ћио оту ђе ње мог ру ко пи са Срп ски ре а ли сти и усту пио 
га ути цај ном ко му ни сти, ко јем је опет, мој ру ко пис омо-
гу ћио на уч ни успон од ре дов ног про фе со ра и ака де ми ка, 
све до по ло жа ја пред сед ни ка Ака де ми је на у ка, та ко ђе је 
за ту услу гу сти гао до ран га ре дов ног про фе со ра, ака де-
ми ка, нај зад и се кре та ра Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти. 
За тим су ми за јед нич ки, но вим зло у по тре ба ма, спре чи ли 
члан ство у тој ис тој ака де ми ји, и чак пот пу но оне мо гу ћи-
ли са рад њу са њом, због че га су оста ла нео бја вље на мо ја 
број на ка пи тал на де ла ко ја сам спре мао за СА НУ. Ипак, 
је дан од њих до че као је да све то бу де обе ло да ње но, а то 
ни је мо гао да по рек не, ни ти је у од бра ну њи хо вих зло у по-
тре ба ико јав но устао. Та ко ђе, у мла ђе на ра шта је убра јам 
и Вас, ко ји сте ми у ли сту Ву ко ве за ду жби не, по твр ди ли 
пот пу но аутор ство и зна чај ка пи тал ног пе то том ног збор-
ни ка нео бја вље них пе са ма из Ву ко ве за о став шти не. Ус-
пео сам да об ја вим још не ке књи ге, ко је ми је би ло ра ни је 
оне мо гу ће но да их штам пам, ме ђу њи ма, ко нач но и дав но 
оте те Срп ске ре а ли сте, ко је због на ве де них смет њи ни ка-
да пре ни сам мо гао да об ја вим. Но, на рав но, ни сам мо гао 
да оства рим све пла но ве ко ји ма сам ми слио да обо га тим 
Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но сти, а ти ме срп ску кул-
ту ру и на у ку у це ли ни.

Про фе со ре Мла де но ви ћу, же лим Вам у лич но име и у 
име тог но вог на уч ног по ко ље ња, да и да ље на ста ви те свој 
ства ра лач ки рад са до са да шњим на дах ну ћем, као и мно го 
срећ них ча со ва у Ва шем при јат ном до му у Рељ ко ви ће вој 13. 
Част је би ло упо зна ти Вас и раз го ва ра ти са Ва ма.

(У Бе о гра ду, 17. 06. 2007. – 21. ок то бар 2007.)

(Тај на про фе со ра Мла де но ви ћа, Жи во мир Мла де но вић – 
След бе ник Ву ко ве бор бе и прин ци па, раз го вор во ди ла Сла-

ви ца Га ро ња-Ра до ва нац, Са зве жђе Заве ти не, Бе о град ле то 
2010, 72 стр, Ма ла би би ли о те ка Ска ка вац ППЗ, књ. 2)
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Ми ро слав ЛУ КИЋ

ГРАЂАКОЈАСЕПРВИПУТОБЈАВЉУЈЕ.
ОДОМАЋЕМПАУКУ

СА ВЕСТ

Шта, у ства ри, зна чи ова реч? Да ли зна чи при сно 
зна ње ко је чо век има о са мом се би, или о осе ћа ју што га 
има о не ким вред но сти ма, или је пак реч о ин ту и тив ној 
спо соб но сти ко јом про су ђу је чин ко ји је из вр шен или ко ји 
ће се тек из вр ши ти? Те ре чи не ма у је ван ђе љи ма, али се 
на њу че сто по зи ва апо стол Па вле. Она ствар ност ко ју она 
под ра зу ме ва при сут на је у чи та вој Би бли ји: упра во она 
омо гу ћу је да се од ме ри раз ли ка из ме ђу ми сли апо сто ла 
Па вла и хе ле ни стич ког мен та ли те та.

Има ли чо ве ка ко ји ни ка да ни је осе тио гри жу са ве-
сти? У хри шћан ској те о ло ги ји се функ ци ја са ве сти при пи-
су је ср цу и бу бре зи ма.

По сто ји Са вез ко ји је скло пљен са Го спо дом, ко је му 
је пред очи ма све што љу ди чи не. Са вест, зна чи, про ис ти-
че из бли зи не Бож је. Дра ма Јо ва као да то оспо ра ва. Јов 
је искон ски пра ве дан, а фа ри се ји су има ли свест о сво јој 
пра вед но сти у ма те ри јал ном вр ше њу За ко на. Исус Хри-
стос их осу ђу је и при пре ма на ступ сло бод не са ве сти, за 
дан кад (пре ма апо сто лу Па влу) За кон не ће ви ше би ти чо-
ве ку не што спољ ње, већ ће до би ти свој сми сао за хва љу ју-
ћи Ду ху из ли ве ном у на ша ср ца. Апо стол Па вле је, ту реч: 
са вест, по зај мио, не из књи жев них из во ра или из сто ич ке 
фи ло со фи је, већ из ре ли ги о зног го во ра сво га вре ме на.

Ср це, са вест и ве ра на раз не су на чи не из вор де лу 
учи ње ном из љу ба ви. Ако је по бу да че сти та, ако ве ра пру-
жа чвр сто уве ре ње, он да ће и са вест би ти за до вољ на.

Апо стол Па вле зна да је суд са ве сти увек под ло жан 
Бож јем су ду. Чо век ко ји има до бру и чи сту са вест, зна чи 
да има мир ну са вест, те мељ но про све тље ну не па тво ре ном 
ве ром. Апо стол Па вле ка же Ко рин ћа ни ма да му је све до-
пу ште но, али и до да је, да он не ће ни че му ро бо ва ти. Бо го-
што вље чи сти са вест. Те о ло шки, са мо крв Хри сто ва и Ње-
го во вас кр сну ће омо гу ћу ју чи сту са вест.

По сто је љу ди ко ји сво ју са вест гу ше, и љу ди ко ји сво ју 
са вест из о штра ва ју. Жи вот сва ко га чо ве ка су о ча ва са ње го-
вим од го вор но сти ма и до ка зу је му да је у ста њу пре у зе ти 
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их. Са вест уоча ва раз ли ку из ме ђу До бра и Зла. Са вест је 
упи са на у ср цу сва ког чо ве ка. Грех у свет ула зи кроз чо-
ве ка. Чо век је пред Бо гом од го во ран у не ко ли ко бит них 
ства ри. За су ро вост жи во та и смрт, ни је од го во ран Бог, већ 
људ ски чин ко ји је омо гу ћио да се раз мах не над људ ска 
моћ гре ха.

Би бли ја пре ба цу је од го вор ност за зло на ство ре не сло-
бо де. Иако од го вор ност на ди ла зи људ ске си ле, чо век се уза 
сву сво ју гре шност ње не мо же од ре ћи. Од го вор ност је је-
дан од ве ли ких људ ских про бле ма ко ји је бли зак Би бли ји. 
А чо век по ста је све стан вла сти те од го вор но сти до сти жу-
ћи сво ју зре лост, а чо ве чан ство раз ви ја ју ћи сво ју кул ту ру. 
Та мо где је кул ту ра ве о ма раз ви је на, раз ви јен је и осе ћај 
од го вор но сти. Раз ли чи тост окол но сти, ути цај на ме ра, сло-
же ност жи во та и исто ри је, из о штра ва ју са вест.

Упо знај што си учи нио, ка жу у Би бли ји За кон и про-
ро ци овом или оном не са ве сном вла да ру или на ро ду ко-
ји је у за блу ди. Сва ко мо ра пре у зе ти сво ју од го вор ност, 
иза бра ти из ме ђу жи во та и смр ти: На пра вед ни ку ће би ти 
прав да ње го ва, а на без бо жни ку без бо жност ње го ва. 

О са ве сти и од го вор но сти се не ра до го во ри и пи ше, 
да нас. Та мо где има мно го нео д го вор но сти и рђа ве са ве-
сти то је из гле да и „при род но“ ста ње.

Хри сто вом кр вљу је ис пу ње на сва ка пра вед ност, али 
и по сле рас пе ћа, хри шћа ни уми ру као жр тве не прав де и 
на си ља. Не прав да и на си ље има ју хи ља ду об лич ја.

Тре ба ли на не прав ду или на си ље уз вра ти ти истом 
ме ром? Осве та, не са мо у да на шњем на ра шта ју, има ши-
ро ко по ље, осве ти ти се зна чи ка зни ти увре ду вра ћа ју ћи 
дру го ме зло за зло. По сто ји лич на осве та и по сто ји по зи-
ва ње на Бож ју осве ту. Од осве те тре ба од у ста ти у име за-
ко на све то сти.

Бог је Вр хов ни Су ди ја у пу ном сми слу ре чи ко ји ис пи-
ту је бу бре ге и ср це и сва ко га на гра ђу је или ка жња ва пре-
ма ње го вим де ли ма. Сва ку осве ту тре ба од ло жи ти, смр тан 
чо век тре ба да је од ло жи јер му не при па да. При па да Бо гу 
Су ди ји, ко ји ће ус по ста ви ти пра вед ност у веч ном кра љев-
ству, у ко ме ни кад ви ше не ће би ти про клет ства…

Те шка реч: про клет ство… Су прот ност јој је Бла го-
слов. (Бла го слов је ми сте ри ја иза бра ња, про клет ство је ми-
сте ри ја од ба че но сти: не до стој ни иза бра ни ци као да су од-
ба че ни од из бо ра.) Би ти пи сац и не ви де ти про клет ство, не 
зна ти да је по сто ја ло од иско на, да по сто ји да нас као што 
је по сто ја ло ју че, да је оно као не ка обр ну та је ка Бла го сло-
ва у нај ви шем сми слу – бла го сло ва тво ри лач ке Бож је Ре чи, 
зна чи не зна ти оно бит но (суд бо но сно). 
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Ре шио сам да про го во рим о не че му о че му ве ћи на ћу-
ти, то је мо жда зло, ако је зло он да је и грех, а њих не ства-
ра Реч: она от кри ва и упот пу њу је не сре ћу про клет ства…

Овог тек ста уоп ште не би би ло, под се ћам, да се ни-
је по ја ви ла Ра ич ко ви ће ва књи га Је дан мо гу ћи жи вот.1 Ту 
књи гу сам чи тао са от по ром; у су шти ни, до бро је да је об-
ја вље на упр кос то ме што је то јед на ти пич на нар ци стич ка 
(ис)по вест. Она мо же би ти од не ка кве ко ри сти евен ту ал-
ним ис тра жи ва чи ма опу са Ра ич ко ви ћа, ме не је углав ном, 
у це ли ни узев, раз о ча ра ла.

Ова вр ста се ћа ња мо гла би да по тра је. Из ви ња вам 
се евен ту ал ном чи та о цу због то га и под се ћам га да ни-
сам про ма шио те му. Иако је то јед на вр ста раз го во ра М. 
Мак си мо ви ћа са Ра ич ко ви ћем, то је књи га ко ја мо же би-
ти по вод за раз го во ре о мно гим там ним и не раз ја шње ним 
ства ри ма на шег по сле рат ног књи жев ног жи во та. Пу на је 
све до чан ста ва, лич них све до че ња Ра ич ко ви ћа. То је књи га 
ко ју не тре ба хва ли ти, већ кри тич ки чи та ти. Од свих оних 
ре цен зи ја ко је су се по ја ви ле (или ће се по ја ви ти) о овој 
књи зи, нај бли же је ње ној оце ни сам Ра ич ко вић.2

Ра ич ко вић је пи сац ко га ни ка да ни сам лич но упо-
знао… Реч је о пе сни ку чи ју по е зи ју ни сам пре стао да во-
лим. Но ов де уоп ште ни је реч о по е зи ји овог пе сни ка. Пре 
ће би ти да је реч о уред ни ку, или о ми ту о уред ни ци ма 
(Про све те, Но ли та…); ни је ли тај мит био за сно ван на ми-
ту о пе снич ком ауто ри те ту?

Чи та ју ћи Је дан мо гу ћи жи вот, по ку ша вао сам да схва-
тим це ло ви тог Ра ич ко ви ћа. Ко је он, у ства ри? Ни је ли он 
је дан од оних срп ских по сле рат них, нај кон тро верз ни јих, 
бли ста вих, тра гич них, нај про ма ше ни јих пи са ца про зе?3

Ра ич ко ви ћу је пр ву књи гу об ја вио Да ви чо, онај слав ни 
пе сник што се, по ред оста ло га, про сла вио и удво рич ком 

1) При ре дио Ми ро слав Мак си мо вић, БИГЗ, СКЗ, Бе о град 1996, 439 
стр. (Би бли о те ка Раз го во ри са пи сци ма).

2) Ка да ка же: „Ми слим да ова књи га ни у ком слу ча ју не мо же да ли-
чи на це ло ви ту и до крај че ну сли ку о јед ној лич но сти… То је би ло 
илу зор но и оче ки ва ти… Она ме ви ше под се ћа на не ка кву књи гу-мо-
за ик… ко јој фа ли си ја сет де та ља (мо је ис ти ца ње, М. Л.)… али у 
ко јој се ипак на зи ру кон ту ре јед не од ре ђе не лич но сти по све ће не 
та ко не у ло вљи вом по слу као што је рад на по е зи ји… Све оно што 
се на шло на стра ни ца ма ове књи ге… ипак… до ча ра ва је дан мо гу ћи 
жи вот по све ћен по е зи ји и пи са ној ре чи… на јед но ме је зи ку… у јед-
но ме вре ме ну…“ (420)

3) Узроч ник ње го ве про зне ро ман си јер ске ха ва ри је је, ка ко је сам 
при знао у при ступ ној Бе се ди (ко ју је про чи тао као но во при мље ни 
члан СА НУ-а 1982), књи га Т. Вул фа По гле дај дом свој, ан ђе ле (в. у 
књ. Је дан мо гу ћи жи вот, 290).
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одом нај моћ ни јем уд ба шу Ти то ве Ју го сла ви је. О том свом 
пр вом су сре ту са Да ви чом у ка фа ни „Мо сква“, Ра ич ко вић 
је оста вио пи са но све до чан ство.4 Зар не, ве о ма искре но, 
ско ро дир љи во! И из у зет но увер љи во за оне прет по ста вље-
не Ра ич ко ви ће ве чи та о це Ве ли ког дво ри шта. За ма ло скеп-
тич ни је, од ра сле чи та о це оста ће, на рав но, тај на: ка ко то 
да Ра ич ко вић не мо же ни ка ко да се при се ти – кад мно гих 
дру гих ства ри мо же – ка ко је до тог пр вог су сре та са Да ви-
чом до шло? Шта је то би ло не при јат но, че га се сти ди?

Тај су срет је од лу чио суд би ну пе сни ка Ра ич ко ви ћа, 
или ба рем омо гу ћио об ја вљи ва ње ње го ве пр ве књи ге – 
због че га је он да за бо ра вио ка ко је до то га су сре та до шло?

Син учи те ља „ку фе ра ша“ (ка ко сам на јед ном ме сту 
ве ли), Ра ич ко вић је у то ку Дру гог свет ског ра та ис ку сио 
по ша сти то га ра та. По ту цао се. 1944. го ди ну је до че као у 
Сме де ре ву.5

Од ло мак о Скен де ру Ку ле но ви ћу. Пар ти зан ског бор ца 
и пе сни ка Скен де ра Ку ле но ви ћа у „Про све ту“ (из да вач ко 
пред у зе ће Г. Ко на, ко га су фа ши сти ли кви ди ра ли, а ко-
му ни сти му при сво ји ли пред у зе ће) до вео је, ка жу, Бран ко 
Ћо пић.

4) „Мно ге де та ље из раз го во ра са Да ви чом сам за пам тио, са мо ни-
ка ко ни сам успе вао, а ни са да, да се до се тим ка ко је до тог пр вог 
сусре та уоп ште до шло (мо је ис ти ца ње, М. Л.): ни пре, а ни ка сни-
је, ни ка да га ви ше у тој ка фа ни ни сам ви део, са мо та да. Се де ли 
смо са ми за сто лом и на ша не ве за на при ча има ла је све при ме-
се оне кла сич не си ту а ци је раз го во ра у ко јем је дан од са го вор ни ка 
зна о дру го ме го то во све, а овај о по ме ну том – ап со лут но ни шта. 
У јед ном тре нут ку ми је ре као: ‘Ти мо ра да пи шеш пе сме?’ Вај као 
сам се ко ји тре ну так, па при знао. ‘Мо ра да их имаш у џе пу или их 
знаш на па мет!’ Ни је тре ба ло би ти ни ве ли ки пси хо лог, ни ти маг, 
па зна ти да се са овом ал тер на ти вом, сва ки мла ди пе сник мо же до-
те ра ти до ду ва ра…“ (123–124)

5) Он о то ме ка же: „…сре ди ном ок то бра 1944. го ди не… би ли су осло-
бо ђе ни (град Сме де ре во и бли жа око ли на, на по ме на М. Л.). Цр ве-
но ар меј ци су го то во из истих сто па по хр ли ли да ље… а у Сме де ре-
ву су… као ни кли из зе мље… осва ну ли пар ти за ни… Тих да на… док 
се на за пад ној стра ни ослу шки ва ла да но ноћ на бит ка за Бе о град… 
на шао сам се и ја са јед ном гру пом (ма ло лет них) сме де рев ских до-
бро во ља ца у њи хо вим ре до ви ма … (‘са пу шком оклем бе ше ном о 
ра ме ну’, ка ко ме је, по ка сни јем ње го вом при ча њу, за пам тио мој 
отац… и с пе то кра ком на гим на зиј ској ка пи са ко је сам био ски-
нуо број ку че твр тог раз ре да)… Они, тек не што ста ри ји ме ђу на ма, 
ко ји су би ли ро ђе ни 1926. го ди не… или ра ни је… оти шли су убр зо 
на фронт…“ (итд., 89). Ра ич ко вић, да кле, пар ти зан ски до бро во љац 
оста је у по за ди ни. Мо га оца и стри ца, без да на обу ке, по сла ли су 
на фронт, и стриц је убр зо по ги нуо, тих је се њих да на у око ли ни 
Кра ље ва. Ни је ли нео бич но за јед ног мла дог пе сни ка, бу ду ћег пе-
сни ка, да се ла тио до бро вољ но пу шке?
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Ра ич ко вић о при ја тељ ству са Ку ле но ви ћем све до чи.6 
О ка квој је „тран сак ци ји“ реч? За што баш тај из раз?

Ка да је реч о „пор тре ти ма пе сни ка“ ко је је пи сао, по-
ред све га оста лог, Ра ич ко вић оста вља све до чан ство о се би 
као „кри ти ча ру“.7 Ако при зна је сво је књи жев не и кри ти-
чар ске „сла бо сти“, ка кве су му би ле уред нич ке?8

Али то је област у ду бо кој та ми, а они је ди ни ко ји би 
мо гли о њој да про го во ре, то су они пи сци од би је них ру-
ко пи са. Не они пе сни ци чи је је ру ко пи се об ја вљи вао као 
књи ге и пот пи си вао их Ра ич ко вић. Не они. Ни ка да им не-
ћу ве ро ва ти.

1972. го ди не по слао сам по штом ре дак ци ји „Про-
све те“, зна чи Сте ва ну Ра ич ко ви ћу и Ми о дра гу Па вло ви-
ћу, уред ни ци ма, ру ко пис мо је књи ге пе са ма Суд би на ра ба 
Ми ро сла ва. Од би ли су га, вра ћен ми је без обра зло же ња.

6) „Ка да сам на пу стио Ли те рар ну ре дак ци ју Ра дио-Бе о гра да… ону 
‘со би цу’… не где око 1960. го ди не, за по слио сам се у из да вач кој 
ку ћи Про све та… Око ове ‘тран сак ци је’ по мо гао ми је Скен дер Ку-
ле но вић, ко ји је већ ра дио у овој ку ћи… Очи глед но се био за же лео 
дру штва и раз го во ра, јер у то вре ме у Про све ти, сем ње га, ни је би ло 
ни јед но га дру го га књи жев ни ка… (мо је ис ти ца ње, М. Л.) Од та да смо 
по ста ли и не раз двој ни: не са мо у Про све ти ној ку ћи, не го и у шет-
ња ма ноћ ним Бе о гра дом, се дељ ка ма за ка фан ским сто ло ви ма… 
пу то ва њи ма на књи жев не ве че ри… и од ла сци ма у ри бо лов… Без-
ма ло две де це ни је би ли смо као ‘пе так и су бо та’… Ду га би то би ла 
при ча.“ (238)

7) „Нај ве ћи број соп стве них сла бо сти (из ве сних по пу шта ња или за о-
би ла же ња по је ди них спор них ме ста ко ја су би ла на не ки на чин чак 
и у ко ли зи ји са мо јим схва та њи ма) по ка зао сам у по ку ша ји ма пра-
вље ња по ет ских пор тре та мо јих нај ин тим ни јих при ја те ља, Ку ле но-
ви ћа и Са рај ли ћа. На ро чи то овог по след њег, мог вр шња ка, пре ма 
ко ме ни сам мо гао да се до мог нем би ло ка кве дис тан це…“ (296)

8) Сам Ра ич ко вић о не прав ди пи ше сле де ће: „У ве ли ком и за мр ше ном 
клуп ку асо ци ја ци ја – по во дом збир ке Де тињ ства – ко је се још увек 
од мо та ва у ме ни, је дан по да так је нај у пор ни ји и као да ва пи да га не 
из о ста вим. Ка да сам пр ви пут, са го то во не по зна тим уз бу ђе њем ко је 
се мал те не гра ни чи ло и са не ком вр стом сле пи ла, пре ли ста вао ову 
сво ју књи жи цу, ни је ми про ма кла бол на чи ње ни ца да се ме ђу ње-
ним ко ри ца ма ни је на ла зио је дан број пе са ма, не ве лик, али ко је сам 
мо жда по нај ви ше во лео. По нај пре, пе сма ко јој и дан-да нас пам тим 
на слов: ‘Глад во ди у се ло Бо ван’. Ка сни је, ка да сам се ма ло осме-
лио да и ја по не ко га не што при у пи там, са знао сам да су ове пе сме 
из мог ру ко пи са из о ста вље не из јед но став ног раз ло га што су баш 
оне са др жа ва ле по нај ви ше до зу де ка дент ног ду ха и пе си ми стич ке 
ат мос фе ре. Био је тек от по чео пе ри од от кра вљи ва ња, али, ипак, оно 
што ће се тек да ле ко ка сни је на зи ва ти ре ци ди ви ма про шло сти на-
ла зи ло се још увек, са ду бо ким ко ре ном, чак и у све сти оних ко ји 
су ме ђу пр ви ма по ми ца ли ства ри уна пред…“ (134–135). Све је ово у 
ре ду, на рав но, и до бро је као све до чан ство. Ра ич ко вић не из о ста вља 
по да так о не прав ди ко ја му је учи ње на, ка да је реч о из о ста вља њу 
пе са ма ко је је во лео из ње го ве пр ве збир ке Де тињ ства.
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Не ка жем да су учи ни ли зло9, евен ту ал ни чи та лац ће 
сам да про су ди о че му је реч. Мој „от пор“ пре ма овој Ра-
ич ко ви ће вој књи зи из ви рао је из ве о ма сло же них осе ћа ња: 
пре све га, оче ки вао сам мно го ви ше из о штре не са ве сти. 
„У све му, што је Бог ство рио оста ла је по јед на пу ко ти на“, 
ка же на јед ном ме сту Емер сон10, а у овој Ра ич ко ви ће вој 
књи зи их има по до ста.

Ра ич ко вић је 1995. го ди не по се тио је дан од сво јих за-
ви ча ја (из вр сно пи са не стра ни це, 414–415).11 Као уче ни ци 
ку чев ске гим на зи је, че сто смо од ла зи ли до тог др ве ног мо-
ста, и до не ре снич ке во де ни це, иза ко је смо има ли ча со ве 
пред вој нич ке обу ке. Го ди не 1969. до био сам Пр ву на гра ду 
на ју го сло венском кон кур су за по е зи ју Фон да мла дих та-
ле на та и ре дак ци је он да шње Бор бе (јед но го ди шњу сту диј-
ску сти пен ди ју): у Ку че во је до пу то вао да ме по тра жи и да 
ми са оп шти ра до сну вест по кој ни пе сник Сло бо дан Мар-
ко вић (је дан од чла но ва жи ри ја). Мар ко вић је та да при чао 
ви ше о Ра ич ко ви ћу и Не ре сни ци не го о оно ме што ме као 
мла дог пе сни ка че ка у Бе о гра ду…

Тре ба би ти опре зан, ка да пе сни ци све до че о сво јим за-
ви ча ји ма. Ра ич ко вић је мно ге стра ни це у Јед ном мо гу ћем 
жи во ту „по тро шио“ на хро ни ку сво је по ро ди це и сво јих 
за ви ча ја по ред оста ло га, да би на 416. стра ни ци на пи сао 
не што на шта има пра во.12

9) Евен ту ал ни чи та лац Ал ма на ха за жи ву тра ди ци ју, књи жев ност и 
ал хе ми ју, бр. 1/1998, где је пр ви пут пу бли ко ва на збир ка пе са ма 
Суд би на ра ба Ми ро сла ва, по сле ско ро 26 го ди на! Ра ди је на во дим 
Емер со но ве ре чи: „Онај ко ји у дру штве ном жи во ту ис кљу чу је дру-
ге, не ви ди да сам се бе ис кљу чу је из ужи ва ња, ко је хо ће да при сво ји“ 
(18). Овај текст об ја вљу јем, не то ли ко и не са мо због апо стро фи-
ра них бив ших уред ни ка, већ да под се тим, опо ме нем све бу ду ће (и 
да на шње) љу де да се сва ки пре кр шај у љу ба ви и јед на ко сти (у на-
шим со ци јал ним од но си ма) осве ти, бр зо или кад-тад…

10) В. у књ. Огле ди, из да ње И. Ђ. Ђур ђе ви ћа, Са ра је во 1918, есеј „Рав-
но те жа. – По рав на ње. – Ком пен за ци ја“, 16.

11) Ра ич ко вић пи ше: „Био је ово тре ну так јед ног од мо јих нај ин те-
зив ни јих се ћа ња… као не ка ква син те за успо ме на на све оно што 
је до ве ло до мо га жи во та… Ме ђу тим успо ме на ма по ма љао се и 
огром ни ви дик са при ста ни штем у Ве ли ком Гра ди шту (за ви чај ном 
ме сту мо је мај ке)… пре ко Ду на ва… све до оних там них огра на ка 
Кар па та на ру мун ској стра ни… у дну хо ри зон та… И за ма гље на – и 
са да као и увек – успо ме на на мо ју род ну Не ре сни цу у под нож ју 
Хо мо ља… до ко је се још увек сти же пре ко јед ног др ве ног мо ста из-
над ре чи це Пе ка…“ (415)

12) „Мо жда ће за зву ча ти до ми шље но ако по сле све га што сам ис при чао 
ка жем (у об ли ку јед не са свим сло бод не ме та фо ре): мој пра ви и је-
ди ни за ви чај био је сва ки онај бе ли (још не ис пи са ни) па пир ко ји је 



133

Тре ба по што ва ти ту вр сту искре но сти (ка да је о за-
ви ча ју реч), али че му он да она пе сни ко ва фо то гра фи ја на 
кра ју спо ме ну те књи ге, сни мље на у Не ре сни ци?

Не мо гу да не ка жем на кра ју ни ово: вр ло је до бро 
што је из да вач об ја вио до ста фо то гра фи ја у овој књи зи: из-
ра зи на ли цу пе сни ка Ра ич ко ви ћа, у ра зним си ту а ци ја ма и 
при ли ка ма, из ра зи ти ји су на свој на чин од мно гих ства ри 
у овој књи зи…

(За вр ше но у уто рак, 13. ма ја 1997. го ди не, у Бе о гра ду)

БРШЉАН ОКО ГИМНАЗИЈЕ

Ове песме13 (Бршљан око гимназије, напомена М. Л.) 
на писане су током лета 1970. године, и почетком 1971. го-
дине. Оне су такве какве јесу, ја према њима имам дра-
гоцену временску дистанцу.

Лета 1970. године ја сам имао пуних 20 година. 
Био сам студент. Лето сам проводио у родном селу 
Ми шље но вац.

Ми смо већ тада били запустили део нашег имања на 
Па љевинама. Тамо је остао да живи деда Петар Лукић, са 
својом другом женом, коју смо зато што је била Влајна и 
никада није хтела да говори српски, звали „Дудула“. Петар 
Лукић је живео и проживео читав свој живот на Па ље ви-
на ма. Он је тамо имао најпространији посед, можда и чи-
та вих десетак хектара у комаду. Трампио је са својим бли-
ским рођацима земљу коју је наследио у Мишљеновцу за 
зе мљу на Паљевинама. На Паљевинама је он имао своје 

ле жао на мо ме сто лу… Са да ле ко ви ше уз бу ђе ња и пре да ва ња на ла-
зио сам се над не сен над ова квом обич ном хар ти јом… не го што се то 
зби ва ло са мо јим ула сци ма у род ну Не ре сни цу… Сен ту са Ти сом…и у 
Бе о гра ду…“
Ка да сам 1972. го ди не по слао по штом ру ко пис мо је књи ге Суд би на 
ра ба Ми ро сла ва, не уред ник Ра ич ко вић – о ко ме ни шта ни сам знао 
он да, већ пе сник Ра ич ко вић био је чо век у ко га сам се, не кри јем, 
на дао: на дао сам се да ће ме ба рем по зва ти, ако ми од би је ру ко-
пис, и ука за ти ми шта је то у ње му не ква ли тет но, ло ше, по чет нич-
ко, итд. Не ко је у том ру ко пи су, ко ји сам са чу вао, обич ном олов ком 
под вла чио сти хо ве о бре го ви ма – Ра ич ко вић, или Ми о драг Па вло вић, 
јер они су у то вре ме уред ни ци по е зи је у „Про све ти“?

13) Мо гу се по гле да ти у Ал ма на ху за жи ву тра ди ци ју, књи жев ност и 
ал хе ми ју (Бе о град, 1/1998, 426–430), или у пр вој књи зи Са бра них 
пе са ма М. Лу ки ћа – Бр шљан око мла до сти, Мо ба ров ин сти тут: За-
ве ти не, Бе о град 2002, 199 стр., 83–98).
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„планинско гнездо“, кућу и бачију. И породично гробље. 
Оно је било на једној падини окренутој Авали, на чистини, 
неких стотинак метара јужно од куће П. Лукића. Било је 
5–6 гробова, који су се видели кроз прозор Лукићеве куће. 
Сва насеља су била удаљена сувише, и сва сеоска гробља, да 
би се на њима укопавали (Каона, Кучево и Мишљеновац).

Све је било ту, на једном месту. Мене су као дете моји 
во дили на Паљевине, на бачију, или када су ишли да купе 
сено, или по дрва.

У нашем забрану извире Манастиричка река, која ни 
у годинама највећих суша не пресушује. У нашем забрану 
је било, поред горуна и букава, и много липа. Одлазак та-
мо – најчешће на запрежним колима – трајао је најмање 
два и по сата – био је доживљај.

Тамо грми јаче и страшније него у Мишљеновцу. Во-
лео сам да идем тамо.

Тог лета 1970. године, мој млађи брат је имао непуних 
три наест година – повео сам га са собом на планину, на 
Па ље вине. Око Ивањдана – тада је тамо, кад цветају липе 
– прелепо.

Тада је још увек била читава и велика бачија Черкеза. 
Ни смо преноћили на бачији Черкеза, већ код наших ро-
ђа ка Лукића. Тамо, и касније у Мишљеновцу, написао сам 
стихове и песме које су у Књижевности завршиле, нај ве ро-
ват није у кошу, а да их нико није ни погледао! И ја сам на те 
стихове временом заборавио. И никада их, највероватније, 
не бих ни потражио, да није било 26. априла 1997. године. 
Допутовао сам у родно место са синовима да будемо за 
Ускрс са мојим родитељима остарелим.

И једног дана, јер је било ведро, предложио сам ста-
ри јем сину (први разред гимназије, Димитрију) да одемо 
пе шке до Паљевина. Тамо више није било никога живог. 
Деда Петар Лукић и његова Дудула су умрли средином се-
дам десетих. Умро је и њихов син у Бечу, који се имања на 
Паљевинама и куће одрекао у корист своје млађе сестре 
Варадинке, која такође живи у Бечу (кућу је сазидала у 
равничарском селу Раброву). Невероватно: никог живог 
ни смо срели до Паљевина!

Са куће покојног Петра Лукића лопови су однели 
цреп, греде, летве и прозоре. Ограда око куће још стоји. 
Чак и кључ од куће! И цвеће – перунике. И ораси. Од велике 
ба чије Черкеза ни трага. Салаш покојног деда Миленка 
Лукића – сравњен са земљом. Чинило се да је нестало и по-
ро дично гробље паљевинских Лукића.

„Тата, ти си се то шалио? Све си измислио, а? Где је 
гробље?“
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Ушао сам у рушевине некадашње куће Петра Лукића, 
Ди митрије је шкљоцнуо „кодаком“, док сам кроз прозор 
покушавао да нађем гробље. Гробље је 1970. године било 
на јужној падини, испред шумице. Није га било!

Отишли смо да обиђемо наш забран и извор Ма на сти-
ри чке реке, затим лежали на трави под бескрајним небом 
на висоравни са које се виде величанствени ободи планина 
у даљини, и онда кренули натраг: путем којим смо дошли.

Буквици су почели да листају. Док смо ишли кроз бу-
к вик којим се завршава имање покојног Петра Лукића, 
Димитрије је одједном узвикнуо: „Тата, ено су! Гробови!“

Да, гробови су били у шуми, буквик се за последњих 
дв адесет и седам година померио педесетак метара на југ. 
Ту су били гробови покојног деда Пере, његове покојне 
же не из првог брака, његове покојне деце из првог брака, 
и из другог, као и гробови његовог оца, мајке, рођака, и 
Дудулин. Пренеразило ме је да те гробове нико, вероватно, 
није обишао за последњих двадесетак година!

Ни Димитрије ни ја нисмо били понели свеће да их 
запалимо. Чак нисмо начинили ни фотографију! Ти гро бо-
ви су осуђени на немар потомака. Међутим, они постоје, 
шу ма их чува, они су усред вечности.

Два и по сата нам је требало да се вратимо са пла-
ни не у Мишљеновац, и када смо сишли, ја сам у нашој 
Библиотеци, у соби у којој сам иначе рођен, 30. јуна 1950. 
године, потражио своје бележнице, и у њима сам нашао, 
оне песме које овде објављујем (у Аламанаху за живу тра-
ди ци ју, књижевност и алхемију /Београд/, 1/1998, на по ме-
на М. Л.), а које су завршиле у кошу часописа Књижевност 
то ком пролећа 1971. године.

Након оног што сам видео и доживео са Димитријем 
на Паљевинама, сматрао сам да треба да их обелоданим. 
Но, трагајући за тим песмама, нашао сам у једном од сво-
јих дневника (Инвентар бр. 7) и следећу белешку.14

14) „20. март 1972. – У мен зи у Сту дент ском гра ду, јед на од оних ста-
ри јих же на ко је та мо по слу жу ју и ко ју не по зна јем, нео че ки ва но ми 
ре че: Ви сте мно го ту жни, а? Што?
Збу ни ла ме је. Шта да од го во рим?
На мом ли цу у том тре ну ни је би ло ту ге. На про тив. Ја сам био до-
шао да оби ђем не ке сво је ко ле ге ко ји су ста но ва ли у Сту дент ском 
гра ду, ве се ле мом ке. Ми смо се и ру ча ју ћи ша ли ли. Па, ипак, ја 
сам био ту жан – же на је тач но по го ди ла. По че му? По очи ма? До-
ла зе ћи у Сту дент ски град, ја сам те ле фо ни рао ре дак ци ји „Књи жев-
но сти“. Се кре та ри ца – Све тла на Вел мар-Јан ко вић је би ла, на рав но 
љу ба зна. Ре кла ми је да је про чи та ла оно што сам по ну дио уред ни-
штву за об ја вљи ва ње и да јој се мо ји сти хо ви и пе сме до па да ју, али, 
тре ба да се још, као, кон сул ту је са Ива ном В. Ла ли ћем.
Не ве ру јем им! То су, ипак…“ (Сле де ре чи, ко је ни су за об ја вљи ва ње!)
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Непуну годину доцније, након што су бацили у кош 
сти хо ве које овде први пут објављујем после толико го ди-
на захваљујући понајвише околности да сам сачувао ко-
пи је својих рукописе, ја сам послао Књижевности нових 
де се так песама из моје збирке Судбина раба Мирослава, 
оног рукописа који ћу послати „Просвети“ крајем лета 
те 1972. године. Наравно, ништа од тога није објављено у 
Књи жевности.

Зар су ти стихови били толико лоши и невешти? 
Зар је Књижевност тада објављивала (када је реч о оним 
песницима који су рођени две-три године пре или по сле 
мене) – нешто боље?

Требало је да те песме објавим пре, док су били живи 
Ми шић, а нарочито Иван В. Лалић. Нису ми јасни, дакле, 
уред ни чки критерији уредника Књижевности, не могу ре-
ћи ни да су били строги. Ако нису, зашто су моје песме за-
врша вале у кошу?

Зато што нисам претходно прошао кроз неки од књи-
жев них салона? Што ме неко, од „угледнијих“ песника 
није проте жи рао? Или можда зато што је у Књижевности 
постојао „мо но пол“? Књижевни монопол.

Књижевни монопол су држала сва велика државна из-
да ва чка предузећа – „Нолит“, који су још пре револуције 
ство рили комунисти, „Просвета“ коју су одузели од на-
след ника Геце Кона и у којој су столовали као уредници 
пи сци које је ту довела Једина Партија преко својих вид-
љи вих и невидљивих продужених руку?

Почетком седамдесетих година књижевни живот је, 
по ред свега осталог, био обележен монополом великих 
издавачких предузећа.

В. Стевановић, Јосић, Савић – да не набрајам друге – 
обја вљивали су своје прве или друге књиге не код великих 
др жавних, већ код оних малих и алтернативних издавача.

Млади писци су били у незавидном положају, када је 
реч о објављивању њихових књига. Жалосно је да су све то 
заборавили и они писци који су то осетили на властитој 
кожи.

Почетак је 1971. године. НЕ, није виц! Студент сам 
Филолошког факултета у Београду – Група за југо сло вен-
ске и општу књижевност. Имам двадесет и једну годину и 
сти хове у рукопису. Одлучио сам да један избор песама 
по нудим београдској Књижевности.15

15) (Уред ни штво: Зо ран Ми шић, Све тла на Вел мар-Јан ко вић и Иван В. 
Ла лић. Од го вор ни уред ник: Зо ран Ми шић. Се кре тар ре дак ци је: 
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Два уредника „Нолита“, Мишић и Лалић, истовремено 
су и уредници „Просветиног“ часописа. Уреднике нисам 
познавао, нити ме је ко препоручио њима.

Једног дана, више се не сећам да ли је то био по не де-
љак, среда или петак, донео сам један свој циклус песама 
у редакцију Књижевности. Предао сам их секретару ре-
дак ције, љубазној Светлани Велмар-Јанковић. Она их је 
прелистала и рекла да навратим за неколико недеља: сти-
хове ће прегледати уредници и они ће одлучити о њиховој 
судбини. Вероватно је био почетак марта 1971. године.

Када сам следећи пут дошао у редакцију, секретарица 
је рекла да навратим неки дан касније, уредници имају 
много посла, они неколико бројева припремају унапред, 
да сачекам.

Долазио сам и трећи и четврти пут, и Светлана Вел-
мар-Јанковић је увек била љубазна.

Књижевност је излазила са малим закашњењем. Када 
сам, можда, пети пут свратио у редакцију Књижевности 
увек срдачна Светлана Велмар-Јанковић је рекла:

„Мирослав Мирко Лукић, је л’ тако беше? Дала сам 
уредницима Ваше песме, неке се и мени допадају, морате 
још сачекати…“

Када сам негде пред Ускрс 1971. године свратио у 
ре дакцију, Светлана Велмар-Јанковић ме је дочекала са 
осмехом: „Јесте ли видели нови број Књижевности? Об ја-
ви ли смо Вам коначно песме!“

Погледао сам је са чуђењем.
„Извините, на који број Књижевности мислите?“
„Па, на овај најновији!“
Била је то Књижевност бр. 3/1971.
„Ево!“
Ја сам тај број већ био прелистао у некој од књижара 

и тамо нису објављене моје песме.
„Како нису објављене? Ево, страна 229: Милосав 

Славко Пешић: Две песме!…“
„Али ја сам Мирослав Мирко Лукић!“
„Е, па, друже Лукићу, ја не знам! Ја сам Ваше песме 

дала уредницима, мораћете видети са њима…“
Није ми вратила рукописе песама, не знам ни како 

сам изишао из редакције. Као млад човек коме су изненада 
са неке терасе просули кофу помија на главу! (…)

Све тла на Вел мар-Јан ко вић. Ре дак ци ја при ма по не дељ ком, сре дом 
и пет ком од 13 до 14 ча со ва, Чи ка Љу би на 1/I, тел. 622–148. Ру ко-
пи си се не вра ћа ју)
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После толико времена, није потребна извесна 
сатисфакција Мирославу Лукићу, већ прибирање ствари 
да заузму положај против неодговорности и несавесности, 
против порока и бешчашћа.

Сваки уредник, без об зи ра ко он био и ка ко се звао, 
мо ра да зна да сва ки од би је ни ру ко пис и сва ка укло ње на 
књи га, про све ћу је свет, да сва ка ућут ка на или угу ше на реч 
од је ку је све том.16

Пре не ко ли ко го ди на, у есе ју Ар хив у осни ва њу17 до та-
као сам се од би ја ња ру ко пи са пе са ма мо је књи ге Пре о бра-
же ње и дру ге пе сме о кра љи ци Маб.18

Од би јен ми је и ру ко пис збир ке пе са ма До ма ћи па ук.19

16) „Уз ви ше ни за ко ни и све моћ све та про го не и ши ба ју из дај ни ка. 
Он упо зна је, да су ства ри уре ђе не ра ди исти не и до бро чин ства, и 
да ниг де у ши ро ком све ту не ма ни јед не шпи ље, где би се мо гао 
са кри ти ни тков и раз бој ник. Са мо нек се учи ни зло чин, и зе мља 
од мах по ста не про вид на као ста кло. Са мо нек се учи ни зло чин, 
зе мља се од мах об у че у сне жну одо ру, да би та ко по ка за ла траг, 
као што се по зна је у сне гу траг сва ке ја ре би це, ли си це, ве ве ри це и 
кр ти це. Из го во ре не ре чи не мо жеш опо зва ти, не мо жеш из бри са-
ти траг, не мо жеш диг ну ти ле стви це, а да не оста не ула зак или ма 
ка кав траг за про га ња ње ло по ва. Увек ис кр сне ма ка ква окол ност 
ко ја ће га осу ди ти.“ (Емер сон)

17) В. бе о град ски ча со пис Са вре ме ник, 30–31–32/1995, 110–113.

18) Од би јен је, ка ко у пи сму се кре та ра ре дак ци је Е. Ј. пи ше, јер – „по 
сво јим ква ли те ти ма ни је мо гао да уђе у наш из да вач ки план за 
1978. го ди ну. Ру ко пис Вам вра ћа мо.“ Об ја вио сам га, на кон што је 
од ле жао пу них осам на ест го ди на у мо јој фи јо ци у Злат ном Ра су-
ден цу (в. у књ. Ми ро слав Лу кић, Ар хив у осни ва њу, 1–2, За ве ти не, 
Бе о град 1996, 73–79, 93).

19) Уред ни ци „Но ли та“ 1978/79. су: Ни ко ла Бер то ли но, Сло бо дан Га ло-
га жа, Вас ко По па, Бо ри слав Ра до вић, Ми лош Стам бо лић, Јо ван Хри-
стић). Ру ко пис ми је вра ћен, без обра зло же ња, са пот пи сом се кре-
та ра Ла за ре ви ћа. Ни ка да ни сам са знао ко ји су би ли пра ви раз ло зи 
од би ја ња то га ру ко пи са: умет нич ки или иде о ло шки?
Са јед ним је ди ним уред ни ком, Вас ком По пом сре ди ном се дам де-
се тих, упо знао ме је сли кар Ми кан Ани чић, ко ји са да жи ви у Па-
ри зу: По па је умро. Ни је, на жа лост, би ло при ли ке да га упи там 
– због че га је ру ко пис До ма ћег па у ка од би јен.
Раз лог је мо рао би ти ванк њи жев ни, три ви ја лан. Чи та лац мо же 
про ве ри ти (у мо јој књи зи Зми ја чу вар ку ћа – као увод у прет по-
след њи ци клус ове књи ге, Кра љев ске ин сиг ни је, об ја вљу је се у це-
ли ни ру ко пис До ма ћег па у ка, по сле рав но 20 го ди на ча мо ва ња у 
фи јо ци!) је сам ли у пра ву или гре шим.
Мр тви, на рав но, не мо гу од го во ри ти на овом све ту. А жи ви, из гле-
да, не же ле?
Ра ич ко вић спо ми ње, уз гред, сво ја уред нич ка „раз ми мо и ла же ња“ 
са Па вло ви ћем, и – ни шта ви ше.
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*

Сва три пе сни ка – Ра ич ко вић, По па и Па вло вић би ли 
су ду ги низ го ди на уред ни ци по е зи је у нај у ти цај ни јим из-
да вач ким пред у зе ћи ма он да шњег вре ме на.

Ода би ра ли су ру ко пи се пе сни ка пре ма свом осе ћа њу, 
уку су и ме ри ли ма, и у том по слу, што је и при род но, гре-
ши ли, или – ако је то те шка реч (а чи ни ми се да ни је!) – 
не ке су пе сни ке „фор си ра ли“, а ру ко пи се дру гих пе сни ка 
су, ели ми ни са ли.

По сто ји та вр ста од го вор но сти, о њој је, до ду ше, де ли-
кат но го во ри ти и пи са ти.

Уред ни ци че сто про жи ве свој жи вот а да и не бу ду до 
кра ја све сни сво је од го вор но сти, „вред но сти“ оно га што су 
ели ми ни са ли, из овог или оног раз ло га.

Чи та ју ћи Ра ич ко ви ће ву књи гу Је дан мо гу ћи жи вот, 
осе ћао сам, мо рам при зна ти, из ве стан му чан от пор, јер – 
иако је Ра ич ко вић на по ста вље на пи та ња Мак си мо ви ћа, 
од го ва рао искре но, не што ми је увек не до ста ја ло у ње го-
вим од го во ри ма.

Па и у том Ра ич ко ви ће вом се ћа њу на Ми о дра га Па-
вло ви ћа и го ди не про ве де не „за јед но“ на „ода би ру ру ко пи-
са по е зи је“.20

Зар ни је да нас, по сле то ли ко го ди на, све јед но, ко је 
од био ру ко пис Суд би не ра ба Ми ро сла ва: Ра ич ко вић или 
Па вло вић?21

20) „Ми о драг Па вло вић и ја смо ‘ис пи сни ци’… (а то је за ме не био и 
је дан до дат ни ‘сте пен’ ви ше у овим од но си ма)… Ра ди ли смо у ре-
дак ци ји бе о град ске ‘Про све те’ ду ги низ го ди на за јед но… из ме ђу 
оста лог … баш и на ода би ру ру ко пи са по е зи је… По не кад смо се 
у овом по слу и ра зи ла зи ли у кри те ри ју ми ма…“ , ве ли Ра ич ко вић 
(256), од го ва ра ју ћи на сле де ће пи та ње Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа: 
„Да ли сте вољ ни да од го во ри те и на јед но пи та ње ко је је, мо жда, 
по ма ло и де ли кат но: ка ко су из гле да ли Ва ши од но си са пе сни ци ма 
Ми о дра гом Па вло ви ћем и Вас ком По пом?“ (255)

21) Те, 1973. го ди не уред ни ци „Про све те“ су иза бра ли ру ко пи се сле-
де ћих ауто ра и об ја ви ли их као књи ге (Еди ци ја Са вре ме на по е зи ја, 
ауто ри се на во де азбуч ним ре дом): Ра до мир Ан дрић, Бу на ри Ра-
до ша Мо дри ча ни на, 58 стр.; Је врем Бр ко вић, Бр ђан ска зе мља, 78 
стр.; Алек Ву ка ди но вић, Тра гом пле на и ко мен та ри, 119 стр.; Ма-
ној ле Га ври ло вић, Сун це и ко чи је, 35 стр.; Ми ло рад Ђу рић, Сун це и 
пре ци, 74 стр.; Сло бо дан Зу ба но вић, Ку па ти ло, 40 стр.; Кр сти во је 
Илић, Раз дор у слу ху ру же, 48 стр.; Да рин ка Је врић, Пре ва ре ни ти-
ши ном, 56 стр.; Ви то Мар ко вић, Удес, 51 стр.; Вук Ми ла то вић, Ве-
че ра мо спрам зве зда, 43 стр.; Бра ни слав Пре ле вић, Играч у ва зду ху, 
66 стр.; Дра ги ша Ра до са вље вић, Ба ја ли це, 60 стр.; Сло бо дан Ра ки-
тић, Зе мља на је зи ку, 106 стр.; Алек сан дар Се ку лић, Ве не ци јан ска 
ку гла, 50 стр.
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Јед ног пе сни ка ан то ло ги чар ски рад мо же да ри ва ти и 
да ру је бо га тим да ро ви ма. На кнад на чи та ња су му дри ја од 
све га, па и од нај му дри је на пи са не књи ге.22

Вре мен ска дис тан ца не тре ба да пла ши ни ко га: ако 
је не што по е зи ја, то с вре ме ном не гу би, већ – нај че шће 
– до би ја. За хва љу ју ћи вре мен ској дис тан ци, аутор пре ма 
оно ме што је на пи сао има мно го објек тив ни ји од нос, не-
го у да ни ма не по сред но што је за вр шио јед ну пе сму, или 
јед но де ло.

Са дис тан це од 25 го ди на, ја, да кле, пре ма Суд би ни 
ра ба Ми ро сла ва, имам ма ње бо ле ћив – објек тив ни ји од нос 
од не ка да шњих уред ни ка.23

Укуп но, да кле, че тр на ест пе снич ких књи га, пе сни ка раз ли чи тих 
ге не ра ци ја и сен зи би ли те та и не јед на ких ства ра лач ких мо гућ но-
сти, на око хи ља ду стра ни ца! Од то га, две књи ге су об ја вље не као 
пр ве књи ге ауто ра (Зу ба но вић, Ми ла то вић). Све те об ја вље не књи-
ге, а по себ но те пр ве две (уз гред бу ди ре че но, мла дих љу ди ко ји су 
„по ха ђа ли“ онај Па вло ви ћев курс пи са ња по е зи је), за вре ди ле су ве-
ћу па жњу од ру ко пи са Суд би на ра ба Ми ро сла ва. И од још сто ти нак 
ру ко пи са!

22) 1993/1994. го ди не, ка да сам ра дио на две ма ан то ло ги ја ма срп ске 
по е зи је 20. ве ка, ја сам се, по но во су срео, са еди ци јом Са вре ме не 
по е зи је „Про све те“ за 1973. го ди ну. Као уоста лом, и са мно гим дру-
гим еди ци ја ма ко је су об ја вљи ва ле по е зи ју срп ских пе сни ка, ли-
сто ви ма или ча со пи си ма, пра шња вим и за бо ра вље ним, у пе ри о ду 
је сен 1944. – је сен 1994. го ди не.
Са мо из јед не од тих књи га „Са вре ме не по е зи је“ (1973) „Про све-
те“ иза брао сам не што (из књи ге Бу на ри Ра до ша Мо дри ча ни на Р. 
Ан дри ћа). Ни сам то учи нио из ка при са! (Не ки од тих ауто ра за сту-
пље ни су пе сма ма из дру гих њи хо вих, бо љих књи га.)
Ти ме је, де ли мич но, што се ме не ти че, раз ре ше на ди ле ма око тих 
књи га.
Са да сам их чи тао, за бо ра вље не на по ли ца ма, као ан то ло ги чар, а 
1973. го ди не, као млад пе сник, као чи та лац, ру ко во ђен по ку ша јем 
да про ник нем у кри те ри је уред ни ка „Про све те“ при ли ком ода би ра 
ру ко пи са и – за што бих то пре ћу тао – да до ку чим за што су мој ру-
ко пис вра ти ли, од би ли, ели ми ни са ли?
По сао ан то ло ги ча ра је му ко тр пан, али и за ни мљив: он пру жа дру-
га чи је и све о бу хват ни је уви де у пе сни штво јед ног раз до бља. Да до-
дам, исти не ра ди, и сле де ће. У ко нач ном из да њу ан то ло ги је Не се-
би чан му зеј Плус ул тра (За ве ти не Плус ул тра, 6. из да ње, Бе о град 
2005), са мо су два пе сни ка о(п)ста ла од оних 14 из 1973, и то са 
пе сма ма из не ких њи хо вих дру гих, по то њих књи га!

23) На по жу те лим ко ри ца ма мо га ру ко пи са Суд би на…, не ко је на пи-
сао број 89, не ко у ре дак ци ји – и тај број си гур но зна чи број при-
сти глог ру ко пи са (при сти глих ру ко пи са те го ди не је ве ро ват но би-
ло пре ко сто ти ну – ето, то би мо жда би ла чи ње ни ца на ко ју би се 
уред ни ци мо гли с пра вом по зва ти: би ли су за тр па ни по ну ђе ним 
ру ко пи си ма, па им је је дан или на де се ти не – про ма кло?).
Мо гу се, на рав но, по зва ти и на свој ауто ри тет, „углед них пе сни-
ка“, на свој пе снич ки „ин стикт“? А мо жда су те го ди не мо гућ но сти 
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У Ср би ји су ду жи низ го ди на, као уред ни ци, у нај у-
ти цај ни јим из да вач ким пред у зе ћи ма (др жав ним, под кон-
тро лом вла сти он да шње, „Про све та“, „Но лит“) ра ди ла три 
нај и стак ну ти ја срп ска пе сни ка: По па, Ра ич ко вић и Па вло-
вић. Об ја ви ли су они, као уред ни ци, и ус пе ле ру ко пи се и 
књи ге, али су – фа во ри зо ва ли и оне пе сни ке ко ји до ла зе 
и ко ји се до не кле при бли жа ва ју њи хо вим пе снич ким кон-
цеп ти ма. Ти ме су дру ге, мо жда и не све сно, оне мо гу ћа ва ли.

„Нај ја че“ др жав не из да вач ке ку ће, тј. књи жев не ре-
дак ци је, би ле су за тво ре не, да не ка жем за ко ва не ек се ри ма. 
Има ле су мо но пол, друк чи је ре че но. Тек са по кре та њем 
бе о град ске Књи жев не ре чи24 и са ње ним де ло ва њем, тај мо-
но пол и та моћ су, на је дан пут, не до ве де ни у пи та ње, али 
не што се до го ди ло…

Ако не ког По па, Ра ич ко вић или Па вло вић ни су хте ли 
да об ја вљу ју у „Но ли ту“ и „Про све ти“, об ја вљи ва ли су га 
уред ни ци Књи жев не ре чи – имао је пра во да по сто ји и пру-
же на му је при ли ка да по сто ји…

О при ли ка ма књи жев ног жи во та се дам де се тих у Бе-
о гра ду ма ло има све до чан ста ва, и ни је те шко раз у ме ти 
за што…

Већ у пр вом бро ју, уред ни ци Књи жев не ре чи отво-
ри ли су вра та мно гим мла дим и не по зна тим пи сци ма 
да ју ћи им зна ча јан про стор. Та ко је та мо пр ви пут у пр-
вом бро ју штам па на и мо ја по ду жа „пе сма“ Суд би на ра ба 
Ми ро сла ва.25

„Про све те“ би ле да об ја ви са мо две пр ве књи ге? Ја сам, хтео не 
хтео, и са да на лик на не ког ко ји кру жи као ки ша око Кра гу јев-
ца: об зи ран пре ма уред ни ци ма, из по што ва ња пре ма њи ма као 
пе сни ци ма.
Али, хтео то ја или не хтео, ако ми је ста ло до исти не, по сто ји и 
је дан дру ги Об зир: ма и уза луд на бри га о оним ру ко пи си ма ко је су 
Ра ич ко вић и Па вло вић од би ли, вра ти ли по чет ком 1973. Они зна ју 
ко ли ко је вра ће но ру ко пи са: 75 нај ма ње, ако не и ко ју де се ти ну 
ви ше! Ко ли ко је оних од би је них пе сни ка, игром слу ча ја, са чу ва-
ло сво је ру ко пи се? Ко ли ко је оних, да нас, ко ји има ју сна ге да о то ме 
про го во ре јав но?
И тај дру ги об зир не ми ло срд но во ди чо ве ка, оног ко ји је са чу вао 
сво ју са вест, да се за ми сли и се ти и по но во чу је, ако мо же, „при-
мал ни крик“ угу ше них и од би је них ру ко пи са и књи га.

24) Апри ла 1972. го ди не не ко ли ко мла ђих књи жев ни ка из ве ло је 
„књи жев ни пуч“: Ср ба Иг ња то вић, Ми ли сав Са вић, Ви до сав Сте ва-
но вић, Гој ко Ђо го, Сло бо дан Ра ки тић: по кре ну ли су Књи жев ну реч 
ко ја је би ла отво ре на мла ђим пи сци ма, они ма чи је су ру ко пи се од-
би ја ли тзв. „ве ли ки из да ва чи“, ко ји су то би ли са мо по име ну.

25) Про мо ци ја пр вог бро ја овог ли ста бе ше у Удру же њу књи жев ни ка 
Ср би је. За сто лом су се де ли мла ди та да уред ни ци но вог књи жев ног 
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Књи жев на реч је уз бур ка ла та да жа бо кре чи ну на шег 
књи жев ног жи во та.

Да су осни ва чи и уред ни ци Књи жев не ре чи би ли ис-
трај ни ји и до след ни ји, сли ка на шег књи жев ног жи во та би 
из гле да ла не што дру га чи је.

Ни је мо је да се ба вим „тран сак ци ја ма“ ко је су не ки од 
уред ни ка Књи жев не ре чи вре ме ном на пра ви ли са не ким од 
уред ни ка ве ли ких из да вач ких пред у зе ћа, пре све га „Про-
све те“. Ја ви ше не мам илу зи ја. И ја не же лим да из вла-
чим све за кључ ке ко ји се, из све га што сам ов де на ба цао 
мо гу из ву ћи, не за то што не мам гра ђан ске и спи са тељ ске 
ку ра жи.

Ко га, осим Бо га, имам са да да се бо јим и шта је то 
што мо гу да из гу бим, са да по сле че тврт ве ка?

Шта је по ште ни је: ћу та ти о то ме ка ко су уред ни ци, 
ко ји су сте кли ви сок углед као пи сци, да ви ли као ма чи ће у 
ла во ру не ке од мла дих пи са ца? Фа во ри зу ју ћи сво је пу ле-
не, оне без о па сни је, без бој ни је?

Лаж је да је ла ко би ло оним мла дим пи сци ма ко ји су 
има ли да ра и ис ку ства да об ја ве књи гу…

(Ми ро слав Лу кић, Ка нал Фил тра I, Еди ци ја За ве-
ти не, Бе о град 2006–2007, 284 стр., 64–80, Са бра-

ни ра до ви, CD Ве чи ти чу де сни ко ре но ви, књ. 5)

ли ста и по кој ни Дра ган Је ре мић. Ја сам се део у пу бли ци, у дру гом 
или тре ћем ре ду. Дра ган Је ре мић је упу ћи вао за мер ке но вом уред-
ни штву. По ред оста лог, за ме рио им је што су ве ли ки про стор да ли 
са свим не по зна тим мла дим пи сци ма.
„По гле дај те ову стра ни цу: ауто ру пе сме ‘Суд би на ра ба Ми ро сла ва’ 
да ли сте ско ро чи та ву стра ни цу ве ли ког фор ма та!“ Са вић је ин те-
ли гент но из нео про тив ар гу мен те Д. Је ре ми ћу: „Мла ди пи сци не-
где мо ра ју по че ти. Ви не ка же те да ли су ти сти хо ви ло ши или не, 
да ли су те при че ло ше или не…“
„Али мо лим Вас, ко је тај Лу кић? Да ли сте му про стор као ка квом 
већ афир ми са ном пи сцу.“ Д. Је ре мић је био уред ник Књи жев них 
но ви на. Тај дух Д. Је ре ми ћа био је при су тан и у ре дак ци ја ма тзв. 
ве ли ких др жав них из да ва ча.
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М. Л. БЕЛАТУКАДРУЗ

ГРАЂАЗАПРЕВРЕДНОВАЊЕ:
СВЕДОЧАНСТВА,ОПОМЕНЕ

На по ме не уз тек сто ве                                                     
Ла за ре ви ћа, Мла де но ви ћа и Лу ки ћа

Два де се ти век се за вр шио – пре де сет го ди на! Ка да је 
реч о кул ту ри и по е зи ји ства ра ној то ком тих сто го ди на, 
не до вољ но зна мо. Не ма мо ни до вољ но ква ли тет них ан то-
ло ги ја, мо но гра фи ја о по је ди ним пе снич ким опу си ма, о 
по је ди ним књи жев ним или пе снич ким гру па ци ја ма. На 
пр сте би се обе ру ке мо гли из бро ја ти ва ља ни ји есе ји – ту-
ма че ња по је ди них пе са ма по је ди них пе сни ка. Са ми жи ви 
пе сни ци, ко ји то за и ста је су, чи не нео про стив грех што ни-
шта не чи не: што не ту ма че прет ход ни ке. Јер они тре ба 
да да ју до бар при мер. Они ко ји су уме ли, до и ста уме ли, да 
са ста ве јед ну пе сму, је дан ва љан ро ман, по е му, дра му, зна-
ју да их ва ља но и ра ста ве. Киш је то ле по по ка зао. Жи ви 
пе сни ци, до и ста, ко ји су уз то до би ли и ши ро ко књи жев но 
обра зо ва ње, не тре ба да че ка ју ви ше ни је дан је ди ни дан не-
ка кву ми лост од офи ци јел не књи жев не кри ти ке. 

Срп ска књи жев ност раз ви ја ла се у не при род ним усло-
ви ма то ком 20. ве ка. Ви на вер је у јед ном од сво јих пред-
рат них есе ја то ле по и ар гу мен то ва но из нео на ви де ло. 
Исти ни то. И та не при род ност се ре флек ту је и да нас. („У 
те ме љи ма да на шњи це ле же све исти не и за блу де, вред-
но сти и гре шке и свих ње них ју че ра шњи ца. Да нас је са мо 
јед на стра на људ ске исто ри је“, пи ше Ла за ре вић.)

То, ди рект но и ин ди рект но, по твр ђу ју, и, ов де, ода-
бра ни и пре штам па ни тек сто ви, а још ви ше жи вот не и 
књи жев не суд би не Ла за ре ви ћа, Мла де но ви ћа, Лу ки ћа…

Да ли је би ло још та квих слу ча је ва, слич них, или го-
рих по по сле ди ца ма, и по ауто ре и по срп ску књи жев ност? 
Сме ли ви ше да се о то ме ћу ти? Шта да нас зна чи ћу та ти о 
кра ђи де ла и са у че шћу у тим кра ђа ма?… О осу је ћи ва њу, 
на овај или онај на чин, и по сва ку це ну.

Ли ти ја исто ри је је стра вич на! Срп ска књи жев ност за-
гли би ла се у ду бо ко бла то би ро крат ске књи жев но сти, на-
мет ну те књи жев но сти, на мет ну тих љу ди. 

Ако се да нас, упор но, и де це ни ја ма по сле по ста вље них 
оправ да них зах те ва за пре вред но ва ње у срп ској књи жев но-
сти још увек ни је од ма кло да ље од би ро крат ске инер ци је и 
ћу та ња, шта то мо же дру го да зна чи осим – да ни дру штво 
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срп ско, а ни оно што на зи ва ју са вре ме на срп ска књи жев-
ност, па и кул ту ра, ни је још увек спрем но за су о ча ва ња, 
ко ја су не из бе жна и ну жна, ма ко ли ко би ла бол на?

Да ни ло Киш ова ко за вр ша ва свој час ана то ми је – ма ја 
1977. го ди не у Бе о гра ду – пре 33 го ди не: те шким ре чи ма о 
ста њу срп ске књи жев не кри ти ке, глу ве и сле пе, пот ку пље-
не и пот ку пљи ве, оп ту жу ју ћи је да ша ла бај зер ске, не пи сме-
не, не у ке, ла жне, ди ле тант ске тво ре ви не про гла ша ва узо-
ром мла дим пи сци ма и ка но ном при по ве дач ке умет но сти! 
Тај су коб Да ни ла Ки ша, и ње го ва од бра на, и слу чај, па ра-
диг ма ти чан је, да ка ко, као и слу ча је ви Бран ка Ла за ре ви-
ћа, про фе со ра Мла де но ви ћа и М. Лу ки ћа. Киш пи ше да је 
„код нас бу ја ла је ре ми ћев ска кри ти ка као ко ров“, а то је, 
да ка ко, де ли мич на исти на. Пот пу ни ја је исти на – ко нач но 
обе ло да ње на тај на ду го ве ког про фе со ра Мла де но ви ћа.

„У го ди ни ка да сам об ја вио књи гу Нео бја вље не пе сме 
Ву ка Ка ра џи ћа (2004), још ми ли је ми је би ло ка да ме је 
ака де мик Ми ро слав Пан тић, пред ло жио за Ву ко ву на гра-
ду 2004. го ди не. Ни сам је до био – ис по ве да се про фе сор 
Мла де но вић ко ле ги и про фе со ру С. Га ро њи – јер је ису ви ше 
мно го бив ших сту де на та Ве ли бо ра Гли го ри ћа и Во ји сла ва 
Ђу ри ћа за у зи ма ло по ло жа је у жи ри ји ма и управ ним од бо-
ри ма, и од лу чи ло дру га чи је (истицање М. Л. Б.). Та ко ми 
је оне мо гу ће но да до би јем и Ву ко ву на гра ду (што сте ме 
пи та ли), за ко јом ја не жа лим, као ни за члан ством у Ака-
де ми ји, али ће не у мит ни суд исто ри је осу ди ти све оне што 
до ко пав ши се не мо рал ним сред стви ма од го вор них ду жно-
сти ко је су им по ве ре не, ни су их са ве сно вр ши ли.“ Ка да 
по гле да те спи сак име на на ших са вре мени ка, из да ва ча, 
уред ни ка и иних, ко је по и мен це у свом ин тер вјуу про зи ва 
про фе сор Мла де но вић, ви де ће те ка кво је то чу до ви ште, 
ка кав му тант на ше књи жев но сти, на ших при ли ка, на ше 
кул ту ре, на шег из да ва штва… Срп ске офи ци јел не кри ти ке 
и срп ске би ро крат ске књи жев но сти. Не, ни су па ле књи-
жев не вред но сти и есте тич ка ме ри ла са по кој ним Д. Је ре-
ми ћем са мо… Киш је про пу стио при ли ку да за дре ду бље 
и ка же ши ре ства ри о го ру ћим про бле ми ма срп ске књи-
жев но сти, пре пу стио је не ка квим бу ду ћим исто ри ча ри ма 
„да об ја сне, из јед не вре мен ске пер спек ти ве и са дис тан-
це, ка ко је и за што до шло до овог и ова квог па да у уку-
си ма и вред но сти ма. Да ис пи та ју за што се на ша кри ти ка 
да ла кон та ми ни ра ти овом је ре ми ћев ском есте ти ком ки ча 
и да по тег ну мо рал ну од го вор ност кри ти ча ра због њи хо вог 
ћу та ња и њи хо вог са у че сни штва! Да утвр де ште ту ко ја је 
та је ре ми ћев ска кри ти ка на не ла на шој ли те ра ту ри.“ Ка да 
да нас чи та те све до че ње про фе со ра Мла де но ви ћа, ва жног 
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све до ка, пр вог на шег про фе со ра ко ји је од бра нио док то рат 
о Скер ли ћу пред Дру ги свет ски рат, и ка да по ми сли те на 
сва чу до ви шта са вре ме не срп ске књи жев но сти, и све те му-
тан те ко је је за со бом оста ви ла гли го ри ћев шти на и слич ни, 
ви не мо же те не ви де ти да је Бран ко Ла за ре вић тач но утвр-
дио су шти ну оно га што је рак-ра на срп ске књи жев но сти.

„Нај ма њи от пор – то је на ша про шлост. И то је са-
да шњост, и то  је су тра шњи ца. Та ква је дра ма људ ске 
исто ри је…“

Али, 20. век се ов де још увек ни је за вр шио, ни ти ће, до-
кле год се при кри ва ју исти не, и до кле год се на ши – не при-
јат ни гња ва то ри кри ти ча ри (ка ко је во лео да се на ша ли Па-
унд) – ба ве ти ме да праћ ка ма га ђа ју сло но ве, а ха у би ца ма 
мра ве. Мно го је ди рект них и ин ди рект них уче ни ка Гли го ри-
ћа. За ми сли те тог про фе со ра уни вер зи те та ко ји пре да је по 
ру ко пи су ко ји је украо – на већ опи са ни на чин! – и за ми сли-
те истог чо ве ка не што ка сни је као пред сед ни ка нај ва жни је 
срп ске на уч не и умет нич ке ин сти ту ци је!...Ка ко су се ов де 
пра ви ле књи жев не и на уч не и дру ге ка ри је ре у 20. ве ку… 
Тзв. Нај и стак ну ти ји пи сци и кри ти ча ри 20. ве ка око исти не 
кру же као ки ша око оног срп ског гра да зна те већ ког!

Ми смо има ли мно го кри ти ча ра, али ко ли ко је њих 
оправ да ло сво је по сто ја ње?

Из бе га ва ње пре вред но ва ња оби ће се и већ се оби ја о 
гла ву срп ске књи жев но сти. Књи жев ној кри ти ци, по го то-
ву оној ко ја има при бе жи шта на срп ским уни вер зи те ти ма, 
ста ло је да се ба ви ва жним и глав ним ства ри ма. Та ко смо 
не дав но мо гли да про чи та мо у ти ра жним днев ним но ви на-
ма, при ли ком до де ле јед не књи жев не на гра де про фе со ру 
уни вер зи те та и кри ти ча ру, не за књи гу ко ју је на пи сао, не-
го за то што ни јед ну књи гу ни је об ја вио по след њих два де-
сет го ди на, а ипак је ус пео да ути че као кри ти чар! То чу до 
је мо гу ће са мо на бр до ви том Бал ка ну и у зе мљи у ко јој је 
исти на и пра ва књи жев ност де се та ру па на сви ра ли… Та-
кви кри ти ча ри, уред ни ци – на мет ну ти, тре ба да бу ду укло-
ње ни као ште то чи не, као што им је и пре те ча био. Или 
ако су упор ни и твр до гла ви, не ка по слу ша ју Езру Па ун да, 
при бе га ва ју ћи „не ким неваж ним, спо ред ним сред стви ма, 
от кри ва ју ћи и скре ћу ћи па жњу „на за ни мљи ве ства ри ко је 
би ина че про шле не за па же не“…

Ми смо ода бра ли тре ћу мо гућ ност ко ју Па унд пред-
ла же: да сво ју де лат ност до пу њу је мо из гра ђи ва њем од вод-
них ка на ла ко ји ма ће мо от пре ми ти от пат ке што гњи ју 
у бли зи ни пра вих тво ре ви на; ти от па ци се без пре стан ка 
го ми ла ју, а над одр жа ва њем уста ја ло сти бди ју ака дем ске 
уста но ве, ужи ре не из да вач ке ку ће, или њи хо ва је ди ње ња...
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Душан СТОЈКОВИЋ

ПИТАЊА(ЧУЂЕЊЕМИЗАЗВАНА)ЗА
(ПРЕ)ВРЕДНОВАЊЕНАШЕКЊИЖЕВНОСТИ

Чо век је упит но би ће. Про пи ту ју га дру ги. Про пи ту је 
га жи вот. По ла же ис пит пред смр ћу. Пи та се, не пре ста но се 
пи та сам. Пи та ња мо гу би ти пра ва или ла жна, јед на ко као 
што су та кви и од го во ри ко ји се на њих не да ју. Чак и не да-
ти од го во ри мо гу се, ду хов ним ма чем, пре се ћи на две по ле: 
ла жну и пра ву. Жи ве ли смо, и ка да је о на шој књи жев но сти 
и ка да је о раз ми шља њу о њој и ње ном ту ма че њу реч, ве о-
ма ла год но. Као да смо у не кој књи жев ној зе мљи дем бе ли-
ји. Или се ни смо пи та ли уоп ште, или смо на мо гу ћа пи та-
ња, по ста вља на и под ра зу ме ва на, са мо од ма хи ва ли гла вом.

Бра ни че во на ста вља са ан ке та ма ко је ну де мо гућ ност 
да се ка же не што што до да нас, из нај ра зли чи ти јих раз ло-
га, ка за но ни је би ло, јед на ко као и да по ста ви мо пи та ња 
на ко ја би нео п ход но би ло да ти од го вор е да би смо са гле-
да ли век ко ји је већ за на ма, али, на жа лост, и оне ко ји 
су већ по ста ли дав но про шли а да ми у ће ме ри ма но си мо 
као ла жну по пут ни ну (ква зи)исти не, не и сти не на ко ји ма 
се те ме љи, за пра во то бо же те ме љи, на ша ми сао о књи жев-
но сти и чи та ва на ша по гре шно кон стру и са на, из ми шље-
на, нео сми шље на, не про ту ма че на, ис тум ба на тра ди ци ја. 
Овај пут по ста ви ће мо и се би (од го во ре зна мо, мно ги се из 
са мих пи та ња мо гу „про чи та ти“ иако и об ја шње ње за што 
је до то га до шло и ка ко би се од го вор про ту ма чи ти мо гао 
да ти оста ју за не ко дру го – на дам се, ско ра шње – вре ме) и 
дру ги ма си ја сет пи та ња (не ка их бу де 101; за што се ми не 
би смо по и гра ли број ка ма, ако се не ко дру ги то ли ко го ди-
на већ игра и по и гра ва са чи та вом на шом књи жев но шћу и 
на шим ра зу мом и на шим си сте мом вред но сти). Ста ли смо 
пред огле да ло и ви де ли ка ко су и они ста ли пред ње га, али 
се они ви де на шим очи ма она кви ка кви су од у век би ли – 
го ли, а да то га не же ле да бу ду све сни, за ми шља ју ћи ка ко 
их скри ва ју рас ко шне одо ре пу не ла жног сја ја. По мо зи мо 
им да се она же.

Ево, да кле, нај зад, пи та ња:
1.  Хо ће мо ли при зна ти да – ка да је о сред њо ве ков-

ној на шој књи жев но сти реч – има мо бар дво ји цу свет ски 
зна чај них пе сни ка, ди ја ме трал но су прот них: До мен ти ја на 
и Те о до си ја и да опре де љи ва ње за јед ног или дру гог ни-
је са мо ствар игре, већ је у исти мах и из бор из ме ђу два 
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раз ли чи та мо де ла: „ба рок но“ раз и гра ног, ре че нич но опој-
ног и ствар но сног, „ре а ли стич ког“?

2. Ка да ће мо по ста ти све сни чи ње ни це да До мен ти јан 
спа да у де се так нај зна чај ни јих свет ских пи са ца до ба у ко-
јем је пи сао и да – из у зме мо ли Ма ри на Др жи ћа – ни ка да 
пре или ка сни је та ко ви со ко ко ти ра ног пи сца – и по ред 
не сум њи ве вред но сти њи хо вих ли те рар них оства ре ња – 
има ли ни смо?

3. Ка да ће мо ко нач но схва ти ти да се на ша пра ва сред-
њо ве ков на по е зи ја, осим ка да је о Ди ми три ју Кан та ку зи ну, 
Де спо ту Сте фа ну Ла за ре ви ћу и још не ко ли ким рет ким пе-
сни ци ма и пе сни ки ња ма, ба рем јед на ко, на ла зи у Ср бља ку 
као и у по хва ла ма на ших сред њо ве ков них жи ти ја?

4. Је смо ли то ли ко ду хов но бо га ти да мо же мо ола-
ко за бо ра ви ти, нa при мер, јед ног Ди ми три ја Бог да но ви-
ћа, ње го во при ре ђи ва ње Ср бља ка и Исто ри ју ста ре срп ске 
књи жев но сти?

5. Мо же ли се, сме ли се, при бе ле жи ти ка ко је че твр та 
По пи на ан то ло ги ја Ју тро му дри је књи га ко ја мо же уз бок 
да се ста ви три ма ра ни јим, за ње го ва жи во та об ја вље ним 
у по не че му и пре врат нич ким, са свим на тра гу над ре а ли-
стич ких – Бре то но ве цр ног ху мо ра или Ма би је вог Чу де сног 
огле да ла – ан то ло ги ја, иако у њој на пад но не ма нај ве ћег 
пра вог пе сни ка (одва ја мо га од ка нон ских ду хов них пе-
сни ка по пут До мен ти ја на или, по себ но, Те о до си ја) чи та ве 
срп ске сред њо ве ков не срп ске по е зи је – Ди ми три ја Кан та-
ку зи на? По на ма, та ан то ло ги ја има ла би свој пан дан у ан-
то ло ги ји са вре ме не срп ске по е зи је ко ја би би ла ли ше на и 
јед ног је ди ног По пи ног сти ха.  

6. Хо ће мо ли се „по кло ни ти“ чи ње ни ци да је Осман 
Џи ва Гун ду ли ћа је дан од два де се так нај зна чај ни јих епо ва 
свет ске ли те ра ту ре уоп ште или ће мо на ста ви ти не у те ме ље-
но, па па гај ски да по на вља мо ка ко је у пи та њу пре ва зи ђен 
и до са дан спев, као да у истом сми слу Бо жан стве на ко ме-
ди ја, Осло бо ђе ни Је ру са лим или Фа уст до сад ни ни су да на-
шњој, епо ви ма и еп ском нео би клој, чи та лач кој пу бли ци?

7. Ка да ће мо пре ста ти да да је мо не по тре бан „по пуст“ 
мно го број ним ду бро вач ким ли ри ча ри ма и ко нач но схва-
ти ти да у њи ма (нпр. у Ши шку Мен че ти ћу, Џо ру Др жи ћу, 
Џи ву Бу ни ћу) огром не, не за о би ла зне пе сни ке на ше по е-
зи је има мо?

8. За што Па вић ни ка да ни је про бао да од го во ри на 
мно го број не су ви сле при мед бе Ђор ђа Три фу но ви ћа и Јо-
ва на Де ре ти ћа по ко ји ма је бит но „пре у ре дио“ ли те рар но 
де ло Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа? Шта је у књи зи 
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Цр ни би во у ср цу Вен цло ви ће во, шта Вен цло ви ће во Па ви-
ћем, а шта – са мо – Па ви ће во?

9. До си теј или Вук или До си теј и Вук два су, сва ка ко 
са свим раз ли чи та пи та ња и ни по што ни је све јед но за ко-
је од њих ће мо се опре де ли ти? Не та ко рет ко, пред ност 
је да ва на пр вом, а при том смо се го то во по пра ви лу, да 
не на пи ше мо по мо ра њу, опре де љи ва ли за дру гог. До си-
теј је био на у мио да Евро пу до ве де на ма та ко што ће ње не 
злат не ми сли и вр сна де ла про пу сти ти кроз наш фил тер, 
а Вук је био склон да нас при бли жи Евро пи та ко што ће 
на њен књи жев ни сто по да стр ти на ше усме не умо тво ри не, 
пре све га еп ске пе сме, да би она (у)ви де ла ка ко и ми ко ња 
за тр ку има мо. До си те јев кон цепт је под ра зу ме вао ду го-
тра јан про цес и бру ше ње на шег кри ти чар ског дур би на јер 
ми смо по ста ли ти ко ји ће про це њи ва ти шта нам, ка да и у 
ко јим ко ли чи на ма, тре ба, а дру ги је био ри зи чан јер сва ког 
го ста за три да на до ста, те је на ша усме на по е зи ја по сле 
слав не оп ход ње Евро пом по ста ла пе снич ки сур ви вал. Ни 
пр во ни дру го ни је би ло је ди но, те би, ве ро ват но, мно го 
бо ље би ло да смо се одав но још опре де ли ли за не ко тре ће, 
мо жда је ди но пра во, ре ше ње. 

10. До кле ће (ево већ де се тог из да ња те – ка ко се твр-
ди – зна ме ни те –  књи ге) Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва 
Ми о дра га Па вло ви ћа до но си ти – и по ред сил них упо зо ре-
ња Здрав ка Кр ста но ви ћа – ро го бат но ис тум ба не и окља-
штре не сти хо ве пе сме „Пе сна о го зби 1807“ Па вла Со ла-
ри ћа, без ика кве на по ме не да је у пи та њу од ло мак а не 
чи та ва пе сма, и то од ло мак ко ји је во љом при ре ђи ва ча ан-
то ло ги је по стао чи та ва пе сма: у „ори ги на лу“ пе сма има 35 
стро фа, а Па вло вић се „од лу чио“ за са мо осам и то: 6, 7, 
14, 20, 24, 25, 34 и 35.

11. За што се и Ми о драг Па вло вић у по ме ну тој ан то-
ло ги ји, и мно ги још про у ча ва о ци на ше усме не ли ри ке ко ји 
су му прет хо ди ли или су на ње го вом тра гу, по на ша ју – не 
твр де ћи екс пли цит но то, али до но се ћи од лом ке из ње го-
вих пе са ма, за пра во из јед не је ди не – „По че так бу не про-
тив да хи ја“ – ка ко је Фи лип Ви шњић зна ме ни ти ји усме ни 
пе вач од Стар ца Ми ли је, ка да је ви ше не го очи глед но да то 
ни по што ни је тач но?

12. Ка да ће мо нај зад схва ти ти да не по сто ји ве ли ка 
че твор ка срп ске ро ман ти чар ске по е зи је, већ ве ли ка ше-
стор ка (Ко дер је не сум њи во је дан од нај зна чај ни јих пе-
сни ка срп ске по е зи је уоп ште, а ме ђу ве ли ким срп ским ро-
ман ти ча ра ма – ако ње го ву по е зи ју тре ти ра мо као зна чај ну 
по е зи ју – мо ра да се обре те и Пе тар Пре ра до вић)?
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13. Мо же ли се мир но пре ћи пре ко чи ње ни це да Ми-
о драг Па вло вић –  под сме ва ју ћи се у брк чи та вој пле ја ди 
на ших мо дер них про у ча ва ла ца по е зи је све сних да у Ко де-
ру има мо пе сни ка ка квог рет ко ко ја по е зи ја ње го ва до ба, 
ако ико ја, има – уно си у на ре че ну сво ју Ан то ло ги ју са мо 
два ње го ва сти хуљ ка (Ја у ал фи, а ал фа у Сло ву, / А Сло во 
у ЈА, у мом ср цу сја) из Ми то ло ги ја, а не чи та ву пре гршт 
ње го вих пе са ма ко је је су, ка да је о је зич кој по е зи ји на шој 
уоп ште реч – а та и та ква по е зи ја спа да у нај зна чај ни је 
„гра не“ чи та ве на ше ли ри ке, ако ни је упра во ње на нај зна-
чај ни ја „гра на“ – не за о би ла зне пе сме?

14. Тре ба ли оћу та ти став ко ји из но се не ко ли ки, ина-
че зна чај ни, про у ча ва о ци на ше по е зи је по ко ји ма је Ко дер 
пре све га бо ле стан чо век ко ји је сво је сти хо ве бо ле шћу са-
мом ис пе вао? И да је та ко, а ни је –  па шта? Не ки, мо гу ће 
и је дан од про у ча ва ла ца ње го вог де ла, ни су у ста њу да се 
до ви ну ни до ци гло јед ног Ко де ро вог сти ха. За мно ге пе-
снич ке ма це срп ско га сти ха, Ко дер је пра ви ти гар.

15. За што се Па вло ви ће вој ан то ло ги ји ко ја је ре ле-
вант на и зна чај на чи ње ни ца на шег књи жев ног жи во та, не 
„су прот ста ви“ дру га не ка ан то ло ги ја –  јед на ко за хват на и 
зах тев на – ко јом би се по ка за ло дру го ли це (мо гу ће пра во? 
мо гу ће са мо дру го ли це, по ред пр вог ко је она – евен ту-
ал но – је сте) у ко јој би вред но сна хи је рар хи ја при сут них 
пе сни ка из гле да ла бит но дру га чи је?

16. До кле ће мо да ва ти пред ност Ду чи ћу у од но су на 
Ра ки ћа? Хо ће мо ли схва ти ти да су у пи та њу два „мо де-
ла“ пе сни ко ва ња, и да је, уз то, дру ги пе сник окон чао сво-
је де ло – као што је то ура дио и На ста си је вић – за сво га 
жи во та, ства ра ју ћи за тво ре ну, ко нач ну књи гу и успе ва ју-
ћу сја јем сво јих ан жамб ма на да по ка же ка ко пе сма мо же 
– пар на со вач ки – по ста ти де ло ко је се мо же тре ти ра ти и 
као оства ре ње ко је при па да не ким дру гим, и њи ма јед на ко 
вред но, умет но сти ма?

17. До кле ће мо Скер ли ће ве гре шке тра жи ти та мо где 
их не ма, или се ве о ма ла ко мо же от кри ти за што је због 
њих до шло, а не та мо где их не сум њи во има и ни су ис пра-
вље не ни до да нас? Оп ште при хва ће ни су и Дис и Иси до ра 
Се ку лић, ис прав ни је вред но ва ни Ла за Ла за ре вић и Си мо 
Ма та вуљ, али су и да ље не про чи та ни Дра гу тин Илић и Ла-
зар Ко мар чић.

18. Ка да ће мо нај зад по ста ти све сни чи ње ни це да 
су ли те рар на оства ре ња (не сва; она ко ја спа да ју у на уч-
ну фан та сти ку) Дра гу ти на Или ћа и Ла за ра Ко мар чи ћа, 
пре врат нич ка, жан ров ски и те мат ски аван гард на и ка да 
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је европ ска књи жев ност у пи та њу, мо ра ју па жљи ви је иш-
чи та ти и сме сти ти у кор пус срп ске ли те ра ту ре она ко ка ко 
сво јим вред но сти ма ите ка ко за слу жу ју? Исто ва жи и за чи-
та ву ли те рар ну стру ју из ње про ис те клу и до да нас до те клу.

19. Је смо ли све сни ка ко је пси хо ло шки ис тан ча на, 
сим бо ли ма пу на, ван ред ним и ду бо ким, ар хе тип ским али 
и ме та фи зич ким, сли ка ма кр ца та но ве ли стич ка про за Ла-
зе Ла за ре ви ћа про за ко ја се мо же ста ви ти уз бок оној ко ју 
је ства рао ве ли ки Ан тон Че хов? Ка да ће мо на пи са ти ко-
нач но ка ко Ла за Ла за ре вић спа да у де се так нај бо љих пи-
са ца ко је смо уоп ште има ли? Та кви су до ви под ра зу ме ва ју 
ме тла ње у ро ђе ној ли те рар ној ку ћи, а ми, на жа лост, као 
(или без овог као) да не ма мо ни ме тлу, ни кри тич ког ме-
тла ра, а – бог ме – ни са гра ђе ну књи жев ну ку ћу.

20. Хо ће мо ли иш чи та ти Си му Ма та ву ља ка ко ва ља и 
по ку ша ти да схва ти мо да у ње му, као и у Сте ва ну Срем цу, 
има мо про зне ва ри јан те на ших Пе соа, пи сце спо соб не да 
пи шу јед на ко вред но, без ика квих пси хо ло шких или је зич-
ких про ма ша ја, о раз ли чи тим, по не кад и сту бо ком раз ли-
чи тим, сре ди на ма? 

21. Ко нас бом бар ду је исти на ма о кла си ци ма? Ко су 
уоп ште кла си ци на ше књи жев но сти? Да ли нам је по треб-
на ли ста кла си ка? Ни смо ли мо жда ма ло за ка сни ли ка да је 
о ње ном пра вље њу реч? Или та кве ли сте не ма е да би сва-
ко, и онај ко се раз у ме и онај ко то не зна, мо гао да са чи ни 
сво ју? При ват ну. И да ма ше њом.

22. Хо ће мо ли са тро на по ме ри ти ла жне ве ли чи не? 
Ко ли ко је вре ме на по треб но да се утвр ди да су не ки то бо-
жњи пе снич ки бар до ви обич ни пе снич ки тан ту зи?

23. Да ли је ле ност од ли ка са мо на ших кри ти ча ра? 
Има ли игде у све ту оних ко ји се кри ти ча ри ма на зи ва ју а 
да, у при ват ним раз го во ри ма до ду ше, но то се из њи хо вих 
тек сто ва ите ка ко ви ди, при зна ју да књи ге о ко ји ма пи шу 
ни су ни про чи та ли? Не ка да чак ни ри ту ал но до дир ну ли.

24. Је сте ли на ша књи жев на исто ри о гра фи ја, као и 
на ша књи жев на кри ти ка уоста лом, пре све га пре пи си ва ње 
и по на вља ње го то вих, ба ја тих су до ва, или та кав по сту пак 
са мо до ми ни ра, те се сто га не до вољ но уоча ва ју от кри ва-
лач ки и пре крет нич ки по ку ша ји?

25. Да ли се и ка да је о ли те ра ту ри реч, као и ка да је 
то са ре ал ним жи во том слу чај, по на вља ње не и сти на пре-
тва ра у (ква зи)исти ну ко ја се као не и сти на не оспо ра ва? 
До кле ће мо по на вља ти не ке чи ње ни це кри во их ин тер-
пре ти ра ју ћи? Ако је Ва си љев хтео сил но же лео у вој ску да 
оде, та вој ска не би би ла на ша.
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26. Ако се мо же мо сло жи ти бар да је два де се ти век 
окон чан и ка да је у пи та њу по е зи ја, хај де да про ба мо да се 
до го во ри мо ко ли ко – по ло ги ци ства ри –  зна чај них (ве-
ли ких?) – срп ских пе сни ка нам је он на мрео? Два де сет, 
три де сет, че тр де сет? Те шко ви ше! При у пи тај мо се ко ја су 
– ме ђу сил ним име ни ма ко ја се и да ље ву ку и про вла че по 
ста рач ким и ма ло крв ним, ста рач ко ма ло крв ним, пе снич ки 
бес крв ним бо ље,  ан то ло ги ја ма – њи хо ва име на? Спи сак 
на сре ду! А он да, тра гај мо за њи хо вим пе сма ма? Ни је ли, 
нор мал но, при у пи тај мо се да се ипак од пе са ма кре не?

27. До кле ће мо по гре шно вре мен ски по зи ци о ни ра-
ти пе сни штво Ани це Са вић-Ре бац? Ро ђе на 1893. го ди не, 
мно ге од сво јих „кључ них“ пе са ма она је, као вун дер кинд, 
штам па ла пре Пр вог свет ског ра та („Ге ни је смр ти“ и „Под-
не“ 1907, „Ви зи ја“ и „Чу до“ 1908, „Прак си те лу“ 1909, „Ро-
мео и Ју ли ја“ 1910), и оне су се мо гле – и тре ба ло је да се 
то збу де – на ћи у ан то ло ги ји Ле о на Ко је на ко ја по кри ва тај 
„злат ни век“ срп ско га пе сни штва.

28. Тре ба ли и да ље, са да при кри ве но те та ко по при-
лич но по ту ље но, иг но ри са ти Ра да Дра ин ца, не схва та ју ћи 
да је ње го ва по е зи ја, у до слу ху са оном Ги јо ма Апо ли не ра, 
и ви ше још Бле за Сан дра ра, али аутох то на у би ти, пра ва 
и зна чај на, ве ли ка естрад на, и не са мо та ква, по е зи ја, а 
да се у ње го вим књи жев но-кри тич ким де ли ма да ју уочи ти 
су ви сла ука зи ва ња и (пр)оце не мо дер не и аван гард не (јед-
на ко као и оне на ко ју је тек аван гар да ука за ла) ли те ра ту-
ре? Ни су пре те че над ре а ли зма би ле са мо пр ћи ја срп ског 
над ре а ли зма. О њи ма је знао, и тач но, да про збо ри ко ју и 
Ра де Дра и нац.

29. Је смо ли све сни чи ње ни це да је Пет лир ских кру-
го ва (на кнад но су им, и ми мо пе сни ко ве во ље, до да та још 
два) Мом чи ла На ста си је ви ћа за вр ше на са вр ше на Књи га 
срп ске по е зи је, јед на од оних о ко ји ма је мо гу ће са њао, 
иако ју је дру га чи је „де фи ни сао“, Сте фан Ма лар ме? Хо-
ће мо ли и да ље, као Но ви ца Пет ко вић, за ви ри ва ти у пред-
на цр те, на цр те, ски це, кро ки је ка сни је мај стор ски уобру-
че них пе са ма, али не са мо – ка ко је по ме ну ти књи жев ни 
зна лац то чи нио – е да би смо за ви ри ли у књи жев ну ра ди-
о ни цу јед ног вр сног ме штра сти ха, већ да би смо се и ри ли 
што је и је дан та кав умет ник знао да пе снич ки чрч ка и мр-
ља ви по па пи ру те та ко за пра во про сла вља ти чи ње ни цу да 
пе сник ни је сти гао, као Иво Ан дрић на при мер, да све те 
ра не ра до ве и тра го ве пре бри ше и уни шти?

30. Хо ће мо ли схва ти ти На ста си је ви ће ву про зу, по-
при лич но бли ску, али је зич ки ду бљу, од исто вре ме не 
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про зе ру ских нео сим бо ли ста, као крај њу гра ни цу до ко је 
се, је зич ки и ар хе тип ски мит ски, про за уоп ште мо же спу-
сти ти и до пре ти? Мо же мо ли пи ти во ду из тог бу на ра а 
да је не му ти мо и не по ку ша ва мо и са ми да не што што се 
сва ком ими ти ра њу опи ре „при ла го ди мо“ сво јој не ја ко сти, 
не мо сти, не у ме ћу?

31. Ко ли ко го ди на тре ба да про ђе да би смо „от кри ли“ 
ка ко је, уз Ко де ра, али жан ров ски ши ре и све о бу хват ни је, 
и „ра зу мљи ви је“ не сум њи во од ње га, Раст ко Пе тро вић нај-
а ван гард ни ји срп ски пи сац уоп ште, али – у исти мах – и 
је дан од нај зна чај ни јих на ших пи са ца уоп ште, још је дан са 
ли сте ве ли ке де се то ри це? Раз ми сли те и до пи ши те чи је се 
ме сто мо ра упра зни ти?

32. По ста ви мо још јед ном пи та ње, овај пут упу ће но 
Гој ку Те ши ћу, не сум њи во нај бо љем по зна ва о цу на ше и јед-
ном од нај бо љих по зна ва ла ца све ко ли ке аван гар де: је сте ли 
сва ки аван гард ни пи сац нај пре пи сац за то што аван гар ди 
при па да, по том бо љи пи сац од оног пи сца ко ји са аван гар-
дом не ма ни ка кве ве зе и, ко нач но, је су ли сва де ла аван-
гард ног пи сца до бра сто га што он аван гар дан пи сац је сте? 

33. Ка да сво ју књи гу о над ре а ли сти ма Ра до ван По по-
вић на сло ви Сјај но дру штван це, не при ста је ли ис тој бо ље 
сле де ћи на слов: Опа ко дру штван це? Мар ко Ри стић је из и-
гра вао ве ћег књи жев ног па пу од са мог Ан дре Бре то на, без-
у спе шно је по ку ша вао да убе ди на шу јав ност ка ко срп ски 
над ре а ли зам на ста је аутох то но без ика квог ути ца ја фран-
цу ског, на пи сао нај о па сни ји текст ика да на пи сан у срп ској 
ли те ра ту ри „Смрт фа ши зму, сло бо да на ро ду!“ ко ји уво ди 
у смрт по при ли чан број срп ских ин те лек ту а ла ца те би ва 
(и због ње га) на гра ђен ме стом на шег ам ба са до ра у Па ри-
зу, где оста је нем на ва пај Раст ка Пе тро ви ћа, сим бо лич ки 
ука зу ју ћи и та ко на по при лич ну – и по ред сил не раз гла-
го ље но сти – не мост сво је ли те ра ту ре. А шта је тек би ло 
са дру ги ма? Ву чо је згра био филм ску ин ду стри ју, Ми лан 
Де ди нац „По ли ти ку“, „Књи жев не но ви не“ и Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште, Ду шан Ма тић се об рео као рек тор и 
про фе сор на Ака де ми ји за по зо ри шну умет ност. О Оска ру 
Да ви чу да не на пи ше мо ни шта. Пла шим се да ће од чи та ве 
њи хо ве ха ла бу ке оста ти по не ка пе сма Оска ра Да ви ча, Ми-
ла на Де дин ца, Ду ша на Ма ти ћа и Оска ра Да ви ча, пе сма-
две за де цу Алек сан дра Ву ча, од ло мак не ког есе ја – „есе ја“ 
Мар ка Ри сти ћа и Ма ти ћев шал. 

34. Са да ка да је фо то тип ски пре штам пан чи тав Зе нит 
и био про пра ћен сјај ном књи гом до ку ме на та, пра те ћих 
ма те ри ја ла, на по ме на и фо то гра фи ја, хо ће ли ко нач но 
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не ко при бе ле жи ти ка ко је аутох то но наш, бар ба ро ге ниј-
ски иако ин тер на ци о на лан, био упра во зе ни ти зам а не, 
на кнад но раз ви ка ни и про сла вља ни, по ли тич ки (пре)ду го 
не до дир љи ви, над ре а ли зам? Ка да се ви де ти да ко су све 
са рад ни ци Зе ни та би ли и ко ли ко је он тра јао по ку ша ва-
ју ћи да бу де аван гар дан, и по ред кр ста шког ра та ко ји је 
ње гов уред ник Љу бо мир Ми цић по вео са чи та вом на шом 
оста лом аван гард ном књи жев но шћу, хо ће ли се нај зад не-
при стра сно са ме ри ти до при нос овог прав ца у од но су на 
оно што су до не ли срп ски над ре а ли зам и углав ном при-
ват ни, крат ко трај ни, ле то тра ју ћи, прав ци и прав чи ћи ко је 
су та кви ма про мо ви са ли, по не кад и ша ле ра ди, по је ди ни 
на ши пи сци?

35. Ка да ће мо нај зад до би ти Са бра на де ла Ста ни сла ва 
Ви на ве ра? При пре мио их је Гој ко Те шић али она ни ка ко 
не из ла зе као да је овај наш пи сац ствар но цр на ов ца на ше 
књи жев но сти, а не пи сац ко ји је не пре ста но ус та ла са вао 
ње но мр тво мо ре?

36. Тре ба ли због ње го вих огром них иде о ло шких гре-
ша ка, по га ног је зи ка и енорм не осве то љу би во сти про пра-
ће не ве ли ком по ли тич ком мо ћи, пот пу но од ба ци ти, уз ро-
ма не ко ји – сем до не кле, и са мо до не кле, Пе сме – ро ма ни 
ни ка да ни су ни би ли, и по е зи ју Оска ра Да ви ча ко ја по е зи ја 
не сум њи во је сте? Ни је ли са да тре ну так да се са чи не ње-
го ве иза бра не пе сме ко је би то до ка за ле? Из бор ко ји је за 
„КОВ“ 2008. го ди не са чи ни ла Ми ли ца Ни ко лић, Кров олу-
је, по ма ло је про пу ште на при ли ка јер по ку ша ва до ка за ти 
оно што јед но став но ни је тач но: ка ко је, то бо же, пе сни-
штво Да ви чо во би ло кон ти ну и ра ни раст и ка ко су ње го ве 
по след ње пе сме и нај бо ље пе сме ко је је ика да на пи сао.

37. Шта до би ја мо не чи та њем Кр ле же? Нај ма ње га чи-
та ју да нас они ко ји су га ју че чи та ли нај ви ше и ко ји су се 
у ње га за кли ња ли. И он, као и Ан тун Гу став Ма тош, као и 
Тин Ује вић, је сте пи сац ко ји је де лао, ни по што не ус пут но, 
и уну тар срп ске књи жев но сти и пре ко тог де ло ва ња не мо-
же се, и не сме се, ћут ке пре ла зи ти. 

38. Ка ко смо ре а го ва ли на ије ка ви зи ра ње Ује ви ће вих 
пе са ма из Ле ле ка се бра и Ко лај не, штам па них у Бе о гра ду, 
ка да смо још увек у зло срећ ној –  ис по ста ви ло се – Ју го-
сла ви ји би ли? Је смо ли, ка да смо се од лу чи ва ли да те пе-
сме уне се мо у ан то ло ги је – ка ко сви пра ви кри ти чар ски и 
ан то ло ги чар ски узу зи на ла жу – за пр вим из да њи ма на ре-
че них збир ки по се за ли?

39. Хо ће ли би ти из но ва про чи та не Мр тве ру ка ви-
це Ри ста Рат ко ви ћа? Хо ће ли би ти упо ре ђе не с Јав ном 
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пти цом Ми ла на Де дин ца? Хо ће ли се ис пи та ти над ре ли-
стич ки слој пе сни штва Љу би ше Јо ци ћа, по себ но ње го ве 
крат ке крат ке про зе? Шта ће мо с над ре а ли змом, из вор-
ним и по нор ним, Мо ни ја де Бу ли ја?

40. Ка да ће мо по но во штам па ти пе сме Ра до ми ра 
Про да но ви ћа, али са да све сни да у ње му има мо аутен тич-
ног и зна чај ног, ако не и ве ли ког, пе сни ка срп ске ли ри ке 
ко ји не сум њи во спа да у оних три де сет или че тр де сет пе-
снич ких са му ра ја два де се тог на шег пе снич ког ве ка ко ји 
се ни по што, и по сле нај ри го ро зни јих, нај пе дант ни јих и 
нај бол ни јих, чист ки уда љи ти из ан то ло ги је ко ја би тај век 
„по кри ла“ не мо гу?

41. Тре ба не пре ста но ожи вља ва ти пи сце ко ји су па ли у 
не за слу же ни за бо рав, али тре ба и штам па ти де ла оних ко је 
по сле 1945. го ди не ни ка ко ни смо ни штам па ли. Дра ги ша 
Ва сић се по но во чи та и, по не кад и нео д ме ре но, хва ли, али 
ка да ће до ћи тре ну так да се штам па иза бра на по е зи ја Је ле 
Спи ри до но вић Са вић? Ње ни Пер га мен ти, на при мер. 

42. Да ли је ро ман На дри ни ћу при ја Иве Ан дри ћа, и 
по ред из ве сне ори ги нал но сти ње го ве кон цеп ци је, оства ре-
ње ко јем се мо ра јед но о бра зно да ва ти пред ност у од но су 
на Трав нич ку хро ни ку, а по го то во у од но су на Про кле ту 
авли ју? Ни је ли по след ње спо ме ну то де ло пра ви при мер за 
де ло ма тич ну ће ли ју јед ног пи сца (по слу жи ли смо се син-
таг мом – кри тич ким од ре ђе њем Ал бе ра Ти бо ди ја)?

43. Ка да ће се ко нач но при хва ти ти чи ње ни ца да наш 
ро ман ко ји се мо же по ре ди ти са дво том ним Се о ба ма Ми-
ло ша Цр њан ског, ни је ни је дан Ан дри ћев, као ни Дер виш и 
смрт Ме ше Се ли мо ви ћа, већ Про ље ћа Ива на Га ле ба Вла-
да на Де сни це?

44. Хо ће мо ли се јед ном од ре ћи ру жне прак се да из-
два ја мо и њи ме се го то во ис кљу чи во ба ви мо са мо јед но 
де ло ве ли ког пи сца а оста ла за не ма ру је мо са свим? Уз Про-
ље ћа Ива на Га ле ба, не сум њи ву па жњу при вла че и Де сни-
чи не при по вет ке и ње гов крат ки ро ман Зим ско ље то ва ње.

45. На пи са ћу још јед ном ка ко тре ба на пи са ти због че-
га је, ако је реч ис кљу чи во о есте тич ком са ме ра ва њу њи-
хо вих пе снич ких опу са, Алек сан дар Ри сто вић у пред но сти 
над Вас ком По пом. Ко ће то, и ка да, и по ка за ти?

46. За што се не пра ве из бо ри – те мат ски из не чи јих 
опу са (нпр. оног Ми о дра га Па вло ви ћа или Раст ка Пе тро-
ви ћа), као што је то ура ђе но са ерот ским сег мен ти ма про-
зе Ми о дра га Бу ла то ви ћа или се са да чи ни са но вим (ле го)
сла га њем Ан дри ће вих но ве ла?

47. Мо же ли Алек сан дра Пе тров у књи зи Ка нон: срп-
ски пе сни ци XX ве ка да ка нон ским пи сци ма про гла си 
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исто вре ме но Вас ка По пу, Ива на В. Ла ли ћа и Де сан ку Мак-
си мо вић, ка да је и ви ше не го очи глед но да се не ра ди о 
пи сци ма ни при бли жно исте вред но сти? 

48. Ка да ће мо нај зад про чи та ти или по че ти да иш-
чи та ва мо де ла не ко ли ких хро нич но не про чи та них на ших 
пи са ца? Ево јед ног ми ни спи ска: по е зи ја То до ра Ма ној ло-
ви ћа, ро ман Очи Ми ли во ја Ри сти ћа, по е зи ја Не на да Ми-
тро ва, крат ка про за / пе сме у про зи Љу би ше Јо ци ћа, по е-
зи ја Бра ни ми ра Жи во ји но ви ћа?

49. Шта нам је то згре шио ве ли ки пе сник Бра ни слав 
Пе тро вић да га, осим у при год ним мо мен ти ма, и ле пој 
спо ме ни ци ко ју је не дав но при ре дио Сло бо дан Сто ја ди но-
вић, го то во пот пу но за бо ра вља мо?

50. Сме ли ан то ло ги ја на сло вље на Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти, ко ју из да је Из да вач ки цен тар срп ске Ма ти-
це срп ске, есте тич ки са свим на ка рад но да  бу де „ком по но-
ва на“? Ко озби љан мо же и по ми сли ти да Раст ко Пе тро вић 
мо же ста ти у јед ну је ди ну књи гу? Исто ва жи и за Сте ва на 
Срем ца. Ко ми сли да је бри ца кња за Ми ло ша  Ни ћи фор 
Нин ко вић зна чај ни ји пи сац од Ра да Дра ин ца, на при мер?

51. Је сте ли на ша књи жев ност то ли ко бо га та да мо же 
кроз про зор да из ба ци, још увек не до вољ но, ако уоп ште и, 
про чи та ног, Ми о дра га Бу ла то ви ћа?

52. Је сте ли све што је на пи сао Да ни ло Киш нај вред-
ни је што је мо дер на срп ска књи жев ност да ла? Не ће ли, и 
не бли жи ли се тај тре ну так, на сту пи ти вре ме у ко јем ће мо 
се, за о збиљ но при у пи та ти, ни је ли, по чем, Киш зна чај ни ји 
пе сник не го про за ик?

53. Ка да Киш нај пре пи ше о Бор хе су као о пи сцу до 
ко јег је по сто ја ла јед на а ко јим по чи ње дру га, и дру га чи ја, 
књи жев ност, па, на кон по ле ми ке ве за не за Гроб ни цу Бо ри са 
Да ви до ви ча, од јед ном за бо ра ви на ар ген тин ског књи жев-
ни ка а ње го ву пре лом ну уло гу по да ри, куд и ка мо ма ње 
пре лом ном, Вла ди ми ру На бо ко ву, шта то го во ри о Ки шу?

54. Тре ба на пи са ти по ко зна ко ји пут (по на вља ти док 
се то не схва ти) ка ко Ср бо љуб Ми тић и До бри ца Ерић ни-
по што ни су пе сни ци исто га ран га. Да ли је по треб но при-
бе ле жи ти ка ко пр во спо ме ну ти спа да у сам врх срп ске по-
е зи је? Но, ко га чи та да нас? Ко пи ше о ње му?

55. Да ли је би ло по треб но да, по пут ја ни ча ра, от фи-
ка ри мо књи жев ну гла ву Дра га на М. Је ре ми ћа и за бо ра-
ви мо да се у ње го вим, по ма ло за мор ним, сту ди ја ма мо гу 
про на ћи по не ке и да нас дра го це не опа ске, а да би ње го ва 
књи га Есте ти ка код Ср ба би ла не за о би ла зна и у књи жев-
но сти ма мно го раз ви је ни јим не го што на ша је сте? 
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56. Је сте Ра до мир Кон стан ти но вић зна ча јан ро ман си-
јер срп ски и је сте та ко ђе чо век ко ји се у по е зи ју ите ка ко 
ра за би ре. Но, ни је ли он, и ни ка ко не ус пут, про у ча ва лац 
по е зи је ко ји ову гле да кроз до бра но оја ча не иде о ло шке на-
о ча ри и је сте ли, мо жда, Би ће и је зик ви ше, не ко јим сво јим 
фраг мен ти ма, ли те рар но шти во са свим на лик на трак-
тат о пив ској фла ши не го ли се ри ја сту ди ја о пе сни ци ма 
срп ским на осно ву ко јих се мо же за кљу чи ти ско ро ка ко су 
сви пе сни ци, пла шим се, јед на ки: и они ко ји ве ли ки пе-
сни ци је су и они ко ји те шко да су пе сни ци ика да и би ли? 
Фи ло зо фи ја па лан ке, за ко ју мно ги твр де ка ко је нај вред ни-
ја те о риј ска књи га ко ју о срп ском пе сни штву и мен та ли те-
ту има мо, те шко да то мо же би ти ако се у њој по е зи ја јед-
ног Мом чи ла На ста си је ви ћа про пу шта кроз, ис кри вље но, 
по ли тич ко си то и до жи вља ва као по зи ва ње на не што што 
са по е зи јом, ко ја уоста лом са мо у по е тич ким пе сма ма мо-
же буд ни ца ор феј ска би ти, ни ка кве ве зе не ма.

57. Мо же ли Пре драг Па ла ве стра на пи са ти и об ја ви ти 
дво том ну Исто ри ју срп ске књи жев не кри ти ке а да при том 
не на пра ви ни ка кву ди стинк ци ју из ме ђу књи жев не кри ти-
ке и књи жев не исто ри је, ве ли ки број пи са ца дру ге тре ти ра 
као ауто ре пр ве, пам флет ски се об ра чу на са не ко ли ким 
вр сним те о ре ти ча ри ма и кри ти ча ри ма, сво је при ват не су-
до ве про гла си оп штим, не ко ли ке зна чај не кри ти ча ре и те-
о ре ти ча ре „по кри је“ јед ном је ди ном, и то кри тич ком (слу-
чај но?), ре че ни цом?

58. Је сте ли не пре ста но на ра ста ју ћа Исто ри ја срп ске 
књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа уоп ште исто ри ја срп ске 
књи жев но сти, нај пре? Или је она још јед на про пу ште на 
шан са да се, по сле Скер ли ће ве ствар но за тре ну так у ко-
јем је на ста ла пре крет нич ке и по при лич но све о бу хват не 
исто ри је на ше књи жев но сти, на пи ше не пре пи си вач ка, не 
скер ли ћев ским оком у вре ме ну не скер ли ћев ском са гле да-
на исто ри ја те књи жев но сти, ко ја се не би зи хе ра шки (ни је 
то учи нио ни ве ли ки прет ход ник) за у ста ви ла на вре ме ни-
ма про шлим а о вре ме ни ма мо дер ним про го ва ра ла те ле-
граф ски, ну жно на мет ну то не до ра ђе но? 

59. Ако из ла же ње са бра них књи жев но-те о риј ских де-
ла Све то за ра Пе тро ви ћа (до са да су „Са ми здат Б92“, „Фа-
бри ка књи га“ и „Ака дем ска књи га“ штам па ли шест књи га) 
ни је пра ви тре ну так да по ста не мо све сни чи ње ни це да смо 
у ње му има ли нај зна чај ни јег те о тре ти ча ра књи жев но сти, 
и по ред Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, и на су прот ње му, ко ји би то 
тре ну так мо гао би ти? И да ли ће он ика да до ћи? 
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60. Да ли су до ви на ших пи са ца (ма ни мо се стра них) 
мо гу би ти апо дик тич ни: ка ко смо ре а го ва ли на тврд њу Ни-
ко ле Ми ло ше ви ћа да је нај бо ље де ло До сто јев ског За пи си 
из под зе мља а нај бо ља де ла Иве Ан дри ћа Ex Pon to и Пут 
Али је Ђер зе ле за?

61. Иако је иза шла кра јем про шле го ди не, књи га Јо-
ва на Пеј чи ћа По че ци и вр хо ви, јед на од нај а кри бич ни јих 
књи жев но-исто риј ских књи га ко је уоп ште има мо, го то во 
да још ни је ни за па же на. Ко ли ко вре ме на тре ба да про тек-
не да се то збу де?

62. За што се не чи та Бо шко То ма ше вић? За то што не 
жи ви у зе мљи? За то што чи та ву књи жев ну те о ри ју др жи 
у ма лом пр сту, те они ко ји би хте ли, ако има та квих ко ји 
то искре но же ле, да се су че ле са ње го вим де лом не мо гу 
да му ста ну на цр ту? За то што они ко је код нас за уче не 
др жи мо ни по ња ти ја не ма ју шта се ствар но зби ва у са вре-
ме ној књи жев но-те о риј ској аре ни? За то што је ду бљи од 
њих? За то што је ве ли ки пе сник? За то што ће се утвр ди ти 
да је јед на ко до бар и ро ман си јер? За то што, иако то ни по 
ко ју це ну то не ће мо да при зна мо, а  нај лак ше би би ло да 
то ко јим чу дом је сте тач но,  све што је ту ђе – а све је ту ђе 
ако га ми про гла си мо за ту ђе и по нај пре он да ка да ни по-
што, и ни  по че му, ту ђе ни је –  мр зи мо из ду би не ду ше? 

63. Хо ће ли се не ки кри ти чар од ва жи ти да при бе ле жи 
ка ко Све ти слав Ба са ра (нор мал но, не са мо он) на ста вља да 
пи ше упор но јед ну је ди ну књи гу, и да до да при том ка ко је 
она све та ња и све ло ши ја?

64. Ка да ће мо на пи са ти ка ко не ки сјај ни пе сни ци пи-
шу про сеч не и ло ше ро ма не?

65. Хо ће мо ли и да ље за књи гу го ди не про гла ша ва ти 
обич ну бе ле жни цу ти па Фа сци кле Сте ва на Ра ич ко ви ћа?

66. За што смо за бо ра ви ли Во ји сла ва Де спо то ва? Да 
ли за то што је бо љи пе сник од мно гих ко ји га се не се ћа ју 
ви ше и аван гард ни ји од свих ко ји за се бе твр де да аван-
гард ни је су?

67. Ко ли ко пу та тре ба по но ви ти да је је ди но што оста-
је од Ми ло ра да Па ви ћа Ха зар ски реч ник уз пре гршт при-
ча? Ве ро ват но и по не ка пе сма.

68. Је су ли Па ви ће ве пе сме за слу же но за бо ра вље не? 
А Ти шми не?

69. Ко ли ко тру да тре ба још да уло жи Ми ли јан Де спо-
то вић и ко ли ко књи га са бра них пе са ма Па у на Пе тро ни је-
ви ћа тре ба да се по ја ви, не би смо ли схва ти ли да је и овај 
не срећ ни мла дић био ве ли ка на да срп ске по е зи је и (п)ос тао 
њен зна чај ни пе сник? И не са мо, због „Бе ле пе сме“.
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70. До кле ће се о ло шим ро ма ни ма ти па Гла со ви у ве-
тру Гро зда не Олу јић пи са ти хва ло спе ви? На жа лост, исто 
ва жи и за (све) ро ма не Ни ко ле Ми ло ше ви ћа.

71. Хо ће ли се на до буд не, ла жне ве ли чи не усу ди ти да 
по ле мич ки укр сте ма че ве са они ма ко ји оспо ра ва ју вред-
ност њи хо вих оства ре ња и не тач ност су до ва ко ји из но се? 
Не мо же се, нео сно ва но са свим, ка ко је то у по ла ре че-
ни це учи ни ла Бо ја на Сто ја но вић-Пан то вић „от пи са ти“ 
Бо шко То ма ше вић, ко ји је ар гу мен то ва но из нео при мед-
бе на њен ан то ло ги чар ски рад, као по зна ти пла ги ја тор и 
мно го пи сац.

72. По сто ји ли уоп ште код нас пре вод на по ли ти ка? Да 
ли је по треб но пре ве сти го то во сва де ла сва ког но бе лов ца, 
по го то ву он да ка да ни јед но, или го то во ни јед но ни је би ло 
пре ве де но док он Но бе ло вом на гра дом ни је овен чан ?

73. За што ни је за вр ше на би бли о те ка пре во да Ви на ве-
ро вих? Ка да ће се по ја ви ти би бли о те ка Ба би ће вих пре во да 
це ло куп ног опу са Бе ле Хам ва ша ко ји је – за хва љу ју ћи и 
вред но сти сво јих оства ре ња, али и бри љант но сти пре во да 
–  по стао и срп ски пи сац, онај ко ји је ите ка ко – хте ли ми 
то да при зна мо или не – де ло вао, и де лу је и уну тар на ше 
књи жев но сти? Ни је ли пра ви тре ну так да се по ја ви и би-
бли о те ка пре во да ру мун ских пе сни ка, ме ђу нај зна чај ни-
јим у све ко ли кој мо дер ној европ ској и свет ској по е зи ји, 
ко ју је већ са чи нио Адам Пу сло јић?

74. За што се „пре ска че“ ма е страл на ан то ло ги ја ан гло-
је зич ке по е зи је Dan se ma ca bre Вла ди ми ра Ја гли чи ћа? Ако 
не ко ми сли да она за о би ла зи све оно што у ан гло сак сон-
ској пе снич кој тра ди ци ји на аван гард но „ми ри ше“, не ка то 
отво ре но на пи ше, али не ка при том ука же и на чи тав низ 
име на ко ја су нам, за хва љу ју ћи но вим пре во ди ма, по ста ла 
бли ска. Или би та ко тре ба ло да бу де.

75. Ко има са бра на де ла, по не кад и опе то ва на, у на-
шој књи жев но сти, а ко не? И је сте ли то про из вод то га што 
не ки са бра ник има шта да ка же, а не са бра ник не, или то га 
што је је дан вре дан да се уса бра ни а а дру ги ни је? Или ли ја 
ле жи у не ком дру гом гр му?

76. Је сте ли со не то ма ни ја са мо на ша пе снич ка бо-
лест? Пла шим се да је по вра так, углав ном не мушт и за-
ста рео, со не ту са мо до каз да не мо же мо без бар до ва ња, 
тра ди ци је, по ку ша ја да ове ри мо вла сти то пе снич ко пи смо 
не ка да нај сло же ни јом пе снич ком фор мом и да су на ши 
пе сни ци при сти гли до, ла жног не сум њи во, уве ре ња ка ко 
пе сни ци не ће би ти све до оног тре нут ка ка да за со не ту ју? 
Ка да ће се од со не ти ти на ша по е зи ја?
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77. Да ли књи жев ни кри ти ча ри тре ба да отво ре но, и 
ја сно и гла сно, из не су свој вред но сни суд? Има ли кри ти ке 
уоп ште без, им пли цит ног или екс пли цит ног, вред но сног 
су да? По ме ни – не сум њи во не. На су прот хор ској тврд њи 
да је нај зна чај ни ја жи ва пе сни ки ња срп ска Рад ми ла Ла-
зић, твр дим ка ко је то Ана Ри сто вић.

78. За што је Ми ро слав Лу кић, аутор огром ног опу-
са, го ди на ма нео прав да но  за о би ла жен? За што се не ко не 
ухва ти у ко штац са ње го вим де лом у на стан ку, ан то ло гиј-
ском и про во ка тив ном, ан то ло гиј ски про во ка тив ном, ан-
то ло ги јом Не се би чан му зеј? За што тај не по зна ти не ко не 
по ну ди, као књи гу на књи гу, свој Се бич ни цвет ник?

79. Шта ће мо са по е зи јом Ни ко ле Цин ца ра По по ског? 
Да ли они ко ји тој по е зи ји ни су до ра сли, они ко ји ни су спо-
соб ни да за ро не у ње не не сум њи во по нор не ду би не, мо гу 
да се по на ша ју као да ње го ва пе сни штва не ма? Ка ко мо гу 
да нас оза ре Оза ре ња Ми лу ти на Лу ја Да ној ли ћа, ан то ло-
ги ја у ко јој ме ђу две ста пе де сет пет пе сни ка ме ста за ме-
та фи зич ког по нор ни ка Ни ко лу Цин ца ра По по ског не ма? 

80. Да ли ће мо осе ти ти, и ка да, истин ску ра дост, што 
и на срп ском и на ма ке дон ском је зи ку ис пе ва ва ан то ло гиј-
ске пе сме дво стру ки кла сик Ри сто Ва си лев ски?

81. Ако сва ка но ва, по себ но она ко ја пре тен ду је да бу де 
са би ра лач ка, по вељ на ан то ло ги ја. тре ба да до не се пре гршт 
но ви на, ко ће на пи са ти ја сно и гла сно да тро том на Еге ри-
ће ва Ан то ло ги ја срп ско га пе сни штва не до но си ни јед ну?

82. Ка да се сла ви у све ту ви ше, код нас на жа лост 
ма ње, че тр де сет го ди на од на стан ка је ди ног на шег по сле 
Дру гог свет ског ра та ин тер на ци о нал но при хва ће ног умет-
нич ког и књи жев ног прав ца – сиг на ли зма, не би ли нор-
мал но би ло да се по ја ви ве ли ки збор ник у ко јем би се о 
овом прав цу на пи са ло (по)не што, да се штам па ју са бра на 
или иза бра на де ла ње го вог твор ца Ми ро љу ба То до ро ви ћа, 
да се на пра ви ан то ло ги ја на шег или свет ског сиг на ли зма, 
или је – нор мал но да вла да оно што код нас не нор мал но 
нор мал ним по ста је – ако се из у зму по ду хва ти са мог То до-
ро ви ћа и из да вач ке ку ће „Тар дис“ – го то во све оп шти мук? 
По не кад се пи там има ли код нас уоп ште пра ве књи жев не 
ат мос фе ре, или је ту са мо јед на ве ли ка ба ра на ко ју ни ко 
ни облу так ни ка мен чић не се ти се да хит не.

83. Је сте ли нор мал но да у на шој по е зи ји – при вид но 
– глав ну реч во де они пе сни ци ко је би ста ри и до бри Вук 
Ка ра џић окр стио као чор би не чор бе чор ба? Да не би ис па-
ло ка ко бе жим од име на, ево пи та ња за (не)по све ће не: ко 
је узор Рај ка Пе тро ва Но га? Ко ји се пе сни ци угле да ју на 
угле да ног Но га? Где је крај том во зу угле да ња?
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84. Је сте ли на ша бес крв на књи жев на кри ти ка то ли ко 
обес кр ви ла да ни је у ста њу да пре по зна да је ро ман Тре зве-
ња ци на пи ја ној ла ђи Мир ка Де ми ћа нај бо љи ро ман ко ји је 
то ком не ко ли ких по след њих го ди на, уз Пет ко ви ће во Са-
вр ше но се ћа ње на смрт, срп ска књи жев ност до би ла? Тре ба 
ли да нам се по но ви не ра зу ме ва ње ко јим смо про пра ти-
ли по ја ву Дер ви ша и смр ти? Хо ће ли вр ло бр зо усле ди ти 
окре та ње ћу ра ка на о па као? И ка да је о истим кри ти ча ри-
ма реч.

85. Хо ће ли Си мо вић на пи са ти дра му у ко јој ће обе-
ло да ни ти ка ко Ко сов ског бо ја као да ни је ни би ло?

86. За што је јед на из у зет но, скан да ло зно, сла ба пе-
снич ка збир ка ка ква је Пут ко јег не ма Ма ти је Бећ ко ви ћа 
овен ча на већ – да ли по инер ци ји? –  књи жев ним на гра да-
ма? За што је уоп ште штам па на?

87. Мо же ли Ле ши ће ва Те о ри ја књи жев но сти би ти ве-
ли ка те о риј ска књи га а да се у њој пот пу но пре ско чи тер-
мин есеј? Шта је есеј за овог знал ца? Стра но књи жев но те-
о риј ско те ло?

88. Ка да ће мо ко нач но при зна ти да ми го то во и да 
ни смо има ли пра ве ди си ден те. Да ли су ди си ден ти: Киш  
као лек тор у Стра збу ру, Ми ло ван Да ној лић ко ји пи ше у 
Па ри зу ко лум не за „НИН“, Бо ри слав Пе кић у свом лон-
дон ском вр ту?

89. Уз пра ви, аутен тич ни, мо ра мо ли да (о)тр пи мо и 
ла жни ен ци кло пе ди зам ко ји се раз ба шка рио ди љем на ше 
књи жев но сти?

90. Хо ће ли по ста ти пра ви ло оно што се зби ло: да се 
по во дом смр ти и то не сум њи во зна чај ног, а ан то ло гиј ског, 
пе сни ка Ра ше Ли ва де, уме сто епи та фа или опро штај ног 
сло ва, штам па пам флет у ко јем се о ње му го во ри она ко 
ка ко то у пам фле ти ма и ина че би ва? Не сме се, ме ђу тим, 
за бо ра ви ти да пам флет тра жи оног ко мо же на ње га да од-
го во ри и по ле ми ку за врг не? Да ли се Мла ден Ср ђан Во-
ла ре вић  за бро јао и по ми слио да је у ста њу и оно стра ну 
по шту да при ми? 

91. Ни је ли про шао и по след њи тре ну так да се у(с)твр-
ди ка ко на ша  ди ја спо ра  не вр ви, по го то ву не зна чај ним, 
још ма ње ве ли ким пи сци ма? Пи сац је пи сац или га не ма 
уоп ште, и не са мо на ви ди ку. При хва ти мо ли да по сто ји 
раз гра на та ди ја спор на књи жев ност, као што смо ра ни је по-
ку ша ва ли да се убе ди мо да по сто је као по себ на ка те го ри-
ја пе сни ци се ља ци, не вр ши мо ли сво је вр сну ге то и за ци ју 
ли те ра ту ре?
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92. Ко је то спе ци јал не на о ча ри на вла чи мо на очи ка-
да твр ди мо да су ве ли ки срп ски пе сни ци ко ји пи шу у ди-
ја спо ри је дан Ђор ђе Ни ко лић ко ји пи ше срп ским и је дан 
Чарлс Си мић ко ји све сво је пе сме ис пи су је на ен гле ском 
је зи ку?

93. Ко ли ко пу та тре ба под се ћа ти да је и је дан стих не-
кад пе сма и да се, и ка да је од чи та вог пе снич ког опу са 
сво га ауто ра са мо он при су тан, за бо ра ви ти не сме? На ве-
шће мо не ко ли ке при ме ре: Ко је му кла по ноћ тво га ми ло-
ва ња? (Јо ван Ра ду ло вић); Про бу ди ме ка да умрем, по след ња 
ла сто (Ра до слав Дра гу ти но вић); Сан за вејô до кро ва (Ве-
ли мир Жи во ји но вић Mas su ka); За гр љај ти ду бљи и од са ме 
смр ти (Је ла Спи ри до но вић-Са вић); У овом пу стом кра-
ју орач ти ши не би ти (Бо жи дар Ко ва че вић); А у сну смр-
ти ка ко ли се са ња? (Алек сан дар Илић); Мр тви ма – ноћ 
је ли це (Ми лан Ми ли шић); Ни смрт ни је за сва ко га (Ра-
до мир Ан дрић); Тра ва ра сте с оне стра не очи ју (Во ји слав 
Ка ра но вић)…

94. Ни је ли по след њи тре ну так да се ка же збо гом кла-
но ва њу у књи жев но сти, јер са мо ко рак де ли кла но ва ње 
од кла ов на ња, а да то га они ко ји су се бе укла ни ли ни су, 
и ни ка да не ће, би ти све сни? Нор мал ни су ге не ра циј ски 
књи жев ни ра то ви, али је сте ли нор мал но а не – мо гу ће – 
са свим  не нор мал но да при пад ни ци но ви је ге не ра ци је на-
ме ћу, и на мет ну сво ју исти ну, ма ко ли ко она по тра ја ла, 
као, ма кар при вре ме но,  ко нач ну, а да то про из ве де за о би-
ла же ње не ких име на ко ја ће се –  но, то се не де ша ва увек 
– евен ту ал но вра ти ти на на шу књи жев ну сце ну?

95. Тре ба ли се ра до ва ти то ме што су ча со пи си пре-
ста ли да бу ду оно што су по де фи ни ци ји – мо то ри књи жев-
но сти и пре тво ри ли се у те мат ске све ске/бло ко ве, књи ге, 
оно што по сто ји и ми мо њих? Да ли то што је ча со пи са све 
ма ње, и што су све та њи, и што се ча со пи си ма зо ву са мо 
та ко што се ла жно пред ста вља ју, про гла си ти за до бит или 
схва ти ти као ко нач но од у ми ра ње жи ве књи жев но сти и је-
ди но жи вог у њој, по што је сва ки „блок“ при ча о оно ме 
што је већ би ло па се као та кво за па зи ло? 

96. Да ли се упор ном, мно ги ма за мор ном, при чом о 
ну жној де бе о гра ди за ци ји срп ске књи жев но сти под сти че 
на ша књи жев на јав ност да се она и ствар но из вр ши, или 
смо и да ље у вре ме ну у ко јем се че ка да они ко ји су би ли 
прет по след њи Мо хи кан ци пре ста ну то да бу ду и обре ту се 
у Бе о гра ду, по пут Го ра на Пе тро ви ћа или – јед ном но гом – 
Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва? Ка да пи шем о де бе о гра ди-
за ци ји, ја сно је да исто та ко за го ва рам и де но во са ди за ци ју. 
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97. Шта ће мо са ха и ку ом? Шта са ње го вом срп ском 
„ва ри јан том“ ако та кво чу до уоп ште по сто ји?

98. Хо ће мо и ли и до кле, иг но ри са ти под ви жнич ки, 
по не кад на лик на мо на шки, труд по је ди них по сле ни ка на-
ше кул ту ре и књи жев но сти по пут оног ко ји ула же Де јан 
Бо го је вић, да го то во ис кљу чи во о свом ру ху и кру ху, у Ва-
ље ву одр жи ме ђу на род ни скуп пи са ца а да се пре ко ње га 
пре ла зи ћут ке као да га не ма, чак и он да ка да се на ње-
му оку пе у нај ма њу ру ку јед на ко вред ни ства ра о ци као на 
не ким  ве ли ком тра ди ци јом осве шта ним и с раз ли чи тих 
стра на пот по мог ну тим ме ђу на род ним оку пља њи ма?

99. Шта ће мо са ин фла ци јом на гра да? Го то во да их 
има, или их је ба рем би ло ако се збе ру, ви ше не го што је 
да на у го ди ни? Ко про из во ди, и за ра ђу је не сум њи во на то-
ме, ко ли ца у ко ји ма их, с вре ме на на вре ме, до ма но ви-
ћев ски, сил ни ла у ре а ти ше та ју, е да би се про ве три ле ако 
се већ њи хо во де ло ни ка ко не ве три и не би ва до дир ну то 
све жим ла хо ром? Тре ба ли да ура ди мо још не што (и шта) 
да би на гра де де фи ни тив но по ста ле на гр де?

100. Има ли срп ски пи сац да нас ср це, мо зак, му да, 
ду шу? Ако не ма не што од то га, или – не дај бо же – све, ко-
ји их су ро га ти у ње му, или на ње му, за ме њу ју?

101. Да ли сам – бар ма ло – спа сао ду шу сво ју?

То ће нај ви ше за ви си ти од од го во ра на по ста вље на 
пи та ња ако их бу де би ло (чак и он да ка да се они и из са-
мих пи та ња иш чи та ти да ју) – и од ме не, и од дру гих.

Ма ло вре ме на, ма ло стр пље ња. Шта је то пре ма веч-
но сти? Шта је то пре ма ла жној ку по ли под ко јом на ша 
књи жев ност и ми сао о њој тре нут но се дем бе ли?
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Бош ко ТО МА ШЕ ВИЋ

ЗАТУЧЕНАКЊИЖЕВНОСТ

Ме диј ску сла ву са вре ме ни срп ски по лу пи сац и „ин-
те ли гент“ да нас са би ра у кул тур ним до да ци ма но ви на, на 
Дру гом про гра му Ра дио Бе о гра да и Пр вом про гра му ТВ 
Ср би је. Ка да се ово ме до да ју не дељ ни ци, по пут НИН-а и 
Вре ме на, те часо пи сна про дук ци ја у чијим ру бри ка ма ре-
зер ви са ним за кри ти ку пи ше нај а ро гант ни ји и књи жев но 
нај не о бра зо ва ни ји слој кри ти ч ар ске „ели те“1 до би ће мо, с 
јед не стра не, име на про мо ви са ног по лу све та срп ске књи-
жев но сти, а с дру ге, име на про мо те ра исте ко ји, са ма љем 
ко га су у Дру гом свет ском ра ту на стра тиш ти ма Ср ба др-
жа ли хр ват ски млат ни ци а три го ди не по сле кра ја то га ра-
та ин вен то ри Го лог Ото ка, „за ту ку ју“ ово га пу та не Ср бе 
као на род, но ње го ву књи жев ност на пи са ну из ме ђу 1980. 
и 2010. го ди не. Да би ствар би ла сло же ни ја до бру и ве ли-
ку књи жев ност на ве де ног пе ри о да нај пре су униш та ва ли 
кри ти ч а ри и пи сци на ци о на ли сти ч ког пред зна ка, а од ок-
то бра 2000. исту са ти ре де мо кра ту ра кри ти ч ар ског кон во-
ја тзв. Де мо крат ске Ср би је. Ка ко овај по след њи при па да 
са вре ме ном то ку срп ске књи жев но сти, гра ди га и раз гра-
ђу је, за исти ће мо ре ћи сле де ће: од 1945. го ди не до да нас, 
„де мо крат ски“ пе ри од мо же да се по ре ди са нај срам ни јим 
пе ри о дом у исто ри ји срп ске, од но сно ју го сло вен ске кул-
ту ре ко ји се до го дио у на јо страш ће ни јем пе ри о ду уту љи-
ва ња исте ко ју оли ч а ва име јед ног Ра до ва на Зо го ви ћа. И 
док је књи жев ност из вре ме на Зо го ви ћа и ње го вих ком-
па њо на би ла угу ши ва на на пар тиј ским Кон гре си ма, са-
вре ме на књи жев ност у до бу тзв. „ме ди ја“ уби ја се ма ни-
пу ла тив ним, али ве о ма ефи ка сним, сред стви ма ко ји ма 
„ме ди ји“ рас по ла жу. До вољ но је без број пу та у штам пи, у 
ра диј ским и тв еми си ја ма по но ви ти име на пи са ца, по пут 
Д. Ве ли ки ћа, С. Ба са ре, Ви де Ог ње но вић, В. Пиш та ла, Го-
ра на Пе тро ви ћа, Ра до сла ва Пет ко ви ћа, В. Ма ти је ви ћа, В. 

1) Про чи та ти де се так по след њих бро је ва де сет срп ских књи жев них 
ча со пи са и из дво ји ти де сет нај фре квент ни јих име на кри ти ча ра 
при сут них у истим. Та ко ће, без по тре бе да на бра ја мо, чи та о цу овог 
тек ста иза ћи на ви де ло име на из вр ши ла ца по сло ва. Број „де сет“ 
ни је иза бран слу чај но. Се ти мо се да нам на кра ју сва ке го ди не НИН 
из пе ра нај фре квент ни јих кри ти чар ских име на пре зен ту је де сет 
нај бољих ро ма на, де сет нај бољих збир ки пе са ма. „Де сет“ је, ина-
че, и „све ти број“ јед ног срп ског књи жев ног кри ти ча ра, на чи ју смо 
„кон тро верз ну сла ву“ већ не ко ли ко пу та ука зи ва ли. (прим. Б. Т.)
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Бај ца, Д. Ал ба ха ри ја, Ми хај ла Пан ти ћа, В. Ар се ни је ви ћа, 
В. Кец ма но ви ћа, М. Ви дој ко ви ћа, да би Оста ли схва ти ли 
да Дру ги Књи жев ник, ма ко то био, не по сто ји, не мо же 
и, шта ви ше, не сме да по сто ји. На кон ис кљу ч и ва ња јед-
них и пу тем ме диј ског те ро ра ина у гу ри са ња дру гих, до би-
ће мо, на вод но, све што је „вред но“ у са вре ме ној срп ској 
књи жев но сти. До би ће мо књи жев ност де кре та без де кре та. 
Има ће мо књи жев ност књи жев ни ка бли ских стран ка ма на 
вла сти. Ство ри ће мо, с на ме ром да изо пш ти мо, др жав ну 
књи жев ност ко ја ме то да ма ме диј ске ма ни пу ла ци је, до вољ-
но ужа сне да се мо же по ре ди ти са сва ком дру гом вр стом 
те ро ра, ис кљу ч у је из све та са вре ме не срп ске кни жев но сти 
све оста ле срп ске књи жев ни ке. Иста др жав на књи жев ност 
не изо пш та ва не-др жав ну књи жев ност са мо ме то да ма ме-
диј ског зап та, но, та ко ђе, те ро ром пре ћут них за бра на дру-
гим ауто ри ма при сту пу ме ди ји ма. Она не цен зу ри ше на 
„па рче“, да ју ћи на зна ње шта је за бра ње но, а шта ни је, шта 
је по жељ но, а шта ни је, не го цен зу ри ше ап со лут но. Не од-
стра њу је, ре ци мо, из тек ста део, не го изо пш та ва цео текст 
за јед но са име ном ауто ра. Аутор је онај ко ји не сме да по-
сто ји. Шта ви ше, у пер фид но сти она иде то ли ко да ле ко да 
реч „за бра ње но“ у ре ч ни ку про мо те ра срп ске са вре ме не 
кул ту ре уопш те не по сто ји. Све је, на вод но, до зво ље но, али 
у ма лој Ср би ји не мо ћи би ти об ја вљен у По ли ти ци, не мо-
ћи би ти по ме нут на мре жи ра дио-тв Ср би је, рав но је би ти 
про мо ви сан за изо пш те ног на не ком од Кон гресâ би вше 
Ко му ни сти ч ке пар ти је. 

Да са да ни јан си ра мо оно што смо из ло жи ли у уво ду 
ово га тек ста.

Је дан од ве ли ких гре хо ва срп ске књи жев не кри ти ке 
је што не ма во ље да ис тра жу је. Срп ска књи жев на кри ти-
ка је па ра зит на соп стве ном тки ву. Још ни смо на иш ли на 
кри ти ч а ра ко ји је био до вољ но смео да у јав ност про мо-
ви ше не ко по све не по зна то име или, на мер но, пре ћу та но 
име. Онај чије се име не сме по ме ну ти, оста је не спо ме нут. 
Би ло ко јим по во дом. И ни ка ко уз име не ког од „култ них“ 
ауто ра. (Уз гред: реч „култ но“ и син таг ма „култ ни аутор“ 
и „култ ни ро ман“ је јед на од мо дер них и ве о ма „фре-
квент них“ ре чи у ре ч ни ку срп ског кри ти ч а ра-про ста ка. 
Про ч и та ти, с вре ме на на вре ме, ру бри ку „Кул ту ра“ ли ста 
По ли ти ка.) Срп ски књи жев ни кри ти ч ар је по ду ху па ла нч-
а нин, а по вла сти га зда у па лан ци и ши ћарџи ја. По не кад 
при кри ве ни иг но рант. (Не дав на смрт вој во ђан ског пи сца 
Бош ка Ив ко ва у По ли ти ци је би ла ја вље на са пар ре ч е-
ни ца. На кон са хра не о истом По ли ти ка ни је про збо ри ла 
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ни ре чи, иако се ра ди не са мо о јед ном пи сцу, не го о јед-
ном зна ч ај ном ан тро по ло гу Вој во ди не.) Срп ски књи жев ни 
кри ти ч ар је и човек кал ку ла тив не ин те ли ген ци је. Углав-
ном по лу о бра зо ван, ко ји са свих стра на стра ху је за сво ја 
ле ђа. Човек без убе ђе ња, да кле човек са нај ви шим сте пе-
ном про сти тут ског чина. Све што зна, на у ч ио је ме ђу све-
том јав них же на. По на ме ра ма ште то ч и на. 

А срп ски пи сац? – Та ко ђе, нај ч еш ће по лу о бра зо ван и 
ба хат. Го то во увек пар то крат ски ори јен ти сан по пут тзв. 
„кон тро верз них би зни сме на“ и по ли ти ч а ра ко ји се ме ђу-
соб но уче ко руп ци ји и по сле учења њо ме бес пре кор но 
вла да ју. Ср би ја, огре зла у ко руп ци ји и за па ла у без мо рал-
ност, ни је мо гу ће да да нас на сво јим не дри ма не не гу је 
истог та квог пи сца?! – При вре да и по ли ти ка у ра ља ма ко-
руп ци је, а кул ту ра ни је?! – Мо же ли се то за ми сли ти? Пре 
би се ре кло да из ме ђу то га дво га по сто ји при род но са у ч е-
сниш тво. Про из во ђе ње пи са ца зби ва се на тој осно ви. Та-
ко ђе, при пре ме за Са јам књи га у Лај пци гу ове 2011. го ди-
не те ку у зна ку сјај не по тке јед ног кри ми-ро ма на. Исте су 
по ч е ле још 2009. го ди не ка да је срп ски ПЕН об ја вио бро-
шу ру са име ни ма пи са ца о чијем се при су ству у бро шу ри 
ни ка ква књи жев на јав ност ни је из јаш ња ва ла, ни ти је иста 
има ла пој ма да се бро шу ра при пре ма, не го су са ми се бе, 
њих три де сет се дам-осам жи вих, (у бро шу ри су при сут ни и 
пи сци ко ји су умр ли, по пут Ан дри ћа, Цр њан ског, Ки ша), 
про мо ви са ли у са вре ме ну срп ску књи жев ну ели ту, за кљу-
ч но са име ном „елит ног“ срп ско-цр но гор ског пи сца-
чинов ни ка Гој ка Бо жо ви ћа. Са том бро шу ром пре ве де ном 
на не ко ли ко је зи ка о трош ку др жа ве (јер, реч је о „др жав-
ним пи сци ма“) се бе су прет ста вља ли у књи жев ним пре-
сто ни ца ма Евро пе, а све се то де ша ва ло у име и по зна њу 
срп ског ПЕН-а. Ко ји за бо ра вља, ра де ћи „ис под жи та“, 
„По ве љу“ ПЕН-а где се, из ме ђу оста лог, у не га тив ном кон-
тек сту го во ри и о фе но ме ну ис кљу ч и во сти и ис кљу ч и ва ња 
у све ту кул ту ре. – Шта на то ка жеш ти, Ра до ва не Бе ли 
Мар ко ви ћу? И ти, Ми ро сла ве Јо си ћу Виш њи ћу? И ти, Јо-
ви це Аћин? И ти, Јо ва не Зи влак? И шта на то ве лиш ти, 
Ми ро сла ве Лу ки ћу, пи шче ве ли ке Па си је по Ама ри ли су. 
Зар ви ни сте ели та срп ске књи жев но сти?! Зар је Гој ко Бо-
жо вић зна ч ај ни ји пи сац од вас?! Или Ла сло Блаш ко вић?! 
– Ка ко је то мо гу ће? – До бро. Мо гу ће је. Уби ти име јед ног 
пи сца и ње го во де ло, исто је као опра ти пр љав но вац. Да 
ли се то ти че не ког на шег „елит ног“ кри ти ч а ра? – Не! Он 
не пе ре пр љав но вац, он пе ре пи сце. Ка ква је раз ли ка из-
ме ђу не ког Јо це ко ји ис пи ра кри ми-но вац и срп ског 
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кри ти ч а ра ко ји чистог пи сца за ме њу је за про бле ма ти ч ног, 
при ши ва ју ћи овом дру гом епи тет „култ ни“? И про мо ви ше 
га. Кул ту ра не по зна је фи на сиј ску по ли ци ју, ута ју по ре за. 
Ско ро да је та ко. Али по зна је ута ју пи са ца. Ка ква је раз ли-
ка из ме ђу та два чина ? – Ни ка ква! Кри ти ч а ру ни кад у 
чети ри ују тро не ће до ћи по ли ци ја?! То ни је раз ли ка! До ћи 
ће му би ло ка да не ки стр пљи ви ту мач књи жев них де ла, 
по том не ки вред ни ис то ри ч ар књи жев но сти ка ко би пре-
ис пи та ли днев не ве сти број них књи жев них кри ти ч а ра ко ји 
су из ме ђу 1980. и 2010. књи жев но сме ће про гла ша ва ли за 
ве ли ку књи жев ност. Зна мо ка ко се фил мо ви о Сер пи коу 
за вр ша ва ју. Заш то би у књи жев но сти, у про из во ђе њу по ре-
да ка ње них вред но та и вред но сти, би ло дру га ч и је ? Уто ли-
ко се за ма ни пу ли са ње и ме ше та ре ње у књи жев но сти мо-
же ре ћи да је јед на ко кри ми нал ним рад ња ма ма фи је. 
Ма фи ја се ба ви кри ми на лом у сфе ри ма те ри јал но не до-
зво ље ног, уби ја сво је про тив ни ке; не мо рал у кул ту ри по га-
ђа и уби ја чове ка пи сца. Упра во у ма лој зе мљи Ср би ји, и 
упра во у до бу ме дијâ ка да не би ти у ме ди ји ма зна чи не по-
сто ја ти као пи сац. Ба јац, Ве ли кић, Ба са ра. Узми мо са мо 
овај трио. Про ч и тај мо ру бри ку „Кул ту ра“ у По ли ти ци за 
по след њих шест ме се ци. Исти су у По ли ти ци би ли то ли ко 
пу та по ме ну ти, да је не по ми ња ње број них дру гих пи са ца, 
чија де ла има ју ве ћу умет ни ч ку вред ност од делâ по ме ну-
тих ауто ра, био ра ван ду хов ној кра ђи. Ви де ће се, при ме ра 
ра ди, да се име осред њег ро ма но пи сца Дра га на Ве ли ки ћа 
ко ји је у вре ме ра та 1990–1995, у ино стран ству, ју ре ћи не-
ма ч ке сти пен ди је, сте као ре пу та ци ју „ди си ден та“ – по ми-
ње не сра змер но ви ше пу та од име на Ра до ва на Бе ли Мар-
ко ви ћа и Ми ро сла ва Јо си ћа Виш њи ћа. Но, Ве ли кић је 
човек јед не стран ке (без об зи ра имао пар тиј ску књи жи цу 
или је не имао), из не над ни зна лац ди пло ма ти је без до вољ-
ног (ве ро ват но и не по треб ног?) зна ња је зи ка зе мље у ко јој 
је вр шио ди пло мат ски по зив, човек ко ме је у Ми ло ше ви-
ће вом ре жи му, сва ка ко с пра вом, све сме та ло, но ко ме у 
овом по сток то бар ском ми љеу не сме та ниш та и ви ше не 
пи ше у НИН-у ко лум не под зна ком „ан га жо ва ног ин те лек-
ту ал ца“ (јер, да нас је, из гле да, све до бро у зе мљи Ср би ји, 
њо ме те че мед и мле ко и исти је од јед ном по стао слеп за 
пост-пе то ок то бар ску ствар ност, ко ја је два да се раз ли ку је 
од оне из Ми ло ше ви ће вог пе ри о да) – умео је да у но вим 
окол но сти ма „ди си дент ски стаж“ на пла ти. Шта би на то 
ре као по кој ни Ми ло Дор, ко ме је Ве ли кић био „Schüt-
zlinge“ мо же мо да на га ђа мо, али не зна мо. Не ка даш њи бо-
рац про тив по пу ли зма, до ла ском но ве вла сти име но ван је 
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за ам ба са до ра у Бе чу, за осред њи ро ман ове нч ан све без на-
ч ај ни јом НИН-овом на гра дом, и, ко на ч но, стао на чело 
срп ске књи жев не ор га ни за ци је на сај му у Лај пци гу па ци-
фи ко ван та ко као да га у све ту бор бе про тив глу по сти вла-
сти ни кад ни је ни би ло. У Ср би ји су, да кле, да нас бож ји 
мир и бож ја прав да, свет мо ра ла и ви со ких ети ч ких вред-
но сти усто ли ч е ни и у ис тој зе мљи је све до бро да бо ље не 
мо же да бу де. Та квих „ди си де на та“ то ком про те клог ра та, 
из ме ђу 1990. и 2000. го ди не у Не ма ч кој и Аустри ји, пи сац 
ових ре до ва се на гле дао до ми ле во ље. Би ло их је ко ли ко 
из Ср би је, то ли ко још ви ше из Бо сне и Хр ват ске. Ни јед ном 
„ди си ден ту“ у до ти ч ним би вшим ре пу бли ка ма за вре ме 
ра та ни је, да ка ко, фа ли ла ни дла ка с гла ве. У Не ма ч ку и 
Аустри ју би ли су, на и ме, дош ли као еко ном ски еми гран ти, 
пред ста вља ју ћи се на ив ним Нем ци ма као по ли ти ч ки (пи-
сац је у 90% слу ч а је ва са ових про сто ра у по след ње вре ме 
еко ном ски еми грант, рет ко ка да, уисти ну, и по ли ти ч ки). 
Уз пут су се бо ри ли и мо ља ка ли да им „де ла“ бу ду пре ве де-
на на је зик до ма ћи на, са не ма ч ким нов цем, да ка ко. Ода-
тле им се „сла ва“ по сле ра та пре се ли ла у Ср би ју или у Хр-
ват ску и Бо сну, за ви сно од то га ода кле су ин те лек ту ал ни 
кли јен ти пре ра та во ди ли по ре кло. (Ка да је реч о овим по-
след њим из су сед них нам др жа ва, ре ци мо пи сци Џе вад 
Ка ра ха сан, Сла вен ка Дра ку лић или Ду брав ка Угре шић, 
сво ју сла ву пи са ца у Не ма ч кој и Аустри ји ис кљу ч и во су 
сти ца ли пи шу ћи о Ср би ји, на на ч ин не бих ре као кри ти ч-
ки, но са не при ме ре ном мрж њом, и то и он да ка да је С. 
Ми ло ше вић одав но био у Ха гу. Би ла је то ви за у ви со ко 
друш тво до ти ч них др жа ва. И да нас је.2) Ср би ја, ко ли ко и 
Хр ват ска и Бо сна, увек при хва та ју свог „ус пеш ног“ чове ка 
из „бе лог све та“ као неш то што не под ле же сум њи и као ни 
ма ло сум њи ву „чиње ни цу“. Та ква фа ма (без би ци кли ста) 
до го ди ла се и са Ве ли ки ћем. Дру ги би ци кли сти у срп ски 
књи жев ни серкл уво ђе ни су дру га ч и је. Не ки су фа му, по-
пут Ба са ре, сти ца ли и у зе мљи по ре кла. Опет, са старт них 

2) Ду брав ка Угре шић, исти ни за вољу, пи са ла је кри тич ки ан га жо ва-
не тек сто ве и про тив Хр ват ске, у ко јој је та ко ђе мо гла и у вре ме 
Туђма но вог ре жи ма да оста не и оп ста не. Не дав но пре ми ну ли про-
фе сор Фла кер Угре шић кин „ан га жман“ ви део је у у истом све тлу 
као и ми: чин спро во ђен под зна ком про мо ци је соп стве ног књи-
жев ног де ла у ино стран ству. Ни ка ко као „ди си дент ство“. Ка ра ха-
са нов ин тер вју дат пре не ко ли ко го ди на у беч ком ли сту Die Furche 
оби лу је у нај мању ру ку бе сми сли ца ма и, та ко ђе, опер ва жен је пу-
ком мр жњом. Та кви су пи сци, ме ђу тим, из ме ђу 1990. и 2000. го ди-
не у Не мач кој и Аустри ји оба ве зно до би ја ли ста тус „стру чња ка за 
Бал кан“, пи шу ћи шта год им је па да ло на па мет. (прим. Б. Т.)
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по зи ци ја на вод них ди си де на та. По сле 5. ок то бра би ло је 
вре ме да се са мо про кла ми ра на по зи ци ја „ди си ден та“ уве-
де у ра ван но ве др жав не по ли ти ке и да „ди си дент ски“ стаж 
бу де на гра ђен. По ста ло је по пу лар но и при род но да се за-
хвал ност пи сцу иска же пу тем до де ле не ког ам ба са дор ског 
ме ста. Знао пи сац дан ски, не ма ч ки, нор веш ки или грч ки, 
или не знао, све јед но. Био је то нај ма њи гест за хвал но сти 
са даш ње вла сти за оно чега у Ср би ји још не ма, а за шта су 
се ови пи сци на вод но бо ри ли: за сло бо ду ми сли. Ба са ри на 
и Ве ли ки ће ва „сло бо да ми сли“ по кло пи ла се са пар то крат-
ском вла да ви ном стра на ка на вла сти с ко ји ма су има ли и 
ра ни је до бре од но се. Из ван пар то крат ске сло бо де, ме ђу-
тим, у Ср би ји од сло бод ног про то ка иде ја не ма ко ли ко ни 
од сло ва „с“ ко јим на срп ском је зи ку по ч и ње ова зна ч ај на 
реч људ ске же ље и рет ко ка да људ ске прак се. Про из во ђе ње 
др жав них пи са ца би ло је при род но пра во Пар то кра ти је. 
Од јед ном до не дав но дру ги човек јед не стран ке, Ви да Ог-
ње но вић, ма ње ви ше је два осред ња спи са те љи ца, по ста је 
је дан од пр вих пи са ца ме ђу спи са тељ ском но мен кла ту ром. 
И прет сед ни ца срп ског ПЕН-а. Са ве о ма фре квент ним 
флук сом по ми ња ња (и сли ка ња) у глав ном пре сто ни ч ком 
ли сту. До не дав ни ко ор ди на тор на сту па Ср би је као иза бра-
ног го ста на Сај му књи га у Лај пци гу, под но се ћи остав ку на 
ову функ ци ју, ре че из ме ђу оста лог: „Не же лим да хра ним 
пар тиј ску ло ги ку.“ Сја јан ис каз јед ног не у трал ног чове ка 
ко ји не по гре ши во да је ди јаг но зу бо ле сти. Иста бо лест, без 
пар до на, од не ће и 400.000 евра на ме ње них за пла си ра ње 
срп ске књи жев но сти на не ма ч ком тр жиш ту (читај: за пла-
си ра ње го ре на ве де них ауто ра) ко је под ра зу ме ва и тро го-
диш њи на ступ на бу ду ћим сај мо ви ма књигâ у Лај пци гу. Да 
би се одр жао при вид ко ји, то бо же има пра ви ла игре, Ми-
ни стар ство кул ту ре по сла ло је по зив три де се то ри ци књи-
жев них кри ти ч а ра да са ч и не ли сте де ла но ви је срп ске 
књи жев но сти ко ја би по том би ла пре ве де на на не ма ч ки је-
зик. Ода зва ло се де вет на ест кри ти ч а ра. Из ме ђу оста лих 
по зи ве су до би ли и Бо жо Ко при ви ца, Дра га на Бел се ли јин, 
Са ња Ми лић, Го ран Ла зи ч ић, Сашâ Ра до јч ић – све са ми 
ове ја ни „знал ци“ срп ске књи жев но сти. Ме ђу оним кри ти-
ч а ри ма ко ји ма би аутор ових ре до ва ве ро вао по зив су до-
би ли: Ти хо мир Бра јо вић, Вла ди сла ва Гор дић Пе тро вић, 
Са ша Ćи рић, Ма ја Со лар, Та ња Ро сић и Све ти слав Јо ва нов. 
Ор га ни за ци о ни од бор за срп ски на ступ у Лај пци гу фор ми-
ран је углав ном од пар тиј ских са бо ра ца, и чине га Ви да 
Ог ње но вић, Дра ган Ве ли кић, Зо ран Ха мо вић, Вла ди мир 
Ко пицл, Ра до слав Пет ко вић, Ла сло Ве гел, Вла ди слав Ба јац 
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и Сре тен Угри ч ић. Не у трал не љу де овог Од бо ра чине Ла-
сло Ве гел и, ни сам по све си гу ран, Вла ди мир Ко пицл. У 
том сми слу, ево још јед ног на во да из из ја ве до не дав ног ко-
ор ди на то ра на сту па Ср би је на Сај му књи га у Лај пци гу где 
Де до вић, из ме ђу оста лог, ка же: „При ва тан, не тран спа рен-
тан и сит но соп стве ни ч ки од нос од го вор них пре ма кри те-
ри ју ми ма пла ни ра ња и оства ри ва ња про јек та у Лај пци гу 
2011. ни је у срп ској књи жев но сти од ве ли ке ко ри сти.“ 
Али, до да је мо, сва ка ко је сте срп ском ПЕН-у, Ор га ни за ци-
о ном од бо ру ма ни фе ста ци је, са ста вља ч и ма бро шу ре Пи-
сци Ср би је, оним истим ко ји оп стру и шу ства ра ње јед ног 
обим ног ка та ло га са „ли ч ном кар том“ са вре ме не срп ске 
књи жев но сти. На Сај му у Лај пци гу 2011. би ће, да кле, 
прет ста вљен цир ку ски рад акро ба та и жон гле ра са вре ме не 
срп ске спи са тељ ске сце не у чијем из во ђе њу и по ста вља њу 
„ша тре“ не ће би ти не ви ни ни ра зни са вет ни ци Ми ни стра 
кул ту ре, по по ут не за о би ла зног Зо ра на Ха мо ви ћа, ни ти са-
мо Ми ни стар ство кул ту ре, ко је уз по моћ „са вет ни ка“ и 
Ор га ни за ци о ног од бо ра спро во ди чисте по ли ти ч ко-пар-
тиј ске од лу ке о то ме ко ће би ти ко на лај пциш ком Сај му, и 
исто та ко вр ши „три ја жу“ оних ко јих на Сај му уопш те не 
сме би ти. Лај пциш ки Са јам, гле дећ по ч а сног го ста, би ће 
је дан сја јан књи жев но-по ли ти кант ски три лер у из вед би 
љу ди из на ве де не по став ке. Го спо дин Оли вер Ци ле, ди рек-
тор Лај пциш ког Сај ма, о ово ме ма ло зна, али су де ћи по 
ре ч и ма: „Љу ди, ово ова ко не иде“, ко је је не дав но упу тио 
срп ским зва ни ч ни ци ма, сјај но на слу ћу је иде о лош ку по за-
ди ну це ле „лај пциш ке при че“.

Са јам ће пак до ћи и про ћи. Оно што ће још ду ги низ 
го ди на оста ти би ће гад на при ча о си сте мат ском ме диј ском 
про го ну јед них од стра не ета бли ра них и па ци фи ко ва них 
књи жев ни ка, ко ји у ства ра њу сли ке о се би у ме ди ји ма ни-
ка ко ни су не ви ни. На про тив. Њи хо ва ма ни ја за при хва-
ће нош ћу за по ч е та је оног тре нут ка ка да су се не ка даш њи 
бор ци про тив на ци о на ли зма и де сно ори јен ти са не књи-
жев но сти наш ли на челу мо ћних књи жев ни ч ких ин сти ту-
ци ја и удру га без ика квих иде ја о ега ли та ри сти ч ком на-
сту пу књи жев но сти где би ис кљу ч и во књи жев не вред но сти 
би ле циљ и сред ство бор бе за књи жев но при зна ње. Про да ја 
књи жев ни ка ета бли ра ним књи жев ним ку ћа ма ко је не гу ју 
би ло нео кон зер ва ти ви зам, би ло на ци о на ли зам, би ло нео-
ли бер ла но на ч е ло ран ги ра ња књи жев ни ка на „де сет нај-
бо љих“, при чему ни ка ко ни је реч о еко ном ским па ра диг-
ма ма на ч е ла, не го – по ка зу је се на срп ском при ме ру – о 
чистим иде о лош ким, из во ди свет књи жев них вред но сти 
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из ван игре, ба ца га на мар ги ну. Ни ка ква књи жев на на гра да 
до де ље на срп ском пи сцу из ме ђу 1990. и 2010. ни је до де-
ље на без то га по губ ног на ч е ла, ко је униш та ва прет ста ву и 
за му ћу је хо ри зон те о то ме шта је до и ста вред но у срп ској 
књи жев но сти по след ње две де це ни је. Да ка ко, књи жев не 
при че о књи жев ним вред но сти ма по на вља ју се без кра ја и 
кон ца већ до бра два ве ка. Од он да ка да је по јам „књижев-
ни кри ти ч ар“ из миш љен и ета бли ран као бе сми сли ца без 
ко је се не мо же. Сво је Ко зе ри је по не дељ ком Сент-Бев је 
углав ном по све тио ауто ри ма четвр тог ре да, а он да, пи ше 
Мар сел Пруст, ка да тре ба да го во ри о не ком пр вог ре да, о 
Фло бе ру, Бо дле ру или Же ра ру де Нер ва лу, он се ис ку пљу је 
бе сми сле ним, при год ним ре ч и ма. Ка да Сент-Бев пи ше о 
„сјај ном пе сни ку, пе сни ку дра гом сви ма“ он овом гло ри-
фи ка ци јом не ми сли на Бо дле ра, не го на Бе ран жеа. Ка да 
Бо длер, по ста вши пред ме том про га ња ња због Цве ћа зла, 
по вла чи сво ју кан ди да ту ру за чла на Ака де ми је, Сент-Бев 
му на то ме чести та и за хва љу је му се, бу ду ћи да сâм Сент-
Бев не би до бро про шао у кру го ви ма он даш њег по ли ти ч-
ког еста блиш мен та, да је пру жио по дрш ку Бо дле ру. Ка да 
Сент-Бев пи ше: „Ево, два де сет пет го ди на је прош ло от ка ко 
ни сам ви део г. Да ни је ла Але ви ја, а ње го ва сла ва не пре-
ста је да ра сте“, он да ми, пре но се ћи ту ре ч е ни цу под пе ро 
би ло ко јег срп ског кри ти ч а ра да нас, ми сли мо на Ве ли ки-
ћа, Ба са ру, Бај ца, М. Пан ти ћа, Д. Ј. Да ни ло ва, М. Те ши-
ћа, пе сни ка В. Ка ра но ви ћа, про за и сту Р. Пет ко ви ћа и М. 
Ви дој ко ви ћа, про за ист ки њу Ви ду Ог ње но вић, на пе сни ке 
С. Је лен ко ви ћа, М. Ма рч е ти ћа, М. Бећ ко ви ћа, на „слав не“ 
срп ске кри ти ч а ре, по пут М. Аћи мо ви ћа Ив ко ва, Бо ја ну 
Сто ја но вић Пан то вић, Ра ди во ја Ми ки ћа, Алек сан дра Јо ва-
но ви ћа, Гој ка Бо жо ви ћа, Сло бо да на Вла ду ши ћа, М. Еге ри-
ћа… Ти пи сци би ће, ве ру је мо, срп ски Да ни јел Але ви, чија 
је сла ва ра сла да би смо јед но га да на мо ра ли да пре ли ста-
мо то не и то не хар ти је ка ко би смо књи ге пот пи са не тим 
не ка да слав ним име ном про наш ли тек у не кој фран цу ској 
бо ље опре мље ној би бли о те ци. Sit transit Gloria mundi.

Пи сац ових ре до ва има ће три књи ге на прет сто је ћем 
Сај му књи га у Лај пци гу, члан је фран цу ског и аустриј ског 
ПЕН-а, аустриј ски др жа вља нин и у по гле ду тих чиње ницâ 
по ред срп ске књи жев не ствар но сти мо гао би да про ђе као 
„по ред тур ског гро бља“. Ни је му би ло нуж но да са мо у 
окви ри ма овог тек ста ства ра бар де се то ри цу не при ја те ља. 
Исти аутор је, ме ђу тим, упра во због та кве и сли ч не си ту-
а ци је пре ви ше од четврт ве ка ис трч ао из он даш ње Ју го-
сла ви је и да наш ње јед не од ње них на след ни ца: Ср би је. У 
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до ба ње го вог од ла ска ме ша ви на вла да ви не ко му ни ста и 
на до ла зе ћих ко му ни сти ч ких на ци о на ли ста би ла је на по-
мо лу. Без ика квог за зо ра мо гао је да се по ја ви Нож, Књи га 
о Ми лу ти ну – срп ски бест се ле ри пред на сту па ју ће ра су-
ло јед не др жа ве чије су књи жев но кор ми ло др жа ли Ко вач, 
Киш и Бо ра Ћо сић, хр ват ски пи сци „про зе у тра пе ри ца-
ма“, и још не ко ли ци на зна ч ај них пе сни ка, Ша ла мун, Зајц, 
Тон ко Ма ро је вић, Ми лан Је сих, Гре гор Стр ни ша, Ни ко 
Гра фе на у ер, Иван Слам ниг, Зво ни мир Мр ко њић, Бран ко 
Ма леш, Звон ко Ма ко вић, Ми лан Де кле ва, Алеш Де бе љак – 
сви сва ка ко књи жев но на да ре ни ји од јед ног Ма ти је Бећ ко-
ви ћа и из ме ђу 1990. и 1996. го ди не на сту па ју ћих срп ских 
пе сни ч ких идо ла, јед ног Ми ло са ва Те ши ћа, Ка ра но ви ћа, 
Рај ка Пе тров Но га на при мер. Ка да пи сац ових ре до ва, 
пак, на кон ви ше од два де сет го ди на стран ство ва ња, ишч и-
та са вре ме ну срп ску часо пи сну про дук ци ју те сва ко днев-
но про ч и та ру бри ку за кул ту ру ли ста По ли ти ка па да му у 
очи јед на чиње ни ца: нон ша лант но по ми ња ње увек јед них 
и истих име на, би ло да је реч о по е зи ји, би ло да је реч 
о про зи „из пе ра“ јед них и истих кри ти ч а ра. Је два да се 
не где про ву че не ко но во спи са тељ ско име. У сва ко днев-
ном дис кур су го во ра о са вре ме ној срп ској књи жев но сти 
из во ђе ње, до бе со му ч но сти, на ви де ло его-фир ми ли те ра-
та, у сти лу „ја Armani, ти Prada, ја Louis Vuitton, ти Cav-
alli, ја Gucci, ти Gvinechy, ја Gaultier, ти Rochas, ја „Dolce 
& Gabanna“ ти „Barberry” ла ко се дâ са гле да ти да срп ско 
про из во ђе ње пи са ца под па ли цом вла да ју ћег еста блиш-
мен та на на ч ин јед ног „Fashion-Label“ са „Keuplauer“-има 
књи жев не мо де уну тар јед ног при ми тив ног „Designshows“, 
а у окруж ју иде о ло ги је нео ли бе ра ли зма, где се кул тур на 
до бра про да ју са фе но ме ни ма ко ји их пра те – јур ња вом 
за по ч а сти ма и на гра да ма, јур ња вом да се на соп стве ну 
ини ци ја ти ву бу де пре ве ден, удво риш твом и тр го ва њем – 
под ри ва основ не прин ци пе на ко ме по ч и ва књи жев ност, а 
то су есте ти ч ко-умет ни ч ке вред но сти јед но га де ла. Не зна-
ти чита ти сти хо ве и не зна ти чита ти про зу јед на је вр ста 
гре ха, док је дру га про из во ђе ње пи са ца ad hoc, на на ч ин 
јед ног „Designshows“ на при год ним „Fashion-Label“ се ан-
са ма. И је дан и дру ги на ч ин, а не зна се ко ји је го ри, слу же 
то ме да се зна ч ај не књи жев не вред но сти, не са мо иг но ри-
шу, већ за ту ку опа ко го лиц љи вим сред стви ма мо де. Та ко 
при вид но озби љан пи сац, ко ји на по зор ни ци не ке књи жев-
не ве ч е ри из и гра ва важ ну осо бу и ин те лек ту ал ну са вест 
на ци је, прет ста вља ју ћи њен укус и ње но „вје ру ју“ по ста је 
ниш та дру го до човек мод ног спек та кла, да ле ко од сва ке 
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скром но сти ко ју оли ч а ва књи жев ност и ко ја је упра во због 
то га ве ли ч ан стве на. Срп ски пак „Боргеси“ на књи жев ном 
по љу по ста ју пу ки срод ни ци фа ми ли је Лу кре ци је Бор гиа. 
То га човек по ста је све стан кад год уђе у не ку од бе о град-
ских књи жа ра. На њи хо вим по ли ца ма ше пу ре се књи ге 
са име ни ма ауто ра чије књи ге оли ч а ва ју по све скром не 
књи жев но-умет ни ч ке ре зул та те ко је, ка да је о про зи реч, 
ка рак те ри ше ту па ви про зни стил, à la: „ре че Пе ра, по ми-
сли Ла за“. Ка ко се срп ски про зни пи сци углав ном сти де 
да сво јим ју на ци ма да ју срп ска име на, он да су ту, што не 
мо ра увек да про ис хо ди из те ме ро ма на, при сут на име на 
и пре зи ме на ко ја про ис хо де из ру ског или не ког европ ског 
име но сло ва, па се на ве де ни стил „ре че Пе ра, по ми сли Ла-
за“ ме ња у „ре че Људ ми ла, по ми сли Ма рио“. Овај на ч ин 
об ра де „ска за“ ко ри стио је и „узор ни“ срп ски пи сац Да ни-
ло Киш, „култ ни“ аутор из чијег су ши ње ла из ра сли сви 
не да ро ви ти срп ски пост пе то ок то бар ски про зни пи сци. За 
ци гло де се так го ди на њи хо ве стра хо вла де са штам пар ске 
тра ке је два да је изаш ла по ко ја књи га сло бод ног пи сца. 
Они ве ре ни, уда ти или оже ње ни са пар ти ја ма на вла сти, 
мо гли су да са ме диј ске сце не до ми ле во ље из го не јед ну 
дру га ч и ју књи жев ност, ко ја, до ду ше, не ма име на, али ко ју 
ка рак те ри ше ви со ка умет ни ч ка вред ност. Њу на све тлост 
да на да из ву че не тру ди се ни је дан књи жев ни кри ти ч ар ко-
ји је име „за ра дио“ пи шу ћи о пост пе то ок то бар ским пи сци-
ма. Та чиње ни ца го во ри да је мо рал књи жев ног кри ти ч а ра 
сро зан на ни во пе то ок то бар ских под-пи са ца. Пу сто ло ви на 
се пак не бли жи кра ју. Она се на ла зи у свом пу ном на по ну 
а ни ка ко пред про паш ћу. Она ите ка ко има сна ге да се бра-
ни. И да прож ди ре. На ма оста је да кон стан ту је мо да сва ко 
ста ње, би ло оно до бро или ло ше, све јед но, чини ствар ност 
она квом ка ква је сте. То ци ни ци до бро зна ју. У том сми слу 
ми, чак и да смо не ком од по ме ну тих у овом ра ду по је ди-
на ч но пљу ну ли у ли це, зна мо да не би смо од би ло ко га од 
њих мо гли да очеку је мо од го вор. Из раз на шег га ђе ња исти 
би са мо раз ма за ли по ли цу. Са по зи ци је мо ћи, они не ма ју 
по тре бе да би ло ко ме од го ва ра ју. Они ће се опре де ли ти 
да сва ку кри ти ку иг но ри шу. Јер, њи хов ци ни зам, њи хо ва 
кри во тво ри тељ ска сна га и бе сти јал ни мо рал, њи хо во са-
мо за до вољ ство се же до нео ли бе рал ног Бо га Ме ди ја. Ње му 
ће се по кло ни ти и не гле да ју ћи на часов ник на ста ви ти по 
ста ром. Њи ма је до де ље но још ду го тра ја ње. Стра сти ни-
су, ка ко ве ру је Си о ран, тек крат ко трај ни ми ри си. Би ло да 
до ла зе из Ра ја или зе маљ ског ку пле ра ја, стра сни ци сла ве 
иду за шу гом не у ниш ти вог чопо ра, уса вр ша ва ју ћи, пу тем 
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бо ле сти, сво је роп ство из ко га, на на ч ин па ра док са, цр пу 
сна гу. Из ван то га не сто је ни ка кве утва ре, но не па тво рен 
удео До га ђа ја ко ји ка зу је: то-је-та ко. Пра вом пи сцу оста-
је да пи ше о ефи ка сно сти Не по сред ног, о ци ни зму Ста ња 
Ства ри, да жи ви и умре „у тре ћем ли цу“, од ба цу ју ћи да се 
скло ни под илу зи ју и под ви ме на чопо ра.
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Ми ро љуб МИ ЛА НО ВИЋ

ЗАРОБЉЕНИУМЧЕСЛАВАМИЛОША

1.

Две го ди не обе ле жи ле су жи вот ни пут пољ ског пе сни-
ка ли тван ског по ре кла Че сла ва Ми ло ша и пре суд но ути-
ца ле на ње го ву књи жев ну ка ри је ру као и ме сто ко је има у 
свет ској по е зи ји 20. ве ка. Пр ва је би ла 1951. године. Та да је 
од лу чио да на пу сти Пољ ску и жи вот на ста ви у еми гра ци ји. 
До тад је ра дио у пољ ској ди пло ма ти ји као чи нов ник про-
во де ћи ма ње-ви ше ла го дан жи вот. Сво ју од лу ку по ку шао је 
да об ја сни у члан ку „Не“, об ја вље ном у еми грант ском ча со-
пи су Кул ту ра, на звав ши тај свој чин „исто ри јом јед ног са-
мо у би ства“. Глав ни раз лог био је на ме та ње со ци ја ли стич-
ког ре а ли зма од стра не Мо скве као зва нич ног књи жев ног 
прав ца пољ ским пи сци ма и ру ске со вјет ске књи жев но сти 
као узо ра. За мно ге ин те лек ту ал це на За па ду тај ње гов чин 
био је ја сан и ра зу мљив, али за ле ви ча ре окре ну те Мо скви, 
луд и нео бја шњив. За што не ко, ко има све удоб но сти, на пу-
шта сво ју зе мљу и пу бли ку за ко ју пи ше? Усле ди ли су и на-
па ди из лон дон ског књи жев ног кру га. Ми лош је од го ва рао 
да су ства ри ду бље и ком пли ко ва ни је. Сво ја раз ми шља ња 
и пси хо ло шке ди ле ме уоб ли чио је у есе ји ма под на сло вом 
За ро бље ни ум. Књи га је штам па на у Па ри зу 1953. г. Оце не 
су се кре та ле од од ба ци ва ња до „јед не од сто књи га ко је су 
из вр ши ле нај ве ћи ути цај на кул ту ру и ци ви ли за ци ју Евро-
пе у 20. ве ку“.1 То је би ла дру га пре суд на го ди на у жи во ту 
овог пе сни ка, бит на и за ње го ву по е зи ју.

За ин те лек ту ал це ле ви ча ре на За па ду, со вјет ски мо-
дел упра вља ња и жи вот љу ди у том си сте му био је оства-
ре ње њи хо вог сна и не ке жр тве, не ми нов ност исто риј ског 
про це са. Отре жње ње је до шло по сле ка да је си стем по стао 
ого љен и свео се на те рор и на си ље над соп стве ним на ро-
дом. Био је то пе ри од ка да је из гра ђи ван култ лич но сти и 
уки да ње еле мен тар них људ ских сло бо да. Со вјет ска власт 
пре ко сво јих ор га на кон тро ли са ла је гра ђа не за ла зе ћи и у 
њи хов при ват ни жи вот под из го во ром да се кла сна бор ба 
и по сле за вр ше ног гра ђан ског ра та на ста вља и за о штра-
ва. За тво ри су се пу ни ли и ства ра ни су ло го ри при нуд ног 
ра да за пре ва спи та ва ње не по доб них. Циљ је био ства ра ње 

1) Ч. Ми лош, За ро бље ни ум, Па и деиа, Београд 2006; Љ. Ро сић, „Глас 
са ве сти за од бра ну мо рал них вред но сти“, 194, по го вор.
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но вог чо ве ка. Ка ко до то га ни је до шло а жи вот гра ђа на по-
ста јао све не под но шљи ви ји, со ци ја ли стич ко дру штво са мо 
сан мо гућ у да ле кој бу дућ но сти, све до че ња пре бе глих из 
Со вјет ског Са ве за и зе ма ља „на род них де мо кра ти ја“, ка ко 
Ми лош на зи ва со вјет ски мо дел, раз ве ја ле су и њи хо ве илу-
зи је. Друк чи је је би ло са ин те лек ту ал ци ма ко ји су оста ли 
да жи ве и ства ра ју у сво јим зе мља ма под со вјет ском до ми-
на ци јом. Они су и глав ни пред мет књи ге Ми ло ше вих есе ја. 

Ми лош је на па дан због из бе га ва ња да дâ цр но-бе лу 
сли ку, уста ље ну у ре до ви ма кон зер ва тив не пољ ске еми гра-
ци је у Лон до ну ко ја је тра жи ла да се пре ма дру штве ном 
жи во ту Пољ ске и на ме та ња со ци ја ли зма по со вјет ском мо-
де лу ја сно од ре ди. Ни је им би ла до вољ на пи шче ва кри ти-
ка ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма у ста љи ни стич кој ин тер-
пре та ци ји и жи вот љу ди у окви ри ма те дог ме. Али по сле 
Ста љи но ве смр ти, ка да су отво ре не ар хи ве и по чео про цес 
де ста љи ни за ци је, ка да се по ка за ло да је та сли ка мно го цр-
ња и ужа сни ја од све до че ња еми гра на та и из бе гли ца ко-
ји су спас од те ро ра и на си ља по тра жи ли у зе мља ма иза 
„гво зде не за ве се“, на па ди су пре ста ли. Ми ло ше ва књи га у 
го ди на ма ко је су сле ди ле све ви ше је до би ја ла на зна ча ју. 

2.

Зе мље ис точ не и сред ње Евро пе из ме ђу два ра та има-
ле су де мо крат ска уре ђе ња. На За па ду, у Не мач кој за вла-
дао је на ци зам, а на ис то ку у Со вјет ском Са ве зу, со ци ја ли-
зам. При кље ште не из ме ђу два ис кљу чи ва то та ли та ри зма, 
са из ра же ном на ме ром да се про ши ре и на њи хо ве те ри то-
ри је, њи хо ве крх ке де мо кра ти је одо ле ва ле су сме ном вла-
да, али и то ме је, са агре си јом Не мач ке на Че хо сло вач ку 
а за тим на Пољ ску до шао крај. По себ но је био те жак по-
ло жај Пољ ске. На њи хо вој те ри то ри ји су ко би ле су се две 
ар ми је: на ци стич ке Не мач ке и со вјет ска Цр ве на ар ми ја. 
Пољ ска је би ла рас ко ма да на из ме ђу два не по мир љи ва, а 
на крат ко са гла сна си сте ма, са гла сна у екс пан зи ји пре ма 
ту ђим те ри то ри ја ма и по де ли Евро пе на ин те ре сне сфе-
ре. Сло бо дар ски дух пољ ског на ро да, осло њен на ви ше ве-
ков ну исто ри ју и кул ту ру, ни је рав но ду шно гле дао на уни-
ште ње зе мље. По чео је да де лу је По крет от по ра, на ро чи то 
у оку пи ра ној Вар ша ви, по сле про го на Је вре ја и ства ра ња 
кон цен тра ци о них ло го ра. Ми лош, ан ти се ми та, ни је имао 
илу зи ја пре ма овим до га ђа ји ма. Ње го во опре де ље ње би ло 
је ја сно. Стра да ње чла но ва По кре та от по ра, ме ђу ко ји ма 
је он имао дру го ве, ду бо ко га је по га ђа ло. По бе да Цр ве не 
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ар ми је и уни ште ње на ци зма зна чи ло је осло бо ђе ње пољ-
ског на ро да али не и по вра так де мо кра ти је ка кву је Пољ-
ска има ла пре дру гог свет ског ра та. Со вјет ска им пе ри ја 
на мет ну ла је осло бо ђе ним зе мља ма и свој, со ци ја ли стич-
ки си стем.

Де мо крат ски ори јен ти са ним пољ ским ин те лек ту ал-
ци ма оку пље ним око из бе глич ке вла де у Лон до ну, по вра-
так у Пољ ску, са да под со вјет ском оку па ци јом по стао је 
не мо гућ. За оне пак, оста ле у зе мљи, би ла су два пу та: бек-
ство на За пад или оста нак и при ла го ђа ва ње у но вом окру-
же њу. То је зна чи ло при ста нак на слу же ње дог ми и пре о-
бра ћа ње у „Но ву ве ру“ ка ко Ми лош на зи ва со ци ја ли зам. 
Тај чин ни је мо гао да бу де без бо лан и без ки да ња са со бом 
пре ђа шњим. Де ша ва ло се не што до тад не по зна то у исто-
ри ји: за ро бља ва ње умо ва. Пре ла зак је те као спо ро а ис ход 
је био по ра зан. Стра да ли су не са мо лич ност пре о бра ће ни-
ка не го и ње го во де ло.

3.

Кри тич ки дух спре ча вао је Ми ло ша да од мах при хва-
ти дог му и по ста не до бар и ко ри стан пре о бра ће ник. Мно ге 
по ја ве ко је се ра зу мом не мо гу об ја сни ти, не мо гу се тек 
ола ко ни од ба ци ти. Пр во, ту је пи та ње ма те ри је на ко ме 
це ла згра да бу ду ћег дру штва по чи ва. На у ка ни је ус пе ла 
да да тач ну де фи ни ци ју ма те ри је ко јој се не ма шта при-
го во ри ти, а по сле от кри ћа Вер не ра Хај зен бер га (уче ник 
Нил са Бо ра) о та ла са стом кре та њу елек трон ског флу и да 
(уме сто до тад при хва ће ног кру жног), отво рен је про стор 
ме та фи зи ци, не спо ји вом са ма те ри ја ли стич ким уче њем. 
Ди ја лек тич ки ме тод, где у бор би су прот но сти кван ти тет 
по ја ва од но си пре ва гу, не зна чи оба ве зно и нов ква ли тет. 
Он на сто ји да об у хва ти све а у све би мо ра ло да бу де укљу-
че но и ни шта, што је са ста но ви шта овог ме то да не мо гу-
ће. Ко му ни зам, као крај њи циљ кре та ња дру штва, у ко ме 
вла да на че ло „сва ко пре ма сво јим мо гућ но сти ма, сва ко ме 
пре ма по тре ба ма“, под ра зу ме ва ви со ку свест по је дин ца и 
са мим тим уки да ње ме то да јер не ма бор бе су прот но сти, 
што је у људ ском ма те ри ја лу, ка кав за сад је сте, прак тич но 
нео ства ри во. Нај зад, шта је чо век и шта је сми сао ње го-
вог по сто ја ња на зе мљи? Он има са мо је дан жи вот и не 
мо же га по но ви ти. Да би се сти гло до тог „ра ја на зе мљи“, 
по треб не су жр тве. Сре ћу чо ве чан ства, ма кар из гра ђе ну 
на за ко ну ну жно сти, Ми лош ху ма ни ста ни је мо гао да при-
хва ти. По то ме је он оти шао ко рак да ље од До сто јев ског 
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чи ји ју нак (Иван Ка ра ма зов) има бар сло бо ду из бо ра да се 
опре де ли из ме ђу до бра и зла. Ста ти на пут де мо ну исто ри-
је „па ма кар био пре га жен тен ко ви ма“2, то је ствар све сти 
о се би и дру ги ма, мо рал ни (и по ет ски) чин. Ду бо ко у се би, 
Ми лош је на слу тио из лаз, по бу на је ме ра ко јом се бра ни 
чо век и оно што мо же да бу де. „Пре 1939. био сам млад 
пе сник, чи је су пе сме на ла зи ле при зна ње у не ким вар шав-
ским књи жев ним ка фа на ма“ ка же, и „због са ме чи ње ни це 
свог не при ја тељ ства пре ма де сни чар ским то та ли тар ним 
док три на ма“, по сле до ла ска со вјет ске вла сти „био сма тран 
до брим па га ни ном“3, по год ним за пре о бра ћа ње у Но ву ве-
ру (со ци јали зам). Али кад је од пољ ских пи са ца у го ди на ма 
1949–1950. за тра же но „да без ре зер вно по др же со ци ја ли-
стич ки ре а ли зам“ и да се „др же фи ло зоф ске ор то док си-
је“… „с чу ђе њем сам схва тио да за то ни сам спо со бан.“

„Емо ци о нал но про ти вље ње од лу чи ло је о то ме да сам 
је ка те го рич ки од ба цио.“4 Био је то смео чин, свој ствен 
сна жним ин ди ви ду ал но сти ма. Ми лош је иза брао сло бо ду. 
И сво је пе сни штво. Је ди ни иде ал ко ме се кла њао.

4.

На де лу је био Мурт-Бинг. Сли ко вит при каз пре ла ска 
ин те лек ту а ла ца, до ју че ра шњих сло бод них ми сли ла ца, у 
Но ву ве ру (со ци ја ли зам) и слу же ње дог ми (ди ја лек тич ком 
ма те ри ја ли зму ста љи ни стич ке вер зи је), Ми лош је на шао 
у ро ма ну Не на си тост, пољ ског пи сца Иг на ци Вит ки је ви-
ча. „Вит ки је ви че ви ју на ци су не срећ ни, јер им не до ста је 
би ло ка ква ве ра и осе ћа ње сми сла за оно што ра де… Та да 
се у гра до ви ма по ја вљу је ве ли ки број пре про да ва ца ко ји 
тај но про да ју Мур ти-Бин го ве пи лу ле. Мур ти-Бинг је био 
мон гол ски фи ло зоф ко ји је ус пео да про из ве де сред ство 
ко је пре но си ‘по глед на свет’ ор ган ским пу тем. Овај Мур-
ти-Бин гов ‘по глед на свет’… пред ста вљао је моћ мон гол-
ско-ки не ске ар ми је. Чо век ко ји про гу та Мур ти-Бин го ве 
пи лу ле пот пу но се ме ња, сти че ве дри ну и сре ћу.“5 Ми лош 
да ље ка же ка ко је (у Вит ки је ви че вом ро ма ну) до шло до су-
ко ба ис точ не мон гол ско-ки не ске и за пад не ар ми је у ко ме 
је ис точ на од не ла по бе ду. 

2) Исто.

3) Ч. Ми лош, За ро бље ни ум, Па и деиа, Београд 2006, 8.

4) Исто, 9.

5) Исто, 12.
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„Да на 17. сеп тем бра 1939, на вест да је Цр ве на ар ми ја 
пре шла ис точ ну гра ни цу Пољ ске, Вит ки је вич је из вр шио 
са мо у би ство“, и до да је, ка ко се ње го ва „ви зи ја оства ри-
ла у нај сит ни јим по је ди но сти ма на ве ли ким про сто ри-
ма европ ског кон ти нен та“6. За Ми ло ша, суд би на Иг на ци 
Вит ки је ви ча опо ме на је мно гим ин те лек ту ал ци ма. Али то 
ни је све. За пре о бра ћа ње мо ра ју се узе ти у об зир и дру ги 
чи ни о ци. На пр вом ме сту, ту је прет ход но де ло ва ње пре о-
бра ће ни ка, по сто ја ње пре ди спо зи ци је за тај пре ла зак. На 
дру гом, али не и по след њем: страх.

 

5.

Не де лу је Мур ти-Бин го ва пи лу ла та ко бр зо. Не сти че 
се ла ко нов „по глед на свет“. Кан ди дат про ла зи кроз не-
ко ли ко фа за док не усво ји дог му и по ста не „ пра во ве ран“, 
тач ни је упо тре бљив. „Буд но око“ пра ти сва ки ње гов ко рак, 
гре шка је ис кљу че на и мо же би ти фа тал на по си стем. Ту 
је пр во пра зни на. Ин те лек ту а лац, до тад ин ди ви ду а ли ста, 
сад је у ма си. То је би ла ње го ва по тај на же ља, би ти слу шан, 
зна ча јан. Су је та је за до во ље на, али ма са при ти ска, и ниг де 
се чо век не осе ћа ма ње сам и пра зан не го баш у тој ма си. 
Ту је и ап сурд. Ап сурд ност чо ве ко вог фи зи о ло шког би ти-
са ња мо же би ти ис ку пље на пат њом. Ако он, ин те лек ту а-
лац, про жи вља ва му ку, ми сли и ра ста је се са со бом пре ђа-
шњим, сло бод ним, за што би те пат ње био ли шен оби чан 
чо век? Не ка па ти и не ка по слу жи као „ђу бри во исто ри је“, 
за не ку да ле ку бу дућ ност у ко јој ће и ње го ва жр тва би ти 
осми шље на. Да ље, ту је ну жност, исто риј ска и ди ја лек тич-
ка. Ако је не што на ста ло, не мо же би ти слу чај но, мо ра да је 
по сто ја ла не ка по тре ба за њим. Са мо та ква де ла су вред на, 
а ин те лек ту а лац пи сац, нај ви ше се бо ри за сво је де ло. За-
то је у соц ре а ли зму, при ме ћу је Ми лош, кон тем пла тив ност 
у по е зи ји го то во не мо гу ћа. Нај зад, ту је успех и „при ма ње 
Мур ти-Бин га“ у це ли ни. Све је ја сно, по ве за но про ис ти че 
јед но из дру гог. Убе ђен је „друк чи је не мо же да бу де“. 

Ако је та ко, за што се он да у ње му ја вља осе ћај кри-
ви це, апа ти ја и свест да чи ни не што ло ше? Зна чи ли то 
да Мур ти-Бин го ва пи лу ла ипак има не ку на пу кли ну? То 
је већ опа сна, је ре тич ка ми сао. Дог ма, сред стви ма си ле, 
прет њом, уце ном, на те ра ће кон зу мен та да опа сну ми сао 
од стра ни. Све јед но, у ње му, про стор за ши зо фре ни ју је 
отво рен.

6) Исто, 13.



179

6.

Ана ли зом де ла и жи во та че ти ри пи сца пољ ске књи-
жев но сти, Ми лош је дао при ме ре пре о бра ћа ња ин те лек-
ту а ла ца у Но ву ве ру и ства ра ње у окви ру соц ре а ли зма. У 
За ро бље ном уму то су есе ји: „ Ал фа или мо ра ли ста“, „Бе-
та или не срећ ни љу бав ник“, „Га ма или роб исто ри је“ и 
„Дел та или тру ба дур“. Иза ши фро ва них на зи ва кри ју се 
име на пи са ца: Је жи Ан џе јев ски, Та де уш Бо ров ски, Је жи 
Пу тра мент и Кон стан ти Ил де фонс Гал чињ ски. То су би ли 
ка но ни зо ва ни пи сци од стра не но ве вла сти и из њи хо вих 
књи га, ге не ра ци је мла дих По ља ка са зна ва ле су „исти ну“ 
о из град њи со ци ја ли стич ког дру штва у Пољ ској, ње го вим 
вред но сти ма и осо би на ма „но вог чо ве ка“. Вас пит на уло-
га њи хо вих де ла би ла је на пр вом ме сту. Дру ги пи сци из-
ван спи ска др жав не ко ми си је би ли су мар ги на ли зо ва ни и 
про скри бо ва ни.

Зва нич но, ни су по сто ја ли. 
Сви су има ли ви со ке функ ци је у др жав ној упра ви, 

би ли љу ди си сте ма и уче ство ва ли у ње го вој из град њи. Та-
де уш Бо ров ски био је за вре ме ра та у Хи тле ро вим ло го-
ри ма и о том вре ме ну на пи сао књи гу при по ве да ка, али је 
ста љи ни стич ке ло го ре „пре ви део“. Је жи Пу тра мент, про-
зни пи сац, ор га ни за тор Пр ве пољ ске ар ми је у СССР-у, по-
сла ник Сеј ма, за тим ам ба са дор Пољ ске у Швај цар ској и 
Фран цу ској. Кон стан ти Ил де фонс Гал чињ ски сте као је ве-
ли ку по пу лар ност код пољ ске чи та лач ке пу бли ке и че сто 
је на сту пао на ми тин зи ма и при год ним ма ни фе ста ци ја ма. 
Њи хо ве па ра диг ма тич не би о гра фи је ука зу ју на не ми нов-
ност при хва та ња соц ре а ли зма и ства ра ње у окви ри ма ка-
но на. Ве ћи на њих над жи ве ли су соп стве на де ла и оста ли 
на мар ги ни пољ ске књи жев но сти. Пр ви ме ђу њи ма, та да 
нај ве ћи Је жи Ан џе јев ски, нај и зра зи ти ји је при мер за опи-
са ну по ја ву.

7.

Ми лош га је знао из вре ме на из ме ђу два ра та, а са 
оку па ци јом Пољ ске од стра не Хи тле ро ве Не мач ке у оку-
пи ра ној Вар ша ви, њи хо во по знан ство до би ло је пра ви сми-
сао у ак тив но сти ма пре ма за јед нич ком не при ја те љу, мр-
ском због ис кљу чи во сти и уни шта ва њу основ них људ ских 
вред но сти, ста ва ко ји је имао чвр сто упо ри ште у пољ ском 
на ро ду. Пре жи ве ли су за хва љу ју ћи чи ње ни ци што су жи-
ве ли на пе ри фе ри ји гра да. Био је то чо век ви со ког ра ста, 
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су во њав, аскест ког из гле да ли ца ко ме су мо рал на пи та ња 
би ла на пр вом ме сту. Зна ли су шта се до га ђа у Ов сјен ћи му, 
зло гла сном Аушви цу, зна ли су за По крет от по ра и окрут-
ност не мач ких вла сти пре ма ње го вим при пад ни ци ма, по-
ма га ли га ко ли ко су мо гли.

Ан џе јев ски је на Ми ло ша оста вио ути сак згро же ног 
чо ве ка због чи ње ни це до ког сте пе на људ ско би ће у бес ча-
шћу мо же да се спу сти. Про за Ан џе јев ског, ње го ве при по-
вет ке и ро ма ни, до тад хва ље на од кри ти ча ра због об ра де 
„те шких“ те ма и пер фек ци је сти ла, сад је до би ла ду бљи и 
кон крет ни ји зна чај. Ли ко ви у ње го вим де ли ма увек су би-
ли мо ну мен тал ни, гро ма де. У пред рат ној про зи то је био 
лик ка то лич ког све ште ни ка и мо рал на пи та ња на ре ла ци ји 
до бра и зла. У ро ма ну Пе пео и ди ја мант пи са ном за вре ме 
и по сле Дру гог свет ског ра та, за ме нио га је лик ко му ни сте, 
сти ша ног, за ми шље ног и мо рал не ди ле ме са ко ји ма је су-
о чен, да кле опет гро ма да. Ро ман је до жи вео ве ли ки успех 
код чи та лач ке пу бли ке и био екра ни зо ван. Пољ ске вла сти, 
по ста вље не још у Мо скви од стра не Ста љи на и Ко мин тер-
не, гле да ле су бла го на кло но на пи сца и ње го во де ло. Укла-
па ло се у си стем, оправ да ва ло га. При ти сак да ле ког Цен-
тра Но ве ве ре, ка ко ка же Ми лош, још ни је био та ко јак, 
из ра зит. Све се од ви ја ло по пла ну, по ла ко. Са мо је ма ли 
број ин те лек ту а ла ца знао да су осло бо ди о ци (Цр ве на ар-
ми ја) за пра во но ви го спо да ри. И Ан џе јев ски је кли зио на 
пут без по врат ка. 

И он да, шок! Ан џе јев ски је пр ви при хва тио со ци ја ли-
стич ки ре а ли зам и дик тат из Мо скве! Ка ко је то мо гу ће? 
До ју че ра шњи сло бод ни ми сли лац про гу тао је Мур ти-Бин-
го ву пи лу лу, сте као „нов“ по глед на свет, усво јио ди ја лек-
тич ки ма те ри ја ли зам! Ка ква је то си ла ко ја је „за ро би ла“ 
ње гов ум? Не чи не се та кве ства ри на пре чац и без ве ли ке 
ну жде! Ни су ве ро ва ли али би ло је исти на.

Ме ста чу ђе њу, ме ђу тим, ни је би ло. Ако је умет ник 
ико ме од го во ран он да је то сво ме де лу. Раз ли ка из ме ђу ге-
ни ја и та лен та је у то ме што та ле нат зна за сво ју та лен то-
ва ност, а ге ни је сво ју ге ни јал ност не по зна је. Не се би чан је, 
не зна за су је ту, та шти ну, зна са мо за ра дост ства ра ња ко ја 
је вр ху нац сло бо де.

Исти на са ма из ње га го во ри. Не оправ да ва зло чин ни 
по сред но ни не по сред но. Зар Ан џе јев ски ни је знао шта се 
у Со вјет ском Са ве зу и осво је ним зе мља ма де ша ва? Знао 
је, ите ка ко. А ћу тао је. Ћу та ње се мо гло про ту ма чи ти као 
одо бра ва ње.
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8.

Ка то ли чан ство (и хри шћан ство у це ли ни) си гур но је 
има ло уде ла у том чи ну Ан џе јев ског. Не по на вља Ми лош 
без раз ло га за се бе да је од Цен тра (Мо скве), По лит би роа, 
Ста љи на), сма тран „до брим па га ни ном, по год ним за пре-
о бра ћа ње“. Ка то ли чан ство учи љу ба ви за бли жњег, ми ло-
ср ђу, јед на ко сти свих пред бо гом, по ка ја њу, по кор но сти и 
слу же ње вла сти ма на зе мљи. Со ци ја ли стич ка дру штва су 
ре ли ги ју ста ви ла ван за ко на јер се ни је сла га ла са ма те-
ри ја ли стич ким уче њем, али у од ре ђе ном тре нут ку, ви де ла 
су да им хри шћан ске вр ли не, уте ме ље не у људ ском би ћу 
то ком два ми ле ни ју ма, мо гу и те ка ко по слу жи ти. Ре ћи 
ће: у то ме се огле да ли це мер је си сте ма, али он је ра дио 
и го ре ства ри. У ро ма ну Ан џе јев ског Та ма по кри ва зе мљу 
рад ња се до га ђа у Шпа ни ји, у сред њем ве ку. Ин кви зи тор 
Тор кве ма да и брат Ди е го пу ту ју од ме ста до ме ста и спа-
љу ју је ре ти ке. Об ја вљен 1957. ка да је Ан џе јев ски и фор-
мал но на пу стио „Но ву ве ру“, то де ло о вла сти са асо ци ја-
ци јом на са вре ме не до га ђа је и лич но сти, ни са др жи ном ни 
те ма ти ком не из ла зи из окви ра за да те те ме, ни ти ука зу је 
на пи шче во су штин ско од ба ци ва ње дог ме. По ру ком да су 
до бро и зло у људ ском ро ду не ми нов ност и да се не мо же 
„жи ве ти без Бо га и без Са та не“, упу ћи ва ло је на по сто ја ње 
гре ха, а без гре ха не ма по ка ја ња. И ето да ле ке ве зе из ме-
ђу сред ње ве ко вља и из град ње но вог дру штва! Да би се то 
но во со ци ја ли стич ко дру штво из гра ди ло, мо ра ју по сто ја ти 
вер ни ци и не вер ни ци. Ко ји не ве ру ју у но во дру штво, за-
слу жи ли су ка зну. Да би се по пра ви ли, мо ра ју да ис па шта-
ју. Ис па шта ње ће би ти рад у ло го ру где ће очи сти ти ду шу 
и те ло. Ро ман Ан џе јев ског ни је по ка зао на ли ч је си сте ма, 
још му је мо гао по слу жи ти. За уз врат, си стем му је пру жио 
све удоб но сти, сла ву, но вац, пре во де, јед но став но сма трао 
га сво јим пи сцем.

Свој по ло жај пр вог пе ра пољ ске књи жев но сти Ан џе-
јев ски је утвр дио ро ма ном Иде ска чу ћи по го ра ма. Би ло је 
оп ште при хва ће но пра ви ло у Со вјет ском са ве зу и зе мља ма 
под ње го вом до ми на ци јом да се све што до ла зи са За па-
да сма тра тру лим и де ка дент ним. По себ но је то ва жи ло 
за умет ност. Лик сли ка ра, глав ног ју на ка ро ма на, чо ве ка 
ла ба вог мо ра ла, уобра же ног, его и стич ног, ко ји сли ка не-
ра зу мљи ве сли ке, не ра зу мљи ве за про сеч ног гле да о ца, дат 
иро нич ним то ном и са јет ким ху мо ром, са алу зи јом на 
Пи ка са, по сред но је одо бра вао пра ви ла соц ре а ли зма ко-
ја су би ла у оштром кон тра сту пре ма мо дер ној умет но сти 
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За па да. Пре ви ђа ло се јед но, али пре суд но: глав ни лик ро-
ма на, сли кар, имао је сло бо ду да ис тра жу је и гра ди свој 
свет. Био је ин ди ви ду а ли ста. Ствар не до пу сти ва за ко лек-
ти ви стич ки дух.

9.

На ме ће се као за кљу чак за умет ни ке ко ји су при хва-
ти ли ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам ста љи ни стич ке вер зи је 
као дог му и соц ре а ли зам као на чин уоб ли ча ва ња ствар-
но сти у сво јим де ли ма, да су зна ли гра ни це свог та лен та. 
Пре ко те гра ни це ни су мо гли или ни су сме ли да за ви ре. 
Ми ло ше ва „кле шта ди ја лек ти ке“ би ла су још јед на оте жа-
ва ју ћа окол ност. Кад од веч но сти не ма ни шта, раз ми шља-
ли су, дај шта даш. При хва ти ли су ствар ност сер ви ра ну 
од вла сти, уче ство ва ли у њој и ти ме из не ве ри ли жи вот ну 
исти ну. За то су за бо ра вље ни већ да нас.

10.

Исти на о со вјет ском по рет ку би ла је по зна та још пре 
по чет ка дру гог свет ског ра та и њу су ин те лек ту ал ци ле ви-
ча ри па ри ског и лон дон ског кру га мо ра ли да зна ју. Ла ко су 
„про гу та ли“ пот пи си ва ње Пак та о не на па да њу из ме ђу Не-
мач ке и Со вјет ског Са ве за. Тај чин се не укла па ни у исто-
риј ску ну жност ни у ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам. Али они 
су има ли „раз у ме ва ња“ за про бле ме пр ве зе мље со ци ја ли-
зма и без ре зер вно ве ро ва ли у ге ни јал ност во ђе свет ског 
про ле те ри ја та. Зна ли су и да је Со вјет ски Са вез не спре ман 
за тај рат. Зна ли су и за на ме ште не про це се во ђе не 1930. и 
1938. Од ве ли ке пе тор ке ко ја је из ве ла бољ ше вич ку ре во лу-
ци ју, остао је са мо он, Ста љин. Ле њин је умро 1924, Троц ки 
про те ран у Си бир 1929, Зи но вјев (ле во скре та ње) осу ђен 
па стре љан 1930, а Бу ха рин (де сно скре та ње) 1938. Култ 
Ста љи но ве лич но сти на ра стао је до не слу ће них раз ме ра. 
Ње го ва моћ би ла је го то во без гра нич на. За ни мљив је слу-
чај Троц ког ко ји је жи вео у Мек си ку. Упи тан од но ви на ра: 
„До кле ће те жи ве ти, дру же Троц ки?“, од го во рио је: „Док 
то дру гу Ста љи ну бу де по треб но.“ Та ко је и би ло. Уби јен је 
1940. Ста љин је укло нио и по след њег ве ли ког опо нен та.7 

Ин те лек ту ал ци пре о бра ће ни ци у зе мља ма сред ње и 
ис точ не Евро пе ко ји ма је на мет нут со вјет ски дру штве ни 

7) Edward Hallett Carr, Ру ска ре во лу ци ја од Ле њи на до Ста љи на 1917–
1929, Гло бус, За греб 1984.
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по ре дак и они га при хва ти ли, та ко ђе су све то зна ли. У по-
рат ним го ди на ма у Пољ ској ни је би ло ве ћих про ме на, са-
мо су од у зе те фа бри ке и има ња ве ле по сед ни ци ма. То је, са 
ста но ви шта ве ћи не ста нов ни штва, би ло пра вед но. По де-
ље но пољ ско дру штво на про ле та ри јат и се о ску си ро ти њу, 
за тим кла са шљах ти ћа (ма лих по сед ни ка), ин те лек ту ал ци 
и чи нов ни ци без до вољ но сред ста ва за жи вот, чак је по-
здра ви ла тај чин. Се ља ци ни су бри ну ли да ће би ти ство ре-
ни кол хо зи, ин те лек ту ал ци да ће мо ра ти да се др же дог ме 
и ства ра ју у окви ру ње. А де си ло се баш све то. И не ке го ре 
ства ри, о ко ји ма ни су ни са ња ли. 

За што он да, кет ман и Ми ло шев по ку шај да раз у ме 
љу де ко ји су зва нич но при хва ти ли дог му а ипак по ку ша ли 
да кроз њу „про ву ку“ не ка сво ја схва та ња и уве ре ња? 

11.

Тер мин „кет ман“ Ми лош је на шао у књи зи Ж. А. Го-
би ноа Ре ли ги је и фи ло зо фи је у Цен трал ној Ази ји на пи са не 
кра јем де вет на е стог ве ка. Кет ма ном се на зи ва вер ник ко ји 
глу ми вер ни ка да би пре жи вео и кроз зва нич но при зна те 
за ко не исла ма, про ву као не ка сво ја схва та ња. То је те шко 
про ла зи ло јер су „пра во вер ни“ до бро по зна ва ли сво ју ве ру 
и сва ко од сту па ње оштро жи го са ли. Ми лош на во ди при-
ме ре дво ји це ислам ских про по вед ни ка: Ха џи-Ше ик-Ах ме-
да и Са дре, ко ји су, про по ве да ју ћи оп ште при хва ће ну ве ру 
успе ва ли да ис ка жу и не ке сво је иде је. То им је успе ва ло, 
јер су зна њем и лу кав ством над ма ши ва ли сво је про тив ни-
ке. Ко ли ко је то био не про дук ти ван по сао, све до чи трај-
ност исла ма. Осно ве на ко ји ма уче ње по чи ва ни су ус пе ли 
да по рек ну.

Кет ман су прак ти ко ва ли мно ги ин те лек ту ал ци, пи сци 
и фи ло зо фи, у зе мља ма со ци ја ли стич ког ла ге ра. Глу ми ли 
су при пад ни штво ди ја лек тич ком ма те ри ја ли зму ста љи ни-
стич ке вер зи је и ње го вом про из во ду у умет но сти, соц ре а-
ли зму, али њи хо ве књи ге су их „ода ва ле“. Пре ци зна ана-
ли за ла ко је уоча ва ла од сту па ње. У ко нач ном ре зул та ту, 
слу жи ли су дог ми.

 

12.

С пра вом је сло бо дар ска и про ниц љи ва кри ти ка у 
Пољ ској за ме ра ла Ми ло шу због уво ђе ња овог пој ма у За-
ро бље ни ум. Ми лош за Ан џе јев ског ка же ка ко је увек ви део 
на род, ма су, а не по је ди нач ног чо ве ка. Гу бље ње из ви да 
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по је дин ца и ње го вих по тре ба зна чи уда ља ва ње од ствар ног 
жи во та и из не ве ра ва ње исти не. Још Ан џе јев ски у јед ном 
ин тер вјуу ка же: „Сма трам да сам за тих не ко ли ко го ди на 
(у Пар ти ји) мно го на у чио: марк си зам, марк си стич ку ди је-
лек ти ку… Зва нич но су се од ре кли мо јих та да шњих де ла. Ја 
их се не од ри чем, ни сво је књи ге О со вјет ском чо ве ку, као 
ни сво је књи ге Пар ти ја и пи шче во ства ра ла штво. На пи-
сао сам их вр ло искре но.“8 Ако пи сац оста је уз сво ја де ла, 
он да он ни је на чи нио ни по мак у од но су на ствар ност у 
њи ма, за пра во, остао је за ро бље ник те ствар но сти. Где је 
ту он да, ме сто за кет ман?

Ка ко про ту ма чи ти тврд њу Ђер ђа Лу ка ча из ње го вог 
ре фе ра та про чи та ног у Ма ђар ској Ака де ми ји на у ка 1951. 
„да су тек сад, го ди ну да на по сле об ја вљи ва ња, Ста љи но ви 
ра до ви из лин гви сти ке… има ли исто риј ски зна чај“?9 Ста-
љин је ре шио кључ не лин гви стич ке про бле ме, ве зу је зи ка 
(и књи жев но сти) и дру штве не осно ви це! Ко ли ко је лин гви-
сти ка те шка на у ка, то са мо упу ће ни зна ју. Шта је Ста љин, 
скром ног обра зо ва ња о то ме мо гао да зна? Лу кач је овом 
тврд њом са мо по твр ђи вао сво је при пад ни штво соц ре а ли-
зму и ис ти цао сво ју пра во вер ност. Ни је га бри ну ло што 
књи жев но сти од у зи ма ду хов ност гу ра ју ћи је у вул гар ну 
ма те ри јал ност. Ње го ву так ти ку ни је би ло те шко про зре ти.

Ова кви ста во ви и из ја ве ште ти ли су кри тич ком ми-
шље њу и спу та ва ли књи жев ност и умет ност да се раз мах-
ну и ис пу не сво ју ве ков ну ми си ју: тра же ње и из на ла же ње 
но вог и оп ште људ ског. Исто вре ме но, да ва ли су пра во иде-
о ло ги ји да од пи са ца зах те ва ан га жо ва ност „и то на на чин 
ко ји им над ле жни по ли тич ки фак то ри про пи шу“.10 И књи-
жев ност је све ду бље то ну ла у лаж и ла ки ров ку.

13. 

Не за до во љан ста њем у сво јој зе мљи је дан мла ди ин те-
лек ту а лац ле ви чар, по ста вио је Ми ло шу сле де ће пи та ње: 
Шта то ви ше има де вој ка рад ни ца на За па ду од сво је ко-
ле ги ни це у Со вјет ском Са ве зу? Ими та ци ју ха љи не филм-
ске ди ве, по лов ни ауто мо бил и ло ше пла ће но рад но ме-
сто!? Сло бо ду да пу ту је где хо ће? Ми лош му је од го во рио 

8) Ј. Ан џе јев ски, Ни ко, ро ман, Про све та, Београд 1984; по го вор Пе-
тра Ву ји чи ћа, 142.

9) Ни ко ла Ми ло ше вић, „Со циј лна пси хо ло ги ја ста љи ни зма“, у: Ч. 
Ми лош, За ро бље ни ум, БИГЗ, Београд 1985, 302.

10) Исто, 304.
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да де вој ка кол хо зни ца у Со вјет ском Са ве зу о ха љи на ма и 
ауто мо би лу мо же са мо да са ња. Она мо ра да тра жи об ја ву 
да би по се ти ла ро ђа ке у су сед ном гра ду. Гра ђа ни Со вјет-
ског Са ве за у вре ме ста љи ни зма ни су има ли ни нај е ле мен-
тар ни је до ку мен те: лич не кар те. 

Ми лош пи ше да је то ком не ко ли ко го ди на по сле ула-
ска Цр ве не ар ми је у Пољ ску из зе ма ља ис точ не Евро пе: 
Есто ни је, Ле то ни је и Ли тве, око ми ли он и по љу ди ра се-
ље но у пре де ле сред њег и ис точ ног Си би ра. То се де си ло и 
ма лим на ро ди ма ју жне Ру си је и Кри ма. Не ста ли су у тај га-
ма око се вер ног по ла. Пет на ест хи ља да пољ ских офи ци ра 
ре зер ви ста ко ји су се сти ца јем окол но сти за те кли у Со вјет-
ском Са ве зу, стре ља но је при кра ју дру гог свет ског ра та, 
јер ни су хте ли да при хва те со вјет ски дру штве ни по ре дак. 
Ка ко, у све тлу тих чи ње ни ца, при хва ти ти те зу о „за ро бља-
ва њу умо ва“? Глу ми ти при пад ни штво дог ми, зна ти шта се 
до га ђа, а ћу та ти?! Ћу та ње је би ло по сред но одо бра ва ње.

У пољ ској књи жев ној кри ти ци во ђе на је по ле ми ка о 
при ро ди ста љи ни зма и по сле ди ца ма ко је је оста вио на ду-
хов ни про фил чо ве ка то га до ба. Да ли је реч о ма ни пу ла-
ци ји ма са ма или те ро ру? Мно го број не чи ње ни це из обич-
ног жи во та не дво сми сле но ука зу ју на те рор. 

14.

Бал ти. Та ми сао је про го ни ла Ми ло ша и у да ле ком 
Сан Фран ци ску где је на уни вер зи те ту пре да вао пољ ску и 
сло вен ске књи жев но сти. Ли тва, ње го ва до мо ви на и пољ-
ски је зик на ко ме је пи сао, из ве шта ји о про го ни ма и бес-
пра вљу сво јих су гра ђа на, би ли су под стрек за пи са ње За ро-
бље ног ума, ње го вих ро ма на и мно штво пе са ма, где сли ке 
по не те из де тињ ства бу де са вест да про го во ри у име мно-
гих не ви них жр та ва. „Ли тве ће би ти, али Ли тва на ца не ће“, 
ре као му је је дан при ја тељ у вре ме ма сов них ра се ља ва ња, 
са ве ту ју ћи га да не бри не о сво јим су на род ни ци ма јер ће 
та ко упро па сти ти свој жи вот. Ми лош је од го во рио: „Пи та-
ње Бал та је де сет пу та ва жни је за сва ког са вре ме ног пе сни-
ка од пи та ња сти ла, ме три ке и ме та фо ре. Је ди на по е зи ја, 
до стој на тог име на, да нас је ес ха то ло шка по е зи ја, то јест 
та ква ко ја по ри че да на шњи не људ ски свет у име ве ли ке 
про ме не.“ Да би та ква по е зи ја на ста ла, пе сник мо ра да по-
зна је ствар ност и не сме да је кри во тво ри, јер „ствар ност 
про ве ра ва књи жев ност пре или ка сни је“.11 Раз лог што је то 

11) Ч. Ми лош, За ро бље ни ум, Па и деиа, Београд 2006, 180.
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та ко, је сте чи ње ни ца да: „Ди ја лек тич ко ре зо но ва ње мо же 
би ти са свим у ре ду, али умет ност не на ста је из ди ја лек-
тич ког ре зо но ва ња: она цр пе из знат но ду бљих и ста ри јих 
на сла га, ску пља них у чо ве ку по ко ле њи ма.“12 Та ко је и са 
жи во том Бал та, њи хо во пра во да жи ве у сво јим до мо ви на-
ма. Ми лош је то њи хо во пра во бра нио реч ју. Исто вре ме но 
је то би ла и од бра на пра ве умет но сти.

 

15.

„За ро бља ва ње“ умо ва про па ган дом, на мет ну том 
умет но шћу, ис кри вља ва њем ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма 
а пот по мог ну то при си лом и те ро ром, „гу ра ло“ је чо ве ка 
„ве ли ке ста љи ни стич ке епо хе“ у роп ство, у об ли ку ка кав 
исто ри ја до та да ни је упо зна ла. У За ро бље ном уму Ми лош 
је ту епо ху раз от крио и по ка зао ње но на ли ч је. Ле ви чар по 
опре де ље њу, че сто је ис ти цао сво је за ла га ње за сло бод но 
дру штво, јер ле ви чар ство и ста љи ни зам су две су прот не 
ства ри. Лу цид ном ана ли зом по ка зао је да се без мо рал них 
вред но сти не мо же. Жи вот је три јум фо вао над дог мом.

 „Би ла је по треб на та ква не сре ћа“, ка же „да пот пу но 
су прот но Марк со вим пред ви ђа њи ма, на ста не но ви при-
вред ни си стем у за о ста лој Ру си ји и да ре во лу ци ја по ста не 
по ду хват ко ји су пла ни ра ли чи нов ни ци Цен тра, а ши рио 
се вој ним осва ја њем.“13

„По треб на је би ла та ко ђе не сре ћа“ да ре а ли за ци ја 
иде је но вог и пра вед ни јег дру штва поч не у на ро ду „ко ји 
ни ка да ни је умео да вла да, чак ни у сво јој зе мљи и ко ји, 
ко ли ко год се да ле ко по сег не у про шлост, ни ка да ни је упо-
знао сре ћу и сло бо ду“.14 Та ква про ниц љи ва за па жа ња, ура-
ња ње у кључ на пи та ња епо хе и крај њи циљ: ху ма ност, обез-
бе ђу ју За ро бље ном уму трај ност и у вре ме ни ма ко ја до ла зе.

12) Исто, 181.

13) Исто, 46.

14) Исто, 46.
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Зоран М. МАН ДИЋ

ХАНИБАЛОВШАТОР

Из ме ђу по зи ва по жа ре вач ког књи жев ног ча со пи-
са Бра ни че во за уче шће у ње го вом бро ју (пр вом дво бро ју 
за 2011. го ди ну) на те му „Пи та ња, чу ђе ња, нер во зе (пре)
вред но ва ња…“ и „Пла то но ве тврд ње о чу ђе њу као из во ру 
фи ло зо фи је“, не чуј но дис то ни ра оке ан ам би ва лент ног ва-
ку ма (пра зног ску па) у ко ме се, ка да је у пи та њу са вре-
ме на срп ска књи жев ност, на ши ми са о ни об ли ци за пли ћу 
у не раз ре ши ве: етич ке, есте тич ке, по е тич ке и „кла сне“ 
про ти ву реч но сти. У том за пли та њу пла шљив ци бе же у ла-
гу ме ис под екра на сво јих па мет них ске не ра бо је ћи се за 
„гла ве“ њи хо вих сни ма ка на ко је бес при зор но ју ри ша ју 
го спо да ри са че ки ћи ма од лу чи ва ња и пре су ђи ва ња. У ма-
лој Ср би ји та ко го ди на ма са мо зва ни ре да ри вред но сти и 
тран спа рент но сти ње не књи жев но сти пи шу исто ри ју ње не 
све ду бље сеп тич ке ја ме. Они то, мо ра се при зна ти, чи-
не са ка ма ле он ском „еле ган ци јом“ ве ли ких пре ва ра на та 
и тр го ва ца на ко је на жа лост не ма ко да уда ри и да им се 
су про ста ви ма кар тек тон ским пи та њи ма прак тич ног ума. 
Чу ђе ња. На из глед, то ли чи на ка ме ју без вре ме ног иш че-
ки ва ња слу чај них пи та ча и пи та ла ца, оних, ко ји су у од ра-
ста њу са сен ка ма, на у чи ли да хра брост, по ред соп стве ног, 
ра ђа страх и у они ма дру ги ма, са дру ге стра не до бро озна-
че не/озра че не цр те. При ро дом, ка рак те ром и ста ту сом те 
„цр те“ по ма ло се ба ви ла и Ха на Херш у сво јој Исто ри ји 
фи ло зо фи је – фи ло зо фи ји чу ђе ња, што ме на мо мен те по се-
ћа на пе сму па га на Ха ни ба ла Ор шев ског, ко га не ма чак ни 
у ан то ло ги ја ма се ћа ња, а ка мо ли у за пи си ма не ког јад но 
пре жи ве лог пер га мен та. У ло шем пре во ду Ха ни ба ло ве пе сме 
„По-све та“ сто ји текст:

Не по све ћуј те, ни ово, ни оно.
Че ка ју ћи
Хва ла
Хва ла
мо же да те уки не на пр вој
рас кр сни ци.
Са ко је се ни ко жив ни је вра ти ио у
сво ју по све ту.
Пи ши те: „Не по све ћу јем, не ку дим,
Не…“
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НЕ, та ма ла од реч на реч ца
По е зи ји је ва жни ја од му ке са хо да њем
чу ђе ња.
Због ко је се све те же кре ће у свом
пра зном чи та ли шту.
пра зно ............... не пре ве де но,
не пре ве де но ...... обри са но,
обри са но ........... из бри са но.

Ци ти ра ни текст ми је го ди на ма у мно го ме по ма гао да 
са о бра ћај ни це са вре ме не срп ске књи жев но сти не пре ла-
зим на обе ле же ним пе шач ким ме сти ма, ни ти да се то ком 
пре ла же ња слу жим кон клу дент ним рад ња ма клов нов ских 
се ма фо ра. Мно ге од тих ули ца и пу те ва пре тр ча вао сам 
под ри зи ком, а по не кад бо га ми и у стра ху од ис ко ше них 
по гле да ње них уни фор ми са них са о бра ћај них по лиц ме на. 
И сва ки пут ка да би ми пре тр ча ва ње ус пе ло ми рис си ро-
ве сло бо де пр ви је ула зио у мо ја чу ла. Ех, ка ко сам тек 
са њим пу то вао кроз соп стве ну сле зи ну, бу бре ге и је тру у 
ко јој је па ган Ха ни бал по ди гао ша тор за при ми тив ни тре-
зор сво јих на пу ште них по све та. Али, шта са се ћа њем на 
Ха ни ба ла у уво ду тек ста ко ји тре ба да се ба ви: пи та њи ма, 
чу ђе њем, нер во за ма... Да ли је па ган Ха ни бал крив за мој 
про ма шај за да те те ме о (пре)вред но ва њу „ге о ме триј ског ме-
ста та ча ка си сте ма еле ме на та“, или је у пи та њу за го нет-
ност мо зга ли це, ко ја у про зи клов нов ски слу жи као ла жни 
спа си лац чи та ња? Где и ода кле да поч нем? 

Ипак по че ћу, и то пр во се ћа њем да ми је,код „Кра ља“, 
чу вар Не се бич ног му зе ја Зокс дао не ке иде је. У њи ма сам пр-
во пре по знао Реч ник пи та ња са остр ва па цо ва на Ју жном 
Па ци фи ку где се ма ла љуп ка не са вр шен ства ута па ју у ста-
клен ке са ди вљим ме дом. На 656. стра ни дру гог из да ња 
Реч ни ка са остр ва па цо ва за пи са но је не ко ли ко ва жних пи-
та ња. Ево, па жљи во их ци ти рам:

Да ли ан ти све тлост мо же да спа си све тлост?
Са ко ли ком за пре ми ном тре ба да рас по ла же кан та за 

са зре ва ње све тло сног от па да?
Да ли је сна га охо ло сти све тло сти ра чун ски ре ци-

проч на мно жи ни им пул са су је те на ма гар че ног мра ка?
Из бле де ло ............. не чи тљи во,
не чи тљи во ........... из бри са но.
 
И да бу дем искрен, го ди на ма не знам где ми се за мет-

нуо ју жно па ци фич ки Реч ник пи та ња са остр ва па цо ва. И, 
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ка ко, уоп ште, да на пи шем овај текст, ма кар и у фор ми де-
пе ше, све стан ко ли ко и Џу ли јан Асанж, о то ме да је при ча о 
бра ту Лик су и се три Ви ки уз др ма ла свет, чак и уна зад, све 
до па га ни на Ха ни ба ла Ор шев ског и ње го вог тре зор ског си-
му ла ку ма у: сле зи ни, хе мо гло би ну и је три ан тро по ло шког 
зда ња мог са вре ме ног ег зи стен ци јал ног би ћа, ко је во ли да: 
чи та, упо ре ђу је, пи ше и за пи су је. И са ра ђу је са бра ни чев-
ским књи жев ним те ка ма. И ко зна до ка да би тра ја ло то 
не зна ње (ко је је нај те же на у чи ти) да не дав но ни сам на ле-
тео на је дан по зив ни про па ганд ни пла кат за утак ми цу ко ју 
су на ста ром Баск-овом фуд бал ском игра ли шту тре ба ли да 
од и гра ју ЦР НО-БЕ ЛИ про тив ША РЕ НИХ. На пла ка ту је, 
без кла ди о нич них ма ма ца, пи са ло:

БЕЛИ: на го лу Бе ла ту ка друз, ле ви бек Јо ви ца А., де сни 
бек Алек сан дар Л., ле ви халф Јо ван П., цен тар халф Ми ро-
љуб М., де сни халф Бо шко Т., ле во кри ло Ду шан С., ле ва 
по лут ка Ле о нид Ш., цен тар фор Бран ко М., де сна по лут ка 
Са ва Д. (Ми ли вој Н.), де сно кри ло Ста ни слав В. (ка пи тен), 
порт па рол/тре нер Ми лић С. од М., глав ни кон сул тан ти Ба-
та М. и Ми лош Ц.,. офи ци ри за ме ди је Са ва М. и Зокс.

ШАРЕНИ: на го лу Дра ган Ј., ле ви бек Алек сан дар Ј. 
(ка пи тен), де сни бек Во ји слав К., ле ви халф Фра ња П., цен-
тар халф Са ша Р.., де сни халф Да вид А., ле во кри ло Дра ган 
Х., ле ва по лут ка Ми ло ван М., цен тар фор Ми ло сав Т., де-
сна по лут ка Алек сан дар Л, де сно кри ло Ра ша П., порт па-
рол/ тим-ме на џер Ра ди вој М., глав ни кон сул тант Не дељ ко 
Р., офи цир за ме ди је Бла го је Б..

Утак ми ца, на жа лост, ни је ни ка да од и гра на, од ло же на 
је због по ле ди це. А, ех, ех, ех… :))), да је од и гра на, ма кар и 
јед но по лу вре ме, јер са мо би се на њој за јед но, са ре ви јом 
ра зно бој них око врат них ша ло ва, у пу бли ци, на шли мно ги 
ли ко ви, ре ци мо: Јо ван Скер лић, Бран ко Ћо пић, Хри сти фор 
Же фра но вић, Јо ван Ра јић, Ра де Дра и нац, До си теј Об ра до-
вић, Сто јан Но ва ко вић, Ј. Ј. Змај, Јо ван Цви јић, Ј. Сте ри ја 
По по вић, Вла ди мир Ћо ро вић, Јо ван Ду чић, Алек са Шан тић 
и Бран ко Ра ди че вић. За што жал и жа лост? За то, што би, 
са мо, од и гра ва ње је ди но јед не та кве утак ми це у на ве де-
ним, или слич ним са ста ви ма, да ла од го во ре на не ко ва-
жна пи та њи ма о спо ре њи ма: пут ни ка, за пи сни ча ра, су ди ја 
и де ле га та у во зу са вре ме не срп ске књи жев но сти, са ре-
зер ва ци ја ма за ку пее за јед ног или ви ше пут ни ка. У ста рој 
Грч кој и у ста ром Ри му бо ри лач ки су од ме ра ва не сна ге из-
ме ђу „оних“ и „ових“, и то, не са мо, из ме ђу гла ди ја тор ских 
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ску пи на и ле ги ја стра на ца. Сва ко је од но ми но ва них ак те-
ра имао пра во на на ступ и без пла ћа ња ко ти за ци је за уче-
шће. Цр та, она фа мо зна цр та, де ли ла их је, као пра зни не 
из ме ђу Ста рог и Но вог за ве та.

По што ва ни уред ни че Бра ни че ва,
На ауто бу ској ста ни ци у Бе о гра ду, из ме ђу но ћи 19-тог 

и ју тра 20- тог де цем бра, че ка ју ћи да у прав цу Вој во ди-
не ко нач но кре не ли ниј ски ис прав ни ауто бус, имао сам 
при ли ку да слу шам мо но лог слу чај ног не са вр ше ног пен-
зи о ни са ног ци ви ла. Све је по че ло на кон ње го ве пр ве па ле 
ре че ни це ко ја је гла си ла: „Слу чај ни чо ве че, жао ми је ка да 
про чи та ну књи гу не мо гу да на ста вим.“ Гле дао сам га не-
из не на ђе но и че као да на ста ви та мо где је стао у плит ким 
ци пе ла ма. Че као сам „дру ги пар ци пе ла“ ње го вог мо но ло-
га, ко ји је гла сио: „Са мо сам две књи ге у жи во ту ку пио од 
ко јих ни јед ну ни сам про чи тао, а јед на од рет ких чи ње ни ца 
мо је би о гра фи је ста ну је у исти ни да сам, са мо, два пу та био 
за љу бљен у же ну од ко јих ни јед ну ни сам оже нио.“

На бе о град ских ми нус че тр на ест све то ни кољ ски остао 
сам та ко, на кон јед ног ту ђег мо но ло га, без ре чи. У цр ној ко-
жној тор би, ко ју ми је ку пи ла по кој на мај ка Дра ги ња Дра ги-
ца М. ро ђе на О. за мој два де се ти ро ђен дан, по ред Бор хе со-
вог ро ма на Се ћања на сан би ле су, јед на по ред дру ге, књи ге 
Бе ла ту ка дру зов Лас ви ла јет, Мач ка СС и Чвар чићМС. И 
за ми сли те, ка ко се же сто ко, иако не чуј но, од ви ја ла бор ба 
у ви ла је ту мо је ко жне тор бе у ко јој је мач ка на ва љи ва ла да 
по је де чвар чић. Чвар чић је, са мо због јед не по је ди но сти, 
из бе гао си гур ну смрт, а она је на ста ла као по сле ди ца (не, 
по ле ди ца) ра да са мо све сти „мач ке“ о то ме да се не про чи-
та но не уни шта ва ни по сле смр ти.Цео не по је ден чвар чић 
је та ко у мом скром ном дру штву на ста вио пут у прав цу 
Вој во ди не. Не ки све до ци ка жу да сам на пу ту за Вој во ди ну 
за спао у ауто бу су и да сам том при ли ком бун цао у сну. И 
за ми сли те са ка квом ме је од брам бе ном па жњом чу ва ла 
мач ка у мом сну, и мо ју тор бу и чвар чи ћа у њој.

Те но ћи на ју тро за пи сао сам у сну мо ја по след ња се-
ћа ња. Ме ђу тим за пи си ма би ла је и ски ца овај текст. У њој 
је би ло све га (пре ра чу на ва ња и окле ва ња) осим нер во зе. 
И, не знам за што сам у овом тек сту ис пи сао не ка име на 
и пре зи ме на, јер их ни сам бо јио и на во дио као до ми ну-
се, де у се и аут сај де ре, ни ти као ме ту од чи је се флу о ро-
сцент не пост мо дер не рав ни од би ја ју ди ри го ва ни мла зо ви 
све тло сти из кон клу дент них рад њи клов нов ског се ма фо ра. 
Па га нин Ха ни бал би ре као да је флу о ро сцен тан са мо Бог 
ко га не ви ди мо и ка да ми сли мо да смо ви до ви ти.
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Али, да по ку шам да на ста вим овај текст.
И са вре ме на срп ска, као и дру ге на ци о нал не књи жев но-

сти, је је дан ве ли ки не хи ги јен ски ша тор. У ње му су, као и у 
Ха ни ба ло вом, че сто за ме ње на ме ста за пи са ње са ме сти ма 
за вр ше ње ма ле и ве ли ке ну жде. Мно ги пи сци пре те ра но 
су по но сни на сво је: ну жни ке, за хо де, ће ни фе, кло зе те… 
Они за ход но ин си сти ра ју на есте ти ци из ме та. До гр ла у 
гов ни ма бо ре се „етич ки и ми ме тич ки“ за ауто ри те три-
тет под но шљи во сти не под но шљи вих ми ри са сво јих из-
лу че ви на. Они су упор ни у сво јим нео ве ре ним рат ним и 
мир но доп ским чи но ви ма. По не ки од њих се по на ша ју као 
по сти па ци о ни ри зни ча ри тро феј них збир ки „ге не ра ла мр-
тве вој ске“. Скло ни су да у но ћи ве шти ца са ву ко дла ци ма 
за ви ја ју са про зо ра сво јих пен-бун ке ра. По су ђу ју, пи шу и 
по све ћу ју. Је дан од њих има пе ка ру, дру ги пе че ња ру, тре ћи 
ће вап џи ни цу… Од њи хо вих сит ни чар ни ца скла ња ју се ве-
шти це и про сци. Па га нин Ха ни бал им је за бра нио при ступ 
у свој ша тор. Ка да: је де, чи та, ту ца и спа ва Ха ни бал же ли 
да бу де сам. Он не во ли ја ма ре.

Ко су ја ма ри?
Ко па чи ра ка? 
Жи во ти ње ко је жи ве у зе мљи,
по пут кр ти ца, или не ко са свим тре ћи са
там ног по пи са сме ћа људ ске
ци ви ли за ци је?
Од го вор на то пи та ње не тре ба
тра жи ти од пе сни ка.
По е зи ја је са бир ни цен тар пи та ња.
Њи хо ви по ста вља чи ми зер но жи ве у
ње ним још ми зер ни јим де па дан си ма.
Иако се у овој при чи не ра ди о
пре ва ран ти ма и пљач ка ши ма по е зи је
она се мо ра огра ди ти од ра сад ни ка фа но ва
ње них ру жних зла тар ни ца.
На ја мар ским по се ди ма од ра сло је
Дру штво 
Ка ри је ре су нај цр њи на јам ни ци 
за по че ли пр во код сеп ти ча ра.
Вре ме ном из ра сто ше у по вер љи ве слу ге са
пла та ма ре дов но за по сле них та стер-мај сто ра,
тра че ра, под ме та ча…
Ни шта им ни је све то, ни Бог, ни по ро ди ца, ни
ту ђе огра ђе но дво ри ште. Спрем ни су на све, ује да ју,
пљу ју, же не се и уда ва ју са мо за ви ру се и бак те ри је.
На ре ве ри ма но се бе џе ве на чи ње не од кра ста
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по вре ђе них људ ских ду ша. На са хра на ма се
ки ко ћу, на да ћа ма опи ја ју. У сво јим не за слу же ним
жи во ти ма не у мор но на ста вља ју коц ка ње са
суд би на ма не ис то ми шље ни ка.
По ру жне ли до дна си ви ла по ди жу бла та ре из ко јих
не у мор но екс пе ду ју го ми ле на ру че них за ла.
Ни ко им не ва ља ни ти им је ра ван у уса вр ше ном
без душ ју на ка зно сти оде ве них у ску по це не одо ре.
Има ју и оно што не ма ју бо га те ћи та ко ду хов ну 
про паст из ко је не зна ју ни ку да, ни ка да да
иза ђу, за тра же опрост гре хо ва, са пе ру кр ме ље, 
очи сте цр ни ло ис под по пу ца лих но ка та,
из вр ше са мо у би ство… 
Ска кав ци ма и не за си тим се ка ма их зо ву.
Му ве их за о би ла зе,
не пу шта ју их у утвр де не за га ђе них ва зду шних
ко ло ни ја. 
Мра ви и осе
скло пи ле су са вез про тив њих. Ме две ди
пра ве мот ке са
ко ји ма ће, умо че ним у фе ка ли је, кре ну ти јед ног да на,
да их
по чи сте. О ја ма ри ма су стег ну то су пи са ли Сер ван тес,
Шек спир,
М. Л. Бе ла ту ка друз, Бо шко То ма ше вић,
Ра де Дра и нац, док то ри
стра ха Ле он и Зокс. Пин гви ни тра же осни ва ње
по себ ног 
ка зне ног ПЕН бло ка,
на пра ви ли су и на црт ње го ве за ста ве. Члан ству бло ка
же ле да се при дру же не ки не свр ста ни вам пи ри
и не ко ли ци на аме рич ких
ши шми ша. Сви су се да ли на пи са ње про јек та
о хер ме тич ком
оп ко ља ва њу ја ма ра. Оп ко ли ти, изо ло ва ти, за па ли ти,
уни шти ти…
Срав ни ти са зе мљом као Кар та ги ну. У ја ме си па ти
нај же шћи отров.
У тро вач ким по сло ви ма сво ја ис ку ства Бло ку ну де
па цо ви и ко ро ви. Не же ле 
жи ве ја ма ре, ни њи хов ДНК-а. 
Свет је ма ли бо жи ји би сер – пе ва ме шо ви ти хор пти ца
ста на ри ца и се ли ца. Ја ма ре у ја ме – до ви ку ју
по је ди нач ни гла со ви
ла во ва и ти гро ва. И ај ку ле пи шу сво је по др шке
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ства ра њу но вог
свет ског по ред ка. У па ни ци су је ди но
не у роп си хи ја три због на чи на на
ко ји тре ба да су спен ду ју ја ма ри ма пра во на ле че ње.
Не ки од њих су за 
оп ци ју да се ја ма ри ма пр во од се ку пр ља ви је зи ци.
А, по том
при сту пи ти об дук ци о ној ана ли зи
оп струк тив них узро ка там них мо жда них фле ка. 

PS. (ко мен тар)
Из Ка друз ту бе ла го вог При руч ни ка спа се ња, об ја вље ног 

у дру гој го ди ни но ве ере по сто ји је дан за пис о ја ма ри ма ко ји 
су, због са жа љи во сти ла во ва и ти гро ва, оста ли не по се че них 
је зи ка. Пи сац је у том тек сту, из ме ђу ре до ва, по ме нуо ја ма-
ре, као пре те че ин ки ви зи то ра, али је у де фи ни ци ја ма пра вио 
ве ли ке је зич ке гре шке иден ти фи ко ва ња ме ста на ко ји ма су 
они нај бо ље успе ва ли и одр жа ва ли сво ју ло зу. Истин ски пред-
став ни ци људ ске до бро те жа ли ли су ве ко ви ма што бо жи ји 
мач ни је са се као ту од мет ну ту га мад. Из кри ла ду хов не и 
ег зи стен ци јал не људ ске чи сто те. У ар хи ву „от па лог ли шћа“ 
Не се бич ног му зе ја Зе мље За ве ти не по сто ји ви ше за пи са о 
тим про пу сти ма. И не схва тљи вим по пу сти ма бож је ка зне.
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Ру жи ца ЈО ВА НО ВИЋ

АРОГАНЦИЈАПРАЗНИХПОГЛЕДА

Пи та ња, чу ђе ња, нер во зе, (пре)вред но ва ње. Ин спи ра-
тив но и му дро по ста вље на хи по те за за ви ше слој ну, мно го-
у га о ну и ис кре ну ана ли зу ко ја тре ба да од го во ри на не ка 
од де мо крат ских пи та ња у ве зи са срп ском књи жев но шћу 
и свим на уч ним ди сци пли на ма по све ће ним ис тој. Из ну-
жне уза јам но - по сле дич не ве зе по ме ну те књи жев но сти и 
по пу ла ци је ко јом се ба ви про из и ла зе из ве сна пи та ња.

Пи та ња: Мо же ли се уоп ште го во ри ти о срп ској књи-
жев но сти као са мо стал ној те ми? Или је ре ал но и је ди но 
тач но го во ри ти о то ме шта се де си ло са срп ским на ро-
дом, са ду хом ње го вим, што као по сле ди цу има оно што 
за пра во Ср би – Ср би ма пи шу. О са мим Ср би ма, ко ји су 
до жи ве ли из ве сну ме та мор фо зу. Оста ло су ре зул та ти. И 
књи жев ност са ма а ка мо ли ана ли зи ра ње исте. Без по ми-
ња ња оп ште по зна тих чи ње ни ца, то ли ко по зна тих да је 
из ли шно го во ри ти о њи ма, мо ра мо по ме ну ти нај ва жни је 
узро ке кључ них про ме на. У из ме ње ном ду ху на ро да то ли-
ко при ти сну тог не во ља ма нај ра зли чи ти јих ли ца и на лич-
ја по сто је пи та ња ко ја би мо ра ла прет хо ди ти би ло ка квој 
при чи о књи жев но сти. Нај ра зно вр сни је про ме не, ко ли ко 
нео че ки ва не то ли ко и убе дљи ве иза зи ва ју из ве сна чу ђе ња. 

Чу ђе ња: Дав ни оби чај Те о фа ни је (по ја ва об ја шње-
на у свим за пи си ма по све ће ним фол кло ру хри шћан ског 
све та – за рет ке не у пу ће не: ве ро ва ње да се Бо жан ства по-
вре ме но пред ста вља ју као убо ги и не срећ ни ра ди про ве ре  
вр ли на оних ко ји то ни су), до жи вео је из ве сну тран сфор-
ма ци ју. Вре ме ка да де кла ри са но хри шћан ство ни је би ло 
по себ но in до ве ло је до  пот пу но по гре шног схва та ња овог 
див ног ве ро ва ња, чак би се мо гло ре ћи до по ступ не де ге-
не ра ци је по чет ног схва та ња. До шло се до тле да се убо ги и 
не срећ ни пред ста вља ју као Бо го ви да ис пи ту ју стр пље ње 
бо љих од се бе (што се, до ду ше, мо же схва ти ти као из ве сно 
те сти ра ње хри шћан ских вр ли на пу тем за ме не уло га), али 
до те ме ре да ви ше ни ко ни ко ме не мо же по мо ћи. Убо ги 
не мо гу да по мог ну а вред ни и спо соб ни ни су у при ли ци. 
Ни је им на ме ње но да се раз мах ну. И сви за јед но по ла ко 
то ну. Па све бр же. Док се спо соб ни, па мет ни не ис цр пе 
то ли ко да не ма ју ви ше сна ге да по бољ ша ју и про ме не свој 
а ка мо ли ту ђи жи вот. Та ко је на стао фе но мен аро ган ци-
је пра зних по гле да. То ли ко аутен ти чан да ће, ако га вешт 
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сли кар ове ко ве чи по мра чи ти сла ву Мо на ли зи ног осме ха. 
По глед ко јим се су ди је и осу ђе ни уза јам но мер ка ју мо та-
ју ћи по гла ви бе смрт ну чи ка Јо ви ну ми сао: Баш ти Бо же 
хва ла што ја ни сам та кав… Не ми нов но, овај не сва ки да-
шњи, ори ги на лан, фа сци нан тан  изум на ше ствар но сти 
иза зи ва до дат ну нер во зу.

Нер во зе: При пад ни ци  по пу ла ци је ко ја жи ви  у Ср би-
ји да нас, а ко ји се на зи ва ју љу ди ма  у нај бо љим го ди на ма 
си гур но ће би ти му зеј ски екс по на ти, ре зул та ти не ког су-
лу дог екс пе ри мен та, јер су као ни ко пре њих а на дам се ни 
по сле има ли сле де ћу сре ћу, не ви ђе ну до са да. Де тињ ство 
су про ве ли у вре ме ну  ста би ли за ци је (пр вим ме ра ма ра зу-
ма по сле ере Сва ком пре ма по тре ба ма, од сва ког пре ма мо-
гућ но сти ма, или обр ну то, све јед но је). Мла дост, уме сто у 
по вре ме ном шо пин гу по Евро пи – под санк ци ја ма, жељ ни 
све га. Ра но зре ло до ба под бом ба ма и си ре на ма (сре ћом, 
ре ла тив но крат ко до ба али вр ло, вр ло убе дљи во и је зи во). 
Пред крај тран зи ци је ко ја је у то ку од по ме ну тих си ре на 
до да нас, ти љу ди би ће на са мом кра ју свог жи во та, ако 
по жи ве про се чан људ ски век.  Ка да до ђе до пре о кре та у 
жи во ту тих љу ди, те ге не ра ци је, пре о кре ну ће се све. И до-
га ђа ња у срп ској књи жев но сти, бла го за не ма ре ној у ана ли-
зи срп ског жи во та (ко га она сли ка – зар не?).

Ево и књи жев но сти! И ни шта су мор но. Вре ме је за 
про ме не, књи жев не. Али по мо гућ ству без пре те ра не дра-
ма ти ке ко је је у све му око нас већ одав но пре ви ше. Вре ме 
за не ку не жну, при јат ну про ме ну. Што би би ло див но? По-
што зна мо да пут од хи ља ду ко ра ка по чи ње пр вим, сва ка 
про ме на ко ју би смо по же ле ли мо ра по че ти сит ни ца ма.

Ре ци мо да би био за пам ћен и из у зет но при ме ћен срп-
ски књи жев но кри тич ки текст на по чет ку дру ге де це ни је 
21. ве ка, те мат ски од ра ђен по зах те ви ма и свој стви ма ко-
је та ква тво ре ви на мо ра да по се ду је, уз зву чан су бје кат 
(ауто ра) и ре пре зен та ти ван обје кат (де ло), ко ји би од пр ве 
ре че ни це до епи фо не мич ног кра ја био на пи сан срп ским 
је зи ком. Би ло би ле по ви де ти, за пра во про чи та ти, да по-
сто ји срп ска књи жев но – кри тич ки на стро је на гла ва ко-
ја све па мет но што има и же ли да ка же – зна да ка же на 
срп ском је зи ку. Сва ку реч. И сва ку ми сао. Ето, то би би ло 
див но. А до та да... Из др жи срп ска књи жев но сти… Сви те 
во ли мо, мно го, али смо умор ни, нер во зни и ни ка кви. Про-
ћи ће… Све про ђе.



196

М. Л. БЕ ЛА ТУ КА ДРУЗ

СКРИВЕНИПРАВИНАСЛОВ

Од у стао сам, мо рам од мах при зна ти, од скри ве ног и 
пра вог на сло ва овог ра да – Срп ски ре не сан сни ду хо ви – јер 
је мо жда од већ пре ши рок, а мо гао би би ти про ту ма чен и 
као пре тен ци о зан и не пре ци зан. 

„Ре не сан сни или уни вер зал ни чо век Бал ка на и Ср би-
је, Све то зар Бр кић, пи ше о Ко сов ском бо ју и о Џем су Џој-
су“, све до чи Вла де та Је ро тић, у књи зи Се ћа ња (Ars Li bri, 
За ду жби на Вла де те Је ро ти ћа, Бe окњига, Бе о град 2010, 99).

До ста го ди на по сле од ла ска Све то за ра Бр ки ћа са овог 
све та, Је ро тић је осе ћао по тре бу, пи шу ћи по го вор за Бр ки-
ће ву књи гу Од сут ност, да по раз го ва ра са при ја те љем ко га 
је во лео, сма тра ју ћи га, по ред оста лог, и за „Ре не сан сног 
срп ског чо ве ка“ (нав. дело, 102).

Да ли у на шој кул ту ри и ли те ра ту ри има ре не сан сних 
ду хо ва по сле за вр шет ка оне срп ске ре не сан се ко ју је Б. Ла-
за ре вић да ти рао (1895–1920)? Ако у срп ској ли те ра ту ри и 
кул ту ри по сле 1945. го ди не има још ре не сан сних ду хо ва, 
ко су они? Да ли их има и ме ђу оним лич но сти ма ко јих се 
Го спо дин Је ро тић се ћа у сво јим Се ћа њи ма?

За оне ко ји ни су сти гли ни да пре ли ста ју ни да про-
чи та ју Је ро ти ће ву књи гу да ка же мо да овај не у мор ни по-
ли граф пи ше о овим ства ра лач ким лич но сти ма: Љу би ца 
Ма рић, Ен ри ко Јо сиф, Све то мир На ста си је вић, Све то зар 
Све та Бр кић, Макс Ерен рајх, Жи во рад Жи жа Ва сић, Ху го 
Клајн, Ми о драг По по вић, Та рас Кер ма ну ер, Ме ша Се ли-
мо вић, и До бри ца Ћо сић.

Је ро ти ће ва књи га се ћа ња од но си се на су сре те и раз-
го во ре са лич но сти ма ко је су, сва ка на свој на чин, оста ви-
ле тра га; аутор да је пор тре те на свој на чин, вр ло под сти-
ца јан. Се ћа ња су пи са на не пре тен ци о зно, до ку мен то ва но, 
увер љи во, и мо гу би ти под сти цај на гра ђа за оно што одав-
но че ка као нео д ло жно – вред но ва ње и пре вред но ва ње, 
јер се Је ро тић, и сам укљу чу је, у је дан нео д ло жан по сао 
не ким сво јим опа ска ма о ства ра о ци ма о ко ји ма пи ше, на-
ро чи то се то од но си на оне опа ске ко је су пи са не на из глед 
уз гред, али – ар гу мен то ва но. 

Пи сац пред го во ра овој књи зи у пра ву је кад ка же да 
Вла де та Је ро тић, као чо век ду бо ке ве ре и ве ли ког ис ку-
ства, „на сто ји да код сво јих са го вор ни ка-при ја те ља от-
кри је скри ве ну пре о вла да ва ју ћу цр ту, ни кад по зле ђу ју ћи 
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пор тре ти са не“. Што не зна чи, да Је ро тић, уз гред, не уме 
да до да по не што што ра све тља ва у не чем бит ном ак те ре 
и ве ли ка не на ше зва нич не, нај зва нич ни је, тј. би ро крат ске 
књи жев но сти.

На при мер: „Све та за се бе ка же да је горд и ма да је ме-
ни са вр ше но ја сно да сам то и ја, при хва там овај иза зов и 
раз ви јам те зу да су сви пе сни ци по себ но нар ци стич ни љу ди, 
ко ји и не же ле ни ка кво раз ре ша ва ње су прот но сти, хар мо-
ни зи ра ње и сми ри ва ње у ве ри, тр пље њу и љу ба ви. И Ми о-
драг Па вло вић и Све та Бр кић и Вас ко По па до шли су до от-
кри ћа ду хов ног све та, а он да су га оста ви ли, за не ма ри ли и 
по ти сну ли да би оста ли пе сни ци. Бар она кви пе сни ци ка кви 
је су јер, ко нач но, за што не би мо гао и ду бо ко ре ли ги о зан 
чо век да бу де до бар пе сник? Све та ка же да се при бо ја вао 
сми ри ва ња, да ли му то пре до ча ва бли ску смрт? Он ће до-
пу сти ти да се су прот но сти у ње му за о штре све до пр ска ња 
ср ца, али ду хов ност не ће при хва ти ти као трај ну ре ал ност. 
Ка да смо се ра ста ја ли пру жио ми је ко ве рат са сво јим нај-
но ви јим пе сма ма и ре као ми је не што што ме је ма ло за чу-
ди ло: ‘Ни сам смео да Вас до са да по зо вем.’“ (Се ћа ња, 86)

То, да ка ко, мно го је ре ал ни је са гле да ва ње од оног што 
је тзв. офи ци јел на књи жев на кри ти ка на ме та ла као ак си-
ом о по је ди ним нај и стак ну ти јим срп ским пе сни ци ма дру-
ге по ло ви не 20. ве ка. Бр кић пре да је сво је нај но ви је сти-
хо ве Је ро ти ћу и го во ри та ко ка ко го во ри сеп тем бра 1978. 
го ди не, уочи од ла ска у Же не ву на опе ра ци ју ср ца.

У 75. го ди ни жи во та, де се так го ди на доц ни је, Је ро тић 
раз го ва ра са Бр ки ћем ја ну а ра 1991. го ди не, и све до чи да 
Бр кић „не ма до бро ми шље ње“ о тре нут ној „ју го сло вен ској 
и свет ској по ли тич кој и кул тур ној кли ми“ (95).

„Кул тур ни жи вот у Ср би ји, са из у зе ци ма не ко ли ко 
ства ра ла ца, оце њу је као ‘ста ње ка са бе’. Ово по ре ђе ње Све-
та је учи нио хва ле ћи ро ман Мак си ма Гор ког Жи вот Кли ма 
Сам ги на ко ји опи су је вер но и уз бу дљи во дру штве ну кли-
му Ру си је уочи ре во лу ци је. Што се ти че Евро пе, на ро чи-
то Ен гле ске и Аме ри ке, зе мље ко је Све та бо ље по зна је од 
Фран цу ске, ми сли да од 1960. го ди не, у овим зе мља ма ви-
ше ни је на пи сан ни је дан до бар ро ман. Не за до во љан је Ћо-
си ће вом дру гом три ло ги јом, на ро чи то жен ским ли ко ви ма 
у ро ма ну. По ку ша вам да оправ дам Ћо си ћа из но се ћи Све ти 
ми шље ње да срп ски пи сци, са из у зет ком Бо ре Стан ко ви ћа, 
ни су зна ли да бо га ти је об ра де жен ске ли ко ве. Ова се при-
мед ба од но си и на срп ске на род не пе сме ко је зна ју са мо за 
мај ке и се стре. Да ли је Цр њан ски не што бо га ти ји у опи си-
ва њу же на у сво јим ро ма ни ма? Мо жда…“ (исто, 95)
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Те ре чи има ју из ве сну спе ци фич ну те жи ну ко је не ма 
срп ска офи ци јел на, зва нич на кри ти ка. До бро је да их је 
Је ро тић за бе ле жио. Мо гу би ти од ко ри сти, сва ком оном 
ко ји хо ће да упо зна не ку пот пу ни ју исти ну о срп ској књи-
жев но сти и ње ним ак те ри ма. Је ро ти ће ва књи га има и онај 
свој пра ви, ствар ни скри ве ни на слов Раз го вор са мр твим 
(при ја те љи ма), јер сви су про ме ни ли свет, осим ду го ве ког 
Ћо си ћа, на за че љу Је ро ти ће ве књи ге.

Раз го ва ра ју ћи са Мак сом Ерен рај хом (1921–2003), 
Је ро тић пи ше: „О на шим пе сни ци ма Ми о дра гу Па вло ви ћу 
и Вас ку По пи, ко је ви со ко це ни, ми сли да су мак си мал но 
су јет ни и его и стич ни пе сни ци и да им је због то га оне мо-
гу ћен ствар ни при ступ тран сце ден ци ји ко ју и је дан и дру-
ги слу те. Па вло вић је у осно ви пан те ист, По па па га нин“ 
(112). Ово ми шље ње ни је за под це њи ва ње, ре ла ти ви зо ва-
ње, по ред оста лог и за то, што је Ерен рајх на пи сао јед ну од 
пр вих мо но гра фи ја о пе сни штву Вас ка По пе. И за то што 
је бли ско оној исти ни, да се де ло мно гих ве ли ка на срп ске 
зва нич не, нај зва нич ни је или ти би ро крат ске књи жев но сти 
ни је за вр шио Бо гом, већ из бе га ва њем Бо га и ду хов ног ис-
ку ства, што срп ски би ро крат ски пи сци, опет, пре ма тврд-
њи Ви на ве ра, из бе га ва ју кроз чи тав 20. век.

*

Ви на вер је (кад га већ спо ми ње мо) до бар при мер да 
је би ло срп ских ре не сан сних ду хо ва и по сле 1920. го ди не. 
Сту ди рао је му зи ку, ма те ма ти ку, а про чуо се као пе сник, 
вр стан из да вач, есе јист, пан то ло ги чар.

То је био и пре ра но умр ли Мом чи ло На ста си је вић. „О 
бра ту Мом чи лу – ње го ва ду го ве ка и лу цид на се стра Слав-
ка – при ча као о про ро ку. Пред ви део је сво ју смрт, го во рио 
је о стра хо вла ди ма ши не и ве ли кој уса мље но сти ко ја ће 
сна ћи чо ве ка, о до ла ску ки не ског цар ства у свет“ (Се ћа ња, 
пор трет „Све то мир На ста си је вић“, 78). („Ста ни слав Ви на-
вер хтео је је ди но да сви ра са Мом чи лом јер је сма трао да 
је ди но њих дво ји ца тач но сви ра ју. Мом чи ла су сви во ле ли. 
Је дан ста ри про сјак са бе лом бра дом и бр ко ви ма, ко ме је 
Мом чи ло че сто на по ла ску у шко лу на пре да ва ња да вао но-
вац, умро је од ту ге за њим ка да је чуо да је Мом чи ло умро. 
Но вац ни је зна чио за Мом чи ла ни ка кву ствар ну вред ност, 
да вао га је, и ма ло је ка да имао уште де“, исто, 77.)

Иси до ра Се ку лић је, та ко ђе, срп ски ре не сан сни дух. 
(У књи зи, на жа лост, има мно го штам пар ских гре ша ка, та-
ко је на стр. 75. пре зи ме ове књи жев ни це штам па но као 
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„Се кућ“! Вр ло че сто се две ре чи пи шу као јед на „сам ном“, 
итд. Ште та!)

Је ро тић да је, по ред основ ног пор тре та, и пор тре те-
ме да љо не по је ди них пи са ца, умет ни ка – Ка ша ни на, По пе 
и др…

Ју на 1970. го ди не Ми лан Ка ша нин је био при су тан у 
до му Љу би це Ма рић. „При ме тио сам да је за ње го вих 75 
го ди на ду хов на све жи на Ка ша ни но ва упра во из ван ред на; 
не до ста так зна ко ва се нил но сти нај бо ље го во ри да је тај чо-
век био и остао у до ди ру са Ду хом. Љу би ца це ни код Ка-
ша ни на, као ве ру ју ћег чо ве ка, ње го ву по тре бу за исти ном 
и објек тив но шћу“ (исто, 31).

*

Раз го ва ра ју ћи о то ме шта је су је та и ко ли ко је она 
штет на по умет ни ка и чо ве ка, Је ро тић ће оста ви ти за ни-
мљи во све до чан ство о ком по зи тор ки Љ. Ма рић, али, ма-
кар и уз гред, и о књи жев ном кри ти ча ру Зо ра ну Ми ши ћу. 
„Зо ран је да ље ре као: ‘Чо век ни је ни реч ни ми сао. Ми смо 
ов де за јед но у име ћу та ња. Иду ћи век мо же да бу де са мо 
ре ли ги о зан век.’ Ово исто је не дав но ре као у при ват ном 
раз го во ру Ле о нид Ле о нов Јо ва ну Хри сти ћу“ (по че так де-
цем бра 1971; 40–41).

Да ли су Љу би ца Ма рић и Зо ран Ми шић би ли ре не-
сан сни ду хо ви (ма кар у нај ши рем сми слу ре чи)?

Да ли је то био и Ми о драг По по вић (1920–2005) , 
„пре ра но оста рео ства ра лац из обла сти књи жев не есе ји-
сти ке, књи жев не исто ри је и ро ман си јер ства, пред рат ни 
ско је вац, бо рац пар ти зан ски, убе ђе ни марк сист, по штен и 
мо ра лан иде а ли ста ка квих је би ло ме ђу пред рат ним ко му-
ни сти ма од ко јих је остао са мо ма ли број“? (163).

„По по вић при ча (пи ше Је ро тић, 168) ка ко је нај ви ше 
ин спи ра ци ја на фа кул те ту имао ка да је во дио се ми нар ске 
раз го во ре са не ко ли ци ном сту де на та на не ку уна пред за-
да ту те му. Чи ни ло му се да се пра ва ми сао у ње му ра ђа ла 
у тре нут ку ка да би је из го во рио, без прет ход не при пре ме. 
Као да је го вор, гла сно из го во ре на реч, у ства ри, пра ви 
под сти цај да се но ва ми сао у чо ве ку ро ди.“

О про фе со ру По по ви ћу Је ро тић пи ше на дах ну то, 
ре ал но, ре ал ни је не го, ре ци мо, о З. Ми ши ћу. „Без љу ти-
не, мир но и ре кло би се објек тив но про су ђу је љу де ко ји 
су га же сто ко на па да ли по сле об ја вљи ва ња књи ге Ви дов-
дан и ча сни крст, за ко ју је био до био Ок то бар ску на гра ду. 
Да на шње вре ме као да га у пот пу но сти ре ха би ли ту је јер 
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оправ да ва ње го во кри ти ко ва ње на ци о нал них ми то ва и па-
ган ских оста та ка у зва нич ном пра во слав ном срп ском хри-
шћан ству. Ду хо ви то спо ми ње при мед бу ко ју му је упу тио 
ње гов син (ка да је син био млад) да је жи вот не по треб но 
тро шио на чи та ње, а он да и ак тив но ба вље ње ко му ни стич-
ком ли те ра ту ром и прак сом. Опет мир но и ста ло же но, али 
ре кло би се и без ка ја ња, при ча ка ко је ве о ма дав но уви део 
сву бе сми сли цу ко му ни стич ке иде о ло ги је због че га је ре-
ла тив но ра но иза шао из пар ти је, а опет, не би ва ју ћи ре ли-
ги о зан остао је пре ма жи во ту скеп ти чан, а од по ли тич ких 
иде о ло ги ја, чи сто те о рет ски или и иде ал но, и да ље ве зан 
за ‘ле ве иде је’. Умео је Ми о драг По по вић да ми да нас при-
ча и по тре сне при че о стра да њи ма ње го вих пар тиј ских 
дру го ва и при ја те ља, Мир ка Ку ја чи ћа, Мар ка Ни ке зи ћа, 
Зо ра на Ми ши ћа и дру гих. Сва ова ка зи ва ња би ла су ‘фо-
то граф ска’, ис при ча на не ве ро ват но мир но и без афек та; 
као да је не где скри ве но у се би про на шао сми сао свих тих 
муч них, нео б у зда них до га ђа ња на овом ло мљи вом, укле-
том бал кан ском тлу на ко ме је про вео цео свој бу ран, али 
и бо гат ду шев ни и ма те ри јал ни жи вот. По ми слио сам: ето 
јед ног мо рал ног ате и сте ко ји је, не зна но ка ко, на шао мир 
у се би. Исти на тек у 83. го ди ни жи во та“ (172–173).

*

У нај за ни мљи ви ја се ћа ња ове Је ро ти ће ве књи ге 
иду по тре ти Све то за ра Све те Бр ки ћа, Мак са Ерен рај-
ха, Љу би це Ма рић, Све то ми ра На ста си је ви ћа, Ми о дра га  
По по ви ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа… Је ро тић ни је из ми шљао 
жи во те сво јих са го вор ни ка, на про тив, по ку ша вао је да их 
раз у ме, во де ћи раз го во ре, ко ји су га опле ме њи ва ли, из о-
штра ва ли му ин те лект и под сти ца ли га на уче ње ве шти не 
во ђе ња истин ског ди ја ло га. По не ке од сво јих са го вор ни ка 
Је ро тић увер љи во пси хо ло шки пор тре ти ше, као на при-
мер Бр ки ћа: „Све та је и да нас, го ди ну да на по сле овог до-
га ђа ја ко ји је мо гао да га ко шта гла ве (три ви јал на бо лест 
срп ска шу га – Б.), још ви ше, чи ни ми се, за пле тен у мре же 
соп стве ног ла ви рин та ко ји је се би ма е страл но ис ком пли-
ко вао. Нер во зан, ис цр пљен, не за до во љан свим и сва чим: 
и сво јим до са да шњим ства ра ла штвом и спо ља шњом, ве-
чи том и не сре ђе ном си ту а ци јом ста но ва ња, и здра вљем. 
А пу ши као да ни ка да ни је бо ло вао од те шке ср ча не бо ле-
сти! Са мном је био, као и увек, драг и при сан, по вер љив и 
искрен, упи тан, али у се бе бес ко нач но за тво рен и у ства ри 
не при сту па чан“, итд. (94).
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*

Нај кра ћи и не ка ко нај бле ђи де лу је пор трет До бри це 
Ћо си ћа, ве ли ка на зва нич не, тј. би ро крат ске књи жев но сти, 
тај раз го вор је на стао де цем бра 1995. го ди не, ка да је Је ро-
тић Ћо си ћу по кло нио сво је књи ге Ка ко за ми шљам да бих 
раз го ва рао са вла ди ком Ни ка ла јем Ве ли ми ро ви ћем да нас, 
Раз го во ри са пра во слав ним ду хов ни ци ма и Ве ра и на ци ја. 
Је ро тић при зна је да се пи тао „ка ко је са ре ли ги о зно шћу 
До бри це Ћо си ћа по сле ви ше го ди на на ших ра ни јих раз-
го во ра на те му ре ли ги је. По чео је од луч но, и у исто вре ме 
чуд но про ти ву реч но, сво је ка зи ва ње о ре ли ги ји. Од лу чан 
је, на и ме, био ка да је ре као да он се бе не сма тра ре ли ги о-
зним чо ве ком, али да се осе ћа хри шћа ни ном и то срп ским 
пра во слав ним хри шћа ни ном. Дав но је схва тио да за и ста 
не ма на ци је и на ро да без ве ре и да Ср би је и Ср ба не ма без 
њи хо ве пра во слав не ве ре. Сам се бе је от крио као хри шћа-
ни на ка да је сво ме ју на ку Ива ну Ка ти ћу, чо ве ку ло го ра шу, 
чо ве ку XX ве ка ко ји је про вео го ди не у ло го ру и за вре-
ме Пр вог и Дру гог свет ског ра та, а он да је био и на Го лом 
Ото ку – до пу стио опро штај не при ја те љи ма. До бри ци ни је 
по зна то да је би ло ко ји ло го раш опро стио сво јим џе ла ти-
ма, а ње гов Иван, ето, опра шта, или се бар нај и скре ни је 
тру ди да опро сти и по ред ко шмар ног сна ко ји га под се-
ћа на ло гор ски жи вот. „По ку ша вам да До бри ци ка жем ка-
ко је он не са мо хри шћа нин, већ и ре ли ги о зан чо век, јер 
ве ру је. Пре ра та је искре но ве ро вао у псе у до ме си јан ску 
иде ју марк си зма и ко му ни зма, по сле ра та је ве ро вао јед но 
вре ме у ис прав ност пу та со ци ја ли зма, по том у ис прав ност 
срп ске на ци о нал не иде је, а и да нас ве ру је у бу дућ ност Ср-
би је“, итд. (231).

Ни шта но во. Раз го вор за тим скре ће на праг мат ске и 
по ли тич ке те ме, а за вр ша ва се на ја вом јед не Ћо си ће ве по-
ну де, тј. „ноћ ног раз го во ра“, али ту се ова Је ро ти ће ва књи-
га и – за вр ша ва.

*

Ме ни се Је ро ти ће ва књи га учи ни ла вр ло за ни мљи ва 
има ју ћи у ви ду и те му ко јом сам се ин те зив но ба вио то-
ком пр ве по ло ви не ја ну а ра 2011. го ди не – а то је је дан ду-
жи рад о – раз от крив њу су шти не на ше да на ша ње и вас ко-
ли ке зва нич не, нај зва нич ни је књи жев но сти, о оно ме што 
раз от кри ва њен би ро крат ски ка рак тер и ма њак ре не сан-
сних ду хо ва… Али, на рав но, Је ро тић је имао са свим дру-
ги циљ пи шу ћи сво ја Се ћа ња, ко ји је углав ном и ис пу нио, 
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оста вља ју ћи дра го це не под сти ца је за ис тра жи ва ње, за кљу-
чи ва ње и утвр ђи ва ње осно ва за пи са ње јед не ма кар крат-
ке али ар гу мен то ва но пи са не исто ри је на ше зва нич не, тј. 
нај зва нич ни је, би ро крат ске књи жев но сти 19. и 20. ве ка…

18. ја ну ар 2011.
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