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Издавање Домета у 2010. години помогао је Покра
јински секретаријат за културу са 70.000 динара по ос но
ву Конкурса за суфинансирање часописа за културу, књи
жевност и уметност на српском језику и језицима на
ционалних мањина и етничких заједница Војводине ко ји 
су од посебног значаја за развој културе и уметности у 
АП Војводини.
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РЕЧ

сава бабић

са пучине

Чамац без крме!
А компас?, питам ја.

Што је гомила година већа, све сам непоузданији. 
Некада сам, без нарочитог труда, памтио где сам шта 
прочитао, могао сам тачно то и да цитирам; чак сам сас
вим поуздано могао рећи да ли је одређена мисао или 
слика била на левој или десној страни, горе, у средини 
или доле на одређеној страници књиге. Као и што сам 
памтио шта је ко када рекао или урадио, чак у толикој 
мери да сам се трудио да се од тога баласта ослободим.

Сећам се да сам пре педесет година, када сам чи
тао обновљено издање Белићевог Правописа, могао сас
вим прецизно да идентификујем претежни број његових 
примерареченица узетих из српске књижевности (зачу
дио сам се, на пример, множини примера из Св. Ранко
вића и М. Ускоковића). Данас, вероватно, једва да бих и 
препознао коме припада која од тих реченица.

Данас се налазим чак у веома незгодној ситуацији: 
не могу да се сетим где сам нешто прочитао и коме при
пада. Веома бих радо назначио аутора, чак и ако не могу 
тачно да га цитирам, само када бих могао да га се сетим. 
Непрецизност је толика да чак посумњам да ли сам уоп
ште то што хоћу да цитирам негде прочитао. Не једном 
сам већ долазио до закључка да је једна таква мисао, 
идеја настала у неком магновењу, између сна и јутарњег 
буђења, на пример, али да после нисам знао коме да је 
при пишем, толика је била непоузданост. Решење: цити
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рати, а не рећи одакле је узето, или све приписати псеу
дониму, двојнику.

Исто тако се испоставило да и не знам прецизно за 
понешто у чему сам и сам учествовао, као што не пам
тим шта се збило у друштву иако сам био савременик 
тих догађаја и чинило ми се да их сасвим јасно видим. 
Једно је магловито наслућивање а сасвим друго ако тре
ба прецизно рећи или записати нешто. 

*
Ствараоци су се некада веома бојали да се у њихо

вом тексту открије неко преузимање које није став љено 
под знаке навода. Таква појава значила би да писац није 
аутентичан, преузима зато што нема шта да каже, кити 
се туђим перјем. Једноставно, доводи себе у веома непри
јатну ситуацију унутар бранше.

Сећам се да је једном песник Павле Поповић при
чао како је написао песму, али му је један стих био веома 
сумњив: одличан стих некако се нашао у песми и изаз
вао је његову недоумицу, као да не припада тој песми. 
Дуго није смео да објави песму. Једном му је ипак искр
сло решење: стих је припадао Бранку Миљковићу.

Што се тога тиче, данас је ситуација сасвим друга
чија: ствараоци не само дa не страхују од преузимања, 
већ намерно користе, и с наводом, и без њега, друге ау
торе, назначавајући тако да припадају братству са слич
ним поетикама, или да су у дијалогу с њима. И писци су 
коначно пошли путем композитора (Барток, Стравински) 
који већ више од стотину година користе и преузимају 
дру ге.

Не каже узалуд Јосиф Бродски: "Живљење jе налик 
цитирању, и оно што смо научили напамет наше је коли
ко и ауторово". 

*
Некада сам у својој библиотеци тачно знао где ми 

се налази која књига. Издвојене серије, речници, прируч
ници, књиге на мађарском, остале књиге изван серија аз
бучно поређане. После више сеоба поремећаји су били 
то лики да нисам знао где је шта – што ми је сметало и 
збуњивало ме. Зато сам нашао добро решење које је на
говештавало да је коначно: све књиге су поређане азбуч
ним редом од А до Ш. Дивота!
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Само сада, када ми затреба нека књига, не могу да 
се сетим имена писца. Бадава бих некоме и објашњавао 
која ми књига треба када то не могу да објасним ни себи. 
Цео труд је, изгледа, био узалудан. Није поредак погре
шан, већ мозак за који је поредак сачињен.

*
И онда, уз све то, имамо само оно што смо запам

тили, до чега смо дошли уз помоћ многих. А колико смо, 
боже, различитог смећа прочитали током живота! Пра
ведно: није оставило, изгледа, на нас никакав печат.

Обично на пут и дужи боравак понесем неколико 
ствари, увек више него што ми заправо треба, које ћу 
смишљено радити, довршити. И књиге, појединачна дела 
за превођење. И понеки запис који би требало претвори
ти у есејчић, студију и слично. Какве библиотеке, и илу
зије да не можемо ни да мрднемо без њих. Можемо, на
равно, ако смо претходно годинама прибирали, рашчиш
ћа вали, започињали и одлагали.

У компјутеру је већ све што нам треба, а и даље 
нам треба сопствена глава, као и потреба да нешто ура
димо, било шта да је. Ако нисмо урадили понешто, пого
тово довршили, као да нисмо ни живели. Навикли на 
рад, више не можемо бити здрави без њега.

*
Једини начин да нешто запамтимо, али тако да то 

можемо и проверити, јесте – записати. Али коме то тре
ба? Па нама самима. Једино ако после извесног времена 
то што смо фиксирали уопште можемо да разумемо: шта 
ли смо хтели тим записом?

Срећом, не можемо више да приговарамо свом не
чит љивом рукопису ако написано не разумемо јер је збр
кано. Компјутер је читљиво забележио: нема врдања.

*
Негда сам смислио "рецепт" за лечење неуроза мо

дерног човека.
Треба кренути на дуго путовање, најбоље спорим 

прекоокеанским бродом када путовање траје и по месец 
дана. Нема журбе, нигде се не хита, мора се укалкулиса
ти циљ на који се пристиже тек после толико и толико 
седмица. Можда би се могло и на броду нешто радити у 
договору с посадом, преузети неку обавезу, нешто фи
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зички. Готово је сигурно да бисмо свој ритам живота 
успорили, била би то нека врста медицинског третмана 
без лекова с гарантовано добрим исходом. 

Нема више стрке, искључена је она нервоза која се 
јавља при путовању возом, аутобусом, или колима. Уда
љени смо довољно од свакодневних брига, познаника, ли
шени телефона; чак и радио и телевизију не морамо да 
користимо ако смо паметни и дисциплиновани. Једно
став но: искочили смо из брзине и упловили у спокој на 
који се постепено привикавамо.

И све би то било потаман, али су се онда јавили 
мобилни телефони. Нема нам више спаса.

* 
У Буљарици готово вековима ништа није урадила 

људска рука. Све што је урађено, лако се може збрисати, 
као да га није ни било. Другачије речено: Буљарица, њен 
дубоки приобални део још није наружен. А да је грађено, 
сигурно би био нарушен предео. 

Једино једним делом доминира фабрика "Монтекс", 
сада само руина, у којој су се некада производили криста
ли за пречишћавање вина и керамика префињених обли
ка. Сада сабласно штрчи, неискоришћена, запуштена, по
лу паних окана; скупо би било чак и њено рушење.

Овога лета фабрику је обновио нико други до Љу
биша Ристић, али не њену производњу, наравно, него је у 
њу сместио позоришну представу из репертоара "Град 
те атар Будва", Рончевићево Оговарање. 

Нина је овде била у доба премијере: одлична ре
дитељска представа, каже. Треба јој веровати, готово је 
увек тако с његовим представама, он је један од ретких 
редитеља, истинских позоришних људи, онако као што 
се Кустурица велемајсторски и суверено креће у филму.

*
Колики год да је терет и обавеза оних који се одлу

че за вођење свакодневних записа, они имају другачији, 
пунији живот. Већ у току дана све што искрсне може да 
послужи за вечерњи запис. Такав писац чак запажа по
нешто и памти интензивније, само зато што је "у раду". 
Све може да затреба, грађе никада напретек, а испостави 
се да се треба чак од ње бранити, филтрирати.

Није само тако код писања дневника, иста је ситу
ација и у било којој другој области стваралаштва. Тек 
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ако нешто интензивно настаје, његов творац лако увиђа 
како му се намештају управо оне важне појединости као 
створене управо за његово in statu nascendi дело. Било да 
живи, било да чита. А да није био обузет делом, многе 
ствари које запажа не би ни приметио.

Тако је и с преводиоцем. Може да се упусти у по
трагу за неком речју која му је потребна, зна да мора да 
постоји у његовом језику, али како доћи до ње. Речници 
помажу тек ако се дође до те речи, па се проверава да ли 
је она по значењу управо оно што је том приликом по
требно. Зато није необично да преводилац, док купује зе
лен на пијаци, за суседном тезгом чује ту тражену реч. А 
не би је уопште ни чуо на пијаци да му није била већ да
нима потребна. 

Наравно, увек је дилема, да ли интензиван живот 
или дело. Увек је претпоставка да је живот истовремено 
и дело. Ако није тако, не ваља, није етички.

*
Одрастао сам на селу, на њиви, на великом двори

шту. Хтеонехео с биљем, с домаћим животињама, у не
кој присности с годишњим добима. 

Свако чељаде у породици увек је имало посла по 
цео дан од јутра до вечери. Само се по годишњим доби
ма мењала врста послова. Некада је сеоско домаћинство 
било аутономна целина. Производило се све што је било 
потребно за кућу и живот породице у њој, само се купо
вала со и петролеј за осветљење (много касније га је за
менила струја). И зато је требало радити и обезбедити све 
што је неопходно за живот. Само вишкови су се продава
ли и за то набављало нешто што се не производи.

Кокошке, свиње, краве, коњи: али и обавезе које оту
да произилазе. Пољски радови зависно од годишњих до
ба, нарочито њихово смењивање од пролећа до касне је
сени, све један посао за другим као да се наставља: ора
ње, сејање, окопавање биљака; резидба и окопавање ви
нограда, многобројна прскања… После жетве, која се не
када обављала ручно и важила као један од најважнијих 
и најтежих послова, на тај начин се обезбеђивао годишњи 
хлеб: по 100 килограма жита за одрасло чељаде и 50 за 
дете – наступало је кратко затишје све док не приспе ва
ђење кромпира, па онда редом, берба кукуруза и вино
града, припрема за зиму. 

Дете опслужује одрасле раднике, чува краве, а ка
да доспе, помаже у свим радовима и полако преузима и 
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оне све теже и теже. Одлазак у школу је тада одмор који 
не захтева никакав напор.

Затишја настају недељом, када се обавља само нај
нужније, као и празницима.

Зато је мени књига Милована Данојлића Година про
лази кроз авлију, истинско велико и изузетно дело које 
ус пева да у нефабулативном причању обухвати годину 
да на у сеоској кући. Присан живот с годишњим добима 
који оставља неизбрисиве трагове на човека било где да 
се доцније нађе и било шта да ради.

Човек са села упија у себе годишња доба и то га од
ређује. Он и природа која се ипак познаје, као и биље и 
животиње с којима свакодневно живи. Зна се шта је шта 
и ко је ко, нема много неизвесности, него много рада. 
Ако доцније живи у граду, никада не може да се сроди с 
њим, јер у граду живот не одређују годишња доба, него 
само односи међу људима, који су увек компликовани и 
несигурни, поготово за човека одраслог на селу.

*
Овде у Буљарици човек је такође у приснијем одно

су с природом, живуљкама и растињем, само што је то 
привремено, "робинзонијада" у цивилизованим услови
ма. Па ипак се на сваком кораку види ко је привикао на 
природу, а ко се туђи од ње и зазире као да она ништа 
друго и не ради него припрема најразличитије опасно
сти.

Око великих и старих храстова успузао се бршљан. 
Истина, лепо изгледа. Али само за грађанина одраслог у 
граду. Ранијих година сам га на изесној висини подсецао 
знајући колико је опасан када се разрасте и прекрије це
ло стабло. Наиме, бршљан као полупаразит не само да 
узима сокове дрвету и на тај начин успорава његов раст 
и подстиче свој, него када стигне у листану крошњу, ели
минише лишће, храст више тако не може да живи и лага
но мре. Сада – годину дана нисам долазио – Нина је од
лучила да бршљан опточи високе храстове и он је стигао 
већ до лиснате крошње. Судбина храста се зна, иако за 
то треба да прођу године.

Истина, сушењем храста бршљан пресуђује и себи, 
нема више хране, једном ће се сасушени храст претвори
ти у труловину и пасти повлачећи са собом и убицу – 
бршљан. 

Једне године, давно, био сам у Охриду, у парку 
пред ондашњим хотелом лепи, прави, високи борови, 
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пе десетогодишњаци најмање, око њих почео да се вије 
бршљан. Кажем људимапесницима што то дозвољавају. 
Одговор је филозофски: све што је чврсто и вертикално 
биће уништено од пузавог и слабог. Ма јесте, тако је у 
природи, у прашуми, али ово је парк, треба да потраје још 
генерацијама, треба му брига људске руке. Не вреди, фи
лозофски став је необорив. Вероватно је да сада више и 
нема тих борова у Охриду.

*
Овде сам први пут запазио како цветају храстови: 

бацају ресе, као и дудови. Недавно, када сам преводио 
једну приповетку с мађарског, био сам затечен: у ориги
налу је стајало да дудови цветају. Да ли се баш то тако 
каже на мађарском или аутор не познаје дудове. Нисам 
могао да утврдим, оставио сам и у преводу да дудови 
цветају, иако у српском језику – бацају ресе.

У дворишту смо имали некада велике дудове и то 
од све три врсте: беле, црне и розе. За време окупације, па 
и првих година после ослобођења, као деца, волели смо 
да се веремо по гранама и да их једемо, чак и беремо за 
одрасле.

Један од најтежих послова који је током лета треба
ло радити сваких неколико дана било је купљење дудо
ва. Неко од одраслих би се попео, отресао дуд, а сви би, 
и одрасли и деца, онда купили са земље, стављали у ка
це, од те џибре ће касније бити чувена, прејака дудова 
ра кија. 

*
Нема галебова, ни на мору, ни на копну. Овде као 

да им не одговара, ко зна зашто. Или немају повољно ме
сто да би се гнездили, или није лука где бродови ис
пуштају отпатке хране. Свеједно зашто, галебова нема. 
Као да је пејсаж, па и само море ускраћено тиме што су 
га галебови напустили. Визура је некако окрњена. Не 
плове изнад мора бешумно, широких крила; човек може 
бескрајно да их посматра и да им се диви.

*
На зиду куће змија, вришти Љана. Одиста мала 

змија, попут гајтана на зиду. Како ли се успузала? То је 
право питање за мене. Зид није баш гладак, па ипак. 
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Можда је змијче још јако неуко и не зна да змије не пузе 
уз вертикалне, глатке површине.

Све минијатурно: глава троугласта али палаца јези
ком; врат тањи па тело с лепим шарама. Двадесетак сан
тиметара. За посматрање: како ли ће сићи са зида? Као де
ца када још успеју да се упусте у авантуру и успузају се 
на дрво, али је онда мука, како сићи.

Али Љана се боји сваке змије, не вреди убеђивање, 
страх је увек реалан ако се већ једном јави, никакви ра
ционални разлози га не могу одагнати. Шта да се ради? 
Убио сам је, нерадо и с нелагодношћу: нисмо равноправ
ни, јачи сам од ње.

*
Корњаче су чудо с другог света, ни на кога не личе. 

Овде их има, каткада измиле, забасају у ћорсокак, наиђу 
на препреку коју не могу да савладају. Срећом нису ни
каква опасност. Треба бити стрпљив па их посматрати: 
увуку се у оклоп и не излазе док нису сасвим сигурне да 
их не вреба никаква опасност.

Кажу да је Чу Ен Лај, будући председник Кине, ка
да је студирао у Берлину, упитан шта мисли о Францу
ској буржоаској револуцији, одговорио да је још прера
но да се о њој да суд. Дуговека корњача, цивилизација 
која своје постојање мери хиљадама година или само оп
рез. 

У детињству сам више пута био сведок погрома 
кор њача. У баруштинама око железничке пруге, где смо 
чували краве, нисмо их често сусретали. Али ујесен, ка
да обично влада суша и вода се повуче, трска и трава се 
сасуше, па из локомотиве парњаче ложач избаци парче ло
шег угља, а с њим и мало жеравице, пожар се часком про
шири и спали баруштину. У пепелу смо касније налази
ли веома много угљенисаних корњача, чудећи се што их 
има толико мноштво.

*
Када се овде седи на тераси, у даљини се види друм 

којим пролазе возила и за Будву и за Бар. Види се, сада, 
кроз грање и крошње високих храстова. Бука аутомоби
ла, чак и у вансезони, стиже до куће, ваљда зато што је до
лина према мору отворена, а са друге стране је планина 
која одбија буку. На мосту који се види у даљини, пре
мошћује провалију, мимоилазе се возила из оба смера. 
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Када човек блене у предео и види далека возила, као да 
она носе одређени а недокучиви смисао, попут мрава ко
ји нешто раде пуном паром, а ми не знамо шта. Нећемо 
проникнути у стрку. Али у доколици можемо да се кла
димо, сада у вансезони, из кога ће се смера прво јавити 
возило. Нема много смисла, на то не стављамо егзистен
цијалне одлуке, али можемо да се ситно поиграмо, боље 
него картама, поготово када смо сами. Да ли ћу и даље 
зурити у мост, или ћу се вратити писању? Зависи од тога 
с које стране ће наићи возило на мост!

*
Доле испод нас, с терасе се добро види неколико ви

соких палми, имају четрдесетак година. Врх крошњи у зе
леним листовима, али ниже виси оклембешено суво лиш
ће. Обично видимо палме по парковима које се одржавају, 
подбирају доњи, сасушени листови, види се витко стабло. 
Ове овде су јадне и запуштене, као и напуштена хала иза 
њих. Личе на оне жене које се појављују испред куће у 
изгужваним шлафрoцима, деформисаним папучама и за
розаним чарапама. Ако се има за кога, све може да добије 
смисао живота.

*
Данас се радо користи термин "капацитет", има ли 

неко капацитет за то и то. Посматрајући људе и њихове 
амбиције, ако су оне неким случајем и остварене, лако је 
увидети докле сежу нечије способности и када га прева
зилазе.

Позоришни редитељ Љубиша Ристић стварно је не
надмашан, истински позоришни човек. Али већ када "ре
жира" цело позориште, могу наступити невоље. Погото
во када хоће да преузме цео град и да га "режира", ката
строфа је на видику. Више није реч о способности и не
способности, о визији и о погрешном путу, реч је о ситу
ацији која је изведена из примењене и сложене уметности 
у маленом и затвореном опсегу (позориште) и много ши
рем друштвеном контексту који се назива живот. А тек 
каква катастрофа наступа када се то исто пројектује (по
литички) на целу државу, унутар целе нације и на тај на
чин се одређује њен пут, један једини, ригидно се уклања 
све друго. Није више реч о идејама, чак ни о етици која 
је, можда, добро функционисала у позоришној представи, 
тој концентрацији, "имитацији" живота. Реч је о прину
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ди (у позоришној представи она може имати чак и оправ
дање, треба остварити представу, доживети је, потом се 
и учесници у њој, као и публика, враћају животу онаквом 
какав он за свакога од њих јесте), принуди која силом ме
ња живот у само извесном правцу, с умишљеном претпо
ставком да је то добро за све. Никада до сада још ниједан 
филозоф, чак и када спада у највеће умове човечанства, 
ниједан утописта када год је покушао није до сада, нити 
ће, успео да оствари своје велике замисли којима је тре
бало уједначити све разнолике јединке с посебним инди
видуалностима. Зашто? Зато што је то тако! Андраш Ла
сло је то утешно овако формулисао: "Идеје комунизма су 
ниске, накарадне, а уз то – срећом – и неоствариве". 

Таквих примера је безброј, само их треба узимати 
без пакости и злурадости.

Кажу за Слободана Милошевића да је био добар бан
кар. Можда, ја о томе не могу да судим, али сумњам. 
Скептичан сам према сваком успеху и оваквом друштву, 
где истински "успех" на погрешно оствариваном путу чо
вечанства могу да остваре само погрешне, исто такве 
личности. Ја другачије видим ствари, много практичније, 
када их већ не везујем за истинске узлете човековог ду
ха, који му је ипак дат и који је он сам затомио. Слободан 
Милошевић би, рецимо, био сјајан хаузмајстор у неком со
литеру: тако би довео у ред станаре, зграду, лифтове, из
бацивање смећа, поштовање кућног реда – да би то било 
милина. Нешто више од тога – боже сачувај.

Па замислимо и патријарха Павла, тог истинског ду
ховника, готово светог човека. Његов капацитет се завр
шава негде на положају игумана неког значајног манасти
ра. Све преко тога, видели смо, превазилази ту сјајну и 
симпатичну личност. 

Па чак и унутар саме уметничке бранше, рецимо 
писаца, постоји тај раскорак. Једно је што сваки писац 
може бити унапред симпатичан зато што покушава не
што да извуче из себе и да приложи другим људима. Оно
га тренутка када је таквом писцу једино важан успех, све 
се ломи и пада. Сваки уметник хоће да изнесе свој свет и 
да га преда другима, непрекидно то покушава, па када 
ми сли да га је остварио, после увиди да ипак није, и за
почиње поново. Своје схватање и тумачење света, свој 
крст треба изнети, а да ли ће бити и успеха, да ли ће не
што од те природне жеље бити остварено, друга је ствар. 
Стварање је подвиг, остало је оно што долази или не до
лази после тога. Писац, као и сваки уметник, све док ос
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таје стваралац свога света, а унутар свог приступа – није 
погубан, није опасан за друге, све док му се не прохте да 
из свега извуче материјалну корист, да се наметне као 
вредност у поремећеној хијерархији вредности.

Низ би се могао наставити и свако може са сетом 
да наводи личности око себе, не избегавајући ни себе са
ма.

*
Видим једну веома лековиту и једноставну куру ко

ју готово свако може да себи приушти. Треба се попети 
уз пристранак планине тако да се види доле огромно мо
ре све до краја пучине. Мора се видети она линија на хо
ризонту где престаје море и где бисмо, када бисмо тамо 
могли да доспемо, сели и климатали ногама на крају по
стојећег света. Из висине, из тог ракурса свет је сасвим 
другачији. Бескрајно се може зурити у њега, све промене 
су природне и независне од човека, сви наши велики про
блеми постају сићушни.

Пучина се мрешка, неке струје се виде на површи
ни воде. Никада се два иста вида пучине не понављају. Љу
ди живе негде на копну у селима и градовима, риба и оста
лих живуљки препуна је вода. Све је на спокојној уда ље
ности. Једино треба припазити да се време не наоблачи и 
да не почну да трескају громови.

За здрав сан и спокојан живот више пута би треба
ло поновити ову куру и омогућити да што дуже потраје.

*
Ово је земља Паштровића. И тло и људи су још увек 

некако другачији од своје околине. Не само зато што они 
то и истичу, као да је у поднебљу од предака и историје 
остало тога духа, који се не да дефинисати.

Комшију Ђорђа питам када ће се остварити Паш
тровска репубилика од Куфина до Јаза? Онда када и Ду
бровачка република, одговара. Уз добро вино и мезе мо
же се и о таквим питањима говорити. Данас постоји и нај
новији елеменат који се не може занемарити – Руси у Па
штровићима. Чују се на сваком кораку.

Ђорђе каже за сто година, можда, и одмахује руком, 
као да каже никада. Па шта је то стодвесто година, само 
ако време не меримо људским веком, што опет и није ла
ко.
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Завршен је, изгледа, дуг процес у Европи, ево, сада, 
и овде на Балкану се окончава, конституисане су, какве 
такве, националне границе. Преостаје даље уситњавање 
које се зове регионализација (аутономије разног типа, не 
само по етничким границама) све науштрб централизма. 
Овде ће још увек, с разлогом, владати подозрење и страх: 
регија, аутономија, аутономија с државним прерогативи
ма – самостална држава. Заправо, гледано на дуже стазе, 
демократија, или назовидемократија, свеједно, јесте вла
да јућа, и из ње следе нове појединости, ни боље ни горе 
од ранијих. Било демократска република, било парламен
тарна монархија – циљ је увек ограничавање централне 
власти и њених апетита, њено свођење само на што мањи 
број функција. А ни регионализација неће бити имуна од 
главних бољки: бирократија и корупција (можда би се 
оне лако могле привенчати једна другој). Њих две су се 
већ и онако прилепиле уз демократију кад се већ погуби
ла хијерархија истинских људских вредности, а и не зна 
се да ли ће бити успостављена. А даље? Ваљда ће једном 
ојачати свест о другачијем путу човека и човечанства, не 
само евидентно срозавање, него и узлет чији је прави но
силац дух. "Само су две ствари бесконачне, васиона и људ
ска глупост, а за ову прву нисам сасвим сигуран", вели 
Ајнштајн.

*
Ђорђетова мајка, Даница, зове да навратимо код ње 

на паштровске приганице. Памтим приганице из детињ
ства као једине колаче, па да видимо разлику између цр
ногорских… пардон, паштровских и херцеговачких. Уз све
же пригане приганице добар домаћи сир и мед, као и цр
но вино. Савршено. Иако смо само навратили: испао је ру
чак, и слано и слатко и заливено вином. Што се тиче при
ганица, могао сам по сећању да утврдим да су оне херце
говачке, које сам давно јео, биле од брашна просте меља
ве, а ове овде су од белога. Остало као да се и не раз
ликује: свеже приганице су достојне поштовања, тек су 
спремљене, помало као да су сакралне уз црно вино.

Стара је мудрост: ако нас нешто сједињује и збли
жава, чак ако нема ништа друго, то је кухиња.

*
Између Буљарице и Лучице – можда најлепше ува

ле с плажом на овоме подручју, има људску меру, готово 
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интимност и присност – обновљена је стара стаза (кажу 
аустроугарска), осветљена канделабрима, права могућ
ност за шетњу. Истина стрма је, треба се напрегнути, али 
и продисати пуним плућима од једне плаже (Буљарица) 
до друге (Лучица) све кроз шуму у коју се не може скре
тати, толико је густо и непроходно растиње, а сигурно ни
је ни препоручљиво. Људским трудом изграђена чврста 
стаза, као да не води нигде, не види се с ње ништа сем 
густог жбуња које наговештава крај света, а онда одјед
ном сусрет с другим људима који хитају горедоле, као 
да заиста имају неког посла.

*
Пре десетак година када сам први пут стигао на 

камповање у Буљарицу, па наставио сваке године, хтео 
сам да проучавам Паштровиће, пре свега књижевност 
ко ја је овде остварена. Разуме се, пре свега Стјепана Ми
трова Љубишу, па онда касније и друге, рецимо нашег 
комшију Ђорђа Греговића, који има роман о овом крају. 
Па онда, када је купљен плац и помишљало се на градњу, 
наивно, одмах се јавила мисао да треба проучити архи
тектуру аутохтоне паштровићке куће и од ње поћи у из
градњи станишта. Не огњиште, па око њега зидови и кров, 
него нешто што је ту већ било досегнуто и што је пока
зало своју праву вредност. Али, наравно, ништа од свега 
тога.

*
Приметио сам како стари људи, чак и онда ако су 

говорили и писали стандардним књижевним језиком, по
чињу да користе оне изразе и обрте, углавном исплове 
не правилни, којима су се служили у детињству. Сада и 
код себе примећујем колебање, које раније није долазило 
у обзир, тачно сам знао који је облик правилан, нарочито 
ако пишем. Али није искључено да ћу ускоро чешће ко
ристити ијекавске ликове речи, као и локалне елементе го
вора којим сам се уз родитеље служио у детињству.

Раније нисам примећивао, откуд бих, како је једна 
од карактеристика старости сударање са стварима, пред
метима. Видљиво је код деце, на пример, како се сваки 
пут вешто извију, праћакну и ретко ударе, очешу ствар. 
Стар човек не само да се често судара с предметом који 
види, али се у пролазу не измакне довољно, или, тачније, 
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ако се тргне телом, то је исто тако лоше, можда болно 
као и када се судари.

*
Овде сам изабрао и превео есеје Чабе Баторија, на

писао поговор и одложио, ко зна када ће бити објављена 
књига. Времена на претек. Дуго сам покушавао и одла
гао превод, можда последње, песме Кароља Ача "Мојим 
песмама за крај" – овде сам је тек превео. Послужиће 
згодно управо за крај моје антологије мађарске поезије 
20. века, која и иначе има наслов Моја поезија, преводи су 
поређани од првог до последњега, дакле по хронологији 
њиховог настанка, а не по ауторима. Не верујем да ћу је 
допуњавати новим преводима, али ако се и то деси, Ачо
ва песма је на крају.

Написао сам и неколико текстова, оно што сам пла
нирао (о Ђорђу Лебовићу, веза Хамваш – Орхан Памук, 
Мараи, о позоришту…), а времена још има на претек. Сре
ђујем компјутер, нешто што стално одлажем зато што 
имам увек нешто важније и привлачније да урадим. Ко
начно сам побрисао фајлове који су ми одавно сувишни, 
другде искоришћени или непотребни. Тако наилазим и 
на фајл под називом АРА, сећам се да сам име начинио 
од "сваштАРА", алудирајући на брбљивог папагаја. (Уо
сталом, и овај низ бележака има сличан назив, регистро
ван је под именом "блабла".) И налазим неке белешке од 
пре готово десетак година. Неке од њих преузимам овде.

*
1.
Клопка?
Да ли сам упао у сопствену замку?
Петнаестак година већ бележим све што ми се учи

ни замиљиво, а везано је на известан начин за Хамваша. 
Сађењем споменлипе у Балатонфиреду окончана је шес
наеста књига ових записа. Шта даље?

Уз само превођење, преостаје још времена (превође
ње је стваралачки недовољно) да се понешто напише; све 
очекујући тренутак да се подухватим и већег посла, књи
ге. Најбоље би било, чини ми се, писати о књигама, али 
тако да није реч само о књизи, него о целокупном живо
ту; књига је само сегмент на којем се може градити пот
пуност, као да је у питању симбол. Добро би било део 
енергије, која је сада ослобођена, окренути на ту страну. 
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А то значи, треба и место где би се редовно, из недеље у 
недељу, или у одређеном ритму могло и објављивати. 
Али где?

Часописа нема. Недељних листова, које би то могло 
интересовати, нема. Сви пишу исто, прежвакавају: поли
тика, политика… Треба их разумети, читаоци то оче кују; 
очекивали би они и нешто друго када би им било пону
ђено. Не нуди им се, све што се пише о књигама, излож
бама, концертима… заправо је гњаважа којом се ота љава 
посао. Нема обухватнијег концепта.

Шта је с НИНом, негдашњом перјаницом? Углав
ном празан, нема шта да се прочита. Да ли покушати? У 
срећним околностима, за пола године – могло би се на
правити мало чудо. Уз подршку редакције, уз дугорочни
ји програм. Само што су сада сви и свуда постали прак
тицисти.

Ђорђе Димитријевић уређује културу у НИНу. 
Знам га одавно. Разговарам с њим. Може, срећна окол
ност: Илија Марковић, сатиричар, поклонио је и њему, 
као и мени, своју нову књигу афоризама, да напишем при
каз за НИН. Треба да напишем приказ књиге афоризама. 
Предајем га убрзо Ђорђу, а онда уз то и интервју с Пете
ром Естерхазијем, и још неколико ситнијих текстова, не
ка му се нађе. Али је бар приказ књиге афоризама нару
чен. 

Крај марта 2000. године.

2.
После целе четири недеље приказ је објављен, али 

цео први део је скраћен. Треба да схватим, новине, то је 
тако, не може дуже… Добро, иако знам да може, још ка
ко.

Ђорђе вели да интервју с Естерхазијем није за НИН. 
Остало што сам му дао и не помиње. Али помиње да од
лази у пензију, значи неће више уређивати културу. Тре
ба да говорим с новом уредницом за културу. Тражим да 
ме повеже са Стевом Никшићем, главним уредником. Да 
видимо може ли се сарађивати с НИНом?

У међувремену сам написао приказ књиге есеја Алек
сандра Бјелогрлића, и текст оставио Ђорђу.

3.
Разговор у редакцији НИНа. Поред главног уред

ника, Стевана Никшића, ту је и нова уредница културе. 
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Ређам списак шта бих и о чему желео да пишем: о есејима 
Ал. Бјелогрлића (ни после десет дана Ђорђе није просле
дио текст уредници, она за њега не зна!), о приповеткама 
Јовице Аћина, о св. Сави епископа Николаја, о Витезо ви
ћевим есејима, о романима М. Павића и М. Капора, о Ви
тезовићевим антологијама песама за децу, о дневницима 
Жи ке Павловића… Не могу да наставим списак: не мо же 
о романима, ни о поезији, ни о есејима… О Павло ви ће
вим дневницима, такође, не може, већ имају човека. Па о 
чему може? Па тако, о осталом, расположени су ко бајаги 
за сарадњу.

Ипак ређам даље: Ђерђ Петри у новој збирци има 
потресну песму о Србији, уз белешку о пореклу његових 
родитеља и његовом односу према Београду; писци као 
достављачи, афера која је букнула у Мађарској, с освр
том да се нешто слично код нас ни не види на хоризонту, 
што значи да се заправо режим није ни променио; о скот
ској књижевности у више наставака; о дневницима До
брице Ћосића који ускоро треба да се појаве; о Његошевој 
Лучи микрокозма и новом тумачењу "истраге потури
ца"… Уредница прекида ређање, њено питање гласи: који 
је повод, нема никаквог повода за Његоша? (Да ли она ра
ди у Вечерњим новостима кад јој треба дневни повод за 
Његоша?)

Ређам даље: подухват преоцењивања српског рома
на 20. века, само десет романа са самог врхунца, они који 
су очито преживели; примиче се стотину година од Но
белове награде за књижевност, приказати све лауреате до 
стоте године (2001); представити истакнута, нова ма ђар
ска књижевна дела…; у сваком броју НИНа започети 
пред  стављање светске духовне баштине од Египта до да
нас, касније објавити књигу (мислим на Хамвашеву Ан
то ло гију хумана)…

О, па они нису књижевни лист, већ политички; ат
мосфера неразумевања и практицизма у пуној мери. Фељ
тон и фељтонизирање, са што лакшим и прежваканим 
текстом, којим се пролази лако као кроз сир и ништа не 
остаје у глави, изгледа да је то за њих врхунац. Или, мо
же и другачије, али онда кратко. Новинари и уредници 
највише воле добар, кратак и ефектан наслов, а онда мо
же и реченицадве – и довољно. Онда чак не морају ни да 
скраћују. Уредница више нема времена за разговор, тре
ба припремити нови број. Ја још успевам да оставим Ник
шићу интервју с Естерхазијем, не обавештавајући га как
во је мишљење пензионера Ђорђа. Главни уредник вели 
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да ће се јавити, оставио сам му телефон. Наравно, сарађи
ва ћемо, остало је на томе. Не треба се ничему надати, 
али сам бар покушао.

4.
Нема друге, треба радити, писати, преводити, као 

и све остало; само оно што напишем, да бих написао 
одиста, и да не трунем, онда морам овде ређати. Значи 
опет нека врста дневничких бележака, али сада као при
нуда. Не може се другачије. Ето замке.

На реду је нова књига и нова белешка о њој; и тако 
редом све док се буде могло. 

5.
Од Мије Павловића сам позајмио његову књигу Есе

ји о српским песницима, треба ми због намераваног пи
сања о Његошевој Лучи микрокозма. Нисам могао да одо
лим, прочитао сам је целу, с великим задовољством. Чак 
ми је открио новости и код оних песника које добро знам; 
нема песника кога дотакне а да га не осветли, и то бога
то, неконвенционално, неакадемски, неуниверзитетски. Ка
ква штета што није радио са студентима на факултету. 
Такво богатство идеја, просто засипа и обрадама и на зна
кама, као да је то само делић што је стављен на хартију. 
Чак се види и раст есејисте. Такво богато ра сипање у есе
јима налазио сам само код Јосифа Бродског. Као да треба 
само узети неку од тих његових назнака и наставити рас
праву, писати даље.

И есеј о Његошу је такав, биће драгоцен подстицај 
за одређивање заплетене и нејасне композиције.

6. 
Коначно сам упловио у читање дневника Жике Пав

ловића. Не знам како ћу их савлађивати, и због обима, и 
због ових мојих записа и, коначно, због самог покојног Жи
ке. Готово да би требало читати дневнике и водити днев
ник читања, присећати се, спорити се с пријатељем и дра
гим човеком. Видећемо.

7.
"Свака реч је пробијена врећа. Кроз њу цури све 

оно што у њу желимо да ставимо и што желимо да оста
не чврсто."
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"Можемо рећи да свећа гори сопственим пламеном, 
да сагорева сопствени фитиљ и ствара своју топлоту, као 
и песма што треба да тиња у самом распореду својих пла
нова и спратова. Међутим, ни свећа то не чини; она гори 
кисеоником који је вечно ван ње и никад се с њим не 
изједначава, јер кисеоник је баш њен излазак из саме се
бе. Тако ни песма не живи својим сопственим речима, не
го њиховим смислом."

(Миодраг Павловић "Културноисторијска свест Во
јислава Илића", In: Есеји о српским песницима, СКЗ, Бео
град, 1992, стр. 153, 154)

8. 
Годинама већ трагам за крчмом у којој би се могло 

једном недељно седети, па да се зна да сам тамо, за својим 
столом, и да пријатељи и познаници могу да ме нађу, да 
се поприча, понешто и опосли. А пристојне кафане за ту 
сврху нема. Коначно, нови власник (закупац?) "Чубурске 
липе", Бранко Глигорић, тако је средио кафану да се у 
њој може седети; а и он сам као да разуме шта ми треба.

Четвртком увече од шест до осам седим у "Чубур
ској липи" за одређеним столом. Када процвета липа, при
редићемо свечаност цветања липе. А и награде "Чалабр
чак" и "Брчак" добиле су, изгледа, своје поприште. Глиго
рић све ово прихвата, а после ћемо видети шта се још 
мо же реализовати.

9.
Истрајан рад, предан рад; унутарња потреба која на

гони човека на непрекидан рад. Таленат који се не може 
и не сме запустити, који се мора умножавати, али радом.

Шта да ради глумац, талентован, који треба да то
ком живота одигра значајне улоге и тек тако стваралачки 
испољи свој таленат, а он нема прилике ни да испроба 
свој дар, раскошан а незапажен. Ако не одигра бар један 
број таквих улога, није се остварио. Чак је пропао као глу
мац.

Ако његове драме не стигну на сцену, позоришни 
писац не може да се оствари, чак ни даље да пише за фи
оку.

Писац уопште само је писац ако и докле пише. 
Остало су кризе, немоћи. Он пише, али му треба изда
вач, значи читалачка публика. Само толико. Ако не може 
да објављује, може ли даље да пише? Треба бити личност 
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од формата, носити своје послање писца, бити уверен у 
своје моћи и вредности – онда ипак може.

Али је много чешћи случај испољеног, наговеште
ног талента, па онда застој. Или каснија дела нису на ра
зи ни најаве, испод су прве или друге књиге. Кажемо, та
ленат се сломио, није се остварио.

Стабилност и вредност једне културе се управо и 
види по оним истрајним људима, множином таквих љу
ди, који знају свој пут и током целог живота га остварују. 
Кризе, трагања, недоумице, свеједно: ствара се под свим 
условима, обухватају се на дубљи начин и саме кризе, 
не доумице, све је то део стваралачке личности. Колико 
имамо таквих остварених писаца који се, и поред свега, 
нису поломили, дело им није остало у торзу? Мало, су
више мало.

Помиње се кратки животни век Јована Скерлића, 
на пример, и његова велика плодност, али се никада не 
казује да је плодност ишла на уштрб вредности. Срећом, 
у новије време као да је у српској књижевности чешћи 
случај, боље би било да је правило, плодности дуговеког 
ствараоца, што је у сликарству већ одавно правило. Бо
рисав Пекић је целог живота писао и да је поживео још 
толико, имао би шта да пише; не би замукао, само га је смрт 
могла прекинути, па и онда је остало у компјутеру завр
шених књига.

Жика Павловић, једна од таквих стамених грдоси ја: 
писао је и радио целог века, и да га смрт није прекинула, 
наставио би без било каквог видљивог прекида да пише 
и ствара. Кризе? Па шта, увек их је било, али оне ни су мо
гле да га толико омету да он пресахне. Погледајмо само 
ње гов квантитативни биланс.

Од 1963. па до 1998. године он је објавио: 
13 романа,
12 збирки новела и приповедака,
3 књиге есеја,
2 књиге разговора,
1 књигу записа,
1 књигу исповести,
1 књигу филмских критика,
1 књигу писама,
1 књигу у којој су четири филмска сценарија,

16 филмова.
А сада свему томе треба додати 6 књига дневика, у 

којима се нашло 2.500 страница текста. 
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И све за 35 година активног рада. 
А за животни опус по нашим уобичајеним мерили

ма, говоримо само о квантитету, довољно би било 12 
збирки приповедака, или 13 романа, или преосталих де
вет књига, или 16 филмских режија, или, коначно, ових 6 
томова дневника. Значи, имамо заправо пет животних опу
са, довољних за један потпун стваралачки живот. Пето
струки стваралац Жика Павловић; вишеструко је умно
жио таленат, добијени дар је радом и стварањем умного
стручен. Залет и доскок достојан дивљења, поготово у на
шим условима. 

10.
Кад сам отишао по дневнике Жике Павловића, до

био сам шест тешких томова, укоричених у црно; тра
жим имају ли у шта да ми запакују: само у црну кесу. Еј, 
Жико, бела варенико!

11.
Приспела ми је, после дугог путовања, пошиљка Ко

ље Мићевића из Париза. Његов превод на француски у 
сопственом издању Дантеовог Чистилишта и Раја, уз 
обим не коментаре. У Рају се налази, по његовом старом 
обичају, римована посвета:

 Драгом Сави Бабићу –
 трагом славном ка бићу!
 Срдачно Коља Мићевић
 18. окт. 98.
Сада је већ април 2000!

12.
Естерхази ми је послао нови роман. Наслов је ла

тински Harmonia caelestis. Читам га полако, у малим до
зама, с великим уживањем. Изврсно дело, вероватно ро
ман, ипак. Смирено приповедање, из велике удаљености, 
готово мудро, без патетике, са стишаним хумором, без ра
зорне страсти наше свакодневице. Као да је из другог све
та. Али оног истинског, људског; необојеног политичким 
заврзламама, већ суштинског, света којим се ваљају суд
бине и трагедије, којима је свет одувек био испуњен. A 
жи ви се овим животом, другога нема. Али се знају и вред
ности, и гестови, и смисао постојања.
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Већ унапред видим: кад ово обимно дело дочитам, 
биће ми жао што сам приспео до краја. Само што сам се 
ја обезбедио: одмах потом започиње полагано превођење 
и поновно уживање; сада још веће, јер се не може прекли
зити ни преко појединости па ма како малена била.

Естерхази је личност која се није укаљала у прет
ходним тешким и мучним временима; он не мора да бри
не о томе како ће забашурити и оправдати своје раније по
ступке. Не само да је демократа, него је човек без ожиљка 
који ствари посматра без жучаљивости, већ с разумева
њем, хумором и љубављу.

13.
У преводу неће моћи остати латински наслов Естер

хазијевог обимног дела, код нас то не би било добро, де
ловало би исувише стручно, мртво, за тржиште књигом 
поготово. Истина, у самом делу се каже да је то наслов 
црквених композиција једног Естерхазија. Па ипак. Како 
ли изгледа за нас наслов, ако се преведе: Божанска хар
монија?

14.
Приспела је потом и разгледница. Естерхази је био 

на дужем путу, кад се вратио, затекао је текст интервјуа, 
па захваљује:

"Драги Саво, приспео је наш разговор, испало је до
бро, чини ми се. Онда, дакле, једном смо разговарали. 
Грли те: Петер".

15.
Позив Ласла Черепа да за "Јокаијеве дане" (19–21. 

мај), свечаност која се по девети пут одржава у Балатон
фиреду, у Јокаијевој вилимузеју, напишем нешто о Јока
ију код нас. 

Смештен сам у обновљеном летовалишту велике глу
мице Лујзе Блахе (Хотел Л. Блаха), у згради подиг нутој 
1816. године. За свечани ручак поводом 175 година од ро
ђења М. Јокаија мени је помно припремљен од Јо ка ије
вих јела.

Супа од меса на начин Розе Лаборфалви (Јокаијева 
супруга, глумица; кнедле од џигерице и батачићи од кри
ла),

Пуњене печурке на Јокаијев начин,
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Шпиковани бубрежњак на Јокаијев начин са салвет
 кнедлама,

Јокаијева торта од кафе.
Глумац Золтан Бенкоци је за време ручка читао га

строномске одломке из Јокаијевих романа.

16.
Гости су добили књигу М. Јокаија A magyar Tempe

völgy, с поднасловом "Романсирани опис предела"; за ову 
прилику у облику књиге објављен путопис о Балатону с 
Јокаијевим цртежима. Као и флашу вина с етикетом на ко
јој је исписано: "Траминац из Балатонфиреда, берба 1997, 
пуњено поводом IX Јокаијевих дана, 1921. мај 2000".

17.
Увече представа у Јокаијевој вили, "концертно" из

вођење драме Габора Калаија Сребрна свадба, о Јокаију и 
његовој супрузи Рози Лаборфалви. Иако пригодан, вр ло 
добар текст, као и троје глумаца без костима, с текстом у 
руци, али у мизансцену. Узео сам примерак текста од 
главног глумца, можда ће ми негде затребати.

18.
У часопису Új Horizont одлични прилози о Јокаију 

(број у којем је објављен и мој прилог "Јокаи и Срби"). Ов
де, пак, бележим само као куриозитет нешто што ипак не
 ма директне везе с Јокаијем. У једном разговору Ласло Се
рењи прича о култури и књижевности, па на крају за вр
шава:

"Не могу да замислим суровију иронију од оне ко
ју је у 18. веку начинио неки смерни жупник, очито с 
апсолутно смерном намером, жупник који је био чувар 
музеја, односно сакрстијар Петраркине куће. Кућа је са
чувана, сваки њен камен, али је сачувана и мачка јадног 
Петрарке. Довде је све у најбољем реду, само што мачку 
није требало балзамовати. Али ју је балзамовао овај вр
ли жупник, поставио је на зид попут сфинге. Ено је у 
ста кленој кабини а испод ње песма: Песник или профет 
је имао две љубави, две ватре – каже се метафорично – 
једна је Лаура, друга сам ја, али је са мном прошао бо
ље, јер да није мене било, онда све што је написао о Ла
ури погрицкали би мишеви. А овако, чак и испуњена, мо
ја мртва сенка плаши ону прљаву братију и чува за ве
ковечност дела мога господара".
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19.
Чим сам стигао, отишао сам на обалу језера до Хам

вашеве липе: невероватно – већ има богату крошњу, дрво 
се понаша као да није младица.

И у дворишту "Куће преводилаца" добро напредује 
ли  па. Однео сам библиотеци на поклон превод Хамваше
вог романа Карневал (18).

20.
Позив на garden party – 10 јуна. Само због тога не 

вреди преваљивати толики пут. Али "HAT" (Hamvas asz
taltársaság – Хамвашев сто) хоће да одржим приступно пре
давањеразговор, па би то било 9. јуна; тема "Како смо 
откривали Б. Хамваша", подешено тако да сви могу да 
учествују. А онда ето разлога да се остане и сутрадан. Мож
да ће се наћи и нешто да се уради у Пешти, сусрети, не
ки разговор, евентуално предавање.

21.
Један пасус из текста Светозара Петровића "Један 

стари запис" (Радмила Гикић, Разговори о Индији, Оси
јек, 1989, стр. 279):

"Прије него што сам прочитао иједну Ниралину 
пјесму – тада сам тек кратко вријеме био у Индији – ви
дио сам га на улици. Шетао сам с пријатељем, који ме 
упозори на једног високог, оронулог човјека и рече: 'То 
је Нирала. Ти га сигурно знаш. Он је луд'. Нисам га 
знао, и мој ми пријатељ исприча: 'Једног дана је Нирала 
шетао око своје куће. Под неким трулим дрветом опази 
мачку с мачићима. И мати и млади изгледали су бијед
но: мршави, испијени. Нирала је одмах схватио: мати се 
бојала оставити младе саме и није могла у лов. Он јој 
од мах жустро приђе и рече: 'Слушај, ти иди у лов, а ја 
ћу пазити младе.' Мачка се испитивачки загледа у њега, 
па збиља оде. Кад се вратила, Нирала се играо с млади
ма. И отад, он је сваког дана долазио чувати мачиће, све 
док нису одрасли и изгубили се у лавиринту дворишта. 
Дакле', завршио је мој пријатељ, 'сад и сам видиш. Зар 
би и једна мачка повјерила човјеку своје младе, ако не 
би поуздано знала, да је тај човјек луд?'" 

*
Овде се окончавају некадашње белешке. Што се ти

че сарадње с листовима ни после се није ништа проме
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нило. Нигде није било места да се ради, све су запосели 
или запослени, или хонорарци, или позвани на сарадњу. 

У Политици, сећам се, уредница ми је показала на 
столу дветри пуне фасцикле и рекла да имају довољно 
прилога. У Вечерњим новостима су ми објављена током 
једне године дватри текста, а потом док је уредница "Кул
туре" била на одмору, уредник који ју је замењивао за
тражио је од мене текст и објавио, потом затражио нови 
текст, утом се уредница вратила и на питање када ће га 
објавити, одговорила је: "Не може С. Б. тако често да об
јављује!" За 50 година излажења тих новина то је била мо
ја једина сарадња, значи да се могу надати следећем об
јављивању после нових 50 година, дакле око своје 150. го
дине. Хвала на лепим жељама!

*
Али, не знам зашто су, на истом фајлу, остале и бе

лешке везане за сабране преводе Станислава Винавера. На
име, хтео сам да покренем библиотеку у којој би била об
јављена дела истакнутог преводиоца, дакле ствараоца ко 
ји окупља различите писце и њихове књиге. Међу први ма 
који су заслуживали библиотеку под својим именом би
ли су Милош Н. Ђурић и Станисалав Винавер. Потом би 
уследили други преводиоциствараоци који су дали огро
ман допринос нашој књижености и језику. Сачинио сам 
проверен списак дела ова два преводиоца, а за Винавера, 
кога сам желео да представим нашом азбуком, свака књи
га једно слово, као знак језика којим је писао. Од само 30 
слова Винавер је саткао велико дело нашег језика.

Унапред сам се узбуђивао задовољством од реали
за ције подухвата. Све је било предвиђено. На пример, на 
рбату једно слово, цела библиотека – азбука! Задња ко
рица књиге има азбуку у кругу, а у средини поља велико 
и мало слово азбуке оне књиге која је по хронолошком 
ре ду. Испод азбучног круга следи кратак текст за сваку 
књигу, али ти малени текстови у континуитету дају при
каз преводилачког дела и умећа Ст. Винавера. Унутрашња 
насловна лева страна: ПРЕВОДИ СТАНИСЛАВА ВИНАВЕ
РА, испод тога знак библиотеке: карикатура Зуке Џумху
ра, а на коферчету који држи Винавер опет се понавља 
од ређено слово азбуке. Корице боје песка или камиље 
длаке.

Видим сада, био сам сасвим заборавио, да сам за 
задњу корицу написао мале текстове који би ишли на 
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свакој књизи. Па, кад су се већ нашли, нису се изгубили, 
ево их:

а
Ускоро ће 50 година од смрти Станислава Винаве

ра (1. март 1891–1. август 1955), песника и есејисте, чуве
ног пародисте и још чувенијег преводиоца. И што време 
даље одмиче све више откривамо колико је Винаверов 
стваралачки дух заузео простора у нашој култури и жи
вој баштини.

б
Ако су још увек могући спорови да ли се Винаверов 

вишеструки таленат довољно испољио у појединим обла
стима, нема двојбе: Винавера пародисту немамо чак с ки
ме да упоређујемо, док је Винавер преводилац успео нај
потпуније да се оствари и свакако је он једно од нај зна
чајнијих преводилачких имена нашег језика.

в
Винавер нам је оставио целовито преводилачко де

ло, његови преводи нису били успутни, није њима попу
њавао време између своја два стваралачка подухвата, са
ми преводи су стваралачки подухвати.

г
Винавер је креативно живео својим преводима, и 

по томе је изузетан и заслужује да му се посвети озбиљна 
пажња: Винавер је прво име коме је посвећена цела би
блиотека ПРЕВОДИ СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА у којој пре
водилац уједињује ствараоце других култура у јединстве
ну библиотеку на српском језику.

д
Оригиналан дух, зналац језика и многих научних 

ди с циплина, стваралац умноженог лика, Винавер нам још 
и данас изгледа противречан и недокучив, јер је његово 
дело недовољно истражено. Да ли смо у стању да савла
дамо и разумемо његову несистематичну мисао?

ђ
Винавер изгледа парадоксалан када се посматра у 

одломку: поједини делови његовог богатог дела слажу се 
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и савршено уклапају у креативну целовитост из које из
рања личност ствараоца Винавера која обједињује не са
мо свет сопствени, него и отвара перспективе које тек 
тре ба досегнути. Винаверовим делом се треба бавити да 
бисмо постали свесни сопствених могућности.

е
Не чинимо неправду великом делу ако с нашег ста

новишта тврдимо: све што је Винавер радио било је, чи
ни нам се, припрема за остваривање изузетног преводи
лачког опуса. Остаје забележено да су његови сјајни пре
води, по правилу, изазивали пажњу читалаца; генерације 
их памте, јер се неретко машао да преводи управо најсло
женија дела светске књижевности, она која су тражила 
стваралачку авантуру. 

ж
Обим Винаверовог преводилачког дела износи не

где око 14.000 страница! Ипак, данас се ретко могу доби
ти његове књиге превода – још један парадокс, овога пу
та не Винаверов, него наш – иако се зна да су оне изузет
не по бравурозној и особеној остварености у нашем јези
ку.

з
Ако је иједан преводилац заслужио да има своју се

рију књига коју обједињује његова стваралачка личност 
– онда је то свакако Станислав Винавер, преводилац с 
ен глеског, француског, немачког, руског, шпанског… 

и
Први пут код нас личност преводиоца обједињује 

разнородна дела и стваралачке индивидуалности; на тај 
начин се још једном скреће пажња јавности на преводи
лачку делатност посредством оствареног дела једног пре
водиоца.

ј
Међутим, све је то још недовољно: треба открити 

фе номен Станислав Винавер. Преводилац Винавер је иза
 зивао и недоумице, бивала су подељена мишљења о вред
ности његових превода: једни су истицали његово од
ступање од оригинала, а други су налазили да је управо 
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тамо где се стваралачки разиграо давао конгенијална ре
шења.

к

Објављивањем у једној серији свих његових прево
да могли бисмо критички размотрити његов преводилач
ки поступак и извести закључке о вредности његовог пре
водилачког опуса, што би свавако осветлило и укупно де
ло и личност Станислава Винавера.

л

Пуки списак Винаверових превода могао би нас на
вести на закључак да је Винавер тек после Другог свет
ског рата, због ових или оних околности, развио своју 
преводилачку делатност. То је привид; Винавер је већ и 
пре рата започео и саму делатност преводиоца, и писао 
студије које су значиле понирање у епохе и њихова вели
ка дела.

љ

Не само Винаверово сопствено књижевно стварала
штво, већ, још више, страсно проучавање српског јези ка, 
стваралаштва ове културе – темељ је за његов преводи
лачки рад.

м

Иако Винавер није често писао о преводилаштву, 
не онолико колико бисмо ми волели и желели, свуда ис
крсавају његове мисли и запажања о преводилаштву. Ве
роватно је најранији текст о преводилачком поступку 
онај из полемике о преводу Гогољевог Вија (1922), а нај
значајнији су они послератни, када се у њему нагомила
ло огромно искуство, написи о преводу Раблеа, 1001 но
ћи, Вијона…

н

Чак и кад Винавер не говори о превођењу, његови 
есеји су практично компаративне студије о писцима или 
епохама, па значе преводилачки приступ и могућности пре
вођења (такав је текст о Жерару де Нервалу, на пример).
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њ
Винавер је често писао о Шекспиру као изазову за 

преводиоца иако га сам није преводио. Данас је већ кла
сична и потресна његова фуснота уз есеј о Шекспиру: "Ме
ни је вазда до бога било жао што ми издавачи нису пру
жили прилике да се и ја окушам на Шекспиру. Дражило 
ме је одувек да се и ја занесем, као преводилац, у те зна
чајне окршаје, у те слатке сломове, у те безмерне складне 
земљотресе. Али, издавач се није јавио. Тако ћу и у гроб 
ле ћи са том неиспуњеном жељом. А по бескрајним ноћи
ма, вијају ме чежњом бездане несанице Шекспирове Бу
ре и Троила и Кресиде". Ретке су и драгоцене овакве фус
ноте које откривају целу преводилачку личност.

о
Винавер никада није говорио о Шекспиру а да се 

не осврне на Лазу Костића, који је и велики преводилац 
Шекспира. Односно, за Винавера је преводилаштво креа
тивност највишег степена, којом се испољава стваралач
ка личност уз свест о оригиналу и свест о могућностима 
сопствене културе. Винаверова књига о Лази Костићу пре
пуна је значајних опаски и података о преводилаштву.

п
Код Винавера ћемо наћи чак и овакву мисао: "Поне

кипут ми је долазило на ум: можда је за коначно, искон
ско превођење каквог вечног песничког текста, претера
но познавање оригиналног језика чак и нека врста – смет
ње!" И не би то био Винавер када у загради не би додао 
још један чвршћи доказ: "Брољ мисли да је премоћ знања 
онемогућила Анри Поенкареу да дође до теорије релати
витета! Претекао га је Ајнштајн, који је много мање знао, 
и зато је мање био преоптерећен". О томе се мора водити 
рачуна када се проучава преводилац Винавер!

р
Пародиста Винавер је специфичан таленат; не упу

штајући се у образлагања, овде желимо само истаћи да је 
за добру пародију неопходна претходна анализа оригина
ла, пародирање је и понирање у његове склопове и тајне 
– таленат, дакле, који је близак, у претходном поступку, 
сваком добром преводиоцу који мора да изврши анализу 
дела.
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с
Све је ово наведено само зато да би се указало како 

је Винаверово преводилачко дело настало као резултат 
ње гове свесне делатности: Винавер је имао своју поети
ку превођења, она се налази у његовом делу и могуће ју 
је успоставити у целовит лук.

т
Када погледамо нашу културу, књижевност пого

тово, може нам се учинити да истинско, креативно пре
водилаштво почиње с Винавером. Што није тачно! И пре 
Винавера је било истинских преводилаца, само што није 
било преводилаца толиког опсега, толике разноврсности. 
Било је појединачних успешних превода одређених дела. 
Истина је да оно што смо добили преводима Милоша Ђу
рића и Станислава Винавера нема с чиме да се мери у 
претходном периоду.

ћ
Данас смо у много повољнијој ситуацији него пре 

педесет година. Не само зато што имамо, не више мало, 
истинских великих преводилаца најважнијих остварења 
светске књижевности, него што се већ, по правилу, пре
води с језика оригинала.

у
Што се преводилаштва тиче, доспели смо до још 

јед не повољности унутар књижевности, културе нашег је
зика. Теорија рецепције је заправо изједначила оригинал
но дело и превод који се нађе у том истом језику. Испитује 
се сада већ рецепција било да је оригинал, било да је пре
вод. У том поступку готово да и нема разлике. Тако је пре
вод својом креативношћу доспео под исту пажњу јавно сти 
и науке.

ф
Као и писац, преводилац је креатор унутар свога је

зика, али није стваралац дела које и даље припада писцу 
оригинала. Писац оригиналног дела на страном језику и 
његов преводилац налазе се у тандему: преводилац само 
продужава деловање писца у поднебљу новог језка. На
равно, само уколико је истински велико остварење које 
преводи и уколико је превод креација у новом језику.
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х
Највећи добитак објављивања дела једног преводи

оца јесте свест унутар једне културе да постоје велике 
личности у којима се веома разнородне поетике, велика 
дела могу креативно обухватити, рекреирати великом спо
собношћу једне личности. Али та личност је тек онда зна
чајна ако својим поступком није прилагодила дело себи, 
свом стилу, него само помало култури и језику како би 
дело нашло своје ново гнездо.

ц
Преводилац с искуством и без познавања језика ори

гинала може да процени као читалац вредност превода 
по томе како он фукционише у новом језику, колики је 
креативни допринос преводиоца (он заправо једино мо
же да се стваралачки оствари у свом језику). Превод мо
ра бити гибак, жив, страсан. Млак превод није добар пре
вод, досадан је.

ч
Тачно је оно што се за превод каже: он је једино књи

жевно дело креирано само за читаоце тога језика. Ориги
нално књижевно дело се може преводити на друге језике, 
преведено дело више не може (заправо и не сме).

џ
После серије библиотека превода Винавера и Ђури

ћа, дошли би преводиоци који такође већ имају остваре
но и заокружено преводилачко дело несумњиве вредно
сти. Можемо већ сада навести имена Бранимира Живоји
но ви ћа, Коље Мићевића…

ш
Када докрајчимо објављивање ПРЕВОДА СТАНИСЛА

ВА ВИНАВЕРА, моћи ћемо сабрати велике добитке за на
шу културу и мирне душе стати пред дух разбеућени ча
ратан нашег језика. 

(1981)

ПРЕВОДИ СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА

а) А. Куприн: Суламка, 1921.
б) Н. Гогољ: Виј, 1921.
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в) Луис Керол: Алиса у чаробној земљи, 1923.
г) Р. Киплинг: Истините приче, 1925.
д) М. Твен: Јенки на двору краља Артура, 1947.
ђ) Хашек: Швејк, 194749.
е) Хашек: Швејк
ж) Хашек: Швејк
з) М. Твен: Том Сојер, 1948.
и) СалтиковШчедрин: Скаске, 1948.
ј) Б. Шо: Ђаволов ученик, 1948.
к) Гете: Јади младога Вертера, 1949.
л) Шеваље: Клошмерл, 1950.
љ) Шеваље: Клошмерл
м) Рабле: Гаргантуа и Пантагруел, 1950. 
н) Рабле: Гаргантуа и Пантагруел
њ) Рабле: Гаргантуа и Пантагруел
о) Арабљанске приповетке из 1001 ноћи, 1950.
п) Арабљанске приповетке из 1001 ноћи
р) Арабљанске приповетке из 1001 ноћи
с) Дикенс: Мала Дорит, 1950.
т) Дикенс: Мала Дорит
ћ) Андерсен: Бајке, 1952.
у) Лопе де Вега: Будаласта властелинка, 1953.
ф) А. Блок: Дванаесторица, 1953.
х) Лоренс Стерн: Тристрам Шенди, 1955.
ц) Лоренс Стерн: Тристрам Шенди
ч) Вијон: Велико завештање, 1960.
џ) Молијер: Господин Пурсоњак, (необјављено)
ш) Екерман, Едгар Алан По, Жерар де Нервал и дру

ги ситнији преводи

*
Наравно, ни то нисам реализовао, као ни друге из

давачке пројекте, како се то данас каже. Исто тако су ос
тали пројекти преведених дела Милоша Ђурића, као се
рија 100 преведених дела светске књижевности. Да срп
ске романе и мађарске романе (у мом преводу) 20. века и 
не помињем. Остаје некоме другоме ако га буде занима
ло. 

*
Овде на мору су били прохладни и кишни дани иа

ко је друга половина септембра и почетак октобра када се 
очекује михољско лето, и тек када смо се припремали да 
завршимо боравак, наступило је лепо, сунчано време. Ни
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је више могао да се мења распоред, обећао сам да ћу го
ворити у Сомбору у оквиру "Дана Вељка Петровића". 

Сомбор, град Вељка Петровића? Али и Лазе Кости
ћа! Па Милана Коњовића. Ипак, и поред свега, ја у првом 
реду мислим на своје савременике и познанике Ђорђа Ле
бовића и Лазу Лазића, не само зато што у њиховим дели
ма живи град и околина, него што су велики и остварени 
писци. Или, другачије речено, Сомбор је град који уме да 
поштује, воли своје уметнике и негује успомену на њих, 
као што је сомборско позориште мезимче, једна врста ди
намичног средишта културног живота града.

*
Писац Лаза Лазић тврди да су после точка највећи 

човеков проналазак наочари. Дабоме, да није наочара нас 
обојица бисмо већ причали приче унуцима или прауну
цима, овако још увек бесомучно пишемо и читамо, већ 
одавно користећи компјутер. 

Недавно ми је с извесним задовољством рекао – ни
када се у овим годинама не зна колико је човеку преоста
ло и да ли ће остварити започето – да је окончао рукопис 
обимног дела, сасвим необичног зато што се усудио да из
меша жанрове од песме до есеја. Повелики одломак књи
ге сам читао у нишком часопису Unus mundus. Сасвим је 
могуће, не знам поуздано, нисам прочитао цео рукопис, 
да је то једно од великих дела наших дана. 

Али и он као да заборавља да смо у новом времену. 
Помишља да отпринтује примерак и поклони рукопис
ном одељењу Матице српске. Нема више рукописа! Мо
же да начини ЦД и да тако обезбеди своје дело, то је нај
више; нема више могућности испитивања рукописа, ис
правки и варијанти, све је већ окончано. 

Нимало необично данас: културна јавност не зна ко
лики је стваралац Л. Лазић, и песник, и есејиста, и проз
ни писац. Он је данас у оном ретком и драгоценом стату
су до којега се долази истрајним радом, не водећи рачуна 
о помодности, када већ све што пише има значајну вред
ност, просто речено: не уме више да напише слабу ствар. 
Досегао је изузетну висину када су уједињени однегова
ни таленат и сабрана мудрост.

*
Све више разумем Хамвашеву утешну мисао коју 

је једне јесени пред крај живота рекао свом млађем саго
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ворнику: Јесен је, а ми не морамо да идемо у школу. Па
да ми на памет у друштву с исписницима, али као да за 
дру ге то није утешан добитак.

*
Повремено, у потрази за новим темама, оживљавају 

старе које никада и нису биле продуктивне. Сада је опет 
искрсла "књижевност града". Истина, само на једном ску
пу. Проучаваоци књижевности у овом свету морају по
времено да се прихвате каквогтаквог рационалног ста
новишта у тумачењу књижевности зато што им све изми
че из руку, дођу у ћорсокак, не могу да схвате да је умет
ничко дело заправо рационално необјашњиво, отима се 
свему рационалном као и свака истинска уметност. А по
ред тога, у свету постоје многобројни професори који, ако 
држе до себе и до свога гласа, морају бар у року од три 
четири године да се наметну јавности новом књигом и но
вим идејама у тумачењу уметности, па онда траже могућ
ности за тзв. нове школе, нове приступе књижевном делу. 
А то из белог света онда приспе до нас, нарочито на фа
култете, и постане помодан поступак, неколико сезона док 
не приспе нова школа. Тако се ређају непродуктивна про
учавања онога што и не треба проучавати. Пресипање из 
шупљег у празно. 

Тако је сада на тапету "књижевност града" (велегра
да). А где су код нас ти градови? Једноставно, нема их. Је
дино, можда, Београд. Али и у њему, као и у свим дру
гим случајевима, готово да нема писца који, иако је рођен 
у граду и одрастао у њему, не зна за недалеку периферију, 
или нема деду и бабу на селу код којих је проводио школ
ске распусте. Искуство није само градско, за истинског 
писца било би то сакаћење, скраћивање сопственог знања 
и намерно свођење на много мањи опсег. 

Опет треба поновити: разлика је што је живот на се
лу у сагласности с годишњим добима и природом, у гра
ду сагласност се заснива на односу међу људима. Али на 
којој је од ових претпоставки уметничко дело засновано, 
то мо же бити само занимљиво, али је за вредност оства
реног не битно.

Могу ли се песници поделити према овом односу? 
Ако се и могу наћи такви елементи, они не предстaвљају 
главно обележје: сваки песник носи и остварује свој уну
тарњи свет и тражи за њега израз, тежи универзалности. 
Ако дође до врхунца, он остварује дело које обухвата уку
пан свет, без обзира на неко своје полазиште и искуство. 
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Да ли до таквих врхунаца пре стижу они са села или из 
града, потпуно је бесмислено.

Ако тражимо романсијера града, најпре ћемо га на ћи 
у писцима криминалистичких романа, а они нису нај бо
љи представници велике књижевности, само њен при ме
њени жанр. Да ли је амбијент романа сеоски или градски 
зависи шта је писцу познатије, шта он хоће, али то је не
битно за саму вредност дела. Могли бисмо експеримен
тално поставити и извести исти роман и оно што је пре
судно важно у њему везати за село или за град, вероват
но се не би много изменила суштина. Наравно, има роман
 сијера који су ближи граду, као и оних који више разумеју 
село и живот у тим околностима. Једини "градски" ро ман
сијер код нас који ми моментално пада на ум јесте Бори
сав Пекић. Али не зато што је генерацијама везан за град 
и не познаје село, чак ни као туриста, него што су његови 
ро мани препуни људи и засновани на бескрајно сложе
ним међусобним односима.

Драмска дела, пак, готово искључиво припадају "град
ској" књижевности. Зашто? Позоришни комади везани за 
село, бар код нас, настајали су у 19. веку када је стварана 
позоришна публика која и није била изразито градска, па 
великих градских средина и није било. Чим се оснажило 
позориште, драмска дела су била заснована, по природи 
ствари, на односу међу личностима, што је већ искљу чи
вало наивност, идиличност, певање народних песама. По
зоришни комади су постали грађански, као што је и само 
позориште смештено у град постало важна национална 
институција. Драма је тако стизала до својих врхунаца. 

Можда је есеј, жанр нашег доба, најкарактеристич
нији што се и ове теме тиче. Есејиста може да узима све 
теме, било са села, било из града, али његов опсег мора да 
приспе до универзалности. Сваки предмет о којем он го
вори неминовно мора да обухвати све, укупан живот, це
локупног човека и човечанство. Уопште није лако оства
рив захтев, али се иде ка њему. Види се то и по томе како 
есеј неминовно продире у друге родове и жанрове књи
жевности, на пример у роман, који је постао владајући. 
Евидентно је да уопште постоји веома мало истинских 
есејиста (треба искључити оне писце који пишу и ана ли
зирају друга уметничка дела). Лако се види како је теш
ко написати есеј који има више од десетак страна. Могу 
то само изузетни ствараоци који су се винули високо и 
стигли готово до самог краја тумачења света и човека. 
Довољно је само ако наведемо неколико таквих имена 
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код нас: Јован Дучић, Исидора Секулић, Миодраг Павло
вић…

И како онда, када је реч о универзалности и о коре
лативности, говорити о неким тричавим поделама књи
жевности? Ни једна подела уметничких дела по според
ним елементима не даје никакве резyлтате; узалудан по
сао који може да се прихвати, користи, али и брзо напу
сти. Естетска вредност, пре свега. Али за то треба имати 
снаге и талента.

*
Више не одлазим на скупове књижевника и прево

дилаца. Приметио сам да сам на тим сеансама најстарији. 
А када негде присуствујем, хоћу и да говорим; на тај на
чин одузимам простор млађима. Зато сам одлучио да идем 
само тамо где ме зову да на одређену тему нешто и ка
жем.

Годинама сам био учесник Београдских међународ
них преводилачких сусрета, две моје књиге садрже радо
ве које сам припремао за такве прилике. А сада видим да 
се теме за те скупове већ понављају; ја сам о њима своје
времено говорио. Сада нека говоре млађи, нека сумирају 
своја искуства и покушају да свесније приступе тој људ
ској делатности; али ја не могу да кажем: ако вас интере
сује та тема, прочитајте шта сам ја о њој говорио и писао 
пре двадесеттридесет година. 

Све пролази, мења се, и други треба да се искажу 
она ко како умеју.

*
Књижевни живот једне средине и везан је и огледа 

се у часописима. Тако је било у минулим временима, зна
ју то истраживачи. Да ли то важи и данас?

Некада, не тако давно, у Београду су живела три 
врло значајна књижевна часописа; они су одређивали, 
профилисали књижевни живот. Објавити у некоме од њих 
значило је проћи решето, стећи легитимацију. Објављено 
дело у овим часописима је изазивало пажњу, расправе, 
не слагања, свакако улазак у књижевни живот. Сваког ме
сеца нов број, била је то ствар међусобног престижа.

Сем београдских, једино је Нови Сад имао сличан 
статус својим вечитим Летописом и некада новијим По
љима. Све остало што се појављивало било где пред став
љало је локалну појаву, покушај књижевних посленика да 
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и мала места организују свој књижевни живот и да уђу у 
општија књижевна збивања. Такви часописи су били ин
тересантни и добри ако су успевали да окупе сараднике 
из своје средине који би могли обухватити и локално и 
опште, што је увек веома тешко. Али ако је постојао ма
кар и један човек у том месту и био истрајан, могло се оче
кивати да је успешно спојено локално и универзално. Али 
ти часописи, ако су се и појављивали одређеним ритмом, 
технички су личили на билтене, скрипта…

Ситуација дветри деценије касније потпуно је из
мењена. Погасили су се престонички часописи навикли 
да их подржава буџет, нема више читалачке публике, па 
ни купаца часописа. Али се у међувремену развио цео низ 
часописа по градовима из унутрашњости, преузели су 
примат у књижевном животу, односно могли би га преу
зети што се квалитета тиче, али више нема књижевног 
живота. Чак ни један часопис као што је Летопис нема 
ни претплатника, ни купаца, па ни читалаца. У Београду 
када прочитам Летопис, или неки други часопис, нема с 
ким да се разговара о неком веома важном тексту који за
дире у суштину нашег поимања живота. Нема саговорни
ка који чита часописе. Данас нема ни књижаре у којој би 
се могао набавити часопис ако се и сазна за неки веома 
важан текст објављен у њему. 

А ако се пође са севера па до југа земље и почну да 
се побројавају часописи, биће многобројни они који заслу
жују пажњу, и квалитетом текстова и техничким квали
тетом. У негдашње локалне часописе преселио се књижев
ни живот. Истина, већина кубури с парама, најчешће ча
сописе финансира локална власт и они се некако одржа
вају док има истрајних и спретних уредника који окупља
ју сараднике.

А свим часописима, и оним преживелима и оним 
живнулима, заједничко је: нема ко да их чита било коли
ко да су добри. Заједничко је и то што ниједна редакција 
не плаћа хонораре својим сарадницима, зато што једва и 
прибере неопходну суму за штампарске трошкове. 

И то тако иде све док се не умори неки агилни уред
ник и све забатали. А тако ће, изгледа, и даље бити све 
док часописи не буду опет имали читалачку публику и 
куп це којима су потребни. Да ли ће се то догодити ика
да, не зна се.
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*
Ретко може да ме погоди ("нервира") слаб и нева

жан текст. Више ме интересују суштински написи, они 
који откривалачки и изненађујуће осветљавају ствар с оне 
стране коју нисам приметио. Па ипак!

У часопису се појавио приказ збирке песама Васе 
Пав ковића Елегије и баладе из прошлог столећа (Краљево, 
2007). А приказивач све около наоколо говори о марги
налним стварима, а не о суштини подухвата песника о 
којем је реч.

А Павковић је написао збирку песама коју би с пра
вом могли назвати експеримент. Шта би било с нашом 
поезијом да се у другој половини века нису јавили Васко 
Попа и Миодраг Павловић; да се у првој половини нису 
остварили Момчило Настасијевић, Растко Петровић, Ста
нислав Винавер; да пред Први светски рат наша поезија 
није приспела до зрелости коју су остварили Ракић и Ду
чић; да Срби нису били разједињени границама, геополи
тички па и друштвено, па да нису били везивани обаве
зом ослобођења и уједињења? Како ли би изгледала срп
ска поезија после Војислава Илића а да није прегла да 
превали толики пут? Па некако овако као што експери
ментално показује песник Павковић.

А зашто један песник не би имао право данас да 
оствари себе у неко друго доба и да покуша да оствари 
поезију какву би он, можда, писао у то замишљено доба 
водећи рачуна само о претходницима али не и о послед
ницима који су се истински остварили у нашој поезији. 
Или би, можда, пробитачније било да се такав песник 
по служи варком и да измисли песника, његову биографи
ју, библиографију, његово укупно песничко дело, и да га 
онда објави као заборављену могућност нашег језика и по
езије.

Свеједно. Иако би у суштини било исто. Једном пес
нику може бити тесно у једној кожи, што да не буде ви
ше индивидуа, али стваралачких. Могу се и тако оства
рити потенцијалне вредности.

О томе би требало говорити када је реч о овој Пав
ковићевој збирци. 

*
Хладан јануар, седмице нанизаних ледених дана. За

вејана Европа, снег затрпао чак и Шпанију. Канада и Аме
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рика оковани. А и природни гас не стиже због спора Ру
сије и Украјине. Цвокоће се и страхује, далеко је проле ће.

Па зар то није добар знак? Недавно смо бивали опте
рећени причама о катастрофи, јер, ето, планета се преко
мерно загрева, топе се глечери, вода ће порасти, потопи
ти приобалне градове… Сада о томе нико не говори, љу
ди су сасвим заборавили злогуке. А чим у априлу и мају 
скочи температура, опет ће се јавити исте приче. Како то 
да људи тако брзо заборављају?

Треба запитати људе каква је била прошла зима, 
или прошло лето, неће знати објективно да наведу ако то 
нису негде и записивали. Људи су уопште несигурни у та
квим стварима, а понашају се као да тачно знају, па они 
су то и преживели, веле.

Деветнаести век, столеће узлета природних наука, 
страховао је од катастрофе човечанства, јер ће се исцрп
сти сунчева енергија и на земљи ће наступити ледено до
ба. Данас пак ситуација је обрнута, расте загревање и ка
тастрофа човечанства је на видику. Увек нека злогука пред
виђања која се, наравно, неће остварити. Као да неко на
мерно манипулише глобалном катастрофом да би она 
по тиснула опипљиве невоље које би се могле предупре
дити. Па бар се данас зна, по простој логици: Миланко
вићев "Канон осунчавања" управо говори о десетинама хи
љада година између ледених доба на земљи, па ако су ње
гови прорачуни тачни, као што је данас потврђено, очи
то је да између такве две тачке постоји и период када се 
земља највише загрева и када долази до топљења глече
ра, до промене температуре на земљи.

Човек не памти, поверује гласинама, логичне су му, 
зато се може њиме манипулисати, час у једном, час у дру
гом смеру, производња страха увек налази добро гнездо 
у човеку. 

*
Минуло лето било је баш врело, заредом, дан за да

ном. Пријатељ Пуриша Ђорђевић, с којим се повремено 
са стајем, телефонски предлаже да не излазимо у ову вре
лину, убија, да сачекамо пријатније време.

Сада, када је овако хладно, исти договор, да не из
лазимо из куће, опасно је, поледица, биће лепших дана. 
Када му кажем да сам видео прогнозу: цео јануар леден, 
он се опрашта – до виђења, у мају!
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*
Опет потегнута расправа о посланицима и скупшти

ни, опет ће бити, сасвим сигурно, само малих измена, 
кр парења, а суштина ће остати иста зато што властима и 
партијама то највише одговара.

Као и увек, ствар изгледа веома једноставно, али са
ма скупштина треба да изгласа промене, нема ко други, а 
она то засигурно неће.

Наиме, постоји скупштинско здање (зграда краља 
Александра, зидана за југословенску скупштину) с одре
ђеним бројем седишта: колико има седишта, толико тре
ба да буде и посланика. А садашњи број не може да ста
не ни у скупштину бивше Југославије. Да би стао, мора се 
свести на мањи број, а да би се свео, Србија не сме оста
ти једна изборна јединица, нити треба да се гласа за пар
тијски "програм" (који заправо и не постоји, сем у глоба
лу), што значи за једну партију (и оне које су јој се при
кључиле), него за посланике од имена и презимена у од
ређеним местима. Тада посланик не би одговарао само 
председнику партије као до сада, него бирачима који сас
вим добро знају да ли је он радио добро или није. Овако, 
посланик треба (евентуално) поред памети да буде наро
чито "паметан" и да не износи никакве своје идеје, него 
да се само саглашава с партијским, како би и остао на 
свом месту и напредовао у политичкој каријери.

Блокиран рад скупштине? Па пословником одреди
ти да с листе једне партије може да се на једну тему јави 
само један одређени посланик који је заступа, па после то
га, када се изређају све посланичке групе, прелази се на 
гласање.

Наивно, тако нешто треба да донесу и усвоје сами по
сланици, а како то да ураде када је то против њих, овако 
безначајних, али и против партијских врхушки које само 
на овај начин владају душама својих истакнутих чланова. 
Па онда и самих гласача.

*
Нина и Филипа, кћи и унука, живе у Будимпешти, не 

знају мађарски, готово немају никакав контакт с друшт
веним проблемима ондашњег друштва. Веома се добро осе
ћају, контакт с проблемима им уопште не недо стаје. Ка
жем им да то исто могу и у Београду да ре ализују: не 
тре ба да читају новине ни да гледају теле визију! А не, ов
де им није тако: чим се појаве, одмах би да чују вести, да 
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се згражавају над "новостима", да се нер вирају и живе као 
и већина овдашњих грађана. Чак се чуде што сам ја рав
нодушан према ономе што се овде догађа, што нисам до 
гуше потонуо у такав живот око себе. Као да не постоји 
много бољи живот и овде, као и свуда, али који није ис
пливао на површину, нема јавни значај, само је у приват
ној сфери; онај коме треба јавна сфера, мора да се суоча
ва с лажима, мора да се нервира, мора да огрезне, хтео то 
или не, у негативној хијерархији вредности која је поста
ла нормална, зато што она нормална хијерархија и не по
стоји више.

Али и за такав живот је потребна енергија која се, 
ипак, троши, али се мора бити заузет нечим што није сва
кодневно и јавно.

*
Код нас је уопште мало људи који истрајно раде. Ка

да је неки Србин такав, онда се за њега каже да мора има
ти у себи нешто немачке, швајцарске… крви.

Својевремено сам гледао у биоскопу већину филмо
ва Пурише Ђорђевића. Памтим их као добра, изузетна де
ла. Сада их гледам у низу, CD нам данас то лако омогућава. 
И дивим се њиховој вредности, ништа им зуб времена 
није наудио. Чак су сасвим савремени филмови у односу 
на најновију продукцију. А четрдесетак година је већ про
шло. Откуд то? Па филмови брзо застаревају, брже не го 
друге уметности. Али остају и трају само највреднија де
ла, оно што је изузетно. Да ли ће и даље филмови Пури
ше Ђорђевића одолевати времену?

Недавно сам путовао аутобусом за Ниш. Дуг пут ау
то путем, обезбедио сам се лектиром. Загњурен у књигу, 
у неко доба приметим да жена средњих година до мене, 
добро одевена, тешко обуздава смех. Чуо сам смех деце и 
раније, вриште, али ме то није занимало: гледају не ке фил
мове на екрану које пушта кондуктер. Погледам: се рија 
фил мова о… Ваљда под насловом Жикина династија. 
Загле дам мало и ја. Знам ја ту серију, нешто мало сам 
гледао, ниједан филм до краја. Слабо, и направљено за 
неку широку публику. Кад оно, време минуло, а, ето, и 
данас изазива интересовање, чак раздраган смех, не само 
деце. Гледам и ја и помислим аналогно: некада су Чап
лин и Бастер Китон снимали кратке филмове који су би
ли атракција, озбиљан свет их није ценио – све саме бур
гије, – већ неке друге филмове. Од тих других филмова 
једва шта је и преостало као жива вредност, а кратки фил
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мови ове двојице и данас изазивају пажњу и – смех. Да 
ли ће се нешто слично поновити, помислио сам, у нашој 
савременој кинематографији. Све што је било помпезно, 
патетично, политички пробитачно, лажно… пропаде без 
трага, остаде о нашем добу – ова непретенциозна серија 
филмова као сведочанство о нама и нашем вемену.

Поновно гледање филмова Пурише Ђорђевића сада 
ме разуверава да помисао није била тачна.

А онда откривам још једну чињеницу. Када сам по
ређао низ најуспешнијих његових играних филмова, до
био сам следећи низ:

1965 – Девојка,
1966 – Сан,
1967 – Јутро,
1968 – Подне,
1969 – Кросконтри.
1970 – Бициклисти.
Шест година узастопце, сваке године по један изу

зетан филм! У његовом личном животу то је раздобље из
међу 41. и 46. године. А тек ако се томе додају остали иг
рани и документарни филмови (на пример Тонино Гве
ра), па књиге које је написао и објавио (Писма из мале 
вароши на пример), чуђењу нема краја. Па он нема ни ка
пи српске крви, рећи ће они који истрајност и трајан ус
пех тумаче не као таленат и рад, него као нешто нама 
стра но.

*
Није тако ни било давно, памтим и ја, када се гово

рило о негативној селекцији. Нека бранша, нека струка ни
је изазивала пажњу, није доносила ни добру зараду, нити 
друштвени углед, због тога се за њу нису интересовали 
они најбољи млади људи који би је значајно унапредили. 
Примери струка су се постепено мењали и ширили на 
дру штво у целини. На пример, свештенички позив: црква 
је остајала без оних најбољих и срозавала се на запуште
не кадрове који се нису ни могли носити с крупним ду
ховним проблемима, оним најзначајнијим за истински уз
лет религије. И то од најнижег свештеника до највишег црк
веног великодостојника. А потом се исто почело догађати 
и с другим струкама: учитељи, наставници, професо
ри… опет цела просветна струка се нашла на маргини 
интересовања. Па потом све даље и даље, све обухватније 
и дубље. Изузетни духови у појединим струкама су били 
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све више изузеци и реткост. Од угледања других ни го
вора.

Данас би се могло већ са сигурношћу рећи да и не
ма негативне селекције. Она се проширила и захватила 
це локупно друштво које је остало без истинске хијерар
хије вредности. Почев од најнижих, најпростијих посло
ва па до оних највиших и најсложенијих, од градских чи
стача па до академика, државника и политичара све је 
захватила манија негативности. Чак и ако дођу до изра
жаја негде истински људи, и они су само спретнији од 
дру гих, а не бољи. 

Истина, постоје појединци који у себи носе божан
ски пламичак човека, али они су затурени и маргинали
зовани, нигде не долазе до изражаја у оваквом друштву и 
у оваквој хијерархији вредности. Нема институција, посто
је само појединци. Право је задовољство наслутити так
ве људе, а поготово имати среће па их и срести.

Има их.

*
Давно, још у Суботици, упозорили су ме да једна 

млада фризерка, право чудо већ и онда, чита књиге, гута 
просто лектиру, књигу за књигом. Када сам је ја упознао, 
читала је романе Лајоша Зилахија. У то доба, када су из
давачи били под партијском контролом, мало је било так
ве лектире која је била на ивици вредности: и пристојна 
литература и могућа за читање. Зилахи је због нечега по
стао и популаран и издавачки могућ, објављиван је и у Бе
ограду, и у Новом Саду, чак је "О. Кершовани" на Рије ци 
објавио његова изабрана дела у десетак томова. 

После извесног времена млада фризерка је већ чита
ла Бромфилда, а потом – гле изненађења – поново Зи ла
хија, и то редом. Зашто поново Зилахија? Па Зилахи је та
ко добар писац, а она је позаборављала многе поједи но
сти. 

Од овога случаја само је фрапантнији онај лик из 
Сартровог романа Мучнина кога јунак романа примети у 
библиотеци као свог суседа: он наручује и чита књиге, 
али се онда испоставља да он напредује азбучним редом, 
он се запутио да прочита целокупни фонд библиотеке!

Недавно, у јутарњем програму приказују пристојну 
младу жену, испостави се да је психолог, која годишње чи
та 500 књига! И стручних, и езотеријских, али, вели, нај
више воли романе Љиљане ХабјановићЂуровић и Мир
ја не Мој си  ло вић. Праве вредности, нема шта!
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Од овога случаја само је фрапантнији успутни раз
говор репортера са једним читаоцем на сајму књига: он 
вели да је прочитао све књиге Војислава Шешеља. А ка
да га репортер упита шта још чита, он с поносом одгова
ра да не чита ништа друго!

Ако овоме додамо штампу и телевизију онакве как
ве су данас – може нас ухватити паника. Оно времена што 
јадном свету преостаје користи се по инерцији: гледа се 
телевизијски програм, и то све од скупштинског заседа
ња, политичких разговора глувих, до серија свакакве вр
сте. Многи чак и знају вредност тога што гледају, често се 
свађају с учесницима емисија, чак знају колико је то ло ше 
– па ипак упорно и свакодневно гледају, то им је најјед
ноставније попуњавање времена. Све друго би било на
пор, али и – није тема о којој би се могло разговарати с 
другим људима, није догађај од значаја, јер га не бележе 
медији.
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оља пајин

тренуци

Ми, ко облаци 
Ветром, тебе на Саву,
Дунавом ја.

Бууум… лепет крила,
У трен засја сува травка,
Вода ледена.

Океани хуче,
Реке кошавом тутње,
У бунару лице птице.

У безрекости,
Срце водом оде,
Пролећна језа.

Јеле под снегом,
Срећна је шума
То, Тару сањам.

И на Авали
У трен милоште,
Висибабе беле.

Зањихај, ветре,
Гране, нек прхну латице
И речитост.

Тополе сребрне,
Светлуцаве врбе,
Залепршајте већ једном.
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данило николић

дани без стевана
записи

Одмицали смо заjедно из града 
Улицом дугом, па кроз снег и шуму, 
И претресали све новости (мада 
И прошли живот имасмо на уму).

(Стеван Раичковић: "Разговор с иловачом")

Као у књигама које смо читали, па и у они ма које 
смо писали, и написали, догодило се оно што се ретко 
дешава: да два човека, два при јатеља, два друга, проведу 
три четвртине живота у блискости. Људској, духовној и 
простор ној.

Стевана Раичковића упознао сам у центру Београ
да, у Клубу младих писацастудената, 1947. И почео по
времено да се налазим са њим, и са неким другим песни
цима. Увек увече. И го тово без изузетка: у Скадарлији.

Већ године 1950. зову ме у Радио Београд и уводе у 
редакцију у којој седи и Стеван. На ставља се другар
ство.

Годину после тога, и још годину, не виђамо се, јер 
сам ја у Битољу, у Школи за резервне официре, а следеће 
он, баш тамо.

Онда нас пресељавају у Македонску 21, у тзв. Кул
турни сектор. Прво смо соба до собе, а онда заједно. Ис
тина кратко, јер Стеван одлази у "Просвету", да уређује 
књи ге поезије.

Али, ја сам у Змај Јовиној, у гарсоњери, а он се до
сељава у омањи стан на Обилићевом венцу. Шетамо сва
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ко вече. Бранко Миљковић, Жика Лазић, Воја Царић, Мо
ча Миланков, он, ја.

И, кад се Раичковић одселио на Славију, ми опет, 
али на другом простору, заједно: купујемо мале, трошне 
куће од ћерпича у Крчедину, на обали Дунава, код ста
рог ка менолома.

Тамо сваке недеље. Вино, роштиљ, риболов.
А кад нисмо на Дунаву, онда или код Ракитића, 

или у "Славији" до фајронта. (Каже ми недавно: "Добро 
је што ниси раније написао Фајронт у Гргетегу, док сам 
пио и седео до два, три ујутру, јер бих, чим викну фај
ронт, морао да помислим на тебе".)

После, кад је почела да нас сустиже немоћ, само чај 
у "Славији", или, до дубоко у ноћ, на клупи пред тим хо
телом.

И, кад више није могао ни да сиђе до улице, сати и 
сати, дани и дани, у његовој соби, међу књигама, премо
та вајући стара клупка наших сећања.

Недавно, прелиставајући неки избор мојих припове
дака, застао сам код једне сцене из приче "Цигански 
нож". У тој поноћној сцени иследник, изнервиран прет
ходним извештајем свога тајног сарадника, каже:

"Ти о свакоме знаш све! Ти ниси нормалан човек!" 
А ухода, згрчен, мирно, филозофски:
"Ко је нормалан, није човек".
Отклањајући књигу, одох у мислима далеко, па од

некуд почех да рашчлањујем својства, нарави, понашања 
писаца, оних које сам боље познавао, са којима сам био у 
блиским односима, пријатељ и друг.

Па тако и о Стевану.
Вероватно сам се осмехнуо кад сам самом себи ре

као: 
"Он није био нормалан само кад су била у питању 

његова осећања. Крио их је, као што се крије нешто по
тајно узето, као нешто што не треба нико да зна".

Заиста, уз ту, ишла је и друга ненормалност: он је 
понекад био груб баш према онима које воли. А волео је 
Бојану бескрајно. Ишао је, да нико не зна, на њен гроб, са 
букетом ружа, сваког уторка, на дан њене смрти.

Драга и лепа Бојана, као што иначе бива, била је у 
много чему његова супротност. Посебно осећајна.
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Једном, кад смо дошли у Стару Пазову, код Слова
ка који је нудио кућу на продају, на обали Дунава, поми
слио сам да је не подноси, да неће дуго живети са њом…

Засели смо, код тог Словака, Брашанац, Марков, 
Сте ва, Бојана и ја. Сачекали кафу, и започели резговор. 
То јест, све оно што обично иде уз погодбе, куповине… 
Да, он беше успут упозорио Брашанца да се не истрчава, 
да пусти њега да се споразуме са продавцем. То је, сви 
смо знали, било логично, јер је наш драги Чеда увек да
вао више него што неко тражи.

Дакле, започе разговор. Али се Бојана закашља.
Раичковић као да доби напад.
"Стани, бре, Бојана, видиш да разговарамо!"
А није рекла ни реч.
Догађало се, исто тако, да буде неправедан и према 

мени. Да ме на неки начин и увреди. А сада ми његова 
одана пријатељица, која му је продужила живот за неко
лико година, јер је лекар, јер је од оних који би све учи
нили за друге, каже:

"Знате ли, стално је, откад болује, говорио о вама. 
Увек: мој Данило. Нема мог Данила. Не јавља се мој Да
нило…" 

И тако даље.
Међутим, у току нашег "стогодишњег" дружења би 

ле су две варијанте: прекорна често, задивљујућа поне
кад. Односно, кад бих му се пожалио да сам учинио не
ку глупост, да сам нешто несмотрено или неразумно ура
дио, тада је било прекорно: "Мој Данило". А када би се 
десило, додуше ретко, да нешто добро, паметно урадим 
или смислим, тада је, са нотом зависти и дивљења, би
ло: "Покварени Данило!"

Остало ми је у живом сећању како је дошло до ове, 
друге варијанте, у Хлебинама, код сликара Генералића.

У оно време, давно, у доба привидне, прокламоване 
а лажне љубави братске између Триглава и Ђевђелије, на 
великом простору, на коме се безмало говорило истим 
језиком са малим разликама, кренули смо на службени 
пут нас тројица младих сарадника Радио Београда: Сте
ван Раичковић, Бранко Поповић и ја. Неки стари "капитен" 
возио је Драган Пуношевац, а технику, то јест, пор табл 
магнетофон, носио је високи, одмерени, наочити Ду шан 
– Душко Пауновић.
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Раичковић већ беше стао на онај камен са кога се 
пењу на Пегаза славе, ја сам имао свешчицу прича, али 
је најпознатији и најугледнији у ондашњој културној чар
шији био Бранко Поповић. Његова велика, на целој стра
ни НИНа, репортажа о државном џелату Харту, који је 
тада живео у Сарајеву, била је мала сензација.

Путујући равном Славонијом, преко Осијека, сти
госмо до Загорја, до Копривнице. Рана јесен, али снег 
веје. Од тога, узоране њиве пругасте, кожа тигра.

Једна од тачака нашег новинарског програма биле 
су Хлебине, село у коме је живео и сликао чувени Генера
лић, наивац.

Пођосмо доста рано, стигосмо, непозвани, око де
вет ујутру. Непозвани, јер он није имао телефон, или ми 
нисмо знали да има. (У то време, да је неко дошао са мо
билним, село би се разбежало.)

Гснералић мрк. Женица му љубазна, цвркутава.
Сликар се тих дана беше вратио из Шведске, где је 

имао, према вестима из новина, изложбу и доживео вели
ки успех. Али то не утиче на његов однос према нама. 
На мргођен, показује, некако невољно, своје радове из но
ве фазе, слике на стаклу, док његова жена пржи нешто у 
великом тигању, нешто налик на уштипке, нешто слично 
ме кикама; не знам, као што нисам знао ни онда, јесу ли 
то биле крофне неправилних облика, али су имале меко
ћу, сласт и румену покорицу крофни.

Генералић није био мој новинарски задатак, па сам 
био равнодушан на то што се нећка, што Стевану и Бран
ку одиста не полази за руком да га убеде да им дâ ин
тервју. Односно, да уз повремене одговоре на питања, 
опширније прича о своме животу сликарасељака, о свом 
начину рада.

Знало се, и знали смо, да је он превасходно ратар, 
да има велико имање, право газдинство, и да слика из 
не ке нејасне, недокучиве потребе.

Сећам се, руке су му биле као два маља, или две ма
ње лопате.

Сећам се, такође, како његова пријазна женица, у 
ши рокој, шареној, набораној сукњи и тесној блузи, пуни 
велику зделу од порцелана руменим мекикама. Али, пра
тећи њене веште покрете, истовремено сам пратио увом 
како се Поповић и Раичковић натежу са сликарем, како 
он, увлачећи руке дубоко под столом, сагиње главу, гле
да преда се, одбија оно што му они предлажу.
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Најзад, витална Загорка донесе ону огромну зделу, 
чинију (не разумем се у посуђе) и спусти је преда ме.

"А нама?!" – покушаше моји другови и колеге да би 
мало ствар окренули на шалу и да мучну ситуацију реше 
на други начин.

Изјавих театрално:
"Госпођа је проценила да сам рибич!" 
Боже господе!
Генералић поскочи до плафона. 
"И ви сте рибич?!" 
"Првак света!"
При том раширих руке, онако како показујемо у 

ша ли колику смо рибу уловили.
Велики сликар се потпуно промени. Његово лице, 

дотле тврд комад загорске земље, доби мекоту пролећне 
оранице под сунцем.

Приђе ми до самог носа. И, као да жури, кликну:
"Да видите, госпон, шта сам донео из Шведске! Не

ка ваше друштво мало прошврља по селу, ми ћемо на ок
на. Драва се излила. Штуке су као цепанице, оволике! 
Де бла!"

Не наводим тачно, разуме се, после толико година. 
Али, и сад видим себе поред огромног сликара, који ме 
во ди према амбару уз који су стајале пластичне пецаљке 
са најмодернијим чекрцима.

Нисмо могли дуго да се задржимо, мада смо се је
два отргли од њих.

Разговор је сниман надугачко и нашироко, кобаси
це се јеле споро и обилно…

Тек, на путу ка Дарувару, ако не грешим, Поповић, 
такође страстан риболовац, упита:

"Откуд ти то да си пецарош?" 
"Видео сам пецаљке, кад смо улазили." 
Би ћутање, па Стеван:
"Покварени Данило…"

Дуготрајно пријатељство у младости, па и у зре
лим годинама, некако не показује своје чари, вредности, 
лепоте у пуном и јасном спектру; не откривају се танане 
нити, они конци разнобројне мреже који чине суштину 
блискости, другарства, узајамности и поверења. Тек у ста
рости, под теретом тегоба, болести, мањих и већих нево
ља, пријатељство затрепери као одсјај на заталасаној во
ди која се смирује под светлошћу заласка.
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Оно што је било наше, интимно, и махом само на
ма двојици знано, јављало се стално последњих година, 
кад је Раичковић своје изласке свео до силаска на "Слави
ју", до чувене клупе, или до стола у приземној сали ре
сторана, где келнери нису долазили да чују шта желимо, 
већ су долазили са послужавником и прибором за чај.

"Руски?"
Проверавао је Стеван.
"Сто посто руски, господине Раичковићу!" 
А то што је, понављам, било само наше тицало се и 

тренутног, и давног. Па смо се, често, подсмевали сами се
би како оклевамо, затежемо, с напором изговарамо неку 
похвалу о н о м режиму. Махом кад су се сама од себе на
метала поређења. Неке корене нашој наклоности демо
кратском друштву налазили смо у породичној традицији, 
у ономе што смо слушали из прича наших родитеља, из 
њиховог искуства, из њихових заноса и заблуда. И, нека
ко напречац, из разних појава и догађаја, видели да су нај
грлатији међу новим демократима баш они којима је лич
на корист основни мотив, који раде исто оно што су 
го динама критиковали, и то с правом. Не само да раде, 
него су гори од претходних. 

При једном таквом разговору, покајнички уздах
нух:

"Ти си, Стеване, мудар човек. Ти ниси, као ја, ср
љао, ишао на демонстрације".

Он подиже обрве до врха чела. 
"Шта нисам?! Јесам!"
"Кад?!"
"Кад сам био код Милоша, у Њујорку. Двадесет хи

љада Порториканаца демонстрира, а само један белац 
ме ђу њима. Ја!"

Не могу да одредим, да ограничим време, које бих 
могао да назовем по Јесењину. Тај јесењински период, 
ла ко је претпоставити, имао је позната боемска обележја. 
Сви млади песници, сви који су бар имали велику накло
ност за поезију, проводили су ноћи у "Скадарлији", пили, 
рецитовали, лудовали. Јесењин обавезно, Црњански че
сто, Тин стално.

Неки су знали да испразне новчаник, ако су га има
ли, неки и да се задуже. Па су се довијали, налазили на
чина да се увајде од неког хонорара.
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Ни ја, ни Раичковић, нисмо били изузетак. Не бис
мо се, можда, толико ни истрошили да нисмо знали где 
ћемо хонораром то надокнадити.

Тада су, између 1950. и 1960. године излазили мањи, 
ло кални листови, гласила појединих фабрика, привред
них грана, организација. И готово сваки од тих минија
тур них листова волео је да има причу за недељни или 
свечани број. А хонораре је исплаћивао унапред, пре об
јављивања. Често и пре читања.

Право речено, из ове временске даљине изгледа као 
да су писци у то време били врло уважавани. Одемо, са 
причама у унутрашњем џепу, приме нас у "Инвалидском 
листу", послужују и нуде.

Не говоримо ништа, знамо ток ствари. Јер, негде, 
кад седељка потраје, и кад уредник хоће да нас се ратоси
ља (реч коју је Раичковић нарочито волео), тад дође пи
тање: шта сте нам лепо донели? А ми, са оклевањем, и 
споро, проналазимо текст као да је случајно ту, као да 
смо га затурили.

Причали смо о тим данима и тој нашој литерарној 
плодности, кад се све теже кретао, кад је седео код куће. 
Каже:

"Сећаш ли се Ванета Мариновића и Жарка Ђурови
ћа у 'Железничким новинама?'"

"Ех! Спаситељи!"
"Добре паре су давале те новине…" 
Зађемо тако у сећања. Све нам идилично, јер смо 

би ли полетарци, младост… Све док мени не дође мој 
слат ки враг. Кажем:

"Ала се написмо од оних силних пара које си добио 
у 'Дрводељцу'".

"Каквом, бре, 'Дрводељцу'?! Шта измишљаш!" 
Али се смеје. Задовољан.
И због нехотичне потврде да је сигуран у своје се

ћање.

Ружа, прави бокор пред њиховом викендицом, не
како се расцветала, разбокорила баш у години кад Бојане 
више није било.

Стеван је тада имао ауто, али није дуго долазио. 
Он је, уопште, док није онемоћао, ретко, сасвим ретко 
долазио, и то само обдан, да обиђе кућу, да мало рашчи
сти чкаљ и коров.
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Понекад би му се отео уздах: "Сад ми је најпотреб
нија".

Ја сам, наравно, после пензионисања, више био та
мо, на обали Дунава, него овде, у Београду. Лети. И до 
касне јесени.

Већ бејасмо добили струју. Набавили телевизоре.
… Једног дана, после подне, пређох чамцем на дру

гу обалу, и некако се наместих баш наспрам куће. Размак 
је око пола километра, јер је Дунав на том потезу попри
лично широк.

Седим, пушим, чекам. Ништа, ни трзаја.
И, кад помислих да се одвежем, па да кренем кући, 

или да покушам низводно, угледах неки црвен ауто како 
се зауставља и како неко излази из њега. Али, кад се тај 
тамо усправи, препознах Раичковића.

Покренух се, да спакујем пецачки прибор, али Сте
ван уђе у кола, и продужи према својој викендици. Да
кле, једно сто метара од моје.

Рекох себи: имаш још времена, можда ће наићи не
ки смуђ, за мога друга, који воли рибу.

И, као у причама, то се и догоди. Смуђ око кило, 
ки ло и по. Смуђ је од оних ретких риба чију тежину није 
лако одока одмерити.

Вратих се чамцем у сам смирај.
Дође високи песник.
"Ооо!"
Изнели смо сто пред кућу, испекли смуђа на рошти

љу иза куће, на подзиду, донели мали телевизор, отвори
ли флашу.

Отпијајући, уздахну: 
"Ово је, бре, живот!"

Беше један од оних дана када је све у некој равно
тежи. Угодна топлота, сунце нејако, облаци као грудве 
карфиола. Беше недеља, или неки празник. Ми на клупи 
испред хотела; на Славији, наравно. Саобраћај умерен, 
бу ка подношљива, јер јењава, није стална.

Беше неко са нама на клупи. Чини ми се неки Сте
ванов рођак, или тако нешто.

Загледамо пролазнике. Неки препознају песника, 
ски дају шешире, или се наклањају. Неки и прилазе, руку
ју се, изговоре речдве.

И све тако, док једна млада жена, укусно одевена, 
на високим штиклама, не застаде на метардва од нас, 
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мало одбаци прамен косе (у боји коју писци воле да опи
шу као ланену, златну итд.) и осмехну се према мени, јер 
сам био на крају клупе, и љупко рече:

"Добар дан…"
Устадох хитро (тада сам могао то) и приђох. Па ти

хо, да се не брукам:
"Извините, не могу тренутно да се сетим…" 
И она тихо:
"Не, у реду… толико личите на једног маминог при

јатеља…"
"То значи да има укуса, да јој се не допадају ови 

кичлепотани…"
Она се закикота, пружи руку, и оде, осврћући се.
Вратих се на своје место.
Знао сам шта следи. Знам га већ пола века. И ви

ше.
"Је ли, бре, шта сте то ћућорили? Ко ти је та?" 
"Немам појма. Нека обожаватељка. Каже да је два 

пута читала моју Краљицу забаве."
Онај његов осмех, оне подигнуте обрве, тада усме

ри према оном на другом крају клупе.
"Је л' видиш ти овог поквареног Данила? А мене 

ви ше нико не зарезује…"
Али, није успео да заврши тираду, кад нам присту

пише младић и девојка, у свему налик пару из неког ста
рог алманаха. Па, бојажљиво, Стевану:

"Да ли бисте нам се потписали на једну вашу књи
гу?"

"Дајте!" 
Девојка из торбе извади дивот издање његових пе

сама, СКЗ.
Кад се церемонија потписивања заврши, кад се рас

пита шта студирају, кад се они удаљише, ја одглумих па
косника:

"Гле, и ти си доста познат писац".
Он, са скривеним задовољством, ономе до њега: 
"Видиш, то је тај покварени Данило".

Макс, последњих година Стеванова десна рука, као 
и докторка Мира, јављао ми се често, увек мобилним 
телефоном, да ме обавести, уговори састанак, или, ако 
не може, да ја урадим то и то за нашег Стевана.

Зато нисам ни слутио да ће ми 4. маја 2007. тврдо 
рећи:
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"Стеван је лоше. Пребачен је хитно у болницу".
Био је петак. Рекох да ћу сутра, у суботу, ако му 

буду дозвољене посете, отићи на Институт за ТБЦ, где је 
био смештен. Максимовић разложно: "Немој, биће нас 
мно го, Матија, Ного, Ракитић… Дођи у недељу".

Али, у суботу, око десет увече, звони ми мобилни. 
Женски глас, који први пут чујем, каже:

"Хоће Стеван нешто да вам поручи…" 
Сачекам. Уздрхтао сам. Не од зебње. Од свега. Он, 

безмало нормално, као кад се јављао из стана: 
"Друже, волео бих да дођеш…" 
"Ма, како не…"
Па наводим шта ми је Мирослав саветовао. 
"Дођи сутра раније…" 
"У дванаест, пре свих…" 
"Раније, раније…"
"Онда у десет. Могу ја кад год кажеш, али због те

рапије, лекарских посета…"
"У десет."
Попео сам се на други спрат, чини ми се да је дру

ги, и кроз отворена врата угледао Песника у мрежи пла
стичних цевчица. Поред кревета жена у болничком ман
тилу, осмехнута. Ви сте докторка Мирослава, кажем 
пру жајући руку, али гледам у мог пријатеља.

Стигао сам узнемирен, али ме његов изглед, речи, 
глас, покрети, смирују. Чак сам покушао да се нашалим.

Каже својој оданој пријатељици, своме добром ду
ху, докторки Мири, да стане пред врата, да дежура, док 
са Данилом попуши цигарету.

И она, и ја, и он, знамо да је то последње што сме
мо, али…

Отворио сам прозор, запалио му цигарету, и сам 
за палио. Повукао је дватри дима… одложио наше зло… 
и гледао ме, осмехнут немоћно, као да каже: више ниш
та није важно. Још једном, или два пута, насладио се ни
котином, па смо угасили.

Не могу да се сетим ни речи, једне, из разговора, 
али памтим како дуго излазим натрашке из собе, како 
мало подижем руку, и одла зим низ сте пе ни це, низ степе
нице, низ степенице… Никако да нађем излаз.

Тај дан је био Ђурђевдан. Благ и сунчан. 
Увече, око шест, седам, Макс телефоном: 
"Нема више нашег Стевана".
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Спавај
У колевци од песка спавај
Под страшним светом воде спавај
У алгама у спирали маховине спавај
Спавај сном белим од камења и звука
Без жуте песме сунца спавај
Потонуло зрно тишине спавај
Ноћ је спавај
Спавај успаванку успавај
Дан је
Спавај
Ја сам
Спа
Вај.

(Стеван Раичковић: "Успаванка за шкољку")
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nataša stanić

multiverzum ljubavi

DOK HODAŠ KOSMIČKOM STAZOM

Dok hodaš kosmičkom stazom 
Prosipaš požnjeveno znanje 
Drugima 
Na dar

Kao što supernova
seje teške elemente 
međuzvezdanim prostorom 
toliko bitne 
za budući život

Iz Kumove slame
Za tobom svetlucaju zrnca
Putokazi od plazme

Za one koji dolaze posle 
Da hleb Istine ispeku

Svetionik si
U nevremenu laži

u univerzumu od tamne materije
još tamnije energije
i najcrnjih slutnji

Dok hodaš kosmičkom stazom
Jedinim pravim putem
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NE BOJ SE NIČEGA

Centar svega si Ti 
Tvoja je glava vašar 
Svih nemogućih svetova

Teža od neutronskog jezgra 
Kritičnije mase od stotinu sunaca

U neke samo svoje 
Tajne horizonte događaja 
Padaš večito sporo 
Kroz tesna vrata Raja

…

Zvezdani gradovi 
Nosiće onu haljinu 
Koju im ti skrojiš

Kosmostrahove 
Pobedićeš lako

Jednostavno
Tako
što se ne bojiš

ANOMALIJA

Ljubav je anomalija 
U virtualnom svetu 
Virtualni parovi

Protoljubavi

Nastajanje
Nestajanje
I bljesak ljubavi ponekad
Između

U multiverzumu ljubavi
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Nasmej se ako si hrabar 
Sve ovo što Jeste 
Moglo je i da ne bude

SIMETRIČNA STVARNOST

Pitaš me o simetričnoj stvarnosti
A ja te ljubim
U sazvežđe leptira

Ni za šta drugo ne znam

Nisam kriva što uvek svane
Što padam u belu anksioznost bez tebe
Sa drugim u krevet

Tamo izvan lastiša vremena 
Vangalaktičkih prostora

Vrvi od tuđih svetova
Uzaludnih velikih praskova protoljubavi

Protoplazmatični dodiri 
Ostaju zauvek završeni 
Tamo gde nisu ni počeli

Ne znam stvarno ništa o simetričnoj stvarnosti 
O stvarnosti uopšte

KAŽEM TI

Pala mi jednom u pamet
Jedna zvezda
Kroz crvotočinu svesti

Našla me
Gde žmurim jareći bela
Na vrh brda na kraju sela

Brazdila mi po čelu
Kao čelik promrzlu zemlju
U proleće:
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Ne puštaj koren u zemlju
Ni u muško!

Ostaćeš zauvek gde jesi 
I kakva jesi –
Zavarana u nigde!

Zavedena u leto 
Zaboravljena u jesen 
Zaleđena u zimu

…

Korenjem se za vazduh držati 
Bez zemlje bez zvezda bez muškog 
Sebe hraniti sobom

I to izdržati!

BLISTAVI GRAD

Prašnjavom ulicom 
Stotine milijardi svetiljki 
I jedna žuta

Na pola 
Spiralnog puta

Oko centralne četvrti 
Pet milijardi godina 
Zvezdanim gradom 
Samotna 
Luta

Još samo dvadeset krugova 
I gotovo

SMISAO

Neću da trpim 
Javno blaćenje poezije
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Stavljanje u najprašnjavije 
Najzabačenije 
Ponižavajuće police

Možda sam baš ja ta 
Što će spasiti reči od skrnavljenja 
Astronomiju od astrologije 
Poeziju od boemštine 
Emociju od erotike

Smisla
Nekog posebnog
Nema

Zato ga treba 
Smisliti

PONEKAD

Ponekad ostvarena
U svom telu
Hvatam ritam neotpevanih pesama
Namerno zagubljenih reči
Po bespućima kosmosa

Delimično određena
Naslućujem
Zamke nepostojećih sazvežđa
Potpuno varljivog prostora
I još varljivijeg vremena

Rupičast ogrtač 
Umirućeg vazduha 
Prošiven rojem satelita 
Planeti je jedina haljina

Sunce crveno džinovsko 
Vatrom će da je pocepa

Kuda ide ovo sve

Iz strašne 
Neodređene tišine 
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Sve teže 
Čupam korene

U SNEGU BUDUĆNOSTI

I kada ne znaš šta te čeka 
Ne puštaj zimu u srce

Misli na trag koji ostavljaš 
U snegu budućnosti 
Koja se brzo topi

Na nove univerzume 
Kojima si početak 
Baš ti

Koji te bogate svakim novim milimetrom
Centimetrom
I kilogramom

Koji ti daju snagu
Da živiš svaki dan ispočetka

Da prkosiš talasu vremena
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душан иванић

ка поетици лазе костића
Уз отварање изложбе "Лаза Костић у Сомбору",
9. децембра 2010, о стогодишњици смрти*

Између Три јерарха 1841, кад је рођен, и Алимпија 
Столпника, 26. новембра по старом, односно 9. децембра 
1910. године по новом календару, у 7 сати ујутру, кад се 
угасио живот Лазе Костића у бечком санаторијуму Ко 
тиџ, протекла је једна од најбурнијих судбина српских 
књижевника и настао један од најзначајнијих опуса у 
српској књижевности. 

Кад већ имам част да говорим о Лази Костићу међу 
његовим суграђанима, хтио бих почети од онога што се 

* У разноликим својим надама и жељама налазила се и жеља да са 
својим студентима сачиним неку вр сту географског лексикона српске 
књижевности. У та квом лексикону СОМБОР би заузео истакнуто мјесто 
готово од почетка стварања нове српске књижевности, тако да се ја не 
усуђујем ни почети наводити имена, од Аврама Мразовића, прeкo 
Јована Хаџића и Атана сија Николића до Вељка Петровића и Миросла
ва Јо си ћа Вишњића, или Стојана Бербера, који је овдје нашао други 
завичај…
Вама не треба говорити да су у Сомбору и издате неке од најзна чај
нијих књига Лазе Костића, али и важ не књиге о Лази Костићу (Миро 
Вуксановић, Петар Милосављевић, Драгиша Живковић), као и темат ски 
бројеви часописа Домети, које је приредио Ради вој Стоканов. У Сом
бору су игране позоришне представе по Костићевим преводима (Шек
спир: Краљ Лир) и њего ви оригинални комади, као што је Ускокова 
љу  ба. Ов дје је штампана Костићева бесједа о Матаву љу пред Књи
жевним одбором Матице српске. 
У Сомбору је живио др Радивој Симоновић, лични ље  кар Лазе Ко
стића.
У Сомбору је живјела Јулка Паланачки, без које Костић, изгледа, не 
би био Сомборац, а коју је, гле дајући њене велике болове, у тренуци
ма потресености назвао великомученицом! 
У Сомбору је као истакнута јавна личност Костић био предсједник 
Српске читаонице.
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можда мање зна и рјеђе помиње – од његових веза са 
Сомбором од раног дјетињства. Његов отац, крајишки ка 
петан, Петар Костић, био је кључна личност у одбрани 
Сомбора током сукоба 1849. године и командант града. 
У Сомбору је Костић имао блиске рођаке. С једне посјете 
тим рођацима, из дјечјих дана, остала је анегдота како је 
на ручку одбио салату јер је зелено мађарска боја. Саоп
штавајући 40ак година касније своја сјећања на до гађаје 
из буне, заправо грађансконационалног рата у Царевини, 
гледао је ироничноскептичним оком човјека ко ји ће соп
ствени живот свести на исказ:

Све што је срце снивало младо, 
Све је то јаве сломио ма'. 
Ту скепсу носи и прва или једна од првих пјесама 

насталих у Сомбору (1889), насловљена "Србу", отпо
здрав Чика Љуби (Ненадовићу) на његову пријатељску и 
ведросјетну пјесму, прожету болом растајањa и смрћу 
за једничких пријатеља. Костић је резигнантноироничан 
од почетка: 

Благо теби, Љубо, благо теби, Србо,
извор ти се, виђу, још није исцрпо… 
А набрајајући невоље и парадоксе свог времена (смрт 

Илије Беаре на Цетињу; смрт аустријског престо лонас
љедника, који је држан мудрим, а обдукција је показала 
сасвим друге резултате: "Царевићу јадни, науко кукав
на"; оставка краља Милана), закључиће:

Одавде је упутио највећи број писама Милану Са вићу и Сими Мата
вуљу. 
У Сомбору се накањује да с Матавуљем изради ко медију/драму по ње
говој приповијеци "Бодулица", не би ли што зарадио, јер му жена 
пребацује да ништа не зарађује откако се оженио. 
Одавде моли Матавуља да исписује све Петраркине епитете о Лаури, 
о уздисају, али се и жали да га је жена "стегла" на 5 фр. недјељно.
Јавља Матавуљу да је књига против Змаја, али то лико више за Јована 
Јовановића.
Полемика с Богданом Поповићем око превода Шек спи ра, један од по
сљедњих већих есејистичкополе мичких текстова Л. Костића. 
На изложби је писаћи сто, поручен у Бечу код мај стора Тајнбера, сто 
који му је донио много невоља! (постављен у кухињу, умјесто у радну 
собу)!
Приређује лукулске гозбе. 
Радивој Симоновић свједочи да је у Сомбору "био доконан", да је од
лазио на парастосе и погребе; краља Милана је испратио до врха Бан
стола (оног истог кра ља због кога је морао бјежати из Београда и по
водом кога је смислио појам "миланизам")! И кад се није слагао с по
литиком и идејама, знао је бити близак у важним околностима живо
та. 
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Благо нама, Србо, вељу ти опета, 
наше царство није од овог свијета. (Подвукао Д. 

Иванић) 
То да наше царство није од овог свијета једна је 

од симболичких назнака књижевне судбине Лазе Ко сти
ћа: врата тог другог царства отварала су се поступним от 
кривањем и вредновањем његове велике заоставштине. 
Тек се тада видјело да је био многошта што се у ње гово 
вријеме могло бити (у дјетињству је у разговору с једним 
кућним пријатељем пожелио да буде цар, па и Бог Сава
от): љубимац своје генерације и млађих генера ција, лир
ски и драмски пјесник, приповједач, есејиста, боем, ка
ламбурист, позоришни и књижевни критичар, по некад и 
глумац, естетичар, филозоф, преводилац, новинар, уред
ник, истакнути политичар у Милетићевој Срп ској народ
ној слободоумној странци и у Либералној стран ци Јована 
Ристића, средњошколски професор (настојао је да поста
не универзитетски професор у Загребу и у Београду, уза
луд), српски посланик у Петрограду; умало да буде и гра
доначелник Бара… 

Упркос таквом расипању снага и многоврсности та
лента, обнављао је слику бисера и шкољке, језгра и љу
ске, срца и љуштике – по којима се препознаје у свему 
што је радио. То је идеја која се остварује одређеном тех
ником, а потом се проширује на слику свијета, естетику, 
језик, градњу пјесничких слика и структуру стиха: укр-
штај, овапућивање мисли и овамишљавање пути. Ко
стић је један од ријетких наших пјесника који је пружао 
читаоцу расковник за отварање смисла своје поезије. То 
није без ризика, јер ерупција сликовитости и језичког 
твораштва непрестано држи у интелектуалној и у емо
тив ној напетости, те није увијек јасно да ли ће се и тим 
расковником доћи до смисла. 

Подређујући исказ овом основном начелу (независ
но од жанра), Костић, међутим, избјегава језичку, рето
ричкостилску, морфолошку и смисаону монотонију. Ко
ли ко је језик његових дјела резултат промишљене из
бирљивости, искључивости (рецимо, из Вуковог рјечника 
је узимао најмање обичне или најмање учестале ријечи), 
великог брушења, односно велике енергије ковања, ста
рим коријенима додајући неочекиване суфиксе, префик
се, инфиксе – он се не лишава свакодневног, чак триви
јалног смисла ни у најсуптилнијим творевинама ("Santa 
Maria della Salute": "две се у мени побише силе", "у нас је 
све к'о у мужа и жене"…). Та нехајност, препознатљива у 
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спајању говорног, журналистичког и лирског стила, оп
ста јала је независно од доба настајања Костићевих дјела. 

Кад се упореди са својим великим врсницима у 
српској књижевности (Јакшићем и Змајем), лако се уоча
ва колико је сложенија стваралачка личност. (Нећу рећи 
да је већи од њих у ономе у чему су они велики!) 

Изузетно образован, знајући најважније живе и кла
сичне европске језике, поред оригиналног стваралаштва 
рано преводи с грчког (Илијада), њемачког (Хајне) и ен
глеског (Шекспир, БулверЛитон).

У домаћој књижевној традицији преусмјерава посто
јеће књижевне облике, налази нове теме, руши жанров
ске конвенције, језичке и версификацијске стандарде. 

Шекспир му je остао двострук изазов: да на домаћој 
грађи створи трагедију у духу његових дјела и да та дје
ла преведе конгенијално на српски. Стручна критика је, 
нарочито током друге половине 20. вијека, неке од Кости
ћевих превода уврстила међу најљепше и најбоље прево
де енглеског драматичара. 

У почецима превођења Шекспирових дјела трага 
за метричким облицима који одударају од трохејске тра
диције стиха народне поезије те у умјетничком стиху 
одомаћује јамб. (Кажемо одомаћује, јер је јампски стих 
већ од Саве Мркаља, Лукијана Мушицког и Бранка Ради
чевића у нашој поезији, али Костић њиме наглашава по
лемички отпор трохејској интонацији и трохејској доми
нанти у српској поезији 60их година.) 

Главна Костићева дјела, међу њима трагедија Мак
сим Црнојевић (1866), с грађом из познате пјесме Старца 
Милије, обједињују умјетничке тежње младог писца: да 
"вековиту јабуку… народног песништва" накалеми стра
ним, класичним и европским "каламцима" и да у "укр
штају супротности" пронађе темељ естетског савршен
ства. У том духу (у "укрштају супротности") градиће ве
личанствену хармонију и симетрију својих најбољих дје
ла: она пo артифицијелности форме и вишеструкости 
пре плета смисла и звука немају премца у српском пјес
ништву. 

У доба ерупције свог лирског вулкана (60их годи
на) његове пјесме по форми, стиху, жанру, тематици знају 
бити далеко једна од друге, као да су од различитих ау
тора, али ко зна Костића, не би се двоумио о њиховом 
ауторству: мисао и слику повезују симболичкоалего
рична значења, а оно што дословно пише води на још 
један смисаони излаз! Готово као у једном даху настају, 
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једна за другом, класичне творевине младог пјесника: 
прозрачнозагонетни аутопоетички лирски медаљон "Ме
ђу јавом и мед сном"; бајколикобаладни "Минадир" (с 
не обичним укрштањем среће и смрти јунака); "Спомен 
на Руварца", готово трактат, метрички на граници сло
бодног стиха, с мисаоним интензитетом и иронично гро 
тескним комплексима, без премца у српском пјес ни
штву. 

Тих година, играјући се жанровским конвенцијама, 
Костић своје поеме назива студијама, или драмама без 
дијалога. Прве деценије свога стваралаштва Костић је у 
некој врсти радикалне побуне: уводи јамб, ствара тра
гедију на грађи народне поезије, улази у пародичноале
горијски дијалог са класичним и библијским предањима 
и дјелима, или те мотиве преобликује у поеме ("Самсон 
и Делила"); оваплоћује у пјесмама своју поетику ("Међу 
ја вом и мед сном", 1863, "Беседа", алегоријска драма без 
ди  јалога, 1864); уводи у пјесничку расправу савремене спо 
рове између материјалистичких учења и религиозних 
вјеровања ("Спомен на Руварца"); алегоризује политичке 
идеје и идеале ослобођења српског народа ("Јадрански 
Прометеј", 1870). Касније ће претежно писати пригодне, 
дијелом сатиричне пјесме, често у полемици са традици
оналним вредновањима, до "Santa Maria della Salute" (1909), 
врхунске пјесничке синтезе живота и поезије. 

Независно од жанра и облика (стих, проза, драма, 
чланак), то је доба ерупције слике, метафоре, алегорије, 
игре ријечима, и истовремено постојане дисциплине у на
дилажењу аутобиографске интимизације и типизираних 
слика, чему су били склони и највећи међу романтичари
ма. У српску романтичарску поезију уноси мисаону енер
гију потиснуту с одласком класициста и пјесника објек
тивне лирике; обнавља неологистичку (С. Милутиновић 
Сарајлија, Ђ. Марковић Кодер) и реторичку традицију (але
горија, персонификација, контраст, звучне игре), а срп
ском пјесничком језику даје раскошне метричкорит мич
ке импулсе, актуелизује библијске и класичне мотиве 
("Минадир", "Самсон и Далила", "Јадрански Прометеј", "Про
метеј"), непрестано отворен према хришћанској, модерној 
европској и српској традицији (Дамаскин, Шекспир, Сер
вантес, Бранко Радичевић, Јован Јовановић Змај, Ђура Јак
шић, Војислав Илић). 

Истраживања током друге половине 20. вијека (М. 
Лесковац и др.) oткрила су обиман новинарски опус Ла
зе Костића, често настајао у борби за голу егзистенцију. 
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Радио је на свим новинарским врстама: вијести, извје
штаји, уводници, чланци, коментари, фељтони, по лемике; 
уређивао је Српску независност и Глас Црногорца, сара
ђи вао у познатим европским листовима (бечким, пра ш
ким, петроградским, париским, берлинским, пештанским 
и другим). Почео је у Србском дневнику Ј. Ђорђевића 
(1860), редовније од 1863. и остао у новинарским посло
вима до 1903. године. 

Посебно мјесто у средишњем периоду Костићевог 
живота заузимају естетичке, филозофске и књижевно
критичке расправе. У њима je наступао као непомирљив 
противник утилитарне естетике и тенденциозне књи
жевности (Николај Чернишевски, Светозар Марковић), 
мада сe отворио према еволуционистичким учењима и 
модерним природнонаучним дисциплинама, а често и 
сам писао тенденциозна и пригодна дјела. Највиши сте
пен ови су радови добили у студијама Основа лепоте у 
свету с особитим обзиром на српске народне песме 
(1880) и Основно начело: критички увод у општу фило
зофију (1884); истовремено су ове студије естетичкофи
лозофска подлога Костићевог схватања сопствене пјес
ничке праксе и природе умјетничког дјела уопште. 

Ослобађајући у огледима о књижевним дјелима сво
ја тумачења позитивистичке и филолошке сувоће, пара
фраза садржаја, испољио је ингениозан аналитички дар, 
посебно у расправама о народним пјесмама и књи жевним 
остварењима уопште: нико као он до тада, a једва и кас
није, да je имао такво чуло за форму, за архитектонику 
дјела и њен однос према смислу, за ријеч и за цјелину 
("О јунацима и женама", "Женске главе српских народних 
песама"). Јавну славу му је донијело предавање у бечком 
На учном клубу "О женским карак терима у српској народ
ној поезији" (1877), гдје су му мјера била само највећа 
свјетска дјела, а мотив – одбрана српског народа од але и 
вране, кад је, током српскотурског рата, почело да се на
пада све што је српско. Сличну снагу разумијевања књи
жев не традиције испољио је и у чланцима и студијама о 
В. Шекспиру (Ромео и Јулија, Хамлет), Илијади, Б. Ради
чевићу ("Гете и његова народна свијест"), Ђури Јакшићу 
(у приказу представе Јелисавета кнегиња црногорска), 
или о Лази Лазаревићу и С. Матавуљу (у некролошким члан
цима), укључујући и тумачења сопствених дјела. Књига 
о Змају и његовој поезији (1902), посљедње засебно об
јављено Костићево крупно дјело из области критике и 
есејистике, озлоједила je савременике, не због ауторове 
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нескривене критичности према славном пјеснику или 
осуде његовог политичког ангажовања и страначке пое
зије, колико због јавног иступа (говор у Матици српској) 
и ироничног односа према личности пјесника. Доскочица, 
како je змај (по литичка и сатирична поезија) прогутао 
славуја (пјесников лирски дар), данас се схвата у свој 
про тивурјечности и противуположености различитих по
е тика, a Костићева књига као једна од најбољих, најсло
женијих и жанровски крајње отворених расправа о дјелу 
и животу једног пјесника. Касније ће бити оцијењена као 
"ремекдело критичке прозе" (М. Кашанин) и "јединствен 
пример књи жевне ерудиције, критичке инвентивности и 
бриљант ности мисли и израза" (Д. Живковић). 

Налазећи да је начело укрштаја у основи космоса, 
Костић је дошао до вишеструке хомологије: између наче
ла космичког устројства, начела градње своје поезије и 
духовности српског народа оличене у народној поезији! 
По свему, међутим, изгледа да је пут ка тој мисли био 
уграђен у само биће, у духовну душу и умни огањ Лазе 
Костића, како је писала Аница Савић Ребац, прије него 
што је та начела формулисао: као у оној лијепој пјесмици, 
такође сомборској, "Гђици Зори В. у споменицу", с љуп
ким и необичним сликама ("чедо росе и сунчева зрака", 
"ја те љубљах пре твога почела"). У духу свога предо ча
вања хармоније као склопљене симетрије (>>), а симе-
трије – као расклопљене хармоније (><), он се у својим 
пјесничким сликама често кретао ка језгру и љусци, би-
серу и шкољци, срцу и љуштици, или је једну слику 
склапао и расклапао у опречан смисао, као у пјесми ци 
"Саб ља и круна", која је тако озлоједила Љубомира Неди
ћа: 

Шта ме сеца
 са месеца?

Ил' та турска сабља жута,
што још није препукнута?
Ил' је обруч круне свете
започете, недочете,

што ме сеца
са месеца? 

Једна те иста слика, једна оптичка чињеница, укр
шта два смисла (турска сабља и сила, српско ослобођење 
и уједињење), наговјештавајући неспокој српског омла
динца 60их година 19. вијека. Слично је са сликом срп
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ске заставе на новосадском магистрату, пошто је забрање
но да се истиче ("Заставо моја, заставо тројна,/ свијено 
срце народа бојна,/ зар већ у твојим бојама спава/ црвена 
крвца и крвца плава?"). 

Млади Костић је, у духу разградње доминантих ка
нона, почео да испитује и доводи у сумњу (травестира 
заправо) први гријех, понашање Бога и Ђавола ("проби
тачнији" од Бога, јер је навео Еву на гријех), улазећи у 
дијалог с библијском тра дицијом и увлачећи у своје ди
јалоге све актере те тра диције, Бога, Ђавола, Адама; та
кође ће представити зе маљ ску куглу као борбу сјевера 
и југа, а екватор као мјесто помирења: "На екватору сто ји 
магнетова иглица равно, мирно, неврдимице" (подвукао 
Д. И.), дода јући, никада лишен идеје о супротности: "У 
томе је наша прамајка земља представница свега живо
та што га има на њојзи: мир усред борбе, армонија у ди с
армонији".

Кад је оцјењивао друга пјесничка и умјетничка 
дјела, он је издвајао: растапање међа смрти и живота, 
грљење хладноће и топлоте (у Ђулићима увеоцима), или 
сусрет Христовог јеванђеља (које долази из књига у срца) 
и народног јеванђеља, које долази из срца у књиге. 

Лаза Костић је мјерио свјетским и космичким мје
рама: свјетска ружа поезије, мајка спасења свијета (бого
родица), славуј свјетске руже; осјећање хармоније сфера 
као склада у свемиру, али и као великог сукоба алфе 
(ума) и омеге (трбуха, блата); народне пјесме наспрам Бо
жанствене комедије, Јеванђеља, Пјесме над пјесмама. 

*
Има у Костићевој прози ("Мученица") један призор 

уживања у љепотама вечерњег хоризонта над Будимом, 
прије него што ће младић поћи до своје дјевојке. На при
мједбу или могуће питање: "Доликује л' то жестоком љу
бавнику?", одговара се: "Зар онај не ужива у вину … који 
слади пре него што ће окусити?" Та би параболична сли
ка могла бити у сржи Костићеве стваралачке природе и 
његове поетике: суспрезање задовољства, одлагање за до
вољства у тексту, одлагање коначног смисла слике. У 
једном допису Застави Костић је описивао двије врсте 
духовних радника, једне који раде ковином, а друге који 
раде драгим каменом или кристалима. Ковач мора бити 
"журан, мора ковати умно злато, гвожђе ли, док је вруће", 
док ови који раде драгим каменом/кристалима не журе: "Ја 
сам један од отих". Касније ће у књизи о Змају то поно
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вити у новим сликамаатрибутима: "хладноков", "студен
клеп". Од  лага ње завршетка, одсуство журбе, преноси се 
и у пјесничке слике, било да се преображавају, било да 
се заустављају у градњи смисла и циљају на другостепе
ни, каснији или директно премјештени (фигуративни) сми
сао. У свему што пише, Костић тако ради. 

Један од мотива за овакав однос према језику био 
је у одбацивању епигонства, афирмацији иновације и, 
посебно, стапања/калемљења међусобно удаљених фено
мена, појмова и ријечи. Своја познија филозофска и есте
тичка начела изводио је из властите књижевне праксе, 
готово до неке врсте закона пјесничког стварања. Пјесник 
је, као што се зна, почео преводити Илијаду стихом еп
ског десетерца, али већ у том преводу има ријечи које се 
могу наћи само на скровитим мјестима Вуковог Рјечника, 
којег очито од младих дана није испуштао из руку, тра
гајући и у њему за ријеткостима… Тако ће се наићи на 
стих "по бродових и по саврндацих". Годину дана касније, 
1859, пјесма "Полажници" већ смјењује директни смисао 
синестезијом/анфиболијом (топити водом: топити мили
нама). У пјесми "Под прозором" разгра навање фигура
тивности је врло широко: млад мјесец=вијенац, затворен 
про зор=крст, путир=срце, вино=крв, љубавни завет=све
та тајна. Сличним поступком биће испјеване и друге пје
сме тих година ("Снио сам те…"). Или "Наискап": ус
та=чаша, тек сркно – "пијан пао на те груди". "Љубавни 
двори" врве од слика ове врсте: темељ, стубови, зидови, 
сводови, прозори, бојадисање, покривач, башта, пожар – 
попаљени двори… И пјесма "Што ми вене…" оперише 
слич ним сликама: очи=двери, лице=ико ностас, путир, 
сузе="од две мајке два младенца". У другим пјесмама иде 
ка моделима митова постања (у пјесми "Срем и Бачка": o 
некадашњој љубави у именовању жетве и брања, па "зло
бан Дунаве" ("кад је пуст међу нас пано/ ко ледени нож?"). 
Персонификација обухвата реалне географске појмове и 
односе, само им даје контекст саучесника у емотивним, ан
тропоморфним везама као што су љубав и завист/мржња. 
Костић је у својој књижевној радионици стварао у непре
станом међудејству синонимије и хомонимија: један сми
сао има више имена, а једно име (склоп знакова) више 
смислова. Костић ће ово језичко својство издвојити из 
опште дијахроне перспективе (он није потрагуша, епи
гон) и донијети у актуелно језичко стање сопственог тек
ста. 
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Костић одустаје од мртвих, истрошених, општих 
фразеолошких метафора. То је реторичкостилски разлаз 
и са традицијом и са савременицима, с којима је остао, 
међутим, добрим дијелом на тематском и идејном плану 
(теме љубави, родољубља, српства). Једна од невоља у 
историји рецепције Костићевог дјела је што су његови 
критичари из периода протомодерне или модерне (Недић, 
Скерлић, Богдан Поповић) метафорички смисао (дискурс 
тропа) замјењивали/критиковали тако што су текст пје сме 
читали као да би била проза, намећући му дословни сми
сао који заправо не постоји јер није текстуализован. Не 
чуди толико Недић, филозоф и логичар, колико књи жев
ни критичари у ужем смислу те ријечи. Ако се у ту маче
њу претпостави такав смисао, он је само прва степеница 
у разумијевању метафоричког смисла: тумач уважава оп
шта значења именица мјесец, сабља, круна, па чак и гла
голског облика "сеца" ("Шта ме сеца"), али не смије оста
ти на њима, јер је и пјесник створио нови степен смисла 
поменутих или других ријечи. 

Побуна устаљених означавања наћи ће се у теме
љима Костићеве филозофскоестетичке теорије – у по
везивању степена укрштања са степеном вриједности. 
Ко лико је касније, у својим филозофским списима, укр
штај прогласио основним начелом духа и материје ("вен
чање, апотеоза васеленског начела"), у пјесничким дјели 
ма га је проводио већ од 1860. године, у укрштајима си
нонимије и хомонимије, звука и значења, етимолошких 
фи гура и кованица, именице, при дјева, гла гола (да даље 
не набрајамо), спреман касније да њиме, сад већ као ко
муникативним процесом, опише и генезу својих обим
них филозофскоестетичких списа: "Супротице и укр
штаји, што сам их ја произвео својим радом у другима, 
развили су до краја укрштајну мисао у мени". 
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хорхе букај

љубав је слепа 
и лудост је увек прати

Кажу да су се једном на Земљи окупила сва људска 
осећања и особине. Кад је Досада по трећи пут зевнула, 
Лудост, луда као и увек, предложи:

– Хајде да се играмо жмурке!
Радозналост радознало подиже обрву, а Љубопитљи

вост, не могавши се суздржати, упита:
– Жмурке? А шта је то?
– То је једна игра – објасни Лудост – у којој ја заж

мурим и почнем да бројим од један до милион док се ви 
сакривате, и када избројим до краја, први кога од вас на
ђем заузеће моје место и наставити игру.

Ентузијазам је заиграо, а Еуфорија му се придружи
ла. Радост је толико скакутала да је на крају убедила 
Колебљивост, па чак и Апатију коју никада ништа није 
занимало. Али нису сви желели да учествују. Истина се 
радије није хтела сакрити. А и зашто би кад је на крају 
увек нађу. Охолост је сматрала да је та игра веома глупа, 
а у суштини јој је сметало то што идеја није била њена. 
Туга и Жалост су једино могле плакати, а Кукавичлук ни
је желео да ризикује.

– Један, два, три… – поче Лудост да броји.
Прва се сакрила Лењост, која је као и увек посуста

ла код првог камена на путу. Вера се попела на небо, а За
вист се сакрила у сенци Успеха који се сопственим сна
гама попео на врх највишег дрвета. Великодушност се 
скоро није стигла сакрити јер јој се свако место које је 
нашла чинило дивно за неког од њених при ја теља: би
стро језеро – идеално за Лепоту, пукотина у др ве ту – 
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са вршено за Стидљивост, лет лептира – најбоље за Чул
ност, налет ветра – одлично за Слободу, а за Страх је 
про нашла један дубок и таман бунар. На крају се сакри
ла у зраку Сунца. Себичност је, пак, одмах нашла је д но 
вр ло добро место, прозрачно и удобно, али искључиво за 
се бе. Бес је потражио снажну олују да се сакрије међу 
њеним муњама. Лаж се сакрила на дну океана. Није ис
тина, заправо се сакрила иза дуге, а Страст и Жудња у 
сре дишту вулкана. Заборав… заборавих где се сакрио, 
али није ни важно.

Кад је Лудост избројала 999.999, Љубав још увек ни
је била нашла где да се сакрије пошто је све било заузе
то. Тад угледа један ружичњак и, задивљена, одлучи да се 
сакрије међу његовим цветовима.

– Милион – изброја Лудост и крену у потрагу. 
Прва се појавила Лењост, на само три ко рака иза јед

ног камена. Затим се зачула Вера како на небу расправља 
са Богом о теологији, а Страст и Жудња су се осетиле у 
подрхтавању вулкана. Случајно је пронашла Завист и, 
наравно, тако могла закључити где је Успех. Се бичност 
није морала ни тражити. Она је сама искочила из свог 
скровишта за које се испоставило да је оси њак.

Од толиког ходања је ожеднела и, пришавши језеру, 
открила је Лепоту. Лакше је пронашла Колебљивост која 
је седела на огради још увек неодлучна са које стране да 
се сакрије. Идући тако, пронашла их је све: Надареност у 
свежој трави, Забринутост у тамној пећини, Лаж иза ду
ге. Није истина, пошто је била на дну океана. Пронашла 
је чак и Заборав који је већ био заборавио да се иг рају 
жмурке, једино Љубави није нигде било. Лудост ју је тра
жила иза сваког дрвета, у сваком потоку на планети, на 
врховима планина, и када је већ хтела одустати, угледа 
ружичњак и руже. Узе једну мотку и поче разгртати гра
не кад се одједном зачу болан узвик. Ружино трње је по
вредило очи Љубави. Лудост није знала како да јој се из
вини, плакала је, преклињала, молила за оп роштај и на 
крају обећала да ће јој бити водич.

Откако су се на Земљи први пут играле жмур ке, Љу
бав је слепа и Лудост је увек прати.

Превела са шпанског:
Александра Коларић
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Белешка о аутору 

Хорхе Букај (Jorge Bucay) је аргентински писац и психо
драмски и гешталт терапеут. Рођен је 1949. године у Буенос Ајресу. 
Године 1973. завршио је медицину и специјализовао се за ментална 
обољења. Током каријере бавио се разним пословима: био је трго
вачки путник, агент осигурања, таксиста, кловн, магационер, педа
гог, глумац, дежурни лекар, дечји забављач, сарадник на радију, 
во дитељ на телевизији и психотерапеут за одрасле и парове. Тре
нутно се бави занимањем које он назива професионална помоћ. 
Учествује на научним конференцијама у свету и пише књиге, које 
сматра терапеутским средством. Објавио је више дела: Писма за 
Клаудију (1989), Приче за Демијана (1994, 1998), Приче за раз
мишљање (1997), Од самопоштовања до себичности (1999), Во
ле ти се отворених очију (2000), Да ти испричам (2002), Игра 
прича (2004), Рачунај на мене (2006), Мит о богињи среће (2006), 
Кандидат (2006), Двадесет корака напред (2007), Игра двадесет 
корака (2008), Три питања (2008), Оковани слон (2008), Наставити 
без тебе (2009). Објавио је и серијску публикацију Мапе пута коју 
сачињавају пет књига: Пут самопоуздања (2000), Пут сусрета 
(2001), Пут суза (2001), Пут среће (2002) и Пут духовности (2010). 
Његова дела постала су бестселери у Мексику, Уругвају, Чилеу, 
Костарики, Венецуели, Порторику и Шпанији, и преведена су на 
седамнаест језика. Тренутно је уредник психолошког часописа 
Здрав дух (Меnte Ѕаnа).

А. Коларић
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петар жарков

песме

КАД ШКРИПНУ СЕНКА

Испод старог
Згаришта
Кроз решетку
Времена
Скамењен иконостас 
У белој тишини

И као зарђао мозаик
У надошло време
Квадратних мисли
Удисах прашину
Изгубљеног корака 
Што шкрипну у густу сенку

НА МОСТИЋУ

Изиђох
Из дубине ноћи
При пуном сретању
Плавог истока
У све мртви
Бели простор

Само понегде
Покрај мостића
У делић
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Клизавог погледа
По стрњици
У прах стрчи
Репродукција
Устајалог трага
Назубљеног
Црвеног југа.

ИМПРОВИЗОВАН ЛАЈТМОТИВ

Са импровизоване 
Позорнице
Мочварног града
Старац и дете
У лајтмотив
Зелене копрене

Квргавим
Ђавољим штапом
Хладним
Импозантним очима
Невиђени гости
Гледају прозаично
У надгробна црна слова
У кап обојене
Ноћне мрље

Под позадином
Неподношљиво
Избледео лик
Оплетен
Светлосним кругом
Дуж угљенисаног зида

ЛИНЕАРНА МЕТАФОРА

При погледу 
Низ дубине равнице
У леденој
Кристалној киши
С грчем на лицу
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Дотичем 
Линеарну метафору

И тада
Са имагинарне
Границе ума
Похлепна орлушина
У три корака 
Дозива СМРТ 
У реинкарнацији 
Просутог сунца

МАНАСТИРСКА ТИШИНА

Кроз окно
Манастирске тишине
И пукотине
Каменог стола
Црвена
Сунчева нит
Узјаха зид

У акустичној
Застакљеној позадини
У облику
Смрзнутог лика
За трен
Нестаде фигура
У одсјај
Птичјег вида

ПРОБУЂЕН ИЗ СНА

Негде при дну 
И кретању 
Кроз црни сокак 
Гласник демона 
Утоли душу 
У мртву белину
Костију
Искривљеног 
Огледала
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У пределу
Необликоване мисли 
Слутњом и немо
Голи зидови
Осећају шаке
У ноћ празну
Пуну плавичастог
Дима

УСНУЛОМ БЕЗДУШНОШЋУ

Однекуд
Пред вратима
Чудовишан сплет
Раздробљеног трага

У имагинарни 
Простор
Напуштени ветар
Избрише речи
У закучаст
Златан траг
Што утону
У прљавштини прозора

А онда
Из црног сна
Из оквира зида
Грч осмеха
Одјекну у празној соби

ЈЕСЕН У ПРОЗОРУ

У изломљеној
Оргији тишине
Погрбљена
Бела ноћ
Са четврт
Ископнелог осмеха

Збуњен блатом
Око себе
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И жељом сванућа
Кроз косу проструји
Глуво приградско доба
Што избија из таме
Зарђалог гвожђа

Влажним траговима
Разгрћем
Одбачену мисао
Изгубљену
У муљу времена

ФОСФОРЕСЦЕНТНА ТАЧКА

У коцкама
Тамне дубине
Старог сна
Угравирао се осмех
Давног погледа

Између два прозора
Осушена охлађена
Фосфоресцентна тачка
Истерује пламен
Невидљиве црте

А град као гробље
Боје неокреченог зида
Усечено у претпоноћан
Пусти крст
Што се претапа у
Мрежњачи ока
Нацртаног осмеха
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dušan pajin

u kovitlacu vremena

KAFANA NA PILAMA

U sećanju mi se javlja bašta kafane na Pilama, u Du
brovniku, u letnje veče, sa svetlima, gužvom na autobuskoj 
stanici i muzikom iz bašte, koja se bori sa žagorom ljudi i bu
kom saobraćaja. Sećam se da sam tamo bio u leto 1985. sa 
ženom i sinom i pričao im – sa setom – kako pamtim da sam 
tu bio 1955. sa pokojnim roditeljima i da sam bio veoma sre
ćan.

Sada, 1995, oba događaja se pojavljuju u sećanju, u ve
zi sa istim mestom, u razmaku od 30 godina, pri čemu me od 
prvog deli 40, a od drugog 10 godina. Ali, sada mi je seta ud
vostručena, jer se i drugog boravka sećam sa nostalgijom. 

A onda, odjednom, kao da bivam zahvaćen nekom olu
jom, nekim kovitlacem vremena. Shvatam da bih tako mogao 
u mašti pomerati unazad to vraćanje na Pile, sve do vremena 
Ruđera Boškovića, ili da bih ga mogao pomicati ka nekom 
budućem miru i zalečenim ranama, nekom drugom životu, u 
kome će neki dečak u letnje veče sedeti sa roditeljima u bašti 
na Pilama i slušati muziku – "kao da nikad ništa nije bilo", 
kako reče Jovan Dučić na kraju svoje pesme "Dubrovački ma
drigal", kojoj sam se puno puta vraćao, a prvi put sam je či
tao 50ih godina 20. veka, u zbirci njegovih pesama u maloj 
očevoj biblioteci. 

Moje srce, koje sam do maločas osećao kao nekakvu 
krvavu razvalinu, jer se u njemu skupljao jad zbog sukoba na 
prostorima Jugoslavije u poslednjih pet godina, sada je bilo 
jedno vreme nekako utešeno i olakšano, kao da mi je spao 
kamen sa srca. Kao da sam bio obasjan nekom blagošću, ili 
milošću, za koju ne znam otkuda dolazi. 



87 Dometi

A prvi put sam bio tako obasjan u Dubrovniku 1955, 
kad sam jedne večeri, sedeći u parku preko puta Lovrijenca, 
posmatrao zalazak sunca nad morem. Tada sam dao zavet da 
ću za tim sjajem tragati celog života, dok ne budem mogao ne
kako da ga pokažem ili prenesem i drugim ljudima. 

(Zapisano 2. aprila 1995.)

POST SCRIPTUM, 2008.

Ostaje mi da se pitam šta bi se sada dogodilo kad bih 
bio u prilici da ponovo odem u taj park u Dubrovniku (park 
se zove Gradac), da li bi mi se dogodilo ono što Dučić opisu
je u "Suncu", da li bih sada video i doživeo onaj sjaj, koji 
pamtim iz 1955, tek kad bih zatvorio oči.

"Sve je tamo bilo kao i pre. Ali on nije više bio onaj is ti. I 
nije mogao da pozna te sunčane obale… Bolno, on zatvo ri oči i 
pogleda u sebe. I gle, tamo on vide sve onako kao što je bilo nekad 
 nepregledne obale sa drvećem i senkama, koje su išle do kraja 
sveta, blede statue u kojima je uzrujano strujila bela krv strašću i 
zanosom i jedno ogromno sunce koje je izgledalo veće nego sve
mir… i pozlaćivalo sve kuda je palo" (Jovan Dučić: "Sunce", u ci
klusu Plave legende, Stihovi i proza, Svjetlost, Sarajevo, 1952, str. 
171).

Jedna od mojih fascinacija u pesmi "Dubrovački ma
drigal" bili su stihovi:

S radošću na licu minućemo salu, 
Kao da nikada ništa bilo nije! 
Naime, posle nekih nevolja tokom ranih godina, uvek 

bih bio iznova opčinjen tom mogućnošću života da se opora
vi od različitih udara i da iznova oseti punu (neokrnjenu) ra
dost kao da nikada ništa bilo nije. Za mene je to dugo imalo 
samo individualni značaj (tj. ticalo se oporavka u ravni nevo
lja u ličnom životu – ozdravljenje posle teške bolesti), a tek u 
kasnijim godinama se vezivalo i za one preplete događaja ši
rih razmera i okolnosti ličnog života, kao što je bio period 
1991–1999. 

Tek kasnije sam shvatio i saznao da taj iskaz može da 
ima približno tri ravni značenja. Prva je individualna, koju 
sugeriše i navedeni Dučićev stih, tj. kad se dvoje posvađaju 
za neko vreme, a onda pomire i (u valsu) obnove vezu i svoje 
radosti, "kao da nikada ništa bilo nije"; ili puno ozdravljenje 
posle neke teške bolesti. Druga ravan je opštija, a može se od
nositi na uspostavljanje normalnih prilika i uslova, posle ne
ke velike nevolje, kao što su ratovi, ili zemljotresi (Dubrov
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nik je bio pogođen razornim zemljotresom, 1667). Treća ra
van je najobuhvatnija jer se odnosi na totalitet vremena sveta, 
tj. ponovno uspostavljanje polaznog neiskvarenog stanja i vre
mena (polazne punoće i čistote zlatnog doba), posle cele isto
rije zemlje i čoveka. Ovo treće saznanje je bilo poznato u 
gnostičkoj tradiciji kao "obnavljanje celovitosti" (restitutio ad 
integrum) na kraju vremena i sveta. 

Osim ovoga, za mene je bila zanimljiva u navedenoj pe
smi i zgoda koju Dučić opisuje ovako:

I napisaću vam, hitro, k'o od šale, 
Jedan tužan sonet na vašu lepezu.
Nekih 40 godina pošto sam čitao ove stihove, na svoje 

iznenađenje sam saznao da je u Kini (negde od 12. veka nao
vamo) postojala umetnička praksa slikanja jednostavne slike 
na jednoj strani lepeze i ispisivanje prigodne pesme na drugoj 
strani lepeze. Reč je o jednodelnoj ovalnoj lepezi, sa drškom, 
za razliku od lepeze koja se "lepezasto" otvarala i koja je na 
Zapad takođe prenesena iz Kine tokom renesanse, a svila i 
velur još ranije. 

KRUGOVI I GLASOVI TIŠINE

Zbornik Panorama savremenih ideja, koji je 1956. sa
stavio Gaetan Pikon, objavljen je kod nas u prevodu, u bibli
oteci "Karijatide" (Beograd, Kosmos) 1960. godine. Tu knji
gu sam 1960. godine pozajmio iz Gradske biblioteke i čitao 
celo leto, praveći beleške i vadeći citate. Jedan od citata – ko
ji su me opčinili – bio je iz knjige Andre Malroa (1901–1976), 
objavljene 1951, koja je imala čudan naslov: Glasovi tišine 
(Les Voix du silence, Paris, Gallimard).

Citat je glasio ovako: 
"Niče je pisao da bi nam pred jednom rascvetalom li

vadom uproleće, bilo nepodnošljivo osećanje da je celokupno 
čovečanstvo samo jedna takva bujnost, koju je stvorila neka 
slepa sila nizašta, ako bismo shvatili šta to zaista znači. 
Možda. Ja sam video malajski okean izvezdan fosforescen
tnim meduzama toliko daleko koliko je noć dopuštala po
gledu da zaroni u zaliv, zatim kako ustreptala maglina svi
taca koji su pokrivali padine do ivica šuma isčezava malo 
pomalo u velikom brisanju zore – ako je sudbina čovečan
stva isto tako zaludna kao što je bila ova osuđena svetlost… 
žalosno izgleda usud čoveka čiji malobrojni dani završava
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ju u crnoj noći ništavila. I mada čovečanstvo možda malo 
znači u poretku stvari, upravo te slabe ljudske ruke (…) uo
bličuju predstave čija udaljenost ili bliskost podjednako sve
doče o dostojanstvu Čoveka. (…) Možda zaista izgleda sla
bašno to nadživljavanje njegovih dela koja ne traju ni toliko 
da vide kako umire svetlost zvezda koje su već umrle! Ali si
gurno nije manje nemoćno ni ono ništavilo čija smo mi žr
tva, ako sve te hiljade godina, naslagane povrh njegovog pra
ha, nisu u stanju da utišaju glas velikog umetnika koji poči
va u svom sanduku. (…) Ima lepote u misli da ova životinja 
koja zna da mora umreti, otrže od ironičnog sjaja maglina 
muziku sfera i šalje je vekovima koji slede, darujući im još 
nepoznate poruke. (…) A ruka, čije podrhtavanje u tami po
smatraju nezapamćena razdoblja, treperi jednom od najuz
višenijih tajni, koja je ipak nesumnjivo svedočanstvo o sna
zi i slavi – biti Čovekom" (Pikon, str. 5745).

Poželeo sam da pročitam tu Malroovu knjigu, iz koje je 
bio ovaj citat, ali sam se podsetio da je moj francuski, koji 
sam učio kad sam imao 78 godina, posle deset godina dosta 
oslabio, jer sam se u međuvremenu služio engleskim i učio 
nemački. Stoga sam rekao sebi da ću pokušati u nekom budu
ćem vremenu da nađem engleski prevod ove knjige. Ali mi 
nije uspelo. 

Zatim sam se – 36 godina kasnije – u leto 1996. našao 
u Tajpeju, na Tajvanu, gde sam imao izložbu svojih slika u 
jednoj velikoj galeriji, i ta izložba se i danas može videti na 
mojoj internet stranici – http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~pajin/
exhibit/index.html

Pošto sam imao i nešto slobodnog vremena, posetio sam 
i njihovu Nacionalnu biblioteku, gde je bio i velik broj knjiga 
na engleskom. U jednom trenutku sam se setio moje davnaš
nje želje i proverio šta se tu može naći od Malroa na engle
skom. Na moje iznenađenje ispostavilo se da imaju englesko 
izdanje te Malroove knjige (The Voices of Silence, Princeton: 
Univ. Press, 1978), pa sam je naručio reversom. Ali, kad je 
knji ga stigla, video sam da ima oko 600 str. i da neću moći 
da je (pro)čitam za ovih par dana u Tajpeju koji su mi preo
stali. Međutim, pošto je postojala mogućnost da je kseroksi
ram, pa kopiju ponesem (zajedno sa još nekim knjigama koje 
sam takođe kopirao), odlučio sam se za to i trebalo mi je pre
ko dva sata rada na kopiraparatu (kopiranje je prepušteno sa
mom čitaocu) da to izvedem. Ipak, konačno sam mogao to 
poneti u Beograd (jedino sam žalio što su mnogobrojne cr
nobele reprodukcije različitih likovnih dela, koje je Malro uk
ljučio u knjigu, ispale u kopirvarijanti oskudne). 

Kad sam stigao u Beograd, dao sam se na čitanje čude
sne knjige, koja mi je sad otkrila mnogo toga što nisam mo
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gao da naslutim iz onog citata. Pre svega, Malroovo intereso
vanje za različite epohe umetnosti, kako u Evropi tako i u 
umet nosti Istoka, koje su i mene zanimale. Otkrio sam da su 
njegova interesovanja bila bliska mojima. A negde pri kraju 
knjige naišao sam i na citat koji je naveo Gaetan Pikon i koji 
je i za mene bio kao neka kapisla sa zadrškom. 

Ovaj odlomak je, inače, pri kraju Malroove knjige (str. 
641 – dok je u francuskom izdanju, iz 1951, kako sam to ne
što kasnije ustanovio, na str. 639). Na samom kraju autor je 
zabeležio godine "1935–51" – iz čega se može zaključiti da se, 
otprilike, u ovom razdoblju odvijao njegov rad na tom ruko
pisu, tj. da je fermentacija ideja koje su u nju ugrađene tra
jala oko 16 godina (uz pauzu tokom godina Drugog svetskog 
rata kada je Malro bio u Pokretu otpora). 

Pošto sam se u septembru 1996. vratio iz Tajpeja, ubr
zo je usledio i početak školske godine na Fakultetu likovnih 
umetnosti, gde sam radio. Na prvoj sednici nastavničkog ve
ća koleginici koja je predavala francuski ispričao sam moju 
epizodu iz Tajpeja i nameru da te jeseni u "Kolarcu" (ili neg
de drugde) održim jedno prigodno predavanje o Malroovoj 
filozofiji umetnosti. Pomalo iznenađena, sad je ona mene 
iznenadila kad mi je rekla da oktobra u Francuskoj takođe 
planiraju da obeleže 20godišnjicu smrti Andre Malroa, i da 
će ga tim povodom sa groblja preneti u Panteon, među dru ge 
francuske besmrtnike. Tako sam se sticajem okolnosti i ja 
pridružio obeležavanju sećanja na Malroa i održao svoje pre
davanje u "Kolarcu" oktobra 1996. 
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БАШТИНА

погреб дра лазе костића

Једини српски недељни лист у Сомбору почетком 
прошлог века, Слога је редовно обавештавала читао
це о болести Лазе Костића. У броју 48 од 5(18) децем
бра 1910. писала је опширно и о сахрани песника. 
Њен извештај као аутентично сведочанство доносимо 
у дословном препису, дакле, без правописних интер
венција у духу модерне језичке норме. Костић је био 
читалац новина и сарадник. Пријатељ нотабилитет
ског круга интелeктуалаца града окупљених око Сло
ге. 

Некрологе Стевана В. Поповића, Јована Радони ћа 
и Бранка Маширевића, преузимајући их из Слоге, об
јавило је и Бранково коло у двоброју 49 и 50 од 16(29) 
децембра. Изостављени Шевићев, "Над раком Лазе Ко
стића", који доносимо као уметак Слогину извештају, 
јер му ту и припада, изашао је у 48. броју Бранкова 
кола од 2(15) децембра на месту уводника. 

Рукописна, дневничка, забелешка Милана Шевића, 
на дан погреба, одсликава, међутим, друкчију атмос
феру: 

12. дец. (28. нов.), понедељак. Стигли јутрос А. Ха
џић, Ст. В. Поповић. Био код дра Симоновића. Синоћ 
ми је рекао да говорника нема ниједнога, а ни јутрос 
није добио никаквих пријава. У подне смо се састали 
Хаџић, Ст. В. Поповић, Радонић, ја и још неки. Одлу
чисмо да говори прво Хаџић, па Радонић, па Ст. В. П., 
на гробу ја. О ручку дошао Гд. Дунђерски. Рекао је да 
ће се оставина Лазина прегледати и уништити компро
митујућа писма, а после ће се одлучити шта да се с њо
ме учини. Дао сам му кључеве Лазине од ормана што 
сам их понео са собом да му их дам. По подне на погре
бу мало реда. Први је говорио Ст. В. П. У име Матице и 
извинио Хаџића да не може од туге и умора. Затим Ра
донић, пред читаоницом Бранко Маширевић, на гробу 
ја. Био сам врло уморан, – ни за разговор, ни за рад, ни 
за сан. – Киша читав дан (Лаза Костић, Из мога живо
та. Приредио и поговор написао Младен Лесковац, Бе
оград, Нолит, 1988, 444).

Уредник



92Домети

Мртво тело Лазе Костића стигло је из Беча у Сом
бор у недељу по подне и одмах је са станице пренесено у 
кућу покојникову. Сутра дан, о дану погреба, пре подне 
долазили су кући великога покојника поштоваоци његови 
из места и са стране и други свет, да га још последњи пут 
виде. Мртвачки одар Лазин красио је скупоцени велики 
венац од црвених и белих камелија срп. краља Петра I. са 
дирљивим и нежним натписом по црним тракама: до
бром Лази Костићу – краљ Петар. Дан је био суморан, 
као што су суморне и на плач расположене биле и душе 
наше, јер се ближио час, да земљи предамо своје велико 
благо. Час по промицала би из сурих облака киша. Кад 
ћемо изнети мртвачки ковчег Лазин из његове куће ради 
спровода, киша се спустила као да небо хтеде пролити 
сузе за врлим покојником, кад већ Лаза нема никога од 
блиског рода, нема свога болећега, да му мртвачки одар 
сузама покапа. Погреб је био у 1 ½ час по подне. Тако ве
личанственога погреба сомборско грађанство скоро ни је 
ви дело. Крај свег ружног времена пространи трг пред Ла
зином кућом прекрилила је светина. Опело је било у св. 
Ђурђевској цркви. Црква је била дупком пуна народа, а 
и у цркв. порти је било доста света, који није могао стати 
у цркви. На опелу чинодејствовало је једанаест свеште
ника, девет из места и двојица са стране: игуман рава
нички Сергије Попић, који је крај свег слабог здравља 
свог из далека похитао на погреб високо уваженом кти
тору обитељи своје и прота земунски Паја Милин, којега 
је Лазин друг из младости Стеван ПоповићВацки умо
лио, да место њега отпрати до гроба његова премилог 
Лазу, кад је он већ болешћу препречен, да то учини. На 
кору је уметнички појало наше цркв. певачко друштво 
под управом зборовође свога Ђуре Цвејића. При крају 
опела опростио се са покојником са прага црквеног у име 
Матице Српске дворски саветник, зем. посланик и упра
витељ Текелијина завода Стеван В. Поповић, чикаСтева. 
Приметити нам је, да је чикаСтева импровизовано гово
рио, јер је тек у последњем часу умољен од г. Тоне Хаџи
ћа, да га у том замени. Говор његов, који је свима присут
нима измамио сузе из ока и који је и сам говорник гр ца  јући 
од плача завршио, гласи:
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Тужни зборе!
Пресветли господин кр. угар. дворски саветник Ан

тоније Хаџић, велезаслужни председник "Матице Срп
ске", путујући амо на погреб дра Лазе Костића, из пре 
сто нице наше миле домовине, ноћу, дугим путовањем 
тако је уморен а жалошћу за својим књижевним посин
ком толико је оборен – да није кадар у овај мах да се у 
име "Mатице Српске" опрости са најгенијалнијим чла
ном јој. Замолио је, мало час, мене, друга покојникова 
из младости, да место њега ја то учиним.

Тужни зборе!
Познато је свима нама: како је "Матица Српска" ле

тос се у велико спремала, да достојно прослави 50го
дишњицу књижевнога рада генијалнога српскога пес
ника дра Лазе Костића. У име предвечерја те песни
кове прославе издала је "Матица" у једној лепој, великој 
књизи све његове песме, што их је песник спевао за 50 
година, од год. 1858–1909.

Па ко је, Тужни зборе, могао и мислити да ће нас на 
прославу песникове 50годишњице сазвати мртвачка зво
на; да ће се место буктиња радосница припалити над 
њиме ове тужне свеће воштанице?

Заиста је то врло тужно и жалосно: да најгенијалнији 
српски песник, да велики српски научник и плодни књи
 жевник, да родољубиви борац за напредак свога мило
га српскога рода, умире у далекој, хладној туђини, тако 
ре ћи, под туђим плотом!

Али ко је год пажљиво проучио збирку песникових 
песама могао је из задње песме његове већ наслутити: 
да је то лабудова песма, са којом се песник прашта са 
овим светом, да своме жићу на увиру хита у загрљај 
своје Виле и с њоме у рај!

И над песником дром Лазом Костићем испунило се 
оно што је певао конгенијални друг му Змај када је ре
као:

Лепа је зора – ал' презорит мора, –
Нема јунака ког' не чека рака – 
Само је славно име – нада свиме!

"Матица Српска" је била духовна колевка песникова 
још у оно доба, када је она становала у Пешти, у заводу 
славнога Саве Текелије, у доба када је Лаза Костић тамо 
ђаковао. 

Прохујало је од то доба скоро већ 50 година, а ја као 
да данас гледим из прикрајка пред собом омладинску 
дружину "Преходницу", која је поникла у Текелијану му, 
под окриљем "Матице Српске", у њезиној дворани, а ко
јој је био нестор заслужна наша старина пресветли г. 
Антоније Хаџић – данашњи председник а тадањи се
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кретар Матичин. Ту у тој омладинској дружини размах
нуо је први пут својим крилима млади песник Лаза Ко
стић и ко га је гледао и слушао: како се он живо препи
ре са оштроумним Сомборцем Нићом Лугумерским, из
врсним познаваоцем Шекспирових драма око разуме
вања тих драма у енглеском језику; са дубоким науче
ња ком Костом Руварцем око разних естетичких пи
тања; са изврсним Грком и Латинцем Јо ваном Турома
ном око разумевања Омирове Илијаде; са речитим прав
ником Гигом Гершићем око оних заплетених пита ња из 
римскога права – па кад је Лаза Костић у "Преход ници" 
читао многе своје прве љубавне песме; ону своју прву 
баладу "Ђурђеви Ступови"; одломке из своје пр ве дра
ме "Максим Црнојевић" – сви смо тада били уверени: да 
је у Лази Костићу српски народ добио богоданога пес
ника! Лазина прва дивна драма "Максим Цр нојевић", 
коју је издала "Матица Српска" године 1866. пронела је 
глас његов као великога песника кроз све крајеве, у ко
јима Срби живе. Глас је тај још више порастао са дра
мом "Пера Сегединац" и са "Горданом".

И данас кад је већ одјекнула кроз цео српски род 
тужна вест: да му је умро генијални песник др. Лаза 
Костић, заплакаће се над њиме све што је у роду нашем 
честито и овде у овој нашој милој домовини, и у Босни 
и Херцеговини, у Србији и у Црној Гори – јер је наш пе
сник, где год је живео и радио као српски песник, књи
жев ник и публициста био свуда уважен и омиљен са 
ње го вога жаркога српскога родољубља, са доброте ње
говог срца, увек ведре и веселе нарави; са дубоког и 
раз гранатог знања; са чиста и светла карактера – са 
оних многих красних врлина његових, које му нису да
ле да се у добру поноси а у злу поништи.

Геније је кано оно јарко сунце на небу. Он светли, 
загрева, узноси и производи.

Песнички, стваралачки геније Лазе Костића раздра
гавао је млађана срца љупким и несташним песмама; 
бу дио је баладама и драмама успомену на нашу славну 
прошлост; преносио је класичним преводима у српску 
књижевност бесмртне песничке творевине грчкога Оми
ра и енглескога Шекспира, те приказивао нам тиме сјај
не узоре, побуђујући и нас: да се просвећујемо и снажи
мо културним тековима напреднијега света!

Сви ми који смо пратили Лазу Костића у његовом 
пе сничком и филозофском књижевноме раду, заносили 
смо се његовом бујном песничком фантазијом; сладили 
смо се његовим језгровитим и снажним српским јези
ком; дивили смо се не само његовом савршеном знању 
старих класичних и многих модерних језика него и те
мељном познавању и њихових књижевности, па нисмо 
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могли да се доста надивимо ни томе: кад је стигао да 
ге нијем сво јим тако дубоко зарони и у тајне мајке при
роде!

Др. Лаза Костић био је заиста најобразованији Ср
бин нашега доба – песник и књижевник, са којим се Срп
 ство могло дичити и поносити пред целим културним 
све том!

Па и јесмо се дичили с њиме, јер је он био у нас чо
век јединствен, самом себи и никоме другоме раван и 
жи вотом и радом својим.

Познавао сам драгога покојника из ране младости, 
друговао сам с њиме равно педесет година и могу сло
бо дно рећи: да је Лаза Костић био срцем својим добри
чина, да је радо и дарежљиво помагао многе сиромашне 
другове своје; да му је и у најтежим часовима живота 
ње гова – а имао је и он многих својих горких дана и – 
увек лебдео доброћуди осмејак и заиграла шала и до
сетка на уснама; да је у свако па и најтеже питање науке 
и уметности заронио својим дубоким знањем и умес
ним, самосталним судом, да га је расветлио и песнички 
и научнички!

"Матица Српска" бројила је славнога песника и ве
ликога наученика дра Лазу Костића међу своје најдич
није чланове те је и за њу, као старо и чувено књижевно 
друштво, његова рâна и изненадна смрт заиста големи 
гу битак.

Заиста свима нам се срце стеже тугом кад помисли
мо: да ће зар уска рака да буде од сада пристаниште ор
ја шкоме духу Лазином, ономе духу, који је свикао да 
пре леће цео свет; да ће зар хладна груда земље да буде 
од сада мелем оном његовом родољубивом срцу, које је 
жар ко љубило свој српски род, делило његове јаде и не
воље.

Друже, пријатељу, дични песниче, славни књижев
ни че и велики родољубе српски Лазо Костићу – дозво
ли, великану наш, да смерно приступимо блаженој сени 
Тво јој; да се дубоко поклонимо генију Твоме; да Ти се 
топло захвалимо, на овоме растанку Твоме с нама, за 
све оно што си за српски род говором и пером радио; па 
и за оно што си за њега и тавновао!

Над гробом Твојим тињаће захвалност наша као ми
омирно кандило; поколења нових српских нараштаја црп
шће из твојих генијалних умних творевина, из родо љу
бивих тежња и језгровитих мисли Твојих ново светло 
оружје: да се њиме боре за опстанак и напредак рода 
Тво га! – То ће бити великој души Твојој најслађа и нај
милија награда, – лавор венац, који никад не вене!

Песниче и Књижевниче, дико и поносе српскога ро
да, Лазо Костићу, збогом! Хвала Ти! Слава Ти!
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После ЧикаСтеве опростио се са покојником у име 
Срп. Краљ. Академије њезин изасланик професор срп. 
уни верзитета др. Јован Радонић, овим речима:

Смирио си се за увек велики покојниче, ти, који си 
целога живота био немиран, јер је твој дух непрестано 
био у покрету и гибању. Добру половину твога књижев
нога рада извршио си ти у добу романтике, у коме је 
срп ски народ у Угарској развио необично своју инте
лектуал ну снагу. Па као што је читав тај романтички 
покрет цр пао снагу из прошлости, тако си се и ти, вели
ки песниче, још као ђак удубао у студију народне епо
пеје. На том врелу напајао си се ти лепотама српскога 
језика, проникнувши као ни један песник до тебе у све 
финоће и лепоте његове. Ти си, заносећи се красотама 
народне поје зије, боље него и један песник до твога вре
мена схватио величину велике грчке епопеје: Илијаде и 
Одисеје, те неке песме Илијаде мајсторски препевао у 
духу народне пе сме. Слично Пушкину у руској, ти си у 
нашој литератури својом појезијом, особито лирском, 
до принео много стварању књижевнога језика. Али твоја 
снага свом силином избила је у драми. Теби је и за твоја 
драмска дела послужила повесница за основицу. Изуча
вајући драмску појезију на најбољем њеном европском 
представнику Шек спиру, преводећи га са ненадмашним 
успехом, увео си ти у нашу драму толико снажни јамб. 
Угледајући се на великога енглескога драматичара и на
слањајући се на народну песму, испевао си ти славну 
драму Максим Црно јевић, која ти је пронела име ши
ром словенских народа. Жива твоја акција на политич
ком пољу у седамдесетим годинама одвела те је на сту
дију Срба у Угарској, и то на онај занимљив перијод 
српске прошлости, када су нови досељеници стајали на 
прелому да раскину са својим балканским традицијама. 
Из тога прелазнога доба, у коме [су] се сударили поли
тички, верски и социјални интереси, изабрао си ти ве
лику личност капетана Пере Сегединца. Ти си његово 
време и његову личност ванредно тачно схватио, а при 
томе си је покретом и животом толико задахнуо, да ће 
она и код даљих генерација бити од непосредна утицаја. 
Ну твој немирни дух није се задовољио овим крупним 
успесима. Ти с успехом радиш у романтичном правцу 
на новели, на епској појезији и књижевној критици. Рас
полажући великом књижевном културом, бавиш се ти о 
капиталним питањима из области филозофије уметно
сти, те решаваш успешно филозофскоуметничке про
блеме. Па и у правној науци показао си ти велику науч
ну спрему. Твој превод Пандеката са лепоте језика и бо
гате фразеологије остаће трајан споменик твоје велике 
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културе и необичне подобности за осећаје језичких фи
неса. – Вечито млад, вечито у покрету, био си ти најре
читији представник романтичнога перијода у нас. Па та 
твоја свежина није те остављала ни пред крај живота. 
Одломак из твојих успомена, објављен недавно у Бо
санској Ви ли, тако је непосредан, тако живо написан, да 
се човек чудити морао овој свежини од човека на прагу 
седамдесете. И када смо се заносили надом, да ћеш нас 
обрадовати твојим мемоарима, који би нам пружили 
дра гоцену грађу за политичку и културну повест не са
мо Срба у Угарској него и у краљевини Србији и Црној 
Гори, где си такођер неколико година провео, стиже нам 
изненада црни глас, да си нас за навек оставио. И ево ја, 
млађи при јатељ твој, похитах по налогу Српске Краљев
ске Ака демије, чији си члан, да ти на растанку у име 
њено кажем за увек збогом. Академија Уметности за 
кратко време изгуби три своја најврснија члана. Прво 
Сремац, па онда верни твој друг и пријатељ Сима Ма
тавуљ и ево сада ти нај старији и најизразитији међу 
њима. Збогом велики по којниче! Ти си своју задаћу 
сјајно испунио, ти си твоје име крупним и сјајним пис
менима исписао на страницама наше књижевне исто рије. 
Нека ти је вечна слава!

Код Срп. Читаонице беседио је др. Бранко Машире
вић, тајник читаоничин у име читаонице, која у Лази Ко
стићу губи свог дичног и многогодишњег председника. 
Го  вор тај гласи:

Тужни зборе!
Широм цела Српства тужно се разлеже глас: умре 

нам наш песниквеликан, Др. Лаза Костић. И тако не
стаде са овога света и последњи, али један од најзнат
нијих песника бурног омладинског доба, када се све, па 
и песништво и књижевност, ставило у службу омладин
ских идеја.

У своје доба виђен члан српске омладине, суделовао 
је покојни Лаза у свима правцима значајног омладин
ског покрета. Тако га видимо, како агилно суделује у 
новосадском омладинском "Друштву за радиност", где 
се при ређују популарна предавања за народ; а када је 
омладина, поред осталих задатака, себи у дужност ста
вила по бољшање материјалног стања народног, наш ве
ликан – већ онда увиђајући, од коликог је значаја по оп
станак једнога народа његово материјално стање – на 
скупштини у Великом Бечкереку предлаже, да се нађе 
начин, како би се осигурало материјално стање нашега 
народа. Жи во је суделовао он сем тога у борби нашој и 
авто номној и политичкој, а као заступник народни, на 
угарском сабору вазда је мушки и неустрашиво бранио 
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интересе свога народа. Али су без сумње много веће, 
много значајније заслуге његове на књижевном пољу.

Сав његов песнички и књижевни рад има неоспорно 
нешто особено своје, као што је и иначе у омладинском 
друштву и животу био необичан, оригиналан. Силом сво
га генија стварао је он нове речи и свој особени срп ски 
језик, држећи, да је песнику, који је свет за себе, без 
раз лике све допуштено. Ипак по књижевној образова
ности и знању српског и страних језика надмашио је он 
све своје савременике песничке другове. Имао је књи
жев не културе више но многи други из његова доба, ви
ше и од Змаја и Ђуре Јакшића. Стварајући силом нове 
речи, и ако његов израз нема оне природне снаге Ње
гошева стиха, нити природне лакоће Бранкове, он је без 
сумње ипак после Његоша и Бранка најбољи познава
лац српскога јези ка.

Његове лирске песме су одабрани бисери српске ли
рике; а његова је заслуга, што је у нашу књижевност уне
сен култ Шекспира и његове појезије, те се под ути ца јем 
ове појезије развила српска драма.

Стекавши тако неоспорних заслуга на јавном пољу и 
за српску књигу и књижевност и осигуравши себи нај
угледније место међу српским књижевницима, ако се и 
за којега нашега песника могу рећи оне речи неумрлог 
Ње гоша: "Благо томе ко довијек живи, имао се рашта и 
ро дити", то се одиста може рећи за Лазу Костића.

Мени је међутим дужност, да врлом покојнику из
разим искрену и највећу благодарност не само као пес
ни ку српском, него и као дугогодишњем председнику 
Срп ске Читаонице у Сомбору. Под његовом мудром и 
савесном управом осигуран је опстанак наше Читаони
це, те је тако постала она средиштем целог овомесног 
српског гра ђанства и једна од најзначајнијих друштвено 
просветних установа наших у Сомбору. Па када се на 
овоме раду у име Сомборске Српске Читаонице од срца 
захваљујем, из дубине душе кличем ти, врли покојниче, 
и велики душе: Хвала ти и слава ти!

Над отвореним гробом рекао је Лази последње збо
гом др. Милан Шевић из Беча, умиров. професор београд. 
гимназије: 

[Умро је песник, уметник у својим делима и умет
ник у своме животу. Његова дела беху одблесак умет
ничког му живота; његов живот одсев уметничких му 
дела. И док смо ми, остали смртни, у непрекидном ко
лебању, што је више, оно, што јесте, или оно, што треба 
да буде, – а што мора управо да буде задатак нашега 
жи вота и нашега рада у њему, – он је унутрашњом си
лином свога духа био унапред одређен и кроз све знање 
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и науку посматрао бога и природу, друштво и човека, с 
онога наивног, непосредног стајалишта, с кога народи 
то чине. Одржање такога наивног, непосредног стајали
шта кроза све мене животнога искуства, одлика је само 
највећих појединаца. А Лаза Костић је имао ту одлику, 
у њему је био дух од онога духа, који је тињао или бук
тео у Хомера и у Микеланџела, у Шекспира и у Гетеа. 
Широк је овај свет, многостран је наш живот, а твој је 
задатак, да свет познаш, и свој живот развијеш тако, да 
што више захватиш од његове многостраности. То нам 
казују његов живот и његова дела.

И Лаза Костић се није никада мучио мишљу, какав 
овај свет треба да буде; он га је примао онакав, какав је 
био. Његова је тежња ишла за тим, да га упозна, какав 
је, и да снаге своје у њему развије. Али богодани дух 
његов у своме развоју није показивао обичне постепе
ности, – он је одједном као феникс ускрснуо из пепела, 
и у његову животу нам не упадају у очи ни подизања ни 
спуштања. И као што је очувао зрак пролетнога сјаја, 
модрину чистога неба, свежину и ведрину бистрога да
на кроза сав свој живот, све и до краја његова, тако су 
они одржани и у делима његовим. Лаза Костић је, као 
човек, и у својој старости био исти, који и у младости, а 
као уметник је, од првих почетака својих, па све до по
следње му песме, остао један и исти. "Максим Црно
јевић" је на истој висини као и "Santa Maria della Salu
te".

Тако је један човек и уметник решио својим живо
том и радом питање о свету и о животу. Али иза живо
та долази смрт, и после животнога питања о томе, шта 
јесте и шта треба да буде, долази питање општега бити 
и небити –

"Размакнут' међу непроменљиву 
Васељену што цепа на двоје."

Али да ли је та међа непроменљива, да ли је у опште 
и има, или је она само за нас, за нашу "земну површ
ност"?

И на то питање "одговор је мук".
На то нам питање остајеш дужан и ти, као и сви тво

ји претходници, који су пре тебе од векова до векова по
лазили тим путима недоходнима. Да ли ћеш нам га рећи 
бар онда, када и ми тим путима пођемо? Да ли ће нам га 
ико, икада рећи?

А теби хвала на ономе, што си нам досад дао, на зра
ку пролетнога сјаја, на модрини чистога неба, на свежи
ни и ведрини бистрога дана, на вечитој младости, коју 
преносиш и на нас.

Вечна ти памет!]
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Ту код гроба је омладина приправничка сво јим по
јањем у кору указала поштовање најбољем песнику оне 
старе омладине. Сем већ поменутих са стране видесмо 
на погребу Лазину: председника Матице Српске Анто
нија Хаџића и Аркадија Варађанина, изасланике Ма ти
чине. Овај последњи заступао је на спроводу и срп. учи
тељ. конвикт, даље дра Михајила ПолитаДесанчића са 
кћерју гђицом Владиславом, дра Младена Јојкића, умир. 
гл. гр. физикуса, Владу пл. Стратимировића, град. под
начелника и Веља Миросављевића, пароха као иза сла ни
ке новосадске срп. читаонице, Ивана В. Поповића, уред
ника Сарајевског Листа из Сарајева, дра Геду Дунђерског, 
зем. посланика заступника друштва за срп. нар. позори
ште, Лазу Дунђерског, великог поседника, Ђоку Дун ђер
ског, Свет. Милића бележника, Лазара Станковића тргов
ца и Б. Поштића учит. из Стапара, Дину Хаџи Јанковића, 
умиров. судију касације из Београда, који је последњи 
остао у животу између њих једанаесторице Лазиних по
братима, који су се пре педесет година побратили и којем 
је о дану побратимљења пок. Лаза прорекао, да ће их он 
све надживити, што се и стекло. На сахрани Лазиној сем 
многобројног народа учествовали су из места: све српске 
школе са својим наставницима, изасланици свих српских 
друштава и установа: црквени одбор, срп. женска задру
га, привредна штедионица, цркв. пев. друштво, у пуном 
броју под заставом, читаоница под заставом, трговачко ко
ло, срп. занатлијска задруга под заставом, девојачко ко  ло 
и од звања магистрат. Срби трговци у улицама, ко ји ма је 
пролазио укоп, затворили су своје радње. Онамо ближе 
гробљу у српском крају града народ је у већим гомилама 
дочекивао спровод. На укопу Лазину су били за ступљени 
сви сталежи народни. У тузи за великим сином народа 
срп ског ујединило се све овдашње српство. Већ се вече 
спуштало, кад је спровод стигао до гробља. Ла за је са
хра њен у св. Успенском гробљу у породичној гробници 
крај своје супруге и таште. Изјаве саучешћа са стране – 
писмене и брзојавне – добило је наше уредни штво сем 
осталих од г. Вукашина Петровића министра у миру из 
Београда, и Николе Кашиковића, уредника Бос. Виле, а 
срп. читаоница од великог просвејтног сав јета из Сара
јева, Гиге Гершића, држав. саветника из Београда и уред
ништва "Српске Ријечи" из Сарајева. Посмр тне об јаве о 
Лазиној смрти издала је срп. цркв. општина сомборска 
као свом великом добротвору, пријатељи и поштоваоци 
покојникови, Срп. Читаоница, као свом пред седнику и 
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привред. штедионица, као члану управе и ос нивачу свом. 
Црне заставе су се виле у знак туге на магистрату, на 
цркв. општ. кући, на свима срп. школама и на читаони
ци. Тело Лазино предано је матери земљи, а дух његов 
остаје међу нама у његовим умотворинама. Вер на друга 
Лазина остави народу земаљско благо своје, а Лаза нам 
остави чеда свога светлога ума. – Нека је обо јима на њи
хову дару хвала! Слава им на векове!
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vladimir panić

laza kostić i izumitelna
vernost kistite

Kako na najjednostavniji način započeti ovu patograf
sku skicu? Možda citirajući pismo Laze Kostića (1841–1910) 
Ilarionu Ruvarcu (1832–1905), arhimandritu manastira Grge
teg:

Пречешњејши господине и дражајши пријатељу, 
Настала је 24а година од како сам се ја спанђао са мо

јом Киститом и још навек натежем с њом. До године могао 
бих славити сребрну свадбу. Њена је верност грозна, "изу
мительна". Остаће ми верна до гроба… 

Ако нам ништа не помаже, хвала Богу! Кад нам дође су
ђени час, биће нам много мање жао овога света него онима 
који нису патили од ове невоље. А какав је тај час, такав је 
био и сав живот јер ће да све оно што је било ништа не 
вреди. То је мени последња реч практичне философије. Та
да, у нашем случају, није питање: "Бити или не бити", него 
за онога који не верује, "Не бити или гадно бити". Од тога 
двога, навек је лепше оно прво. А да што речем за оне који 
верују?!

Pisano "između 23. januara i 8. aprila 1904", pismo se 
nalazi u Arhivu SANU pod brojem 5276 i objavio ga je Ra
divoj Stokanov u somborskom časopisu za kulturu "Dometi", 
dvobroj 140141 za prolećeleto 2010, u članku pod naslo
vom: "Laze Kostića pabirci i jedno pismo".

Obraćajući se svom dugogodišnjem i bliskom poznani
ku i prijatelju, a očito i sapatniku, Laza Kostić još kaže:

Хвала богу! Чини ми се да није свака једнака. Обично 
н. пр. много помаже Карлсбад, а мени је најгоре иза Карлс
бада. Никад више! У опште, у наше године, као да "Њест 
исцјеленија". Али мислим да се може много олак шати. Ме
ни, н. пр., највише годи шетња, у опште кретање. А најгоре 
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је дуго седење. Кад стане много досађивати, добро је пра
ти бешику. То вам сигурно ради и др. Сава М. Али мис
лим да не ваља врло често. Врло је добро и купање у то
плој води, 2730° Reomira (*3438° Celzijusa). А да сте се 
нагутали Urotropina, то могу мислити. У прилогу ша
љем Вам нов лек, по препоруци дра Радивоја Симоновића 
(*Helmiltol – Bayer)… Алкохола мало, најбоље ни мало. 
Во де, још боље Giesshüblа или Salvatorа, Vichy (Celestin), 
Wildungen и т.д. добро је пити до подне, после подне и та
ко ваздан, па ни за вечером ни после вечере, никакве (*ne
čitka reč, verovatno ime neke gazirane vode). Про бајте, то не 
може шкодити. То ми је препоручио мој лекар у Карлсба
ду. Ја сам и пре знао да би то било добро Али: video meliora 
proboque, deteriora sequor (*"Vidim bolje i odobra vam mu, ali 
se povodim za gorim", lat. fraza). Ја ипак још навек радим 
сасвим противно, пијем само увече. Једну чашу пива, јали 
две, пре вечере, а после литру вина са (*ne čitka reč, vero
vatno soda ili gazirana voda).

Главна остаје шетња, што више, то боље, и купка. Пра
ти бешику треба прво борном киселином (3%), па онда ра
стопом од лаписа (1 на 1000, и никад јаче) и то највише 
један пут на дан. Гледајте да се научите то радити сам 
"главом" (управо рукама), јер је најбоље у очи легања. Све 
то зна јамачно и др. Сава, ипак не шкоди да и ја јавим, јер: 
experto crede (*"Iskustvo uči", lat. fraza.) и т.д….

Povodom stogodišnjice smrti Laze Kostića, u Grad
skom muzeju u Somboru, od 9. do 19. decembra 2010. godi
ne, održana je izložba pod nazivom "Laza Kostić u Somboru 
1895–1910." Zainteresovan za temu pesnikove bolesti, obratio 
sam posebnu pažnju na sadržaj dokumenata koji su bili izlo
ženi. Među izloženim pismima uočio sam jedno od Ilariona 
Ruvarca, 18. II/2. III 1904. Slučaj je hteo da je baš to pismo 
bilo odgovor na spomenuto pismo Laze Kostića. Snimak je 
u Rukopisnom odeljenju Matice srpske napravio Milan Ste
panović, pa sam tako dobio priliku da pročitam njegov pun 
sadržaj. Između ostalog tu piše:

…Почео сам од тричетир дана употребљавати Helmitol, 
како ли се зове онај прашак, који је измислио чиву тин, а 
препоручио Др Радивоје Симоновић у Сомбору – и Harn
drang (*teranje na mokrenje) – Himmelkreuzsacrament (*ne
mačka psovka)! Не престаје, већ оћу да побесним. 

Ја да свиснем и трчкарам сваки час, а ви мирно и спо
којно узимате прије ручка тазе ајвара или бар пршутa. Бла
го вама кад сте философ, те поцрпaсте свуколику му дрост 
јелинску и модерну енглеску – те где ја вриштим и савијам 
се од муке, а ви ни да брком мрднете. 
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Молим вас напоследку да испоручите поздрав мој ср
дачан г. Дру Симоновићу а вама жели здравља, бонхо мије 
и благодушија 

ваш поштовалац Иларион Руварац.

Na istoj izložbi izložena je i razglednica koju Laza Ko
stić šalje iz Karlsbada supruzi Julijani. Preko fotografije ba
nje, na prednjoj strani, nalazi se poštanski žig Sombora i da
tum "901 Jul 2(?)", i sledeći tekst ispisan olovkom:

…Твоје писмо стигло ми је синоћ. Мило ми је што сте 
здраве. И ја се осећам добро, ал још нисам осетио да вода 
ради. Кратко је време…

Radivoj Stokanov u svom radu spominje i pismo Ru
varcu, od 8. aprila 1904, gde Laza Kostić ponovo ukazuje na 
korist od šetnje i znojenja, savetujući duge šetnje uz izbega
vanje dugog sedenja, spominjući pri tom i pisanje u stojećem 
stavu. U pismu Marku Caru (1859–1953), iz iste godine, Ko
stić piše:

Сваки дан шетам, прогутам десет до петнаест киломе
тара на дан, док се ознојим, вечерам, спавам, пробудим итд.

Bliski prijatelj Simo Matavulj (1852–1908) opisao je La
zin boravak na Cetinju. 

Za duže vremena Laza je bio prijedmet opće pažnje. Knez i 
kneginjice često ga pozivahu; mlađi Petrovići, Pige, diplomate, 
sva ostala inteligencija, kupljaju se oko njega. Stanovao je i 
hranio se u Lokandi. Lijegao je dockan, ustajao dockan. Goto
vo cijelo vrijeme do podne prolazilo mu je u toaleti i doručku; 
poslije podne u kartanju; pred veče u vratolomiji, jer njegove 
šetnje bjehu prava vratolomija po brdima cetinjskim.

Kakve su bile Lazine navike zabeležio je i dr Milan Še
vić (1866–1934):

U svojim zrelim godinama počeo je debljati i lekari su mu 
savetovali da izostavi ručak ili večeru; on je taj savet primio i 
izostavio ručak. Od toga je doba njegov dan dobio raspored ko
ga se držao do smrti. Ustajao je dockan, posle devet. Obilno je 
doručkovao (belu kavu, maslo, med s mnogo kifli – quantum 
satis, govorio je). O doručku je čitao novine, u Som boru pored 
domaćih i Journal pariski na koji je bio pretplaćen. Posle ručka 
se kupao, zatim je čitao i pisao (u Novom Sadu i Matici) do tri 
časa popodne. U tri časa je u Novom Sadu i u Somboru išao na 
partiju klabrijasa, i to je trajalo obično jedan sahat. Posle toga 
su nastajale njegove duge šetnje izvan grada s trčanjem i gimna
stikovanjem, dok se ne bi, i zimi i leti, dobro oznojio. Oznojen 
se vraćao u večernje doba i presvlačio od glave do pete. Pre
svučen bi otišao na pivo, i popio je obično dve krigle, ali nika
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da do dna (protivno Zmaju!), a ako bi naručio treću, samo bi je 
načeo (tako obično u grčkom pajzlu u Beču). Posle piva je ve
čerao i to vrlo obilno. U Beču supu, ribu, jedno meso s više 
povrća, testo i posle ve čere je pio vino (više od pola litre) s ki
selom vodom i uz to pojeo više desetina piškota. U Beču je po
sle večere išao k Majndlu na kavu i na Abendblatt (*Večernji 
list). Večernje je listove samo pregledao. U Beču je posle jeda
naest išao u hotel i dugo je u noć čitao. Kod kuće posle večere 
nije izlazio, i noću je čitao i pisao do zamora. Pre ponoći nije 
legao…

Zapisani su i saveti dr Radivoja Simonovića (1858– 
–1950):

Badava sam ja Lazi često govorio da to ne valja, da tako či
ne lavovi, da samo uveče jedu kad ulove što; ali lavovi žive sa
mo 20 godina. Od prebogate večere dobio je pre vremena otok 
jetre i degeneraciju srca.

Publikujući dosad neobjavljeno Kostićevo pismo koje 
upućuje na nespominjan, a važan deo Kostićeve biografije, Ra
divoj Stokanov postavlja hipotezu da su neke, gotovo aneg
dotski opisivane navike iz pesnikova života, kao duga peša
čenja, trčanje, "gimnasticiranje" i uopšte upražnjavanje fizič
kih vežbi neuobičajenih za to vreme, mogle biti motivisane i 
olakšavanjem tegoba prouzrokovanih hroničnim oboljenjem 
mokraćne bešike. Upali bešike po logici događanja treba do
dati hroničnu upalu i uvećanje prostate. Na istoj pretpostavci 
zasniva se i objašnjenje zašto je iz Beča posebno naručen po
sle venčanja u Som bor pristigao pisaći sto za pisanje samo u 
stojećem stavu. Stereotipi o nekim navikama Lazе Kostića su 
po tome, dobrim delom, i odraz površnih interpretacija svr
sishodnog ponašanja jednog čoveka, koji je uz to bio oslobo
đen pokoravanja brojnim malograđanskim nazorima vremena 
u kome je živeo.

Sama reč cistitis (lat. cystitis), (ili kistitis zbog grčke 
osnove reči), znači upalu mokraćnog mehura. Upala može bi
ti akutna i tada ima burnije znake ispoljavanja. Ona prolazi 
sa ili bez lečenja, pogoršava se uz kompikacije, ili se hroni
zuje, tj. prelazi u hronični cistitis. U tom slučaju simptomi su 
stalno prisutni u manjoj ili većoj meri, zavisno od toga da li 
se radi o mirnoj fazi ili o pogoršanju, koje je izazvano nekim 
od provocirajućih činilaca. Zbog same građe mokraćnog ka
nala, akutni cistitis je češći kod ženskog pola već od dečjeg 
uzrasta, dok je kod muškaraca hronični cistitis prisutan u sta
rijem dobu, otežan uvećanjem prostate i ometenim oticanjem 
mokraće ili kao rezultat stečenih polno prenosivih infekcija. 
U sadašnje vreme antibiotici imaju presudni značaj u lečenju 
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akutnih cistitisa i sprečavanju nastanka hroničnog cistitisa. 
Ipak i danas on predstavlja neprijatno oboljenje, koje se ni uz 
savremenu terapiju ne može uvek sasvim da izleči. Kod odra
slih, posebno starijih muškaraca, obično je udružen sa hro
ničnom upalom prostate. U određenim okolnostima dolazi do 
širenja infekcije sa mokraćnog mehura prema bubrezima, pa 
nastaju akutna ili hronična oboljenja jednog ili oba bubrega. 
Glavna tegoba kod hroničnog cistitisa je učestala potreba za 
mokrenjem, praćena bolom i pečenjem. Kada je prisutna i 
upala prostate, mokrenje je dodatno otežano, javljaju se jaki 
bolovi koji se šire u predeo oko čmara. Ti bolovi se mogu po
jačati pri ekscesima u polnoj sferi, ali i pri seksualnom uzdr
žavanju, uz to da ometaju erekciju i ejakulaciju. U oba stanja 
pogoršanje izaziva unošenje alkohola, gaziranih napitaka, ja
če začinjenih jela, duže sedenje na tvrdoj i hladnoj podlozi. 
Dok je pri sedenju uvećana i bolna prostata pritisnuta izme
dju tvrde podloge i sadržaja karlice, dotle se pri hodu vrši nje
na pasivna masaža mišićima karličnog dna, što poboljšava 
prokrvljenost i olakšava osećaj napetosti. Preznojavanja, koji
ma Kostić pridaje velik značaj, pružaju posrednu korist sa
mo smanjenjem količine tečnosti i drugih materija koje se ina
če izlučuju putem mokraće. Toplota prija tako što opušta glat
ke mišiće bešike i prostate i popravlja prokrvljenost, čime 
umanjuje bol i nadražaj za mokrenje. Tegobe kod hroničnog 
prostatitisa su nekada toliko uporne i neprijatne da se i da
nas kod nekih bolesnika razvija poseban tip neurotičnog rea
govanja sa neurasteničnim reakcijama. Situacija je u celini 
bila daleko teža u periodu pre otkrića antibiotika, a to je vre
me u kome je živeo Laza Kostić. Uvećanje prostate, koje se 
javlja oko 50. godine života kod gotovo svih muškaraca, dopri
nosi daljem pogoršanju tegoba. Zanimljivo je i to da Laza Ko
stić cistitis, o kome danas govorimo u muškom rodu, piše u 
ženskom rodu kao "kistita", jer su "cystitis" u latinskom jezi
ku, kao i reči od kojih se taj pojam sastoji u srpskom jeziku 
(bešika i upala), takođe ženskog roda. Sledstveno tome, u ve
čitoj igri sa jezikom, odnos sa "kistitom" poredi sa bračnom 
vezom.

Da bismo bolje razumeli vreme i okolnosti u kojima se 
odvija korespondencija dva značajna čoveka naše prošlosti, 
može nam pomoći nemački Meyers Grosses Konversations – 
Lexicon, izdanje iz 1904. godine (Gradska biblioteka "Karlo 
Bijelicki" u Somboru). Tu se pod odrednicom "Harnblase 
(Krankheiten der H.)", tj. "Mokraćna bešika (Bolesti m.b.)", 
opisuju uzroci, simptomi i lečenje cistitisa, a u skladu sa tada 
aktuelnim znanjima. Kao najčešći uzroci upale bešike spo
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minju se konzumiranje mladog, nedovoljno sazrelog piva, 
upotreba nadražajnih sredstava tipa španske mušice, gonoro
ična i tuberkulozna infekcija, prisustvo mokraćnog kamena, 
dugotrajno jahanje, korišćenje nesterilnog katetera, kompli
kacije upale i uvećanja prostate. Za lečenje, uz izbegavanje 
jakih začina u jelu i alkoholnih pića, pre svega piva, savetuju 
se i kure mineralnim vodama (između ostalih iz Karlsbada, 
danas Karlovih Vari u Republici Češkoj), obilno pijenje teč
nosti u cilju ispiranja bešike, zakišeljavanje mokraće unoše
njem salicilne kiseline (što je način delovanja i kod uzimanja 
urotropina). Protiv bolova pomažu tople sedeće kupke i oblo
zi, a kod jakih bolova i narkotička sredstva (na primer, čepići 
sa opijumom!). Za lečenje težih i hroničnih upala savetuju se 
ispiranja bešike putem katetera.

Uzimajući u obzir sve navedeno, sledi da je Laza Kostić 
lečen u skladu sa u to vreme važećim preporukama. I današ
nja medicina je zadržala savete vezane za hranu, alkoholna i 
gazirana pića, tople kupke uz izbegavanje izlaganja hladno
ći, dosta kretanja, zaštitu od polno prenosivih bolesti i ure
dan seksualni život. Urotropin dužim korišćenjem nadražuje 
sluznicu bešike, pa čak i pogoršava simptome, pri čemu ne po
kazuje očekivane efekte u lečenju i stoga se više ne preporu
čuje. Kure pijenja vode iz Karlovih Vari, kao i voda sličnih 
njima, koriste se u današnje vreme kao pomoćno lekovito 
sredstvo kod oboljenja želuca i creva. Za tegobe bešike i pro
state koriste se samo tople sedeće kupke u banjskim uslovi
ma. Osnovno sredstvo lečenja su odgovarajući antibiotici. Ne 
može nas ostaviti ravnodušnim ni mirnoća sa kojom Laza 
Kostić opisuje samostalno korišćenje katetera za ispiranje be
šike "uveče, uoči leganja". Poboljšanje koje navodi i doba da
na koje je izabrao za ispiranje mogu se objasniti tako što se 
na taj način osim ispiranja vrši i potpuno pražnjenje bešike, 
što omogućava duže spavanje bez potrebe za buđenjem zbog 
mokrenja. To je i razlog kasnog odlaska na spavanje, da bi se 
posle obilne večere moglo izlučiti što više unete tečnosti. 
Učestalo mokrenje koje ometa san, pa i ostale dnevne aktiv
nosti, spada među najizraženije tegobe, pa može da muči i 
osobe koje se inače pridržavaju svih saveta o jelu i piću. Ka
ko se takvim ispiranjem bešike dodatno nadražuje već bole
šću oštećena sluznica, to još više pogoršava stanje i danas se 
u te svrhe više ne koristi. I sam Kostić je savetovao u pismu 
Ruvarcu da ga ne treba koristiti suviše često ("najviše jedan 
put na dan"). Napisavši da se ispiranje vrši glavom (tj. ruka
ma), svojim specifičnim načinom izražavanja ukazao je na to 
da je pre svega potrebno doneti odluku. Tek nakon venčanja i 
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trajnim preseljenjem u Sombor, kada se rešio finansijskih bri
ga i imao obezbeđen udoban smeštaj, Laza Kostić je u dr Ra
divoju Simonoviću stekao lekara i prijatelja, pa je tako dobio 
i nekoga ko se redovno brinuo o njegovom zdravlju. Među so
bom Laza i Julijana (Julča) zvali su ga "naš Rada". 

U već spomenutom Meyersovom leksikonu, pod odred
nicom "Kathëter" (*kateter), opisan je klasičan kateter od me
tala (obično pravljen od alpake), ali već postoji opis i "mekog 
katetera", izrađenog od vulkaniziranog kaučuka ("patent gu
me") ili od lakirane svile. Kaže se da uvođenje katetera zah
teva određenu veštinu, ali da je, uz sav oprez, ipak bolno. Za 
najveću opasnost pri korišćenju smatra se mogućnost povre
đivanja mokraćnih puteva i unošenja bakterija nesterilnim ka
teterom. Zato je preporučeno korišćenje samo sterilnih (pro
kuvanih) katetera uz prokuvavanje sredstava za podmaziva
nje (glicerin ili ulje). Ako se prokuvavaju kateteri koji nisu me
talni, dolazi do jačeg razmekšavanja i gubi se kvalitet, dok 
pri korišćenju dezinfekcionih tečnosti mogu da se rasuše, ispu
caju i postanu hrapaviji, pa se zato moraju češće menjati. Sa
mostalno korišćenje metalnog katetera se uz vežbu smatra 
mogućim, ali je očigledno da to zahteva i dovoljno vremena i 
odgovarajuće uslove za izvođenje. Dugotrajna osamljivanja u 
kasne noćne sate, koja su kod Kostića bila uobičajena, imaju 
delom objašnjenje i u ovim razlozima.

Svakako ostaje pitanje zašto dr Radivoj Simonović, kao 
blizak prijatelj i dugogodišnji lekar, nije ostavio zabeleške o 
ovoj bolesti i patnjama koje su od nje poticale iako je sa nji
ma bio veoma dobro upoznat! Preostaje da je značaj bolesti 
ili potcenjivao ili nije želeo da je uopšte spominje. Dr Simo
nović je čuvao uspomenu na pesnika od indiskretnosti. Lep 
primer je njegova mistifikacija Kostićevog Dnevnika snova, 
za koji je Simonović prvo tvrdio da ga je uništio posle pesni
kove smrti. Kasnije se pokazalo da ga je ipak sačuvao, ali ta
ko da bude dostupan tek u neka druga, buduća vremena. Ra
zrešavanju te dileme mogu pomoći neki stavovi dr Simonovi
ća o tome kakva bi uspomena trebalo da ostane na velikog 
čoveka kakav je bio Laza Kostić. U jednom pismu iz 1925. Va
si Stajiću on kaže:

Moja je ideja da svoga velikana treba tako da predstavimo 
mlađem naraštaju, da izgleda duhom, dušom i umom i mora
lom još veći nego što je zaista bio. Pa onda možemo prstom 
pokazivati našim grgama i gogama: "Eto, gledaj kakav je sja
jan naspram tebe, ološeviću!" 
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Poručivao je Leskovcu: "Nemojte Lazu ocrniti, nego La
zu obelite – nesrećnijeg čoveka od njega nisam sreo u živo
tu". 

Konstatacija o najnesrećnijem čoveku verovatno sadrži 
i aluziju na dugotrajne patnje sa cistitisom.

*
Kao i mnogi Somborci, još od najranije mladosti znao 

sam za kuću u kojoj je živeo i stvarao Laza Kostić. Prolazeći 
pored nje na putu u školu, čitao sam na spomenploči stihove 
iz njegove najčuvenije pesme. Tražio sam u biblioteci ono što 
je napisao i što je o njemu pisano, posebno zaintrigiran du
go nedostupnim snevačkim zabeleškama, u kojima sam na
lazio meni tada jako zanimljive motive u vezi sa psihoanali
zom, simbolizmom, mistikom… Najmanje sam razumevao po
litičke i društvene okolnosti na koje su se neki Kostićevi sti
hovi odnosili, kao i razloge koji su uslovljavali njegova broj
na životna lutanja. Tada, u gimnaziji, o tome praktično ništa 
nismo učili. Sva događanja u istoriji delila su se na ona koja 
su bila progresivna i druga koja su bila reakcionarna. Kriteri
jum za to je bio u kakvom su odnosu bila sa klasnom borbom 
i revolucionarnim promenama i šta su o tome rekli Marks i 
Engels. Sve ono što nije bilo "napredno", trebalo je kritikova
ti ili jednostavno zanemariti. Na drugi način mogao bi samo 
da se optereti, zbuni ili nepotrebno dovede u sumnju mladi 
čovek koga tek treba izgraditi. Kako je Laza Kostić bio bo rac 
za nacionalna, a ne socijalna prava, po ubeđenju religiozan, 
od krunisanih glava u milosti, koliko i u nemilosti, ali svaka
ko bez republikanskih shvatanja, hedonista i za sudbinu rad
ničke klase sasvim nezainteresovan, osim ljubavnih stihova 
nije bio zanimljiv za tumačenje i proučavanje. Na kamenoj 
ploči, uz kapiju kuće u Glavnoj ulici, gde je Laza Kostić pro
veo poslednjih petnaest godina života i ispevao svoju najču
veniju pesmu, povodom obeležavanja pedesete godišnjice smr
ti, upisana su tri stiha iz spomenute pesme:

"Zvezdama ćemo pomerit’ pute
suncima zasut’ seljenske stude,
da u sve kute zore zarude"

Ko može znati koji su kriterijumi odlučili da se baš ovi 
stihovi odaberu i u koju svrhu? Možda grešim, ali mi se čini 
da ovako izdvojeni i van konteksta, bar za one nedovoljno upu
ćene, deluju kao kratak program za neke značajne i progre
sivne promene. Nešto "napredno" se svakako naslućuje. Ako, 
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pak, neko zna o kakvom se pesniku radi i na šta se stihovi od
nose, neće moći mnogo da zameri. 

Pored svega toga, naočitog gospodina, slavljenog i os
poravanog, otmenog i razbarušenog, što trči do Šikare i dalje 
uz prugu i gimnasticira na balkonu, kome noću u snovima do
lazi davno umrla mlada lepotica, da ga vodi ka nebu i zvez
dama, nije bilo moguće zanemariti niti zaobići. Ime na uglu 
ulice, na ulazu u Srpsku čitaonicu, naziv škole, bista pred bi
bliotekom, stihovi u pesmama koji se pevaju ili recituju, knji
ge, predavanja, eseji i studije, pozorišne predstave i školska 
lektira i mnogo toga još, svedoče nam o tome. Laza Kostić 
traje uz Julču i Lenku. Oslonjen na dve najvažnije žene svog 
života, od kojih mu je jedna pružila materijalnu sigurnost i 
potreban mir u starosti, a druga mu bila muza i inspiracija. 
Uz njihovu pomoć pobedio je svoje protivnike i zauvek se 
vratio na pijedestal koji mu je u mladosti pripadao – mesto 
miljenika nacije. I on se njima dvema časno odužio. Trajno 
udruženi u trojstvo nezaborava, putuju kroz vreme i beskraj
na prostranstva između onih koji pišu i onih koji čitaju.

Da je Laza Kostić rođen 100 godina kasnije, trčao bi u 
duksu i patikama, umesto u odelu i prašnjavim cipelama, le
čio bi svoj cistitis antibioticima, i ne bi morao da stoji dok pi
še. Verovatno bi se i sada o njemu pričale anegdote, samo nji
hov sadržaj ne bi bio isti. Ko zna da li bi sanjao neku drugu 
Lenku Dunđerski i kako bi se zvale muke koje bi trpeo. I ni
je trebalo da brine stari dr Simonović, Lazu nije potrebno vi
še obeliti, samo ga treba više upoznati i bolje razumeti.
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СУОЧАВАЊА

миодраг миленовић

супротице вељка петровића
Ово је земља проклета, ал' моја;
маћеха моја, моја мати драга;
о ја те мрзим, јер те нико кô ја
не љуби тако, моја мати драга!
О, ти си земља проклета, ал' моја!

Вељко Петровић: "Српска земља"

Сомбор се тек недавно, после више од четири деце
није од смрти Вељка Петровића, усудио да, макар и тихо 
као што приличи, покрене питање преноса његових пос
мртних остатака. Има ли довољно великог оправдања да 
се узнемире кости ве ликог покојника? Може ли се одго
вор наћи код оног ко је "најкомпетентнији", код Вељка Пе
 тровића? 

Као што је у песми "Српска земља" био распет изм е
ђу љубави и мрж ње, тако се Вељко Петровић по свој при
лици и у животу, привидно или стварно, целог свог века 
бочио са супротицама, а има оних који тврде – и заблу
дама. Можда је то усуд великих људи, коме ни Вељко 
Петровић није успео да измакне. Или је једноставно по
среди недокучиви редослед догађаја који неминовно воде 
ка противречностима и уображењима. Упућенији би ко
рене потражили чак у детињству: мати му је умрла чети
ри недеље пошто га је донела, никада га у крилу није др
жала, никада га није у сан уљуљкивала материна успаван
ка…

Ипак му се Фортуна насмешила. Већ у раној младо
сти Вељко Петровић је, попут Лазе Костића, овенчан оре
олом славе српског песника, а уз то је још "леп као Адо
нис, висок као витак бор". И без објављене књиге улази у 
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антологију песмама штампаним у периодици. Његову по 
ја ву у књижевности поздрављају врхунске судије, нај ви
ши ауторитети – Јован Скерлић и Богдан Поповић.

Кад су похвале пресахнуле, или макар само сплас
нуле (нарочито после "Скерлине смрти"), кренуле су бес
крајне жалопојке. Иако му је кукњава одвратна, ипак ни
је могао без једа и горчине да подноси брутално "прећут
ни ка вање" и то што су сви неблагодарни према њему ко
ји је толико задужио српску културу. У "маторштини", 
као "ма тора др ке ла", како је сам себе частио, накнадно се 
при сећа (1963) да и у родном граду "нико тамо мени руку 
пру жио није, нико веровао није у мој позив". Криви су 
му и млађи нараштаји: "… а моју поезију и прозу сматрају 
демоде… Ето, зашто је моја душа оболела".

За низ противречности типичан је његов однос пре
 ма Сомбору. Уз честите и вредне салашаре, ту пре бивају 
и "масногузани", равничарски лењи и троми. Та "глупа 
варош", како о Раванграду говори његов јунак у "Моло
ху", сахрањује човека јер "нема овде полета, нема разуме
вања за велике ствари, то је само цепидлачење и ситни
чарење. Ја то нећу. Ја мрзим ову досаду, овај уски, прите
ш њени живот. То је недостојно таворење, без идеја и по
лета". 

И, Вељко Петровић бежи од тог раванградског бла
та, а опет, непрестано жуди да му се врати и кад осети да 
му је можда опет потребан "мало сомборски луфт", пише 
у писму Божидару Ковачићу, свом сомборском пријатељу: 
"Чим се пролепша, отопли, а Сомбор још у цвату, отићи 
ћу да га видим као невесту, можда последњи пут". "Кад 
гране пролеће, долазим, у визиту мртвима, у загрљај жи
вима…" – пише Јаношу Херцегу 1961. "А у Сомбор, ако 
поживим, долазим, кад процветају Бајски и Апатински 
сокаци…" 

За седамдесет пети рођендан, који је, како пише Ра
дован Поповић, прославила цела Војводина, Сомборци 
су му послали букет од стотину каранфила. Ипак, јер 
"њему је увек мало тамјана", он се жали да су га у Сом
бору сви заборавили, да га се сети још само понеки рет
ки прија тељ. Међутим, после сваког боравка у родном 
граду зах ва љивао је домаћинима на срдачном госто
примству, почевши од главе старе вароши па све до до
мара виле у ко јој је пребивао.

У разговорима, у писмима често изражава жарку же
 љу да дође у свој Сомбор, да освежи топографска зна ња, 
да види унуке старих пајташа, да омирише домаћу воду 
устајалог мириса, али и да попије батински шилер… 
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(Приликом једне посете Вељка Петровића Сомбо
ру био сам и ја на ручку међу домаћинима. Било је речи 
о свему и свачему, па и о винима. Ја се неопрезно усудих 
да кажем како барањска вина нису по мом укусу. Ајој! 
Примио је то као личну увреду, поскочио је са столице, 
као да га је оса убола. Чинило ми се да сам рекао да Шек
спир и Толстој и нису баш неки писци, мање би га раже
стило и не би изазвало такву бујицу негодовања, праву 
тираду о вину. Знао сам да је умео да омађија слушаоце 
– а у његовом друштву могли сте само то бити – прича
ма о земљи, о женама, о салашарима, али не и о вину.)

Сводећи рачун са животом, направио је списак умр
лих пријатеља, а поред њега и списак живих пријатеља 
"бар до неке мере". Међу њима је од Сомбораца записан 
једино Сава Лозанов, који је, пре одласка у Нови Сад, не
колико година био у Сомбору професор Гимназије и ди
ректор Учитељске школе. Зачудо, нема ни Божидара Ко
ва чића, ни Јаноша Херцега, којима се обраћао као прија
тељима. Да ли је у питању старачка заборавност?

Годину дана пре смрти јада се да му на мору не при
ја кухиња, да је гастрономски шовинист, што не може да 
ради, и вели "у својој бразди, у својој леји, брате, ја 'пр
тим' и цветам!" 

Ни у томе где ће и како бити сахрањен Вељко Пе
тровић није доследан, или, боље речено, доследан је у 
сво јој променљивости, па и ћудљивости. Кад год је био у 
Сомбору, обавезно би обишао гробове својих "фамилија
ша", а једног лета је са Петром Коњовићем, у пратњи до
ма  ћина Жиге Јасеновића, директора Народног позориш
та у Сомбору, одабрао где ће бити сахрањен. Било је то 
нешто узвишеније место близу старе капеле.

Зашавши у осамдесет другу годину, маја 1965. пи
ше своју последњу вољу. Иако више телесно ни је крепак, 
ипак се духом и морално осећа свеж и чврст. Ни у теста
менту није прећутао дискриминацију свог књи жевног и 
јавног рада, интриге политички јаке књи жевне котерије, 
дугогодишње понижавање и угушива ње… Сву своју имо
вину оставља Мари, "Њој, искључиво Њој". Обожавани 
Сомбор само уз гред помиње, а о месту сахране – ни ре
чи!

У међусобним посетама – Вељка Петровића са су
пругом Маром Сомбору и Јована Васиљевића, председ
ника Скупштине општине Сомбор, њиховом дому у Бео
граду – било је договорено да буде сахрањен у Сомбору. 
О томе сведочи и писмо:
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Јовану Васиљевићу

Бгд., 7. IV. 966.
Драги друже Председниче,
мислим: нећете се чудити што се баш Вама обра ћам, 

глави наше родне вароши а и унуку дедеЈована, чи ју 
успомену благо чувам у души. Реч је о том, да смо се (и 
Мара) зажелели Сомбора; моја је дужност да походим 
своје мртве а да видим и чујем, ко зна докле ћу још мо
ћи?, Вас, живе и делотворне. Међутим, не бих желео 
ни ком да паднем на врат, никог да не обавезујем, као 
оно раније (још уз то, за време привр. реформе и после 
смрти нашег честитог Мише Каралића). Ми би најрадије 
одсели у хотелу, само… да ли је тај стари "хан" доведен 
бар мало у ред? (Завидео сам лане у Гучи, а камо ли 
Гор. Милановцу, кад оно бесмо на кромпирконгресу, 
што је било и корисно и лепо!, с Раденком Броћићем.) 
Дакле, молим Вас, видите: да ли би се негде, пристојно 
и на свој рачун, могли сместити, на једно недељу дана. 
Морао бих да решим питање гробнице – желео бих 
скромну али засебну, за материне, очеве и Миливојеве 
кости а, већ, и за остатке нас двоје. Но, важно је и то: 
имам потребу за сомборским луфтом и пејзажем; да се 
мало сâм, без пратње, прошетам, и нагледам и наслу
шам наших људи.

Ваше фамилијаше, пријатељеземљаке и Вас од ср
ца поздрављамо, Ваши Мара и ВПетровић 
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О двоумљењу говори и овај његов запис: "…Чека ме 
ашов, мада би више пристајао огањ, крематоријум".

Иако је још давно написао: "И моја недисциплино
ва српска душа жели да и ја будем положен у твојој жутој 
земљи украј јарка, набујалој у травуљини и змијином цве
ћу…", ипак је сахрањен уз све почасти у Алеји заслуж
них грађна на Новом гробљу у Београду. Наводно, по же
љи исказаној у последњим часовима живота, кад му се 
већ сасвим примакла "велика Утешитељица", смрт. 

У Одбор за сахрану ушли су високи државни функ
ционери, јавни радници, истакнути књижевници. Међу 
њима и двојица из Сомбора: Јован Васиљевић и Радивој 
Додић.

Јован Васиљевић, међутим, није био на сахрани. Вест 
о смрти Вељка Петровића затекла га је на повратку кући 
с лето вања на мору. Када је отишао у Београд да удови
ци Мари Петровић изјави саучешће, распитао се и о то
ме зашто је сахрањен у Београду, мимо његовог очекива
ња и договора. Речено му је да ју је тако посаветовао Та
са – кум Танасије Младеновић. Припремљено место на 
сомборском гробљу није дочекало онога коме је било на
ме њено. И зато је Мирослав Јосић Вишњић 2007. први (по 
мом сазнању) јавно упитао: "Зашто су те сахранили у Бе
ограду, а не у Сомбору?" 

Никада се неће сазнати која је стварна жеља била 
Вељка Петровића – да ли да буде покопан или спаљен, 
да ли да његово вечно почивалиште буде у жутој раван
градској земљи, или у Алеји заслужних грађана, или, пак, 
да његов пе пео буде расут на ставама Саве и Дунава. За 
сваку мо гућност могу се наћи оправдања, а на потомству 
је да одлучи да ли ће свог великана оставити тамо где 
већ почива или ће његове посмртне остатке пренети у 
Сомбор.

Без великог наума не узнемирава се олако покојник. 
Ипак, познате су сеобе моштију и светаца (свети Симе
он – Стеван Немања, свети Сава, свети Никола, свети Јо
ван Златоусти), и државника (кнез Лазар), и војвода (Ра
домир Путник), и писаца (Бранко Радичевић, Јован Ду
чић)… За то су увек постојали јаки аргументи, обично 
када смрт зна чајну личност задеси у туђој земљи или да 
буде испуњен аманет покојника. Није редак случај да не
ко, ма где живео, ма где умро и ма колико то далеко би
ло, жели да буде сахрањен баш у свом за ви чају.

Вељко Петровић је Сомборцима једном приликом 
овако поручио: "Мој леш ћете однети кући, у Сомбор, 
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али то није сигурно. Ако се то деси, нећу моћи да се су
протставим…" 

Зато, по уверењу аутора ових редака, ово последње 
је најближе Вељку Петровићу. Нема пантеона који би му 
ви ше био по вољи, крај свих његових супротица, од ње
го вог Раванграда!

* * *
Нажалост, овде није крај, јер нас није само Вељ ко Пе

тро вић оставио у недоумицама, него смо се и ми потрудили 
да увећамо забуну. Несклон да станем на пола пута, дао сам 
се на посао. Адреса позната: Ново гробље у Београду.

Прву забуну уносе они који су рекли и записали (испрва 
у медијима, а онда и у књигама) да је Вељко Петровић сахра
њен у Алеји великана. Није тачно. Наш академик је са храњен у 
Алеји заслужних грађана, гробно место број 19. Не ко ће рећи: 
врло важно, овде или онде – исто је. Није исто, али то овде 
није тема.

Друго, на велико чуђење и неверовање, у збирном списку 
знаменитих грађана који су сахрањени на Новом гробљу у Бео
граду на сајту нема међу одабранима Вељка Петровића. Хај
деде, али нема га чак ни у списку свих заслужних урађеном по 
азбучном реду. (Нећу инсистирати на томе кога све има, јер 
и то је друга тема.)

И треће, остао сам без објашњења зашто га нема.
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ВРЕДНОВАЊА

радивој стоканов

књига о пливачу "против струје"

Милан Савић: ЛАЗА КОСТИЋ; Службени гласник, 
Београд, 2010.

 Објављена први пут 1929. у продужецима у Лето
пису Матице српске, и у засебној књизи као сепарат, Ми
лана Савића биографија Лазе Костића није до сада била 
прештампавана. Чињеница да је прва Костићева биогра
фија и да је њен писац не само савременик већ и пријатељ 
пе сника, као и да ју је онако хвалоспевно, тек што је Са
вић умро, препоручио нико други до Милош Црњански у 
Српском књижевном гласнику Богдана Поповића (оба ве
штенији познавалац односа између Б. Поповића и Л. Ко 
стића зна на шта алудирам) деценијама није била до
вољна препорука за њен други живот. 

Поновљено издање није у свему последник ранијег. 
У маниру поднаслова Костићеве књиге о Змају (1902) при
ређивачи су објаснили одмах о чему је реч: "Поводом 80 
година од смрти Милана Савића и 100 година од смр ти 
Лазе Костића Прво издање Савићеве књиге о Костићу из 
1929. године, упоредили са рукописом, проширили и уо
чене грешке исправили, једном речју за штампу приреди
ли Миливој Ненин и Зорица Хаџић". Стилски eфект но и 
најпрецизније. Велик посао. 

Дакле, читалац има пред собом проширено или до
пуњено прво издање за места изостављена из рукописа, 
сачувана иза Савића у Рукописном одељењу Матице срп
ске, чије је име "Мица од Матице", у некој врсти племе
ните симбиозе, постало нераздвојиво од имена најстарије 
културне установе српског народа. Разлике између од
штампаног текста и рукописа приређивачи су назначили 
стављањем у заграду. Успостављањем првобитне интен
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ци је текста, испоштована је воља аутора. Парадоксално, 
тек је друго издање вратило књигу о Лази Костићу ње
ном писцу.

 Има ли неког реда у овим "исечцима" из Савићева 
оригинала? Јесу ли редакторске интервениције биле Са
ви ћеве? Редакторска рука тврде приређивачи није била 
Савићева. Можда његове кћери Анице, или тадашњег уред
ника Летописа Марка Малетина?

Некад су ове интервенције учињене ради згушњава
ња текста, одбачени фрагменат не без ризика је одстрањен 
као сувишна дигресија. Тако је изостао Савићев комен
тар, смештен у фусноту, о лепоти глумице Јованке Кир
ковић, једне од Костићевих платонских љубави, циничан 
у детронизацији идеалне драгане, пун "рогаљских" пода
така о изгледу: "Мршава, лица ћошкаста, а кад је говори
ла, скупила је уста тобоже да су мала и слатка". Украт
ко, зло бан. Мислим да ће Савић отворити очи и психоанали
 тичарима који неспретно говоре о Костићевој "сексуалној 
инсуфицијенцији", налазећи "доказе" у песниковим сно
вима, већ овом реченицом: "Он је већ као гимназиста сед
мошколац од своје газдарице у стану окусио од дрвета 
сазнања". 

Други пут су психолошке природе. На пример, вр
ло је карактеристична епизода о хапшењу Лазе Костића 
по повратку из Београда у Нови Сад, са прославе пуно
летства кнеза Милана Обреновића у августу 1872, спева
на оним запамтљивим стиховима "карловачких берачи
ца": "Зелен добош добује…", од којих су у првом издању 
изостављени ови: "Продај, бабо, ливаде / пошљи Лази иља
де / да подмити Јездимира / да га не секира!" Бећарачка 
интенција катрена, са прозаичним, чак веселим разреше
њем, морала је одступити пред озбиљношћу ситуације, и 
нагласком на правом разлогу – јер Костић "не робује што 
ј' убио, већ што ј' Србин био". (Јездимир је неки Милан 
Јездимировић, извршни судија у Новосадском магистра
ту.) 

Изостао је и Савићев критички суд о антиномијама 
Вељка Петровића у вези са Лазом, и једна неспретност. 
Ствар је деликатна и Савић није могао да је оћути. Док је 
у некрологу Костићу у Босанској вили Вељко дао правич
ну сатисфакцију песнику, у чланку "Појава Лазе Кости
ћа", у Прегледу 1911, такорећи "за пресна трага", под "ути
цајем извесне струје" (!), са преиначеним ставовима, на
писао је, по Савићу, неодмерен текст, готово памфлет. 
Цензорова рука требало је да одбрани Вељка Петровића 
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од њега самог, али је заборавила да избрише и траг о се
би јер је у Прегледу садржаја, у XIV поглављу, остало Вељ
ково име. (Славко Гордић, који се предано и дуго бави 
Вељком, мисли o овом чланку друкчије. "Кад се читају ре
дом којим су писани, Петровићеви записи о Лази Ко сти
ћу показују како раст једне снажне критичке мисли тако 
и њену унутарњу доследност", каже. Или је можда реч о 
нескладу између тона и ситуације? Текстови писани над 
гробом не трпе никаква изненађења.)

 У својим коментарима Савић није увек поуздан. 
Змајева кондоленција, коју Костић спомиње у писму Са
вићу од 7. II 1900, никако се није мога односити "на смрт 
тетке Лазине жене, доброг духа", како је у 85. фусноти 
"појаснио", напросто зато што је Марија Паланачка, тет
ка Јулијанина, умрла четири године касније, 16. фебруа
ра 1904. 

 Можда ће се савременом читаоцу Савићева књига 
учинити "сува", крцата "биографским и културноисто
риј ским материјалом", каквом ју је хтео Васа Стајић. Од
већ епистоларна. Неретко се на страницама књиге осећа 
Савићев уступак фактографији пред елеганцијом стила. 
Уосталом, он је написао расправу о Л. Костићу са осећа
њем да тако доприноси градиво за споменик генијалном 
песнику, а не градитеља. "Таквог градива никад није мно
го, и ја сам уверен да ће се и после мене наћи а и треба 
да се нађе који ће на том споменику даље зидати гради
вом, до којег нисам могао доћи. Тако ће се приносити ка
мен по камен, споменик ће се дизати и улепшавати, док 
не постане достојан Лазе Костића" – резонује Савић. 

 На новог зидара није требало дуго чекати. (Уоста
лом, Савић га је прозвао.) Први се одазвао др Радивој Си
моновић из Сомбора својом "Успоменом на др Лазу Ко
стића" у сомборском Гласу народа 1929/30. године. Најве
ћи Симоновићев прилог Савићевој духовној зиданици би
ло је откриће Костићевог ноћника, Дневника снова. 

Ишчекивану биографију по мери песника који је жи
 вео "против струје" могао је да напише само неко ко је у 
литератури и сам пливао узводно. Ни на њега није тре
бало дуго чекати. Био је то Станислав Винавер. Књи гу 
Заноси и пркоси Лазе Костића, објављену 1963, после 
осам година од смрти Винавера, написала је срећна рука, 
како је својевремено, у духу естетичких размишљања А. 
Фосијона, у Похвали руци, метафорички, назвао М. Еге
рић ону транспозицију уметничке имагинације у критич
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ке формулације савршеног склада, "унутарње сагласно
сти".

Биографија Лазе Костића Милана Савића је "мале 
запремине, а велике тежине". По парадоксалној логици, 
Са вићева заслуга за Л. Костића није била мала ни кад је 
у њиховим односима владао дух несагласја. На дужи рок, 
Савић је био од користи Костићу и кад је у датом тре
нутку изгледало супротно. Најбољи пример је случај Ко
стићеве Књиге о Змају (1902). Савићева улога је била де
ликатна. Управо је на његов "неслужбени упит" (читај: 
су гестију) Костић пристао да говори на свечаној просла
ви о педесетогодишњици Змајева певања, у Матици срп
ској, 6. децембра 1899. године. Исход је познат. Импрови
зован, сав од негативних судова о Змајевој змајској поло
вини, Костићев свечани говор је по општем суду дожив
љен као скандалозан, увредљив за јубилара, и недостојан 
говорника. Оно што је Костић говорио афирмативно о 
Змајевој славујанској половини од часа кад се на њега 
сручила лавина погрда више никог није интересовало. 
Костић је хтео да своју одбрану објави у Летопису Ма
тице српске, чији је Савић био уредник. Хтео је да убед
љивије аргументује своје ставове и израчунао је да би му 
за то 45 Летописових табака било довољно. 

Пред живим ауторитетом Змаја, ни Књижевни од
бор, ни Савић нису пристали на Костићев захтев. Учи
нио им се као доливање уља на ватру. Да је Савић запли
вао gegen den Strom, "против струје, т. ј. од Карловаца до 
Новог Сада", Костић никад не би написао књигу о Змају 
и српска књижевност би остала без једне од најзначајнијих 
књига. Јер 7080 страница расправе у Летопису не би 
мо гли надокнадити 457 страница књиге. За шта би Ко
стићев одговор морао бити ускраћен? може се поуздано 
претпоставити. Свакако за све оне бројне дигресије, "скре
 тања у девети сокак", мемоаристичког дискурса, ко је ес
тетичку вивисекцију, до ситничавости, бране од досаде и 
помажу да се књига чита као роман. Расправа о Зма јеву 
пе вању, мишљењу и писању не би била и широко платно 
о његову добу.

Ни издавање Костићеве последње, треће књиге Пе
сама 1909. године није протекло без неспоразума. Костић 
је хтео да уз песму "Прерано", написану на позив Одбора 
за подизање споменика Војиславу Ј. Илићу, на чијем се че
лу налазио Змај, 1894. године, исприповеда и судбину пе
сме, међутим, причи о "фатуму тог либела", која је за ним
љивија од саме песме, успротивио се поново Књижев ни 
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одбор, и она је после 14 година од првог појављивања у бе
оградском Делу, уз писмо уреднику, у коме је Костић об
јаснио разлоге одбијенице у Споменици, објављена у Пе
смама без Костићева писма, са стидљивом напоменом из
давача, очито Савића, која иза библиографског подат ка 
скрива суштину спора. 

Уместо да буде објављена 1908, поводом педесето
годишњице Костићева певања, књига Песама је изашла 
са годином закашњења, у јулу 1909. Неспретни анахрони
зам је, међутим, ишао наруку песнику и српској књи жев
ности. Да је књига објављена 1908, српска поезија би би
ла лишена једне од највећих и најтумаченијих песама, без 
Santa Maria della Salute. Зато што "завршна песма" 1908. 
године једноставно није постојала. Фаму о стрп љивом, 
вишегодишњем раду на песми демантовао је сам песник. 
Из Костићеве преписке са Савићем даје се поуздано раза
брати хронологија настанка песме и она сведочи супрот
но. Та писма су убедљиво сведочанство о целој једној маг
новеној драми стварања, започетој 17. априла, а завршеној 
3. јула 1909 – од наслуте песме до тријум фалног финала: 
"Ево ти моје завршнице". 

Однос између Костића и Савића није покварио ни је
дан ранији неспоразум, са хумористичким расплетом, кад 
су он и Јован Грчић, на анонимном конкурсу Матице 
српске за драму 1889. одбили Костићеву "шаљиву игру", 
Гордану или Ускокову љубу, са констатацијом да је непо
знати писац показао известан таленат и охрабрењем да 
пред њим стоји лепа будућност под условом да је почет
ник. Костић није послушао савет Матичиних рецензена
та и после није написао никакво драмско дело. (По Грчи
ћевој препоруци, награђен је рукопис позоришне игре с 
певањем М. К. Димитријевића "Кобан спомен"!) Узгред, 
савременици су словили Савића и као драмског писца.

У друкчијој прилици ово што намеравам рећи на
шло би се у "подножју" текста. Реч је о некој врсти из
нуђене реплике у одбрану М. Савића од Младена Лесков
ца. Она је у пуном сагласју са оним што је написао Ми
ливој Ненин у неуобичајено дугој, 31. фусноти Предгово
ра, и била би сувишна да не указује на још један, додат
ни, аргумент у доказном поступку којим се убедљиво ос
порава Лесковчева констатација како је Савић био "глув 
и слеп за велико". Круцијални доказ писца предговора 
јесте да неко ко је преводилац Фауста већ својим избо
ром непобитно оповргава дисквалификацију да је књи
жев ни дилетант. 
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Први читач Костићеве Santa Maria della Salute није 
могао остати равнодушан ни пред величином песме. У 
по ређењу са потоњим афирматорима, чије се интерпре
тације и данас памте, цитирају и славе, заборавило се да 
је управо М. Савић померио хоризонт очекивања у тра
гању за "правим кључем песми". Нашао га је у Костићеву 
поетичку ставу о идеалу жене у коментару Змајева увео
ка "Што је јава тако кивна", у Књизи о Змају. Други "кључ" 
је биографски. Дивинизована мртва драга у песми је ствар
на жена. Ленка Дунђерски. У поље аутореми нисценције 
у вези са овом песмом Р. Врховац је 1912. је увео ранију 
Костићеву песму "Дужде се жени". Савић је први указао 
на кореспондентност са стиховима песме "Го спођици Л. 
Д. (Ленки Дунђерској) у споменицу". 

У историји рецепције Костићеве завршне песме Са ви
ћев допринос је остао недовољно примећен, управо скрај 
нут. Заборавља се да је његова расправа започета у "на
ше тешке и очајне дане", а завршена у "наше светле и срећ
 не дане", дакле, деценију пре но што је угледала свет лост 
дана. Та чињеница је напросто превиђена. У ме ђувремену, 
критичке рефлексије Светислава Стефановића о Santa Ma
ria della Salute у предговору антологијском избору из Ко
стићеве лирике 1923, са наглашеним биографским при
ступом, упамћене су као "откључавање" песме пре Са
вића. 

Има код В. Петровића у оном спорном чланку "По
јава Лазе Костића" једно упозорење које и после толико 
времена и данас важи. "… што се буду ређе препричава
ле његове пошалице и игре речи за гозбама, његова ће 
пе сничка и културна физиономија бити више истакну
та". (Најдаље је отишло наше глумиште. Оно је карак
терни лик Л. Костића свело на гримасу каприциозног 
ден дија и упорно га понавља.) Први биограф Лазе Ко
стића, упркос искушењу књижевне врсте у којој је од ан
тике добра анегдота "со" сваке биографије, Савић није за
басао у неукусну анегдотику. Његов Лаза Костић је остао 
го сподин. 

Савићев Лаза Костић је "књига дубоке оданости и 
правог пријатељства", каже Зорица Хаџић у поговору. Жан
ровски полиморфна, од "испреплетених сећања, докуме
ната, рецепције Костићевог дела, анегдоте..." и "топла и уз
 будљива", примећује Миливој Ненин у предговору. Мо
рам да станем и да се позовем на самог себе да бих под
сетио читаоца на једно своје "пророчанство". Пишући у 
предвечерје Костићева јубилеја прошле године о Са виће
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вој аутобиографији, o Приликама из мога живота, слук
тио сам да би поновљено издање књиге о Лази Ко стићу и 
после осам деценија био најлепши дар о стого дишњици 
Костићеве смрти. И био сам у праву. 
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лаза чурчић

о српским букварима данас

БУКВАРИ И БУКВАРСКА НАСТАВА КОД СРБА: зборник 
радова; Педагошки музеј, Београд, 2010.

Када зналцу доспе у руку књига о почетници шко
ловања, а баш такву је понудио Педагошки музеј насло
вивши је Буквари и букварска настава код Срба, прво 
што ће пожелети је да у њој нађе одговор на питање шта 
и колико нуди и који су домети знања на њеним страни
цама. Приметиће одмах да су књигу исписивали истори
чари књига, историчари језика, историчари педагогије и 
педагози. Обавештенији познавалац историје и теорије 
бу квара знаће да се о њима писало понајвише после Дру
гог светског рата и да се, понајчешће, писало у издвојеним 
и уским круговима научних области немајући на уму ре
зултате других. У Педагошком музеју су то, чини се, при
метили и, може бити, пожелели да окупе зналце разли
читих научних дисциплина у зборнику који ће пружити 
одговоре на једном месту, бар она знања на која их је мо
гућно дати. Редактори будућег зборника: Александар Јо
вановић, Бранислава Јордановић, Зона Мркаљ и Нада То
доров уз сарадњу Јелене Здравковић, Вишње Мићић и Бра
нислава Момчиловића, нашли су се пред послом који ни
како није био мали и за који нису могли знати како ће се 
завршити. Желели су, није за сумњу, да успеју и добију 
највишу оцену. Ако на почетку рада нису знали резултат 
рада који су започели отворених очију, потражили су оне 
који ће им пружити прилоге да одговоре сложеном и нуж
ном зборнику. Помогли су им многи почев од Библиоте
ке Матице српске до професорке Десанке СтојићЈа њу ше
вић, др Душана Булатовића и Ђорђа Трфунови ћа, "који је 
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био тихи, сигуран и надасве значајан саговорник". Глав
ни уредник зборника, госпођа Бранислава Јор дановић, би
ла је и предани, и упорни, и тактични носилац посла, ко
ја је у посао улагала и својеврсни шарм, који јој је и те ка
ко помагао да јој се позвани аутори одазову и напишу 
прилоге најбоље што су умели и могли. И она и сви они 
који су заслужни за зборник заслужују све хвале и при
знања.

Знања о српским букварима који су предмет збор
ника никако нису коначна. Зборник је могао да заокру
жи, и то је пружио, оно што се зна у времену његовог на
станка и да временима која долазе буде незаобилазни и 
неопходни приручник у трагању и тумачењу нејасног и от
кривању непознатог. У свим приликама мора се, међу
тим, имати на уму да су буквари, попут свих уџбеника, 
веома ретки, још увек их има или непознатих или неи
дентификованих. Никада нису могли да их сачувају ни 
ђаци ни учитељи. Они су као алат, троше се непреста
ном употребом.

Тек је два века откако је Лукијан Мушицки забеле
жио прештампавање рускословенских буквара Феофана 
Прокоповича из 1727. и 1734, али је његово бележење 
остало у рукопису. Стојан Новаковић није 1868. знао за 
њих. Тек десет година касније, 1878, знао је за она издања 
која је забележио Лукијан Мушицки. Прво издање тог бу
квара за Србе, 1726, познато је тек од 1887. године. Тај бу
квар је прештампан само педесетак година од рођења Лу
кијана Мушицког и шездесетак од рођења Вука Кара џи
ћа. Зна се да је те букваре из 1726. и 1727. објавио архие
пископ и митрополит Београда Мојсеј Петровић, а из 
1734. нови архиепископ и митрополит Београда, Викен ти  
је Јовановић, што ће рећи да је њиховим објављивањем 
започета нова српска издавачка делатност и издава штво 
у Београду. У Београду тада није било штам парије, па су 
буквари прештампавани у Римнику (Велики Римник у Ма
лој Влашкој, Румунија). 

Прештампавање руско словенских буквара Феофана 
Прокоповича за Србе није било сасвим случај но. После 
смрти Петра Великог престало је објав љи ва ње буквара 
његовог црквеног и просветног реформа тора. Би ло је то 
време гушења Петрових реформи и свега што је он чи
нио. Београдски архиепископи и митрополити нису, ме
ђу тим, следили антипе тровску реакцију у Ру сији, дока
завши то прештампавањем буквара из времена Петра Ве
ликог. Када је у Русији после 1741. обновљено штам пање 
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буквара Феофана Прокоповича, престала је потреба за ње
говим прештампавањем код Срба. Сава Текелија је учио 
из буквара Феофана Прокоповича објављеног 1743. у Мо
скви. По томе што су прештампавани буквари Феофана 
Про коповича за Србе 1726, 1727. и 1734, а биће још који 
пут, београдски архиепископи и митрополити потврди
ли су да нису имали намеру да се одрекну реформи Пе
тра Великог и тада када су их се одрицали у Русији.

Буквари Феофана Прокоповича имали су у тради
ци ји руских буквара од 1574. два одељка, први за учење 
слова и други за читање, односно за учење напамет мо
литава и црквених песама. У другој половини 18. века 
започето је у Русији одвојено штампање буквара за учење 
слова и настављено штампање букварског дела са тексто
вима за читање. Малим букварима од 1761. започето је и 
код Срба издвојено штампање уџбеника за учење слова и 
срицање.

Први познати буквар који је био намењен српским 
школама могао је бити буквар Захарије Орфелина из 1767. 
године. Аутор буквара био је између 1747. и 1758. учитељ 
у Новом Саду. Био је један од најбољих учитеља Срба у 
18. веку. Колико је био привржен учитељском позиву до
казао је и тиме што је научио бакрорезачку вештину, ку
пио пресу и умножавао калиграфије (уџбенике лепог пи
са ња) 1759, 1776. и 17778. у Сремским Карловцима. Сас
вим успут, не и занемарљиво, ваља поменути да његово 
Настављеније к писању из последње калигра фије тек че
ка да буде штампано. Додуше, у време компју тера оно 
има значај само за историју учења и писања.

Још касније, почетком 20. века наука је упознала 
можда први српски буквар из 1597. године. Било је то три 
године после спаљивања моштију светог Саве на Врача
ру и време када је зограф и песник Лонгин писао Ака
тист првомученику Стефану, а пре тога сликао и у Де
чанима. Шекспир је између 1596. и 1600. писао комедије: 
Млетачки трговац, Веселе жене виндзорске, Много вике 
ни око шта, и Како вам драго, као и историјске драме 
Хенрик Четврти, Хенрик Пети и Јулије Цезар. Можда је 
први познати српски буквар, изишао из руку Стефана од 
Паштровића и Саве Дечанца, био последња књига срп
ског штампарства 16. века у два издања? Њиме је на
стављено сведочење о српској писмености од Црнорисца 
Храбра и Константина Филозофа (Костеничког). Пре бу
квара из 1597. штампана је 1520. у Зборнику за путнике, 
колико се зна, први пут ћириличка азбука. Зборник за 
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пут нике је прва нелитургијска књига штампана ћирили
цом, па је азбука у њој штампана и за учење читања и 
писања. Од краја треће деценије 16. века штампани су 
глагољички и ћирилички буквари у Венецији, Ријеци, 
Ти бингену и Лавову. Сви су они припадали оновре меној 
педаго шкој пракси од учења читања и писања до каж ња
вања уче ника. Њима је припадао и буквар Стефана из 
Па штро вића и Саве Дечанца. Најстарији познати српски 
буквар није оригинално дело или боље речено, њиме су 
и Срби прихватили праксу коју су знали сви оновремени 
народи који су имали уџбенике. Ако се има на уму да су 
уџбе ници писмених народа упућени да упознавају уче
нике о истим предметима и истим знањи ма, онда је при
хватање уџбеника цивилизацијски чин општечовечан
ског просве ти тељства. Сви ученици на све ту уче, на при
мер, Питагорино правило на исти начин, само на дру
гим, својим, језицима. 

Буквари, дабогме, не смеју бити предмет проучава
ња само као део, најстарији део, духовне баштине. Они су 
трајна тековина и стално се настављају. Српским учени
цима поклањали су пажњу многи, од Лукијана Мушиц
ког, Павла Соларића и Павла Атанацковића до Стеве Чу
турила, Танасија Костића и Игњатија Мидића, од оних 
којима су посвећене странице зборника. Буквари су и спо
меници језика, историје језика, историје штампања и из
даваштва. Пријатно је поменути ауторе који су учинили 
да се о српским букварима зна онолико колико је могућ
но. На страницама зборника су прилози Браниславе Јор
да новић, Александра Јовановића, Катарине Мано Зиси, 
Ду шице Грбић, Боре Чалића, Наде Тодоров, Бранкице 
Чи гоја, Мирка Дејића, Јелене Здравковић, Стевана Бугар
ског, Вељка Брборића, Маје Николов, Наташе Протић, 
Љубомира Савића, Зорана Андрејића, Миодрага Јанкови
ћа, Ранка Симовића, Драгомира Сандо, Зоне Мркаљ, Зо
рице Цветановић, Белерије Јанићијевић и Вишње Мићић. 
Уза сваку хвалу одштампаног зборника уклопљен је и 
фак симил брошире Буквари и букварска настава код 
Срба Боривоја Аксентијевића из 19634. године.

Зборник је, нажалост, штампан само у 300 примера
ка, било би добро да је штампан у онолико примерака ко
лико има школа у Србији како би доспео у све школске и 
факултетске библиотеке. Без илузија ваља рећи да у мно
ге школске библиотеке не уђе годишње ниједна књи га. А 
веровати је да би се у многим школама нашло читалаца 
ове књиге. И не само то. Можда би зборник подстакао да 
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се напишу нове странице историје учења, читања и писа
ња. Заслужују расправе многи, од Ђорђа Натошевића до 
нај но вијих аутора. Можда би историчари књижевности 
могли да се подсете трајања таквог учења? У старој срп
ској књижевности постојале су азбучне молитве у визан
тијској традицији. Несумњиво су азбучне молитве допри
неле пам ћењу и об нављању наученог. Имао их је свакако 
на уму Доситеј ка да је као учитељ исписивао 1764. или 
ко ју годину доц ни је Малу буквицу у Книнском Пољу, 1770. 
у Плавну Ижи цу и, такође, 1770, у Скра дину Венац од ал
фавита.

О старим учитељима има само помена имена, а мно
ги заслужују много више, расправе и студије. Захарија 
Орфелин, ове године се навршило 225 година од његове 
смрти, био је један од најбољих српских учитеља од дру
ге половине 18. до краја прве половине 19. века, а нико 
није написао ништа о његовом учитељевању. Доситеј је 
био учитељ, од учитељства је живео, путовао и објав
љивао књиге. Учитељ је био и Аврам Милетић, дед Све
тозара Милетића и прадед Надежде и Растка Петровића, 
састављач и исписивач сјајне песмарице грађанске пое
зије. Био је учитељ у Далмацији пре Доситеја и епископ 
Кирило Живковић. Они и још многи чекају да се о њихо
вом педагошком раду каже реч.

Негде се мора стати. Било би опасно да овај старац 
злоупотреби ваше стрпљење. Још веће зло би било да ка
же више него што треба. И аутори, млађи, и много млађи 
и они који ће долазити ваља да кажу своја занимања и 
своја тумачења букварских времена и простора. Њима је 
пре свега намењен овај зборник о букварима који им је 
подарио Педагошки музеј и аутори који заслужују памће
ње.

На многаја лета и Педагошком музеју и госпођи Бра
ни Јордановић.

 Реч на представљању у Педагошком музеју Београда 
19. октобра 2010.
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dragana beleslijin

leksikon učenja o samoubistvu

Danilo Kabić: ČITANJE DOSTOJEVSKOG – SAMOUBISTVO; 
"Akademska knjiga", Novi Sad, 2009. 

Bogato leksikografsko iskustvo (Enciklopedija Novog 
Sada) i valjano izučen posao bibliotekara, za koga knjiga nije 
tek roba na tržištu kulturnih i inih dobara, pretočio je Danilo 
Kabić – pored Danilovog brevijara, ultimativnog kataloga za 
literarno izobraženije srpskog čitaoca – u dve svoje knjige, 
objavljene u razmaku od dve godine: Dostojevski, leksikon li
kova ("Prometej", 2007) i Čitanje Dostojevskog: samoubistvo 
("Akademska knjiga", 2009). U njima je primenio postupak 
citiranja delova studija o Dostojevskom iz pera srpskih i svet
skih tumača književnosti. Samo neki od njih su: Mihail 
Bahtin, Nikolaj Berđajev, D. S. Mereškovski, Viktor Šklov
ski, Andre Žid, Rene Žirar, Grigorij Čhartišvili, Dragan Sto
janović, Miodrag Radović, Justin Popović, Milivoje Jovano
vić i dr. Kako u predgovoru beleži Franja Petrinović: 

"tragajući i predano iščitavajući kako Dostojevskog, tako 
i gotovo sve njegove značajne tumače, Kabić se, sasvim 
očekivano, gotovo sudario sa neizbežnim pitanjem, pored 
niza drugih, koje ne postavlja samo Dostojevski, već koje je 
i temeljno pitanje svakog zapadnoevropskog etičkog siste
ma: problem samoubistva". 

Likovi, viđeni kao nosioci radnje, ali i reprezentanti 
određenih načela, pogleda na svet, dakle, kao konstrukti ne
verbalnog (prema Šlomit RimonKenan, gruba podela likova 
podrazumevala bi poštovanje sistema binarnih opozicija: rea
listički/ semiotički, ljudi/ reči, činiti/ značiti, fikcionalni/ jed
nostavni itd.) kojima se Kabić bavio u prethodnom leksikonu, 
izazvali su njegovo interesovanje za niz motiva prisutnih u 
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romanima i pripovetkama Dostojevskog, ali se među njima 
ipak nametnuo jedan – motiv samoubistva. Priča o likovima, 
rečito svedoči nova knjiga Danila Kabića, u slučaju Dostojev
skog je priča o čitavom književnom opusu ovog pisca, koji je 
u njihovoj aktivnosti mapirao ključna čvorišta svoje literatu
re, ostavljajući čitaoca zatečenog, neretko i zaprepašćenog, 
pred strastima koje se u njima kovitlaju, pred preteranostima 
i nastranostima koje ih prate, ali koje retko dopuštaju da 
posumnja u koherentnost i motivaciju tekstova F. M. Dosto
jevskog. Priča o protagonistima, koji se gotovo i ne mogu za
misliti u realnom životu, ali se isto tako i ne mogu otrgnuti 
iz konteksta fabule i hronotopa romana i posmatrati izolova
no, nije potpuna bez osvrta na umereno frekventan, ali kon
tradiktoran motiv, kojeg je Kabić nastojao da naturalizuje na 
dva plana: planu konteksta, sociolekta, kao društvenog okvi
ra u kojem samoubistvo crpe značenjski potencijal, ali i na 
planu samog teksta (shvaćenog ovde kao sintezu Dostojev
skovljevog pisma i kritičkog promišljanja o njemu), koji mu, 
pak, pridaje svojevrsna, često iskošena i po mnogo čemu no
va značenja.

U poglavlju "Evropska civilizacija i samoubistvo", jedi
nom originalnom autorskom poglavlju u knjizi, Kabić nas 
kratko provodi kroz istoriju ovog čina, uočavajući da kruci
jalni momenat za tumačenje samoubistva kao smrtnog greha 
leži u dogmatskom učenju hrišćanske crkve. Život, shvaćen 
kao božji dar, čoveku može oduzeti jedino Bog. Ovaj deo bi 
definitivno trebalo čitati kao dijalog sa poslednjim poglav
ljem Kabićeve knjige, nazvanim "Iz dnevnika 1876" (citat iz 
Dnevnika pisca 1876), u kojem se iznose pogledi samoga pis
ca na ovo složeno pitanje i modeli njegovog prevazilaženja, 
koji nisu u koliziji sa hrišćanskim načelima, ali koji mnogo 
složenije nego teološki diskurs zapadne civilizacije i hrišćan
ske katoličke provenijencije posmatraju samoubistvo. Dosto
jevski na kraju citiranog dnevničkog odlomka ubedljivo i re
čito osporava samoubistvo, ne pretendujući pri tom na favori
zaciju proskriptivnog karaktera niti utilitarnopedagoškog 
učinka literature. Potvrdu za ovakvo tumačenje nalazimo i u 
narednom poglavlju knjige, "Dostojevski i samoubistvo", koje 
čini citat iz knjige Grigorija Čhartišvilija Pisac i samoubi
stvo. Čhartišvili, naime, beleži da 

"neće biti preterano ako kažemo da je pisac stvorio 
sopstveno učenje o samoubistvu koje se bitno razlikuje 
od tradicionalnog hrišćanskog".

Krotko (tj. samoubistvo smernih), samoubistvo zbog 
gordosti, katarzičko samoubistvo, logično samoubistvo i sa
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moubistvo iz dosade, podvrste su samoubistva prisutne u pro
zi F. M. Dostojevskog. Najpotresnije od njih je samoubistvo 
smernih, koje čine žrtve zločina jer ne mogu snositi krivicu 
za ono što im se dogodilo, ali usled poljuljanih etičkih vred
nosti sa kojima se sreću, odlučuju da sebi oduzmu život. Do
stojevski, jasno je, ovo samoubistvo doživljava kao jedini vid 
suvišnog iskupljenja, iskupljenja nevinih, ali i kao motivaciju 
kasnije zaslužene kazne i kajanja koje sustižu počinitelje gre
ha. To potvrđuje i poglavlje romana Braća Karamazovi pod 
nazivom "Pobuna", u kojem, u razgovoru sa bratom Aljošom, 
Ivan Karamazov kao osnovni izvor sumnje u hrišćanski etič
ki poredak navodi nepravdu i zločine počinjene nad decom. 
Stavroginovo samoubistvo, počinjeno kasnije, znak je poka
janja mučitelja, koje, prema Čhartišviliju, pokazuje da

"njihov najgori prestup protiv Boga nije samoubistvo, 
već uspenje ka Gospodu, pa samim tim i prema spasenju". 

Kategoriji katarzičkog samoubistva pripadaju i Smer
djakov (Braća Karamazovi), i Svidrigajlov (Zločin i kazna). 
Neizbežno je bilo, i Danilo Kabić nije propustio da to učini, 
pomenuti Nikolaja Berđajeva i njegovo tumačenje pozitivnog 
smisla prolaska kroz zlo u prozi Dostojevskog. Međutim, dok 
je Raskoljnikov zločinac koji daljim životom u izgnanstvu 
treba da okaje ranije počinjeni greh (ubistvo), pomenuti juna
ci mogu se iskupiti za svoja nedela jedino samoubistvom. De
lujući kao neprikosnoveni narativni, ali i etički autoritet, Do
stojevski kažnjava svoje junake, ukazujući im pri tom i na 
put iskupljenja. Njegove opservacije ulaze u samu suštinu li
kova, čak i kada se radi o najvećim prestupnicima. S. Mereš
kovski, povodom Stavrogina, beleži: 

"Izgleda da je Dostojevski doveo svog junaka do izvesne 
crte preko koje ni sam nije smeo da prekorači, ali isto tako 
izgleda da je pisac bio svestan da se mora dalje, da Stavro
gin mora dalje, i napustio ga je jer – sam Dostojevski nije 
smeo dalje." 

Od nekoliko primera pokušaja samoubistva kao katar
ze u prozi Dostojevskog srpskom čitaocu najpoznatiji je slu
čaj Raskoljnikova. Navodeći scene pokušaja suicida, od onih 
potresnih do grotesknih scena i egzibicionizma koji više iza
zivaju podsmeh nego sažaljenje, Kabić sem ostalih citira re
prezentativne monografije V. Šklovskog, M. Bahtina, M. Bra
una i D. Stojanovića, a povodom samoubistva zbog gordosti 
citiraće Čhartišvilija:

"Bolesna, raspaljena gordost određujuća je karakteristi
ka većine tipskih junaka Dostojevskog… Zato su svi samo
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ubice iz grešne kategorije, nekrotki, koji se ubijaju bez iko
ne u rukama i pogleda uprtog ka nebu – veoma gordi". 

Pored katarzičkog, najviše pažnje posvećeno je logič
nom samoubistvu, koje se, opet, dovodi u vezu s egzistencija
lističkom filosofijom, sa sumnjom u postojanje Boga, sa ne
dostatkom vere u čovečanstvo i u etički poredak. Kako navo
di Čhartišvili, Smerdjakov je samoubica zbog vere, a Kirilov 
zbog bezverja. Suicid Kirilova, primećuje Mereškovski, jeste 
"suicid br. 1 svetske književnosti". A Alber Kami je u aposto
lu samoubistva, u Mitu o Sizifu, zapisao da je Kirilovljevo sa
moubistvo pedagoško, jer je on 

"prvi koji se ubija iz ljubavi prema čovečanstvu, ubeđen 
u smrt bez budućnosti, ispunjen jevanđeoskom melanholi
jom".

Berđajev je zabeležio da je Kirilovljevo samoubistvo izo
pačeno kao i svako samoubistvo, ali da je on najplemenitiji i 
najuzvišeniji od svih samoubica. Dostojevskovljeva dijelekti
ka smrti u Zlim dusima, prema ovom misliocu, jeste genijal
na. Zato su Kirilovu i njegovom samoubistvu posvećene mno
ge stranice tumača književnosti. Pored Kirilova, ovo poglav
lje navodi analize i idejnog samoubice Krafta, koji živi za 
svoju ideju, i zbog nje pada u očajanje.

Liza Hercen, "junakinja" Dnevnika pisca 1876, samou
bica je iz dosade. U ovom odlomku nema citata iz studija, 
već nam priređivač navodi samo opis samoubistva, u kojem 
iskaz nije sveden na narativno, već pisac bez posrednikapri
povedača iznosi svoje mišljenje povodom stvarnog događaja 
o kojem se obavestio preko "uvaženog saradnika". On se čudi 
razlozima samoubistva, koje imenuje kao besadržajnost živo
ta i njegovu jednostavnost, odnosno kao hladnu tamu i dosa
du, a u samoj predsmrtnoj poruci koju devojka ostavlja, ispod 
gadosti zazivanja šampanjca i šik ponašanja, vidi strahovito 
očajanje i "zgaženost duše". Dostojevski ne veruje u samou
bistvo iz dosade i pretpostavlja de je 

"umrla zbog tuge (one odveć rane tuge) i zbog ose
ćanja besciljnosti u životu – sve je to bilo posledica po
rodičnog vaspitanja koje je bilo unakaženo teorijama, 
ugroženo pogrešnim shvatanjima o tome šta je najviši 
smisao života, što je sve dovelo do toga da se u duši 
ugasi i najmanja vera u njenu besmrtnost".
Kabić svoju hrestomatiju motiva samoubistva završava 

navodima iz eseja Štefana Cvajga Neimari svijeta, u kojem se 
iskazuje ambivalencija između proznog opusa Dostojevskog, 
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kroz čije je dubine mračan put, ali i životnog trijumfa, koji se 
tek kasnije uočava kao beskrajna svetlost, kao radosni krik i 
poznanje da su poslednje reči koje je Dostojevski napisao 
apoteoza životu, nevin dečji povik u slavu životu. 

 Interpretirajući Dostojevskog na originalan način, bez 
jagovora, Danilo Kabić pušta kritičku misao da se sama is
polji, katkad i u opoziciji prema drugoj misli, a svoju aktiv
nost svodi na priređivanje odgovarajućih odlomaka, na selek
ciju i prezentaciju građe. Njegova diskretna, nenametljiva fi
gura nazire se ispod polifoničnosti kritičarskog diskursa, iza 
glasova junaka, iza mreže tekstova koje knjiga obuhvata. 
Mnogoglasje i različite poglede na kompleksni motiv samou
bistva trebalo je sintetizovati u skladnu celinu, tako da nema 
šavova niti nedorečenosti kritičarskog glasa, ali i tako da osta
je prostor za razgovor o postupcima i motivima junaka. Da
nilo Kabić je na posve originalan način mapirao čitalački be
deker, ukazujući na mesta koja ne treba propustiti. Na prvoj 
važnoj književnoj (i životnoj) stanici, samoubistvu, Kabić je 
kao autor zastao dovoljno dugo da bi mogao krenuti dalje, u 
istraživanja života i smrti junaka. 
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