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Издавање Домета у 2008. години помогао је Покрајински 
секретаријат за културу са 100.000 динара по основу 
Конкурса за суфинансирање часописа за културу, књи-
жевност и уметност на српском језику и језицима наци-
оналних мањина и етничких група Војводине који су од 
посебног значаја за развој културе и уметности у АП 
Војводини.
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REČ

mihail bulgakov

feljtoni

BUDUĆE PERSPEKTIVE
(Crtica)

Kada se naša nesrećna domovina nalazi na samom dnu 
srama i bede, u koju ju je bacila "velika socijalna revolucija", 
kod mnogih od nas se sve češće i češće javlja jedna te ista 
misao.

I ta je misao uporna.
Ona je – mračna, pojavljuje se u svesti i uporno zahteva 

odgovor na nju.
Ona je jednostavna: a šta će biti dalje sa nama?
Pojava te misli je sasvim prirodna.
Proanalizirali smo svoju nedavnu prošlost. O, mi smo 

jako dobro proučili skoro svaki trenutak protekle dve godine. 
Mnogi su ih ne samo proučili, već i prokleli.

Sadašnjost je pred našim očima. Ona je takva da oči 
jednostavno želimo da zatvorimo. Da je ne vidimo!

Preostaje nam budućnost. Zagonetna, neizvesna buduć-
nost.

I odista: šta će biti sa nama?…
Nedavno sam imao priliku da pregledam nekoliko pri-

meraka jednog engleskog ilustrovanog časopisa.
Dugo sam, kao začaran, posmatrao predivne foto-

graf ije.
I dugo sam, dugo kasnije razmišljao…
Da, slika je jasna!
Kolosalne mašine, u kolosalnim fabrikama grozničavo 

rade dan za danom, proždirući kameni ugalj, one grme, lar-
maju, izlivaju iz sebe potoke istopljenog metala, kuju, poprav-
ljaju, grade…
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Zamenivši mašine, koje su još nedavno sejući smrt i 
uništavajući sve oko sebe kovale moć pobede, kuju moć sve-
ta.

Na Zapadu je završen veliki rat velikih naroda. Oni sa-
da ližu svoje rane.

Razume se, oni će se oporaviti, jako će se brzo oporavi-
ti!

I svima će, kojima se na kraju razbistrio um, svima koji 
ne veruju u žalosno buncanje da će se naša jeziva boljka pre-
baciti na Zapad i da će ga pobediti, postati jasan onaj moćan 
polet titanskog rada sveta, koji će uzdignuti zapadne zemlje 
na do sada neviđenu visinu mirne moći.

A mi?
Mi ćemo zakasniti…
Toliko ćemo jako zakasniti da niko od savremenih pro-

roka, čini se, neće moći reći kada ćemo ih konačno sustići i – 
hoćemo li ih uopšte i sustići?

Jer mi smo kažnjeni.
Mi sada ne možemo ni da mislimo da nešto stvaramo. 

Pred nama se nalazi težak zadatak – da osvojimo, vratimo 
nazad svoju zemlju.

Obračun je otpočeo.
Junaci-dobrovoljci otimaju iz ruku Trockog pedalj po 

pedalj rusku zemlju.
*

I svi, svi – i oni koji bez ikakvog roptanja izvršavaju 
svoj dug, i oni koji se sada muvaju po pozadinskim gradovima 
Juga, u gorkoj zabludi smatrajući da će se stvar spasavanja 
zemlje obaviti i bez njih, svi strastveno žele oslobađanje zem-
lje.

I ona će na kraju i biti oslobođena.
Jer ne postoji zemlja koja nema junake, i prestupno je 

misliti da je domovina umrla.
Ali moraćemo mnogo da se borimo, da prolijemo mno-

go krvi jer, sve dok iza zloslutnih leđa Trockog trupkaju još 
uvek sa oružjem u rukama bezumnici zavedeni njime, života 
neće biti, već će postojati samo borba na život i smrt.

Moramo da se borimo.
I sve dok tamo, na Zapadu, budu lupale mašine što 

stvaraju, kod nas će sa jednog do drugog kraja naše zemlje 
treštati mitraljezi.

Bezumlje dve poslednje godine nas je bacilo na jeziv 
put, i mi ne možemo da se zaustavimo, ne možemo da predah-
nemo. Počeli smo da ispijamo čašu kazne, i ispićemo je do 
kraja.
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Tamo, na Zapadu, bleštaće bezbrojne električne sijalice, 
piloti će parati pokoren vazduh, tamo će graditi, istraživati, 
štampati, učiti…

A mi… mi ćemo se tući.
Jer ne postoji sila koja bi to mogla da promeni.
Mi ćemo da osvajamo sopstvene prestonice.
I osvojićemo ih.
Englezi će nam, sećajući se kako smo pokrivali polja 

krvavom rosom, tukući Nemačku, odvlačeći njene armije od 
Pariza, dati na dug još šinjela i cokula da bismo što pre stigli 
do Moskve.

I mi ćemo stići do nje.
Bitange i bezumnici će biti prognani, rasterani, unište-

ni.
I rat će se završiti.
A tada će zemlja, okrvavljena, razrušena, početi da se 

diže… Da se lagano, teško diže.
Oni koji se žale na "premor" biće, nažalost, razočarani. 

Jer će morati da se "premore" još više.
Za prošlost će morati da se plaća nemerljivim radom, 

surovim siromaštvom života. Da se plaća i u prenosnom, ali i 
u bukvalnom smislu te reči.

Da se plaća za bezumlje martovskih dana, za bezumlje 
oktobarskih, za samostalnost izdajnika, za razvraćanje rad-
nika, za Brest, za bezumno korišćenje mašine za štampanje 
novca… za sve!

I mi ćemo to platiti.
I tek kada već bude vrlo kasno, mi ćemo ponovo početi 

ponešto da stvaramo, da bismo postali punopravni, da bi nas 
pustili ponovo da uđemo u versajske sale. Ko će videti te sve-
tle dane?

Mi?
O, ne! Naša deca, a možda tek i unuci jer je razmah is-

torije širok, i decenije ona isto tako lako "čita", kao i svaku 
godinu ponaosob…

I mi, predstavnici nesrećnog pokolenja, umirući još 
uvek kao jadni bankroti, bićemo prinuđeni da kažemo svojoj 
deci:

– Platite, platite pošteno, i sećajte se večito socijalne 
revolucije!

M. B.

Groznij, Grozni, 13 (26) novembar 1919.
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U KAFANI
(Crtica)

Kafana u pozadinskom gradiću.
Pod prekriven prljavštinom. Oblaci duvanskog dima. 

Ubljuzgani i lepljivi prljavi stočići.
Nekoliko vojnih lica, nekoliko dama i mnoštvo ljudi u 

civilu.
Na podijumu pijanino, čelo i violina sviraju nešto ras-

kalašno.
Probijam se između stočića i sedam.
Stočiću prilazi gospođica opasana belom keceljom i 

upitno me posmatra.
– Budite tako dobri, donesite mi čašu čaja i dva kola-

ča.
Gospođica nestaje, a onda se vraća sa takvim izrazom 

lica kao da mi čini ne znam šta, stavlja ispred mene čašu sa 
žutom tečnosti i tacnu sa dva sasušena kolačića.

Posmatram čašu.
Tečnost po svom izgledu podseća na čaj.
Žuta je i mutna.
Probam je kašičicom.
Topla je, pomalo slatka, pomalo ogavna.
Palim cigaretu i bacam pogled na ljude oko sebe.
Za susedni stočić bučno seda društvance: dva gospo-

dina u civilu i jedna dama.
Dama je dobro odevena, na njoj šušti svila.
Civili ostavljaju najpovoljniji mogući utisak: lepo su 

građeni, rumeni, uhranjeni. I to u doba kada se u vojsku po-
ziva njihovo godište. Odeveni su raskošno i lepo.

Na stočiću pred njima se pojavljuje tanjirić sa kolačima 
i tri čaše kafe, skuvane "na varšavski način".

Počinju da razgovaraju.
Do mene u odlomcima stižu reči civila sa lakovanim 

cipelama na nogama, koji sedi bliže meni.
Glas je zabrinut.
Čujem:
– Ro-ostov… možete samo da zamislite… Nemci… 

Kinezi… panika… oni su sa šlemovima… sto hiljada konja-
nika…

I ponovo:
– Rostov… panika… Rostov… konjica.
– To je užasno, – umorno progovori dama. Ali se vidi 

da je malo uznemiravaju i konjica sa sto hiljada ljudi, a isto 
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tako i šlemovi. Ona, čkiljeći, puši cigaretu i blistavim očima 
baca pogled po kafani.

A lakovane cipele nastavljaju da šapuću.
Šta bi bilo i kako bi to bilo kada bih iznenada nekakvim 

čudom, kao u bajci, najednom dobio vlast nad svom tom 
gospodom u civilu?

Tako mi Boga, bilo bi to predivno!
Na istom mestu u kafani bih ustao i, prišavši vlasniku 

lakovanih cipela, rekao:
– Krenite sa mnom!
– A kuda to? – zapanjeno bi upitao gospodin.
– Čuo sam da se uznemiravate zbog Rostova, čuo sam 

kako vas uznemirava napredovanje boljševika.
– Da, to je tačno…
– To vam čini samo čast. Krenite sa mnom – pružiću 

vam mogućnost da odmah stupite u jedinicu. Tamo će vam 
istoga časa dati pušku i mogućnost da o državnom trošku 
odete na front, gde ćete moći da učestvujete u odbacivanju 
omrznutih vam boljševika.

Mogu da zamislim šta bi se posle tih reči desilo sa go-
spodinom koji na nogama ima lakovane cipele.

On bi u jednom času izgubio svoje predivno rumenilo i 
komad kolača bi mu zapeo u grlu.

Došavši malo sebi, on bi počeo nešto da mrmlja.
Iz tog nepovezanog, ali vrelog lupetanja bi se ispostavilo 

pre svega da lupetanje može da bude varljivo.
Ispostavilo se da je taj čovek rumenog lica, koji kao da 

cveta, bolestan… Teško, nepopravljivo, neizlečivo, do kraj-
nosti bolestan! On ima urođenu srčanu manu, čir želuca i naj-
težu moguću neurasteniju. Samo bi čudu mogla da se pripiše 
okolnost što se nalazi u kafani, gutajući kolač, a ne leži negde 
na groblju, dok bi ga gutali crvi.

I, na kraju, on ima i lekarsko uverenje!
– To nije ništa, – uzdahnuvši, rekao bih ja – i ja imam 

takvu potvrdu, pa ne samo jednu, već čitave tri. I ipak, kao 
što vidite, ja moram da nosim engleski šinjel (koji, uzgred 
budi rečeno, uopšte ne greje), i svakog časa moram biti spre-
man da se nađem u ešalonu, ili nekoj drugoj neočekivanosti 
čisto vojnog karaktera. Pljunite na sve te potvrde! Nije nam 
sada stalo do njih! Vi ste sami maločas tako nemilosrdno pri-
kazivali položaj stvari…

Tada bi taj gospodin vatreno počeo da lupeta i počeo 
da dokazuje da je on, u samoj stvari, već evidentisan u voj-
nom odseku i da radi za odbranu tamo i tamo.
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– Zar treba uopšte govoriti o vojnoj evidenciji, – odgo-
vorio bih mu ja, – naći se u njoj je teško, ali izbrisati se odatle 
i dospeti na front – za to je potreban samo jedan časak!

A što se tiče rada za odbranu, tu vi… kako da kažem…. 
Tu ste u zabludi! Po svim spoljnjim znacima, po vašem pona-
šanju se vidi da radite samo na punjenju sopstvenih džepova 
carskim i donskim novčanicama. To prvo, a drugo, vi radite 
na razvraćanju pozadine, muvajući se po kafančinama i kine-
matograf ima, i sejući svojim pričama zabunu i strah, zaražu-
jete njima sve oko sebe. Morate se složiti i sami da od takvoga 
rada za odbranu ne može da ispadne ništa, osim čiste štete!

Ne! Vi očigledno niste sposobni za takav rad. A to zna-
či da vam ne preostaje ništa drugo do da odete na front!

Tu bi gospodin počeo da se hvata za slamku i izjavio bi 
da se on koristio povlasticom (jedini sin pokojne majke ili 
nešto nalik na to) i da, na kraju, on čak i pušku ne ume da dr-
ži u rukama.

– Ali Boga radi – rekao bih na to ja – ne govorite mi ni 
o kakvim povlasticama. Ponavljam vam, sada nikome nije 
stalo do njih!

A što se pak tiče puške, to su sve obične sitnice! Uve-
ravam vas da ne postoji ništa lakše na ovome svetu, nego na-
učiti pucati iz puške. Kažem vam to na osnovu sopstvenog 
iskustva. A što se opet tiče službovanja u vojsci, šta tu da se 
radi! Ja takođe nisam služio vojsku, a eto, sada moram… 
Uveravam vas da me uopšte ne privlači rat i nemiri i nedaće 
povezani sa njim.

Ali šta da se radi! Ni meni nije baš mnogo dobro, ali 
moram se privikavati!

Ja ništa manje, a možda i više od vas volim miran, spo-
kojan život, kinematografe, meke divane i kafu skuvanu na 
varšavski način!

Ali, nažalost, ni u čemu od svega toga ne mogu sada 
da uživam kako bih to želeo!

I vama i meni ne preostaje ništa drugo do da prihvatimo 
učestvovanje u ratu na ovaj ili onaj način jer će inače nagrnuti 
na nas crven oblak, i vama je jasno šta će tada biti…

Tako bih ja, eto, govorio, ali, nažalost, gospodina sa la-
kovanim cipelama na nogama ne bih uspeo da ubedim.

On bi počeo da mrmlja da bi na kraju i shvatio da on 
neće… ne može… ne želi da ide i bori se…

– No, u tom slučaju, tu odista ništa ne može ni da se 
uradi – uzdahnuvši, rekao bih ja – ako ne mogu da vas 
ubedim, moraćete jednostavno da se povinujete okolnostima!
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I, obrativši se izvršiocima svojih naređenja, koji su me 
opkoljavali (u svojim maštanjima sam ih, razume se, predstav-
ljao kao neophodan element) rekao bih, pokazujući na potpu-
no utučenog gospodina:

– Otpratite gospodina do vojnog komandanta!
Završivši sa gospodinom sa lakovanim cipelama, obra-

tio bih se sledećem…
Ali, ah, ispostavilo bi se da sam se do te mere zaneo 

razgovorom sa njim da su osetljivi civili, začuvši samo poče-
tak razgovora, nečujno, jedan za drugim, napustili kafanu.

Svi do poslednjeg, svi bez razlike!
*

Trio na podijumu je posle pauze počeo da svira tango. 
Prestao sam da budem zamišljen. Maštanje je bilo završeno.

Vrata kafane su lupala i lupala.
Posetilaca je bivalo sve više i više. Gospodin sa lako-

vanim cipelama na nogama je počeo da lupka kašičicom i za-
tražio je da mu donesu još kolača…

Platio sam dvadeset i sedam rubalja i, provukavši se iz-
među zauzetih stočića, izišao na ulicu.

M. Bulgakov

Kavkaske novine, Vladikavkaz, 18. januar 1920, br. 5.

NAVIKA

Nanking je plamteo kao baklja natopljena katranom od 
artiljerijske vatre, otvorene sa engleskih krstarica. Armija 
Čžan-Čžun-Čana se povlačila pred kantoncima koji su napre-
dovali.

Dva kao od brega odvaljena kineska of icira, koja su 
koračala po strani od vojnika koji su se povlačili, i koji su do-
tle turobno ćutali, najednom progovoriše.

– Kao po notama, – progovori jedan od njih, onaj mla-
đi, na najčistijem ruskom jeziku. – Kao po notama, vaše bla-
gorođe!

– Šta to kažete, barone?
– Kažem samo da se istorija ponavlja. Ponovo nas tuku. 

Po koji to već samo put?
– Ako ćemo o Kini, onda su nas do sada izbacivali iz 

Guandana, Guansia, Kvejčoua, Hunana, Hubeja, Czjansia, 
Funczjana, Šangaja…

– Ne, ne mislim na to. Ja to mislim mnogo šire. U 
svetskim razmerama! – reče baron fon Špels, pravi ruski pa-
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triota i "slovenof il" svoje domovine, pa makar se ona nalazila 
i u Kini.

Knez ćutke pređe desnom rukom po brcima. To se ne-
kada smatralo za "šik" u gardijskim pukovima. Pukovi su ne-
stali. Umesto kočija založenih u Rusiji, ostali su brilijanti za-
loženi po prestonicama Evrope, ali je navika da se brci glade 
"na carski način" ostala.

– Sećam se kako smo bežali iz Odese! – reče Kinez. – 
Isto nam je ovako čistio put na jug engleski drednot "Kara-
dok". Isto su tako grmeli odjeci artiljerijske paljbe.

– Izdajnici su ti Englezi, – tiho prozbori drugi. – Zar 
nisu mogli Odesu da razruše, kao naši Nanking?

– No, znate li, navike nije bilo!! Iskustvo je – velika 
stvar: koliko je vremena samo prošlo, koliko je samo krvi 
proliveno, barone? Naučili su se!

– A sećate li se evakuacije iz Sevastopolja? Predivna je 
to bila evakuacija. Red i poredak. Ni jednog stanovnika ni-
smo uzimali bez plaćanja! A tek devojčice?

Kinez pocrvene od uspomena.
*

Of icire prestiže "rols-rojs". Engleski "posebni dopisnik" 
se previ preko krila automobila i upita nešto na kineskom. 
Of iciri su ćutali. On upita na engleskom. Ćutanje je bilo od-
govor.

– Rusi smo mi, Rusi! – povika baron. – Dobrovoljački 
odred. Tri hiljade ljudi, ser, za ideju se borimo. Kinu ćemo 
osvojiti, krenućemo na Sibir… Kolčak… Vrangel! Shvatate 
li?

"Posebni dopisnik" klimnu riđom glavom iako je shva-
tio samo jednu jedinu reč: Vrangel.

"Baš kao u Odesi! – pomisli on, sećajući se brzog po-
vlačenja vrangelovaca pred crvenima. – Kao u Sevastopolju… 
No, i to mi je nekakav narod! Samo brige sa njim."

– Obični su to gusani! – reče baron, pljujući za "rols- 
-rojsom", koji se udaljavao. – Vole da tuđim rukama kestenje 
iz vatre vade.

– Prosvećeni moreplovci… Đubrad! – mračno i zamiš-
ljeno se složi onaj drugi.

I oni počeše da sustižu svoj odred koji se uvereno po-
vlačio.

OL-RAJT
Kavkaske novine, Vladikavkaz, mart, 1920.
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OMAJERHOLDOVANI ONJEGIN 

Samo se po sebi razume da je posle "Velikodušnog 
rogonje" i "Tarelkinove smrti" Majerhold zaželeo da se 
prihvati i opere.

Jasno je da ono što hoće Majerhold, to hoće… no, re-
cimo, i bog.

Spremali su se da postave "Onjegina". Orkestar je za-
svirao uvertiru.

– Stojte! Stanite! – zaurlao je Majerhold. – To tako 
ništa ne valja! To su gluposti!

I kada je muzika umukla i utihla, on je počeo da 
objašnjava:

– Sve što vi radite – gluposti su i stare stvari. Vi ne 
shvatate Čajkovskog. Potrebno je da bubnjar svira prvu 
violinu; u bubnju treba načiniti rupicu i neka f lautista duva u 
nju; dirigent treba da se uvuče u kontrabas i odatle diriguje 
levom nogom. Jeste li shvatili?

Niko nije shvatio, ali je Majerhold već okrenuo leđa 
orkestru i pogledao na scenu, uhvatio se za glavu i povikao:

– A zašto nema merdevina? Troje merdevine! Pet 
merdevina! Dvadeset merdevina! Sve se odigrava na mer-
devinama. Bal kod Greminih, dvoboj, razjašnjenje Onjegina 
sa Tatjanom, sve, sve je na merdevinama! Shvatate li to?

Niko nije shvatao, ali su merdevine doneli.
Na scenu je izišao hor. Majerhold je raširio ruke:
– A to su – seljaci i seljanke? A gde se vidi da ruski 

seljaci budu odeveni na ruski način? Odmah sve presvući u 
kostime Pijeroa i dvorskih luda. Da svi, za vreme pevanja, 
stoje četvoronoške, zadnjicama okrenuti publici. Shvatate li?

Počeli su pomalo da shvataju… Ali izvršili su naređenje 
Majerholda.

Na scenu je izišao Onjegin i počeo da peva. Majerhold 
se užasnuo:

– Slušajte, – zavapio je, – vi pevate kao da ste u operi… 
Zar se može tako dobro pevati? Pevati dobro je isuviše 
vulgarno… Treba biti originalan. Kada pevate, trebalo bi da 
u grlu malo škripi, a u grudima da vam pomalo hripće. Da li 
vam je jasno?

Pevač je shvatio, ali… ipak se tome i povinovao.
Na scenu je zatim izašla Tatjana.
 – Ne hodate kako treba! – počeo je da se nervira 

Majerhold. – Kao prvo, vi ne treba da istupite na scenu, već 
treba da vas izvuku na scenu za noge. Za vreme pevanja 
morate neprestano da se premećete preko glave. Visoke note 



16Dometi

treba pevati kad dubite na glavi. U takvom položaju visoke 
note izgledaju kao niske, a niske kao visoke.

Scenu dvoboja je Majerhold izveo ovako:
Lenski je, sa dugačkom sedom bradom, u jevrejskom 

kaftanu, jašući na motki, počeo da peva: "Kamo ste se to, 
kamo udaljili?", i to na motiv "čižik-čižik, gde si bio?"

Na scenu je bio izveden i horovod, koji je posle svakog 
stiha igrao oko Lenskog gopak.

Onjegin izleće na scenu u trikou, pravi nekoliko puta 
salto-mortale, hodajući na rukama prilazi Lenskom i puca iz 
pištolja, koji mu viri iz nosa.

Lenski ne pada, već se tri puta preokreće u vazduhu i, 
poskočivši, uzleće na jedne od merdevina, gde i ostaje da 
visi, zakačen nogama za najgornju prečku.

Onjegin u to doba peva pesmice na zlobodnevne teme. 
Kuplete su napisali pesnici iz "Tačke" i odlikuju se političkom 
pismenosti.

Isto je tako sjajno ispala i scena sa Tatjaninim pismom.
Tatjana piše, ležeći na podu. Leži na stomaku, nogama 

okrenuta gledalištu. Dadilja je okačena za noge pod samom 
tavanicom. U ustima i u ušima su joj zapaljene sveće, tako da 
ona u samoj stvari izigrava luster.

Tatjana peva: "Ja vam pišem", a dadilja posle svake 
strofe lupa dlanom o dlan i pri tome pripeva:

– Oj-ra! Oj-ra!
Ali remek-delo Majerholdove umetnosti je bio bal kod 

Greminih.
Sala je bila ukrašena sa stotinu drvenih merdevina.
Gremin, dostojanstvenik i bogat čovek, sebi je mogao 

da dopusti takvu raskoš.
Cela tavanica je bila ukrašena trapezima, na kojima su 

se njihali najdostojanstveniji gosti: visoki činovnici sa or-
denima-zvezdama, generali sa odlikovanjima-krstovima i ad-
mirali sa jarbolima i jedrima.

Gosti su obavljali takve trikove od kojih gledaocu 
počinje da se vrti u glavi tako da bi tim gostima bilo koji 
akrobat mogao da pozavidi, ali Majerhold nije prestajao da 
viče:

– Veselije, veselije!
Gremin, Tatjana i gosti su obavljali odista zapanjujuće 

letove kroz vazduh.
I ipak… Treba odati dužno poštovanje Majerholdu. U 

poslednjem činu je najbolji let obavio on.
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On je poleteo… poleteo je on… Jednom reči, tamo 
kuda i treba, tamo je i poleteo.

O. L. D’Or
Krasnij perec, Moskva, 3. februar 1923.

TRGOVINSKA RENESANSA
(Moskva početkom 1922. godine)

Za onoga ko je video Moskvu poslednji put pre samo 
nekakvu godinu i po dana sada je ona neprepoznatljiva, do te 
je mere uspeo da je promeni NEP, odnosno Nova ekonomska 
politika (NEP je skraćenica koja je već dobila pravo građanstva 
među Moskovljanima).

Sve je to počelo postupno… lagano… Čas ovde, čas 
opet tamo počeli su da otpadaju drveni štitovi, i iza njih su se 
na svetlosti dana, posle dugog prekida, pojavili prašnjavi i 
turobni izlozi radnji. U dubini zapuštenih prostorija su počele 
da svetle sijalice, a pri njihovoj svetlosti je počeo da se 
pokreće život – počeli su nešto da pričvršćuju, prikucavaju, 
popravljaju, da otvaraju sanduke i kutije sa robom. Oprani 
izlozi su počeli da se presijavaju. Upalile su se jake ovalne 
lampe nad izloženom robom ili uske zaslepljujuće cevi po 
ivicama izloga.

Teško je shvatiti, iz kakvih je to tajanstvenih nedara 
osiromašena Moskva uspela da izvuče robu, ali ju je ona iz-
vukla i štedrom rukom bacila iza biljurnih izloga i izložila ih 
po regalima.

Počeli su da se pokreću Kuznjecki prospekt, Petrovka, 
Neglinaja, Lubjanka, Mjasnjicka, Tverska, Arbat. Radnje su 
počele da rastu kao gljive, orošene živom kišom NEP-a… Dr-
žavne, kooperativne, zadrugarske, privatne… Posle posla-
stičarnica, koje su prve počele da se presijavaju svetlostima, 
krenule su galanterijske, gastronomske radnje, papirnice, pro-
davnice kapa i šešira, brijačnice, knjižare, radnje sa tehničkom 
robom i, na kraju, ogromne robne kuće.

Po ogoljenim zidovima su se u talasima svih boja po-
javili plakati, i to svakog dana novi, svakog dana sve veći i 
veći. Ponegde su bili načinjeni na brzu ruku, ponekad su bili 
jednostavno naslikani na platnu, ali su se pored njih pojavili i 
stalni, pisani novim pravopisom, sa upadljivim i jarkim slo-
vima aršin velikim. I bili su oni uramljeni i pričvršćeni og-
romnim, čvrstim daskama.

A to znači na dugo.
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I stare, iskrivljene i izubijane metalne ploče su među 
njima izgledale kao da počinju da se uspravljaju i oživljavaju, 
a ogavni "tvrdi" znaci starog pravopisa na njima da paraju 
oči.

I što dalje, tim više i šire…
Moskva se ne može prepoznati. Moskva trguje.
Na Kuznjeckom mostu po celi dan kipti po sleđenim 

trotoarima gomila pešaka, kočijaši idu jedan za drugim, i 
promuklo trubeći jure automobili.

Iza ogromnih stakala se nalazi burna gama svih mogu-
ćih boja: smeškaju se obojenim licima f igurice-igračke zadru-
ge zanatlija. Nešto više, u bivšoj radnji Šanske, iz ogromnih 
izloga čitavom gomilom gledaju damski šeširi, čarape, cipele, 
krzna. To je jedna od robnih kuća Moskovskog potrošačkog 
društva. Ono je otvorilo osam takvih radnji po celoj Moskvi.

Na Petrovki se u sumrak dana iz prozora, na trotoare 
crne od mase naroda bukvalno lije neprekidna električna 
svetlost. Presijavaju se izlozi prodavnica konfekcije. Tu su i 
stotine f lašica i bočica sa najboljim inostranim parfemima. 
Šlifovanih, mlečno-belih, žutih, svih mogućih oblika i formi. 
Tu su i pravi talasi svih mogućih štofova, gomile kravata, 
čipke, čitavi nizovi kutija sa puderom. A ulicu beživotno po-
smatraju obojena lica lutaka-manekena preko čijih su ramena 
prebačeni ženski krzneni okovratnici, u naše doba neocenjive 
vrednosti.

Živnuli su i pasaži.
Gromada "Mjur i Meriliza", raskošne predrevolucionar-

ne robne kuće u centru Moskve, još uvek se beživotno i pusto 
crni iza svojih ogromnih izloga, ali su već u prizemlju iz iz-
loga nestale gigantske raznobojne karikature koje prikazuju 
Nulansa i Poenkarea, a iz vrata se izbacuju šut i đubre. I Mo-
skva već zna da će u februaru na ovom mestu biti otvorena 
robna kuća Mostorga sa 25 odeljenja i da će bivši direktor 
"Mura" ući u njenu upravu.

Poslastičarnice se mogu sresti na svakom koraku. I po 
ceo su dan, sve do zatvaranja, pune ljudi. Rafovi su prepuni 
belog hleba, kolača, francuskih bageta. Torte u bezbrojnim 
redovima ukrašavaju tezge. Sve je to užasavajuće skupo. Ali 
cene u Moskvi već odavno nikoga ne plaše, i bajkovite, as-
tronomske cifre izražene u milionima rubalja (ta reč u Moskvi 
već odavno ne postoji, ona je konačno istisnuta rečju "limun"), 
prolaze tokom dana kroz blistave kase koje neprekidno zvec-
kaju i kuckaju.
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Bivša pekara Filipova na Tverskoj, do tavanice napunje-
na belim hlebom, tortama, kolačima, napolitankama i đevre-
cima, ispunjena je beskrajnim redovima kupaca.

Raskošni izlozi gastronomskih radnji zapanjuju svojim 
bogatstvom. Tu su gomile konzervi, tu je i crn kavijar, razne 
vrste ribe, pomorandže. I uvek kraj izloga tih radnji stoje kao 
začarani prolaznici, i ne odvajaju pogled od izloženih deli-
katesa…

Sve 34 gastronomske radnje MPO, moskovske ograni-
zacije za snadevanje građana prehrambenim proizvodima, a 
isto tako i privatne prodavnice su već objavile u oglasima da 
kod njih može da se dobije i rusko i strano vino, i Moskovljani 
ga bukvalno razgrabljuju.

Krajem novembra meseca su "Izvestija" prvi put objav-
ljene sa oglasima, i sada se oni šarene na stranicama svih no-
vina i trgovačkih biltena. A avioni vazduhoplovne grupe 
"Vozdušnij f lot" su već izvšili prvi eksperiment razbacivanja 
plakata nad Moskvom, i sada se naveliko primaju oglasi "Sa 
aeroplana". Jedan redak takvog oglasa staje 15 novih rubalja.

Saobraćaj po ulicama postaje življi iz dana u dan. 
Kreću se tramvaji po linijama broj 3, 6, 7, 16, 17, "A" i "B", a 
kočijaši razvoze na sve strane Moskovljane i vešto se cenkaju 
sa njima:

– Izvol’te, gospodine! Samo jedna rublja (10 hiljada)! 
Povezite se sa mnom!

Kod Metropola, kraj Voskrenskih dveri, kraj Strastnog 
manastira – svuda na raskrsnicama vazduh odzvanja od buke 
bezbrojnih kolportera koji prodaju novine, uličnih prodavaca 
koji prodaju cigarete, halvu, vekne hleba.

Kraj Italijanskih dveri stoje u dva niza žene sa piroš-
kama. A na Iljinki sa sive zgrade sa stubovima je nestao nat-
pis "Planinski sovjet" i pojavio se drugi, sa ogromnim slo-
vima "Berza", gde se održavaju skupovi berze i kroz ruke 
maklera prolaze poslovi milionske vrednosti.

Do kasno u noć se kreću, kupuju, prodaju, guraju po 
radnjama Moskovljani. Ali i kasno uveče, kada se skazaljke 
na osvetljenim uličnim časovnicima neminovno približavaju 
ponoći, kada su već zatvorene sve radnje, još uvek živi neu-
morna Tverska ulica.

I rasecaju vazduh povici dečaka:
– "Ira" na komad! "Java"! Papirose marke "Mursal"!
Izlozi bezbrojnih kaf ića su osvetljeni, i iz njih se nejas-

no čuju zvuci violine.
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Do kasno u noć se kreću, kupuju i prodaju, jedu i piju 
za stočićima Moskovljani, koji žive u još dotle neviđenom tr-
govinsko-crvenom Kitaj-gradu.

M. Bulgakov

Moskva, Moskva, 14. januar 1922.

USPOMENA

Mnogi, mnogi ljudi imaju uspomene koje su povezane 
sa Vladimirom Iljičem, pa i ja imam jednu takvu. Ona je jako 
stabilna, i ja ne mogu nikako da se rastanem od nje. A i kako 
da se rastanem ako se svake, svake večeri, čim se sive harmo-
nike radijatora ispune toplotom i prijatan talas te toplote poč-
ne da se širi po sobi, prisećam i žutog lista papira svoje čuve-
ne izjave i izbledele kacavejke-haljine Nadežde Konstanti-
novne.

Kako da se rastanem od nje ako svake večeri, čim se 
usijaju niti sijalice od pedeset sveća, i u zelenoj senci abažura 
ja mogu da pišem i čitam, i ne moram da razmišljam da li u 
dvorištu duva povetarac ili je tamo osamnaest stepeni ispod 
nule.

Da li je uopšte moguće i razmišljati da se rastanem od 
nje ako, čim dignem glavu, ugledam nad sobom tavanicu. 
Istini za volju, ta tavanica je odvratna – niska, zagaravljena i 
ispucala, ali je to ipak tavanica, a ne modro nebo posuto 
zvezdama nad Prečistenskim bulevarom, gde je, po tačnim 
podacima nauke, ne samo osamnaest, već i svih dve stotine i 
sedamdeset i jedan stepen – i svi su oni ispod nule. A da bih 
prekinuo svoj literarno-radnički život, dovoljna je njihova 
mnogo manja količina. Kod mene je pak, ispod crnih mreža 
paučine – dvanaest stepeni iznad nule, gori električna svet-
lost, a tu su i knjige i članska karta stambenog društva. A to 
znači da ću ja postojati koliko i cela ova zgrada. Ako ne buk-
ne požar – ostaću živ.

Ali da ispričam sve po redu.
Bio je kraj 1921. godine. I stigao sam u Moskvu. Samo 

putovanje nije za mene predstavljalo nekakve posebne po-
teškoće jer je moj prtljag bio maksimalno kompaktan. Ce-
lokupna moja imovina je bila smeštena u jedan mali kufer. 
Osim toga, na ramenima sam još imao i ovčiju kratku bundu. 
Neću je opisivati. Neću da ne bih izazivao u čitaocu osećaj 
gađenja, koji me i sada obuzima i muči kada se setim te dla-
kave gadosti.

Dovoljno je reći da sam tokom svog prvog prolaska 
Tverskom ulicom šest puta čuo za sobom oduševljen šapat:
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– To je bunda!
Dva dana sam hodao po Moskvi i, zamislite samo, na-

šao sam zaposlenje. Ono nije bilo baš sjajno, ali nije bilo ništa 
gore od drugih radnih mesta.

I tada se, u najodvratnijoj mogućoj golotinji, preda 
mnom postavilo pitanje… o sobi. Čoveku je potrebna soba. 
Bez sobe čovek ne može da živi. Moja kratka bunda mi je 
zamenjivala kaput, prekrivku, donji čaršav i postelju. Ali ona 
nije mogla da mi zameni sobu, kao što je nije mogao zameniti 
ni kufer. Kufer je bio i suviše mali. A osim toga, on nije mo-
gao da se zagreje. I, uprkos svemu, činilo mi se dosta nepri-
stojnim da zaposleni čovek živi u kuferu.

Otišao sam u stambeno odeljenje i čekao u redu šest 
punih sati. Kada je počeo sedmi sat mog čekanja u redu među 
ljudima nalik na mene, ušao sam u kabinet, gde su mi rekli 
da mogu da dobijem sobu za dva meseca.

Dva meseca ima oko šezdeset noći, i mene je jako in-
teresovalo gde ću ih provesti. Pet od tih noći sam, uostalom, 
mogao i da odbacim: imao sam pet poznatih porodica u Mo-
skvi. Dva puta sam spavao na otomanu u predsoblju, dva puta 
– na stolicama i jednom – na plinskom šporetu. A šestu noć 
sam otišao da provedem na Prečistenskom bulevaru. On je 
izuzetno lep, taj bulevar, u novembru mesecu, ali je tamo bilo 
nemoguće provesti u to doba više od jedne noći. Svako ko 
želi, može lako da se uveri u to. Rano izjutra, čim je nebo 
nad ogromnim kupolama pobledelo, uzeo sam kuferče, pre-
kriveno srebrnastim injem, i krenuo na Brjansku železničku 
stanicu. Jedino što sam posle noćenja na bulevaru hteo bilo je 
– da napustim Moskvu. Bez ikakvog sažaljenja sam ostavljao 
riđasti griz u vrećici i novembarsku platu koju je trebalo da 
primim u februaru. Kupole, krovove, prozore i Moskovljane 
sam zamrzeo, i krenuo sam tako na Brjansku železničku sta-
nicu.

*
Tada se i desilo nešto što se ne može nazvati drugačije 

do čudom. Ispred same Brjanske železničke stanice sam sreo 
svog prijatelja. Mislio sam da je umro.

Ali on ne samo da nije umro, on je živeo u Moskvi, i 
imao je posebnu sobu. O, moj najbolji druže! Kroz jedan sat 
sam već bio u njegovoj sobi.

Rekao mi je:
– Možeš da spavaš ovde. Samo što ti neće dopustiti da 

se ovde i prijaviš.
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Tu noć sam tamo kod njega i prenoćio, a sutradan sam 
otišao u upravu doma i molio da me prijave da stanujem sa 
svojim prijateljem.

Predsednik kućnog saveta, debeo, obojen u boju samo-
vara, čovek sa ovčijom kapom na glavi, i istim takvim oko-
vratnikom, sedeo je, raširenih lakata, i bakarnim očima raz-
gledao rupe moje kratke bundice. Članovi kućnog saveta sa 
kapama od ovčijeg krzna su opkoljavali svog predvodnika.

– Molim vas, prijavite me – govorio sam – jer vlasnik 
sobe nema ništa protiv da živim u njegovoj sobi. Tih sam. Ni-
kome neću smetati. Neću ni da pijančim, niti bilo koga i bilo 
kome da prijavljujem ili otkucavam…

– Ne, – odgovorio je predsednik. – Neću vas prijaviti. 
Vi ne možete da živite u ovoj zgradi.

– Ali gde da živim? – pitao sam. – Gde? Ne mogu 
valjda da živim na bulevaru.

– A to se nas ne tiče, – odgovorio je predsednik.
– Izletećete odavde kô zapušač iz f laše! – urlali su če-

ličnim glasovima predsednikovi istomišljenici.
– A ja nisam zapušač… ja nisam zapušač, – mrmljao 

sam očajnički, – i gde da izletim? Ja sam čovek. Očajanje me 
je poždralo.

Tako se to ponavljalo pet dana, a šestog dana je došao 
nekakav hrom čovek sa kutijom od petroleja u ruci i izjavio 
da će me, ako sutra ne odem iz kuće sam, odvesti milicija.

Tada sam se ražestio.
*

Te noći sam upalio debelu sveću za venčanje, sa zlat-
nom spiralom na njoj. Struje nije bilo već nedelju dana, i moj 
drug je sobu osvetljavao svećama, pri svetlosti kojih je nje-
gova strina uručila svoje srce i ruku njegovom stricu. Sveća 
je plakala voštanim suzama. Rasprostro sam čist list papira 
ispred sebe i počeo da pišem na njemu nešto što je počinjalo 
rečima: "Predsedniku Sovnarkoma Vladimiru Iljiču Lenjinu". 
Sve, sve sam napisao na tom listu papira – i kako sam se za-
poslio, i kako sam odlazio u stambeno odeljenje, i kako sam 
video zvezde na dve stotine i sedamdeset stepeni ispod nule 
nad Hristovim hramom, i kako su urlali na mene: "Izletećete 
kô zapušač!"

Te noći, noći koja je bila crna kao ugalj, u hladnoći 
(grejanje takođe nije radilo) zaspao sam na otomanu sa ru-
pama i u snu sam ugledao Lenjina. Sedeo je u fotelji za pisa-
ćim stolom, u krugu svetlosti od stone lampe, i posmatrao 
me. A ja sam sedeo na stolici preko puta njega u svojoj kratkoj 
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bundici i pričao mu o zvezdama na bulevaru, o sveći za ven-
čavanje i predsedniku kućnog saveta.

– Ja nisam zapušač, ne, nisam zapušač, Vladimire 
Iljiču.

Suze su mi obilno tekle iz očiju.
– Tako je… tako… tako… – odgovarao je Lenjin.
Posle je zazvonio:
– Dati mu nalog za zajedničko stanovanje sa njegovim 

prijateljem. Neka sedi na vjeki vjekov u sobi sa njim i piše ta-
mo stihove o zvezdama i slične gluposti. I pozvati ovamo, k 
meni, ono đubre sa ovčijom kapom. Pokazaću ja njemu zajed-
ničko stanovanje.

Doveli su predsednika. Debeli predsednik je plakao i 
mrmljao:

– Neću više nikada…
*

Na radnom mestu su se svi izjutra kikotali kada su 
ugledali list papira koji sam ispisao pri svetlosti voštanih sve-
ća.

– Nećete stići do njega, golupčiću moj, – sa saučešćem 
u glasu mi je rekao šef.

– No, a onda ću uspeti da se probijem do Nadežde Kon-
stantinovne, – odgovorio sam očajnički – jer mi je sada već 
svejedno. Na Prečistenski bulevar neću otići.

I uspeo sam da se probijem do nje.
U tri sata popodne sam ušao u kabinet. Na pisaćem 

stolu se nalazio telefon. Nadežda Konstantinovna je, u neka-
kvom izbledelom krznenom haljetku, izašla iza stola i bacila 
pogled na moju kratku bundicu. 

– Šta hoćete? – ugledavši u mojim rukama zavetni list 
papira, upitala me je.

– Na ovome svetu ne želim ništa drugo do jedno jedino 
– zajedničko stanovanje. Hoće da me najure. Nemam nikakve 
nade ni u koga drugoga do u predsednika Sovjeta narodnih 
komesara. Najubedljivije vas molim da mu predate ovu moju 
izjavu.

I uručio sam joj svoj list papira.
Pročitala ga je.
– Ne, – rekla je. – Zar da ovako nešto predajem pred-

sedniku Sovjeta narodnih komesara?
– A šta onda da radim? – upitao sam i ispustio kapu.
Nadežda Konstantinovna je uzela moj list papira i napi-

sala sa strane crvenim mastilom:
"Molim da izdate nalog za zajedničko stanovanje". I 

potpisala se: "Uljanova".
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Tačka.
A najvažnije je bilo što sam zaboravio da joj se za-

hvalim.
Zaboravio sam.

*
U četiri sata sam ušao u zadimljenu upravu kućnog sa-

veta. Svi su bili na mestu.
– Kako? – povikaše svi u glas. – Vi ste još uvek ovde?
– Izleći odavde…
– Kô zapušač? – zloslutno upitah. – Kô zapušač? Je l' 

tako?
Izvukoh list papira, stavih ga na sto i pokazah prstom 

na zavetne reči.
Kape od ovčijeg krzna se nagoše nad list i namah se 

svi paralizovaše. Po časovniku, koji je kuckao na zidu, mogu 
da kažem koliko je dugo ta paraliza trajala.

Tri minuta.
Posle toga predsednik živnu i pogleda me očima koje 

su se gasile.
– Ulja?... – upita prozuklim glasom.
Časovnik ponovo poče da kucka u potpunoj tišini.
– Ivane Ivaniču, – slabašnim glasom progovori krzneni 

predsednik, – napiši im, prijatelju, nalog za zajedničko stano-
vanje.

Prijatelj Ivan Ivanič uze knjigu i, škripeći perom, poče 
da ispisuje nalog u grobnoj tišini.

*
I tako sada stanujem. Još uvek u toj istoj sobi sa zaga-

ravljenom tavanicom. Imam knjige, i od lampe na sto pada 
krug svetlosti. On se 22. januara obasjao crvenom svetlošću, 
i istoga se časa u svetlosti ispred mene pojavilo lice iz mog 
sna – lice sa klinastom bradom i kvrgama na kosom čelu, a 
za njim – u tuzi i očajanju proseda kosa, iskrzano krzno na 
haljetku i reč ispisana crvenim mastilom:

Uljanova.
A najvažnije je to da sam tada, eto, zaboravio da joj se 

zahvalim.
A to je nekako nezgodno…
Hvala vam, Nadežda Konstantinovna.

M. Bulgakov

Železnodorožnjik, Moskva, 1924, br. 1-2.
Preveo s ruskog:

Milan Čolić
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milan čolić

bulgakov i nekoliko njegovih 
neobjavljenih feljtona

Roman Majstor i Margarita ruskog i sovjetskog pisca 
Mihaila Bulgakova je već od prvog objavljivanja kod nas, da-
leke 1968. godine, izazvao veliku pažnju šire čitalačke publi-
ke, a i znalaca literature (roman je objavila subotička izdavač-
ka kuća "Minerva" u mom prevodu). Bio je to praktično prvi 
dodir našeg čitaoca sa jednim, danas možda i najslavnijim i 
najobjavljivanijim delom ovog sada proslavljenog, pa i kult-
nog autora u celom svetu. Njegov roman Majstor i Margarita 
do 2006. godine – prema podacima "bulgakovista", odnosno 
uske grupe autora i stručnjaka, koji proučavaju njegova dela, 
u koje spada i potpisnik ovih redaka – do sada u celom svetu 
štampan je u tiražu od preko 50 miliona primeraka. 

Istini za volju, treba reći da je Narodno pozorište u Be-
ogradu, na svojoj sceni "Manjež", prvi put načinilo pokušaj 
da upozna našu pozorišnu publiku sa delima M. Bulgakova i 
prikazalo njegovu komediju Zojkin stan još 20. oktobra 1934. 
godine. Međutim, desilo se da su i kritika i sam autor – dva 
brata Mihaila Bulgakova, Nikolaj i Ivan, u to doba su živeli u 
Beogradu i o svemu što je na bilo koji način bilo povezano sa 
prikazivanjem njegovih pozorišnih dela obaveštavali svog 
brata u Moskvi – napali ovu predstavu, koju je režirao u to 
doba poznat reditelj Jurij Rakitin, emigrant iz Rusije (kome-
diju je inače preveo poznati u to doba prevodilac sa ruskog 
jezika Lav Zaharov), tako da je predstava – posle dosta veli-
kog skandala – bila skinuta sa repertoara neposredno posle 
premijere. To isto Narodno pozorište u Beogradu je na svojoj 
velikoj sceni tačno četiri godine kasnije, odnosno 20. oktobra 
1938. godine, prikazalo premijeru Bulgakovljeve drame Moli-
jer, koju je režirao Bojan Stupica, a opet u prevodu Lava Za-
harova (treba napomenuti da je Bojan Stupica bio istovremeno 
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i scenograf, a da su glavne uloge igrali: Molijera – Aleksandar 
Zlatanović, Luja XIV – Mata Milošević, a Armandu naša ču-
vena glumica Sava Severova). Ova predstava je na sceni Na-
rodnog pozorišta ubrzo bila zabranjena naredbom ministra 
unutrašnjih dela Kraljevine Jugoslavije Antona Korošeca, ia-
ko je za predstavu vladalo veliko interesovanje. Ali, pošto je 
jedan od braće Mihaila Bulgakova, Nikolaj, u međuvremenu 
završio Medicinski fakultet u Zagrebu i odselio se u Pariz, 
autoru ovih redaka nije poznato da li je Ivan–Vanja Bulgakov 
o uspehu koji je doživela drama Molijer obavestio svog brata 
u Moskvi.

Ali vratimo se Mihailu Bulgakovu kao piscu romana 
Majstor i Margarita. Dovoljno je reći da je ovo delo do sada 
u bivšoj Jugoslaviji objavljeno dvadeset puta, od čega jedana-
est puta u mom prevodu, a da je roman objavljen i u drugim 
prevodima kako u Beogradu, tako i u Zagrebu, Sarajevu, Skop-
lju i Ljubljani.

U međuvremenu su se pojavljivali – istina sporadično 
– i prevodi drugih literarnih dela Mihaila Bulgakova mahom 
na srpski jezik, da bi, godine 1985, dva udružena beogradska 
izdavača – "Srpska književna zadruga" i "Narodna knjiga" – 
objavili, i to prvi na svetu, u to doba najpotpunija moguća 
"Sabrana dela" ovog velikog ruskog autora u osam tomova.

Treba reći, istina tek usput, i to da su "ujedinjeni izda-
vači", donevši odluku da pristupe takvom odgovornom, sku-
pom i opširnom poduhvatu (u to doba je samo američki izda-
vač "Ardis", iz čuvenog univerzitetskog grada An Arbor u 
državi Mičigen, planirao i spremao se da objavi sabrana dela 
Mihaila Bulgakova na ruskom jeziku, a što se tiče tadašnjeg 
SSSR – tamo se u to doba nije ni pomišljalo na takav podu-
hvat), uputili autora ovih redaka na tri meseca u Moskvu da 
bi tamo pokušao da pronađe nepoznata dotle objavljena kako 
prozna, tako i pozorišna dela M. Bulgakova. Tada su već – 
istina sa dosta velikim cenzorskim intervencijama u Moskvi 
– bila objavljena i druga Bulgakovljeva dela: romani Bela 
garda, Pozorišni roman, Život gospodina Molijera, kao i ne-
ke novele, koje su već bile prevedene i objavljene u Beogradu 
u prevodu Milivoja Jovanovića. Autor ovih redaka je imao 
zadatak da po arhivama i zaostavštini Bulgakova (koji je um-
ro 10. marta 1940. godine) pronađe i donese u Beograd, a ka-
snije i prevede još neka njegova pozorišna dela, kao i da 
prikupi u što većem broju njegove feljtone-podliske. Znalo se 
da je Mihail Bulgakov od dolaska u Moskvu, aprila meseca 
1922. godine kao saradnik većeg broja listova i časopisa, ob-
javljivao u njima te svoje feljtone, koji su predstavljali – sa 



27 Dometi

sličnim "sastavima", koji su poticali iz pera Iljfa, Petrova i 
drugih kasnije popularnih sovjetskih pisaca – veliko osveže-
nje za inače dosta učmao i u velikoj meri cenzurisan "literarni 
život" Sovjetske Rusije. Pa i u takvoj oblasti kakvi su bili ti i 
takvi feljtoni.

U prvi mah se činilo da će sve biti u najboljem redu, 
Savez pisaca SSSR je obećao da će u tome pomagati, ali je 
nešto kasnije taj odista istraživački rad počeo da ometa taj 
isti Savez pisaca SSSR i na kraju pokušao da ga u potpunosti 
i onemogući. Tek čistom slučajnošću, kada sam se upoznao 
sa direktorom (imena mu se ne sećam, nažalost) jednog od 
najvećih arhiva u Moskvi, čuvenog INION-a ("Institut naučne 
informacije Akademije nauka SSSR"), pošlo mi je za rukom 
da u toj arhivi pronađem i fotokopiram veliki broj feljtona 
koje je Bulgakov objavljivao pod raznim pseudonimima i u 
raznim listovima. Spomenuću samo "Gudok", da ne zamaram 
čitaoce navođenjem naziva svih tih listova. A pseudonima, 
koje je on praktično svakodnevno koristio, bilo je mnoštvo; 
evo samo nekih od njih: G. P. Uhov (moglo bi se prevesti ot-
prilike kao "U. D. Bić"), Ol-Rajt, Neznanac, Mag, Tuskarora, 
Arhiepiskop Petar, Mavr, Don-Kihot, Oliver-Tvist – da dalje 
ne nabrajam. Moram spomenuti još toliko da su mi u iden-
tif ikovanju Bulgakovljevih tekstova, ali i ne samo u tome, u 
mnogome pomogli semiotičar Jef im Etkind, veliki znalac 
ruske literature i direktor "Puškinskog doma" u tadašnjem 
Lenjingradu Dmitrij Lihačov i veliki znalac dela Bulgakova i 
teatrolog Anatolij Smeljanski.

Svako ko je pročitao sada već u celom svetu čuven ro-
man Majstor i Margarita zna da je to roman, između ostalog, 
i o boravku Volanda, odnosno Satane u Moskvi.

Prvi prevodilac romana Majstor i Margarita na srpski 
jezik je imao priliku da se, da tako kažem, i "lično" susretne 
sa tim Volandom, odnosno Satanom. 

Prvi put daleke 1966. godine, kada sam prvi put boravio 
u Moskvi. Tada mi je pisac Vasilij Ardamatski, čija sam dela 
prevodio na srpski, i objavljivao ih u nastavcima u beogradskoj 
"Politici", ponudio kao "mali poklon" necenzurisan, potpun 
tekst romana Majstor i Margarita. Moram priznati da u to 
doba još nisam znao da je spomenuti Vasja Ardamatski, koji 
je u Moskvi imao nadimak "Gangster iz Aragvija" (u njego-
vim delima se moskovski restoran "Aragvi" pojavljuje jako 
često), bio i stalno zaposlen u "Glavlitu", odnosno u zvaničnoj, 
ali polutajnoj cenzuri, i da je upravo on bio zadužen za dela 
M. Bulgakova. E, a pošto do tada nikada nisam ni čuo za 
"nekog tamo" Mihaila Bulgakova, ja sam taj "poklon" odbio 
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da primim. A sam Ardamatski je to moje odbijanje "poklona" 
prihvatio dosta hladno. A bila je odista više nego živa šteta 
što sam odbio taj dar.

Kada je moskovski literarni časopis "Moskva" objavio 
u dva svoja broja u to doba "kompletan" roman, ja sam počeo 
da ga čitam, ali me ničim nije privukao, tako da sam oba 
broja časopisa jednostavno bacio. A kada se kratko vreme 
posle toga u Beogradu pojavio Dmitrij Žukov, sovjetski pisac 
i prevodilac, koji je izvranredno preveo na ruski jezik dela 
Branislava Nušića, Žukov me je upitao da li sam već počeo 
da prevodim "veliki roman". Kada sam mu ispričao šta se de-
silo, i kako su oba broja časopisa "Moskva" završila u smeću, 
on me je bukvalno za uvo odvukao u biblioteku Doma sovjet-
ske kulture u Beogradu, odande uzeo spomenuta dva broja 
časopisa "Moskva" i bukvalno mi naredio da idem kući i pre-
vodim najveći rusko-sovjetski roman… To je bio moj drugi 
susret sa Volandom.

Treći put sam se sa Satanom susreo kada su udruženi 
beogradski izdavači objavili "Sabrana dela" M. Bulgakova. 
Tom prilikom su izdavači odlučili da za redaktora mog prevo-
da Majstora i Margarite postave Nanu Bogdanović, koja je 
važila za velikog znalca ruske literature. Ali šta je ona ura-
dila? Ona je jednostavno unela u moj prevod tačno 712 "is-
pravki", izmenila mnoga imena i nazive stvari: Pontije Pilat 
je postao Pilat Pontijski (kao da je nekakav Pilat iz Ponta, a 
pošto reč "pont" istovremeno znači i most, ćupriju – moglo bi 
se reći da je reč o Pilatu Ćuprijskom, odnosno iz Ćuprije; 
kolonada (prvi pasus II poglavlja romana) je pretvorena u 
"stubove peristila"; "Golo brdo" je pretvoreno u "Ćelavo brdo"; 
"Ivanovo razdvajanje" (terminus technicus, pošto je reč o shi-
zofreniji) postalo je "Ivanovo udvajanje" itd. itd. Dalje neću 
ni da nabrajam, jer tu kraja ne bi bilo. Rezultat je bio da su 
me prijatelji smestili u psihijatrijsku kliniku na Avali jer sam 
postao takoreći "neuračunljiv" – govorio sam samo o Nani 
Bogdanović, čije je ime od tada za mene simbol neznanja i 
nepoštovanja tuđeg rada i zalaganja da se nešto prevede kako 
treba, bez obzira na to što je kasnije postala – o, ironije li! – 
profesor ruske literature na pariskoj Sorboni. Ali putevi go-
spodnji su odista neispitani i nepoznati.

Bilo je i daljih susretanja sa Volandom, ali su mi ostala 
nekako iščilela iz glave. Sećam se samo da su dva susreta sa 
tim istim Volandom bila povezana sa imenom jugoslovenskog 
f ilmskog reditelja Saše Petrovića, koji je snimio dosta loše – 
po mome mišljenju barem! – istoimen f ilm, a onda je i na 
sceni Narodnog pozorišta prikazao dramatizovanu verziju 
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romana, koja je, na moje zadovoljstvo, bila skinuta sa reperto-
ara posle samo dva izvođenja.

Pred Tobom se, čitaoče, nalazi nekoliko "feljtona" koji 
potiču iz pera Mihaila Bulgakova, a koji do sada još nigde ni-
su objavljeni. Njih sam "pronašao" godine 2001, kada sam 
bio službeno u Petrogradu, a usput sam po svim mogućim bi-
bliotekama bukvalno "kopao" i tražio nepoznate feljtone i 
druge tekstove koji su poticali iz pera Bulgakova.

Prva tri su nastala kada se Bulgakov nalazio u Čečeniji, 
na Kavkazu, kada je još radio kao lekar koga su mobilisali 
"beli", i ti feljtoni, najbolje govore o odnosu Bulgakova prema 
"promenama" do kojih je tada, posle građanskog rata, došlo u 
Rusiji. Ona preostala tri feljtona – a ovde ih objavljujemo 
ukupno šest od 33, koje sam tom prilikom u Petrogradu pro-
našao – najbolje prikazuju kako je Bulgakov umeo lako da 
pronađe temu i poigrava se njom, a i priđe joj pokatkad sa 
one smešnije strane. A poslednji od feljtona govori isto tako i 
o njegovom odnosu prema Lenjinu, koga je ipak na neki na-
čin i poštovao…

Nadam se da će prevodilac, a i autor ovih redaka, uspe-
ti da pronađe izdavača i za preostalih dvadeset i sedam felj-
tona.
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лидија ђого

четири песме

РАСПУТ

Један пуж
фотографија црно-бела
размаз издуженог
зрака поподневог сунца
узнемирен 
фосфоресцентан гриф
посрћуће ограде
лења опорина
лета давно минулог
огризине
жаропеког дана 
пунаног прашине.
Распутом времена
течни воз
кроз тунел цеди.
Дрвета
убрзано дебљају и мршаве
цвеће распрскава
па закамени.

Мути сурутка меланхолије.

ЗАБРАН

Нек овај 
глас
годименат ти је
извијена крила зрикаваца
калиграфија запетог лука
речи
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откривачице забрана
јав
значења беспределних
шум
фазановог репа.
Диском тиркиза
протисли ваја
покрет и непомичност
у мојим годинама
имам ли их
превише или премало?
Подрумару
задој
животињске духове
подгласне ветре
у пољу шанси
голе
пропловнике.

Пуп 
готов на распуцај.

ТАНАЦ

Игра
испред зграде
сеновита страна
облака беле љуске
сунце окружују. 
Стакленци
мачије очи
утиснути у
влажну земљу
мириси открића.

Иза зграде
дан светлуцав
округао 
буктињице осијалца
хватаји
крилцима вилиних коњица
набујали садржај.

Још 
ласте једре
међ' дрвећем
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у наговести олује.
Дете сад
загледано
у екран рачунара
рањивост дирљива
удубљења врата
на потиљку
као туча
погађа.

ТУЖБАЉКА

Црни 
дијаманти
на јасном сунцу
летње птице
лијера лагримозо

белина
на нетакнутом папиру
медитација
над празнином мишљења
тишине
тужбаљка
некако целовита

заиграла светлост
на равном хоризонту
искрс
сведивљачности света –

испарити у ваздуху

мирис самог страха

гипки плес
и блажени зуби 
белог тигра
млаве већ
меки врат шупљороге

повратак у не-боју
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сава бабић

вељко петровић и његови преводи 
с мађарског језика

Песник Вељко Петровић је имао среће: његова пое-
зија је одмах дочекана добродошлицом. И тада и касније 
критика је пратила рад песника и приповедача, настојећи 
да оцени његов допринос нашој књижевности. Преводи-
лачки рад Вељка Петровића, међутим, остао је у сенци, а 
поготову није испитиван однос између превода и ориги-
налних радова, односно преводи нису добили своје ме-
сто у расту стваралачке личности Вељка Петровића.

Само у једном периоду свог стваралаштва Вељко 
Петровић је одиста био преводилац. С изузетком два, сви 
његови преводи падају у године између 1903. и 1909.1 А, 
као што је познато, преводио је с мађарског, немачког и 
руског језика. Они који су се бавили испитивањем прево-
да Вељка Петровића дошли су до закључака о вредности 
појединих преведених песама. "Први наш преводилац 
Рилкеа био је Вељко Петровић (5. II 1884–27. VII 1967) – 
пише др Страхиња К. Костић. – Једва нешто више од 
осам година млађи од Рилкеа, он је тада, 1908, био у 25. 
години живота; тек је пошао успоном који ће га касније 
поставити на висине на којима га знамо. (…) Као добар 
зналац немачког и мађарског језика доста се бавио прево-
ђењем. У Бранковом колу, нашем часопису који је током 
целог свог излажења (1895–1914) доносио знатан број 
превода са немачког и других језика, током 1908. године 
Вељко Петровић је објавио своје преводе дела још десе-
торице песника немачког језичког подручја. (…) Од ових 
1. Вида Зеремски, Библиографија Вељка Петровића, Нови Сад, 1969, стр. 

72-74.
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десет песника 1908. године седам их је било у животу".2 
Исте године Вељко Петровић је објавио и своје преводе 
седморице руских песника, међу којима и Љермонтова. 
За превод песме "Не, не, не пламтим за те тако" Миодраг 
Сибиновић је утврдио: "Одавићеви преводи које смо из-
двојили и овај превод Вељка Петровића су, по нашем ми-
шљењу, најсавршенији српски преводи Љермонтовљеве 
лирике до првог светског рата".3 Александар Пејовић, 
пак, показује колико се Вељко Петровић строго и успеш-
но држао оригинала у превођењу поезије с руског и не-
мачког језика, па закључује: "Било би корисно и значајно 
испитати преводе с мађарског језика".4

1.

Сомборац Вељко Петровић мора да је рано научио 
мађарски језик. У Сомбору је завршио државну мађарску 
гимназију, у Пешти студирао права (1902–1906); од 1903. 
је дописник загребачког Србобрана, где сарађује објављу-
јући "чланке, козерије, дописе и преводећи приче",5 а 
1909. одлази у Сарајево. И сам ће касније рећи: "Од језика 
знам немачки и мађарски. Тек касније, у Француској, за 
време емиграције, научио сам француски".6 Осим прево-
да с мађарског и биографских података, навешћемо још 
само два примера који говоре о томе да је био зналац ма-
ђарског језика. Док је био сауредник у листу Croatia 
1906. године (занимљиво је да сам не помиње рад у овом 
листу у својој биографији у Станојевићевој енциклопеди-
ји), објавио је шест превода с нашег језика на мађарски, 
међу којима се налазе песме Крањчевића, Милете Јакши-
ћа и Матавуљева приповетка "Пилипенда". Ако томе до-
2. Др Страхиња К. Костић, "Први наши препеви песама Р. М. Рилкеа", 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 1975, стр. 345-350. 
Костић констатује да је В. Петровић "и у каснијим годинама преводио", 
међутим, само су два превода, оба с мађарског, доцнијег датума 
(1927. и 1957), а година 1909. управо је граница његовог интензивног 
преводилачког рада. Занимљива је Костићева белешка (стр. 350) да је 
Вељко Петровић у личном разговору изразио жаљење што није стигао 
да преведе Гетеовог Фауста.

3. Миодраг Сибиновић, Љермонтов у српској књижевности, Београд, 
1971, стр. 119.

4. Александар Пејовић, "Преводилачки рад Вељка Петровића", Стрем-
љења, 6, 1965, стр. 494.

5. Народна енциклопедија Ст. Станојевића, књ. III, Загреб, 1928, стр. 
340.

6. Синиша Пауновић, Писци изблиза, Београд, 1958, стр. 26.
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дамо и писма која је писао на мађарском језику,7 није по-
требно ништа више говорити о његовом знању језика.

У периоду 1903–1909. године, дакле, када је преда-
но преводио, Вељко Петровић је превео с мађарског јези-
ка двадесет једно дело (1903 – девет; 1904 – три; 1905 – 
пет; 1906 – четири и свих шест превода с нашег на ма-
ђарски језик). Прозне преводе је објављивао у Србобра-
ну, за који је очито и бирао текстове погодне за новине; 
често изнад њих стоји наднаслов "подлистак", и обично 
су без уметничке вредности. Од једанаест преведених 
проза неке је објавио у Бранковом колу, и оне су обично 
боље, ближе новели. Сви писци су савременици Вељка 
Петровића, а међу њима и позната имена као што су Зол-
тан Амбруш, Шандор Броди, Елек Гожду, Калман Мик-
сат и Ференц Молнар. Каткад се јави понека сличност 
између преведених новела и будућих приповедака Вељка 
Петровића, али најбоље приповетке његових савремени-
ка нису преведене. Ти преводи су данас занимљиви са 
становишта развоја језика, временског размака од седам-
десет година, а не као жива уметничка вредност. Значајно 
је можда истаћи како је Вељко Петровић имао слуха за 
темпорални ток у прози, што је показао избегавањем да 
мађарско прошло време преводи перфектом, иако и да-
нас у томе греше неки наши савремени преводиоци.

Петровић је превео и десет песама од пет аутора. 
Опет су то његови савременици. Двојица (Геза Б. Фехер, 
Михај Соболчка) потпуно су заборављена. Два превода 
песама Јаноша Вајде (1827–1897), песника који је био вео-
ма цењен, подсећају на Змајеву поезију, онога Змаја који 
се не либи да користи мноштво апострофа. Превео је и 
четири песме Имра Фаркаша (рођен 1879). Фаркаш је за 
младог преводиоца "без сумње данас од најпознатијих 
мађарских песника, који и ако не ходи новим стазама, 
већ је сада, у раној младости својој (…) заслужио хвалу 
свију мађ. критичара",8 док се за Фаркаша данас каже: 
"Романтичне, осећајне, често сентименталне, његове пес-
ме и позоришни комади доносили су му велики успех 
код публике. Његову јевтину популарност користили су 
кругови супротни Адију".9 Чак ће и сам Вељко Петровић, 
7. Довољно је навести, Majtényi Mihály, "Veljko Petrović magyar nyelvű 

leveleiből", Нid, 9, 1967, стр. 900-905; или недавно објављено писмо 
Вељка Петровића из 1913: Lőkös István, "Kosztolányi és Veljko Petrović 
'üzenetváltása"', Kortárs, Budapest, 9, 1976, стр. 1448-1450.

8. В. М. Вукмировић, "Песнички првенци Вељка Петровића у Дубров-
нику", Летопис МС, 4, 1967, стр. 352.

9. Magyar Irodalmi Lexikon I, Вudapest, 1963, стр. 330.
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двадесетак година доцније, имати прилику да преведе 
оцену о песнику Фаркашу, када је 1927. објавио текст 
Миклоша Калаија "Мађарска књижевност у XX веку": "… 
пријатни, сентиментални лиричари пештанских салона 
су Имре Фаркаш …"10 Што се превода тиче, они су веома 
добри, нема у њима спотицања, неспретности, теку глат-
ко, ритам им је ненарушен, рима сигурна. Једино је ште-
та што се преводилац није одмерио са делима веће умет-
ничке вредности, која носе собом мноштво проблема и 
велики број замки.

Гледано из наше перспективе, такав поглед је вео-
ма често неправедан, млади Вељко Петровић је и у прози 
и у поезији бирао своје савременике, мерећи их очима 
тог доба, и оштрио своје перо за доцније подухвате. Али 
он је остварио и преводе двеју песама с мађарског језика 
о којима морамо посебно и исцрпније расправљати.

2.
У Бранковом колу, 1906. године, објављено је: Ади 

Ендре "Сан Пола Верлена", с мађ. В. П. Сви се слажу да 
је то први превод Адија на српскохрватски језик. Адијева 
песма "Раu1 Verlaine á1mа" у збирци је први пут објавље-
на, те исте, 1906. године; збирка је носила наслов Új ver-
sek (Нове песме) и значила је прекретницу у мађарској 
поезији XX века. Све што је великан Ади (1877–1919) пре 
ове збирке написао била је тек припрема, увод у велико 
и кратко раздобље његовог огромног стваралачког разма-
ха. Песма "Сан Пола Верлена" налази се у циклусу "А da-
loló Páris" ("Распевани Париз"). Сонет гласи:

Álmodom egy nőről, akit nem ismerek, 
Forró és különös, áldott, nagy Látomás, 
Aki sohasem egy s aki sohase más, 
Aki engem megért, aki engem szeret.

Mert ő megért. Neki, óh, jaj, csupán neki, 
Bús, áttetsző szivem többé már nem talány, 
Sápadt homlokomnak verejték-patakán 
Frissítve omlanak az ő szent könnyei.

Barna, szőke, vörös? Óh, nem tudom én, nem. 
A neve? Emlékszem: lágyan zendül, mélyen, 
Mint kedveseinké ott lenn, a sirba, lenn.

10. Српски књижевни гласник, Нова серија, Београд, 2/1927, стр. 211.
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Nézése hallgatag szobrokénak mása,
Szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen:
Mint elnémult drága szavak suhanása.11

Сиров, угрубо сачињен превод, који треба само да 
послужи при овој анализи, био би следећи:

Сањам о жени кoју не познајем,
Врела и чудна, блажена, велика визија,
Она која никада није једна и која никада 

није друга,
Која мене схвата, која мене вoли.

Јер она ме схвата. За њу, ох, авај, само за њу
Моје тужно, прозирно срце више није загонетка,
Низ моје бледо чело потним браздама
Сливају се њене освежавајуће свете сузе.

Црна, плава, риђа? Ох, не знам ја, не.
Име? Сећам се: зазвучи меко, дубоко,
као (име) наших драгих тамо доле, у гробу, доле.

Поглед њен копија је немих статуа,
Глас јој из даљине стиже, озбиљан, тужан, 

без сјаја:
Као хуј драгих, замуклих речи.
И превод Вељка Петровића из 1906. године:
О чарима сањам непознате жене.
– Да дивна, да топла, чудна привиђења. –
О њој, што је једна, а вазда се мења
И што схвата, воли и разуме мене.

Јер она ме схвата. Ах њој само није
Прозирно и тужно срце моје тајна.
По бледом и знојном мом се челу лије
Њена суза света, освежна и сјајна.

Да л’ је смеђа, плава? Не сећам се тога. 
О, ал’ име њено звонко, меко јечи, 
Као име драгих, закопаних давно.

Поглед јој је као у мраморна бога, 
Глас јој тихо звучи, озбиљно и тавно, 
Кô шум драгоцених, укинутих речи.12

11. Аdy Еndre, dy Еndre, Összes versei, Вudapest, 1955, стр. 44.
12. Бранково коло, Сремски Карловци, 10, 1906, стуб. 299-300.
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Рекосмо да је Ади песму објавио 1906. у збирци Но-
ве песме. Њему је тада 29, Вељку Петровићу 22 године и 
управо започиње значајно и вредно поетско стваралашт-
во. Форма песме је сонет у симетричним дванаестерци-
ма, с разликом у римовању (abba, cddc, efe, gfg и abba, 
cdcd, efg, egf). Сам наслов је преведен тачно, али се већ у 
првом стиху јавља значајна разлика: Ади наглашава: 
"Сањам о жени коју не познајем", што је трајна визија же-
не, док преводилац истиче: "О чарима сањам непознате 
жене", дакле, чари су наглашене као делови својстава же-
не (употреба партитивног генитива), а не жена сама, која 
је за преводиоца остала само "непозната жена". Други 
стих је карактеристично адијевски: визија је врела, чуд-
на, блажена и велика (Ади чак и визију пише са великим 
словом), и у том стиху се и види Адијева новина у страс-
ном понирању у нов израз; преводилац ће морати цео 
други стих да стави између цртица како би га ипак нека-
ко укључио у песму, али ће пренети само два епитета 
(топла, чудна) и додати трећи (дивна) и – да би организо-
вао ритам стиха – додати два ненаглашена слога (да), па 
ћемо тако добити конструкцију која је данас већ архаич-
на. Преостала два стиха прве строфе решава веома до-
бро, не одступајући од Адија или мењајући тек колико је 
неопходно. Цела друга строфа је строго решена, као и 
код Адија (римовање се разликује), сем што четврти стих 
("Њена суза света…") показује друкчији распоред акце-
ната, који ће се такав наставити до краја превода. У тре-
ћој строфи преводиоцу није довољан само упитник у пр-
вом полустиху (Ади: "Црна, плава, риђа?"), него прави 
упитну конструкцију и не може због тога да пренесе све 
три карактеристике типова жене ("Да л' је смеђа, пла-
ва?"), дакле, изостала је риђа, а црна је замењена смеђом. 
У другом полустиху Ади не зна каква је та жена, чак то 
наглашава још једном негацијом, док преводилац каже 
"Не сећам се…" У другом стиху се паралелизмом постав-
ља ново питање и одговара, а преводилац се и овде боји 
голе упитности, па је избегава и само одговара, али тај 
одговор је нешто затамњен, јер су могућности мађарског 
језика у овом случају много разноврсније, да поменемо 
само једносложне речи и присвојне односе. Упркос томе, 
чини нам се, могуће је боље решење трећег стиха ове стро-
фе. Последња строфа, иако веома тешка, опет је добро ре-
шена, сем што је уместо "нема статуа" преводилац упо-
требио за поглед жене "мраморни бог", али то је, по свој 
прилици, учинио ради риме. У последњем стиху преводи-
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лац ће за нестале, замукле речи рећи "укинуте", што већ 
подлеже историјском испитивању круга значења речи.

Већ и у оваквом упоређивању двају сонета, не забо-
рављајући да преводилац мора да чини одступања, види-
мо да се Петровић строго држао Адија колико год је мо-
гао, колико су му задан облик песме и дата тема дозвоља-
вали. Разлике које се јављају делом су разлике двају јези-
ка, а делом разлике између личности Адија и Вељка Пе-
тровића. Превод је за нијансу поједностављен, само је 
слутња, прижељкивање велике љубави, а не страсно тр-
зање, не загрцнуто везивање погледа за претходне гене-
рације и нестајање језика, речи. За разлику између две 
песме – песме су обе – довољно је навести оригиналну 
песму Вељка Петровића која је, под насловом "У прола-
зу", објављена на истој страници где и његов превод:

Прошла је крај мене нечујно кô мирис, 
бледа као љиљан, поносна кô ирис;
а кад даље тихо и светачки мину 
и прах (траг) јој под кроком златним блеском 

сину…

… О ко си ти, жено, са незнаних страна, 
обасјана чудним, надземаљским сјајем? 
Имена ти не знам, али те познајем, 
– Ти ускрсла песмо ружичних (румених) ми дана!

Ти си кô увелак, из ког таји (тајно) струји 
прва моја љубав, она срећа тија – 
Ах, у срцу моме пробуђена бруји 
она слатка, слатка стара мелодија…13

Ритам је исто организован као и у преводу, и темом 
је блиска преведеној песми. Превод, треба то истаћи, има 
све карактеристике одговорно начињеног дела и – без об-
зира на то што му данас можемо наћи замерке – пред-
ставља добар превод.

Прича о овом преводу, међутим, не завршава се ов-
де. Сви они који су писали о преводима Вељка Петровића, 
о преводима Адија на српскохрватски, па и кад се писа-
ло о часопису Бранково коло,14 говоре изричито о Вељку 
13. У загради су доцније измене аутора, наведене према књизи Вељко 

Петровић, Песме-Есеји, Нови Сад–Београд, 1963, стр. 63.
14. Александар Пејовић у већ цитираном тексту; Стојан Д. Вујичић, "Аdy dy 

et les écrivains serbo-croates", Асta Litteraria, Ас. Sсi. Нung., Тоm II, 
Вudapest, 1959, стр. 195; о часопису Бранково коло у Југословенском 
књижевном лексикону, Нови Сад, 1971, стр. 49. 
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Петровићу као првом преводиоцу Адија. Иако је у Ма-
ђарској, где су песници веома често и преводиоци, уоби-
чајено да се у истој збирци објављују и оригиналне и 
преведене песме као дела истог аутора, "Сан Пола Верле-
на" Ади је објавио без ознаке да је то превод песме Пола 
Верлена, па се она уклапа у циклус париских песама као 
да је Адијево оригинално дело. Не знајући да је то пре-
вод, Вељко Петровић преводи "Сан Пола Верлена" као 
Адијеву песму, узимајући је из збирке, јер да ју је узео из 
листа Вudapesti Napló, где је објављена 10. децембра 1905, 
сигурно би видео да је реч о преводу. И од тада се проте-
же глас да је Вељко Петровић први преводилац Адија, а 
превео је само Ади-Верлена.

Није, дакле, реч о експерименталном, смишљеном 
поступку, већ о случају који се збио стицајем околности, 
а даје могућности за нове анализе. Реч је, дакле, о Верле-
новој песми "Моn rêve familier", из циклуса "Меlаnсholie", 
који је настао 1866. године. Песма гласи:

Je fais souvent, ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime,
Et qui n'est, chaque fois, ni tout á fait la même
Ni tout á fait une autre, et m'aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon coeur, transparent 
Pour elle seule, hélas! cesse d'être un problème, 
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, 
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse? – Je l’ignore –
Son nom? Je me souviens qu’il est doux et sonore 
Comme ceux des aimés que la Vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L'inf lexion des voix chères qui se sont tues.15

А сасвим груб превод Верленове песме могао би да 
изгледа овако:

САН МЕНИ ПРИСАН

Усним често тај сан чудан и проницав
О жени непознатој, а коју волим, и која ме воли,
А која није, сваки пут, ни сасвим иста,
Ни сасвим друга, и воли ме и разуме ме.

15. Раul Verlaine, Раul Verlaine, Оеvres poétiques complètes, Раris, 1954, стр. 47-8.
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Јер ме разуме, и моје срце, провидно
За њу само, авај! није тајна
За њу само, и орошења мога чела бледа
Само она зна да освежи, оплакујући (сузама).

Да л’ је смеђа, плава, русе косе? – Не знам. 
Њено име? Сећам се да је нежно и дубоко 
Кô имена вољених које Живот изгна.
 
Њен поглед налик је погледу статуе, 
И њен глас, далек, и спокојан, и тежак, има 
Призвук гласова драгих што замреше.
Сада треба поново истаћи неке податке о песници-

ма: када пише ову песму, Верлену је 22 године и на по-
четку је правог пута у поезију и првих значајних резул-
тата; када настаје Ади-Верленова песма, Адију је 29 го-
дина и налази се пред објављивањем своје најзначајније 
књиге, која значи прекретницу; Петровић-Ади-Верлено-
ва песма настаје када је Петровићу 22 године и пише сво-
је прве значајне песме.16 Подаци сами по себи, ма колико 
били занимљиви, не могу да објасне настанак дела, али 
штета би било не приметити их и – ништа више.

Ади није познат као преводилац у уметничкој тра-
дицији културе богате преводиоцима и преводима. Сем 
Верленове песме, превео је три Бодлерова сонета и неко-
лико строфа Rictusa. И све је то објавио у једном циклусу 
на почетку свог великог узлета. Испитивачи Адијевог 
дела у Мађарској позабавили су се и његовим преводима. 
Један од њих, Шандор Киш, закључује: "После свега, не 
представља изненађење што преводи по темама и распо-
ложењима нису у оштрој супротности с другим песмама 
из збирке Нове песме. Више је необично што преводи из-
гледају у првом реду као Адијеве песме, па тек потом као 
преводи".17 "У основи сачуван оригинални садржај Ади 
16. У биографским подацима писца као једина чврста тачка о настанку У биографским подацима писца као једина чврста тачка о настанку  биографским подацима писца као једина чврста тачка о настанку 

дела обично се узима година рођења; а заборавља се, или се не 
користи, још извеснији и пресуднији податак – година смрти писца. 
Размак између настанка дела и године смрти аутора бар је исто 
толико занимљив колико и онај први, сем, разуме се, ако није реч 
о насилно прекинутом животу. И тако мерено, од настанка песме, 
односно њеног превода, подаци су занимљиви: Ади је живео још 15, 
Верлен 30, а В. Петровић још 60 година.

17. Кiss Sándor, "Ady franciai műforditásai"iss Sándor, "Ady franciai műforditásai", Studia litteraria, A Debreceni 
Kossuth Lajos tudományegyetem Magyar irodalomtörténeti intézetének 
közleményei, Debrecen, 1965, том III, стр. 61.
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слободно дотерује, сажима или групише око неких маг-
нетних полова, додајући или одузимајући".18 Бела Золнаи 
се пак позабавио анализом Ади-Верленове песме и пре-
цизно утврдио разлике.19

Зато нас овде једино интересују необични односи: 
сан Пола Верлена путовао је заобилазним линијама и по-
сле четрдесет година стигао до нас, и не знајући да је 
превалио толики пут, не хајући за посреднике. Ма колико 
били гласни заступници тезе о непреводивости добре 
поезије, ма колико и ми остали тврдили да је печат прево-
диочев увек значајан и обележава његово дело – неекспе-
рименталан превод Вељка Петровића показује изненађу-
јућа својства. Иако му је предложак био Ади-Верлен, да-
кле, песма на језику који не само да није сродан, него 
управо обрнуто, веома је далек и француском и нашем је-
зику, преводилац Вељко Петровић, и не знајући, вратио 
је нешто од верленовског у свом преводу, растерећујући 
сонет једног дела адијевских наслага. Адијев наслов је 
толико једноставан и недвосмислен да се и не може ни-
шта друго у преводу очекивати. Али је у преводу опет 
дошла на своје место "непозната жена", као код Верлена, 
мада у првом, а не у другом стиху. Почетак песме ("О ча-
рима…") није могао више да се врати на саму жену (раз-
лог је организовање стиха код Вељка Петровића јер је у 
првом делу песме, сем четвртог стиха друге строфе, 
строг распоред акцентованих и неакцентованих слогова: 
увек су неакцентовани први, четврти, шести, десети и 
дванаести, а сталан је акценат на другом, петом и једа-
наестом слогу). Ади је сабио Верленове стихове и унео у 
њих страсну захукталост своје личности, распињући до-
живљај до трагичног, тежећи да се иза љубавне чежње 
наслуте понори. Поједностављујући, клонећи се тих ду-
бина, Вељко Петровић се тоном одбио од Адија и несве-
сно се вратио Верленовој прозрачности и лепоти, неопте-
рећеној додатним слутњама.

Колики је у том погледу успех Вељка Петровића, 
најбоље ће показати преводи Верлена који су се код нас 
јавили стотину година после настанка ове Верленове пе-
18. Исто, стр. 70.
19. Zólnai Вélа, Zólnai Вélа, Nyelv és stilus, tanulmányok, Budapest, 1957; студија "Аdy 

és Раul Verlanine á1mа". Занимљиво је поменути да су се у богатој 
преводној књижевности мађарског језика, осим других и новијих 
превода ове Верленове песме, уредници недавно објављеног избора 
из поезије Пола Верлена (Válogatott versei) определили за Адијев 
превод, мењајући му само ранији наслов према првом стиху: Álmo-
dom egy nőről…



43 Домети

сме и шездесетак година после превода Вељка Петрови-
ћа. Дајемо превод Данила Киша:

САН МОЈ СВАКИДАШЊИ

Често сањам тај сан: као из далека, 
непозната жена у том сну ми блиста. 
Али она није увек сасвим иста, 
а ни сасвим друга; воли ме и чека.

Она ме разуме; провидно кô река, 
моје срце за њу није тајна чиста, 
а ни пôт мог чела, као роса с листа: 
освежи га сузом и нађе му лека.

Да л је црна, плава, риђа? – Не знам тачно. 
Име? Присећам се: звучно је и мрачно, 
кô имена драгих покојника јечи.

Поглед јој је налик на статуа очи, 
а глас јој, далек, долази из ноћи, 
кô одјек већ давно занемелих речи.20

20. Пол Верлен, Песме, Београд, 1969, стр. 7-8. Вељко Петровић је пре-
водио Адијев превод Верлена, а то је био индиректан превод, из 
друге руке, чувене Верленове песме, њен први превод на наш језик. 
Занимљиво је да је и Мирослава Крлежу привукао овај Верленов со-
нет: млади Крлежа (тада му је 23 године) забележио је свој превод 
у дневнику 1917. године (Давни дани, Загреб, 1956, стр. 230-231): 
"Verlaine. Mon rêv familier… и то сам једанпут читао сентиментално. 
Сентиментално? То је речено веома благо. С много обзира. У сваком 
случају било је слијепо. Гдје су ти давни дани verlainske кантилене?

Сањам о сјени непознате жене 
коју волим и која воли мене. 
Тајанствена та жена попут вела свене 
кад хоћу да је дирнем, а знам да воли мене.

На свијету нитко тек та ме жена зна. 
Та никад иста и увијек вјечно друга, 
ја знам да она ипак воли ме ко друга 
и моје срце само за њу бије.

Тајанствено ћути, тајанством се крије. 
О, та жена топлог и меканог тијела, 
та сузом брише бриге с мога чела 
и кантилена та је глазба нашег сна.

Ја не знам да л’ је плава, црна, смеђа? 
Њен глас је свилен и мекан као пређа 
смрти што цвјета над тугом љубавног одра.
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Ако водимо рачуна о развоју поетског израза код 
нас у овом веку, није тешко запазити колико је превод 
Вељка Петровића добар. Не само занимљив, већ и вредан 
прилог преводилачкој уметности.

3.
Када је Српска књижевна задруга хтела да обрати 

пажњу и на књижевности које до тада није објављивала, 
Управа и Књижевни одсек затражили су, 1931. године, 
књижевни програм за мађарску и северњачке књижев-
ности, од својих чланова Вељка Петровића и Исидоре 
Секулић. Ускоро је о тим програмима и расправљано. 
Сачувао се само програм В. Петровића.21 Коментаришући 
рад Књижевног одсека, приређивачи грађе дозвољавају 
себи да кажу: "… једно изненађење око Задругине поли-
тике хонорара. За свој програм Вељко добија 600 динара, 
а Исидора 300 динара за избор из данске, шведске и нор-
вешке књижевности". Рекосмо да програм И. Секулић 
није сачуван, не зна се какав је био. Али није потребна 
нарочита довитљивост, па да се претпостави: Ибзен, 
Стриндберг, Андерсен… То је тако добар програм да би 
га и данас требало реализовати без размишљања. (Могу 
то да потврдим и тиме што сам једно цело лето посветио 
Ибзену и Стриндбергу, све доступно сам ишчитао и то 
ми је било, можда, најбогатије лето што се лектире тиче.) 
Сачинити такав програм из северних књижевности и 
онакав какав је понудио В. Петровић из мађарске књи-
жевности представља разлику у ангажованости и раду. 
Српски комплекс, свуда види неправду!

А тај предлог дословно гласи:

МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ

Предлог Вељка Петровића

(Из мађарске књижeвности, у издањима С. К. За-
друге није досад ништа објављено)

Антологија лирске поезије
Имре Мадачи, "Човекова трагедија"
Јозеф Катона, "Бан Банч"
Проматра ме нијемо ко статуа нијема,
а глас јој звони: тајна трепетљива и модра,
скупоцен мртав глас ког више нема".

21. Светлана Стипчевић – Никша Стипчевић, Задруга и њени писци, 
Београд, 2002, стр. 109-111.
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Антологија приповедака
Жигмонд Кемењ, "Фанатици", "Љуто време"
Јокај Мавро, "Нови поседник", "Златан човек", 

"Црни диамант", "Патарени", "Последњи дани јаничара", 
"Золтан Карпати"

Кoлoман Миксат, "Браћа Словаци", "Ваљани Пало-
ци", Новеле ("Глуви Ковач", "Не лудуј", "Пишта", "Кава-
љери"), Неки роман ("Кишобран Св. Петра", "Случај Но-
стијевог дечака", "Историја Николе Аклије", "Чудан 
фрак", "Селишћанске жене", "Црни град", "Нова Зрињи-
јада")

Жигмонд Мориц, роман "Злато у блату", или један 
од ових романа: "Иза божјих леђа", "Росна ружа", "Фердо 
Кереч", "Голубица попадија"

Дезидер Костолањи, "Ана Едеш"
Сиглигети, Нека драма
Тот, Неки комад
Гардоњи, "Вико"
Фрања Херцег, "Византија"
Молнар (можда)
Сомори (можда) 
Предлогом је обухваћена друга половина 19. века и 

прве деценије 20. века. Пре свега, треба запазити две ан-
тологије, лирике и приповедака. Од позоришних комада 
ту су старије неоспорне вредности (Мадач, Човекова 
трагедија и драма Јожефа Катоне, Бан Банк), али и они 
значајни позоришни ствараоци који су одиграли важну 
улогу на почетку позоришног живота у Срба (Сиглигети, 
Тот). Предлог прозе обухвата заиста најбоље писце (Мор 
Јокаи, Жигмонд Кемењ, Калман Миксат и Жигмонд Мо-
риц). Треба запазити да су, сем романа Миксата, подроб-
но побројане његове новеле које би требало превести, 
што говори о склоности Вељка Петровића овом писцу. 
Али је мало изненађење што се у предлогу налази и Де-
же Костолањи са својим, вероватно, најбољим романом. 
Наиме, изненађење је у томе што је роман Ана објављен 
1926. године, а В. Петровић га већ 1931. године сврстава 
у свој избор. То треба да значи да је он помно читао про-
брану мађарску књижевност, па и најновија остварења.

Могло би се претпоставити, да је којим случајем 
дошло до реализације предлога, да Вељко Петровић не 
би преводио предложена дела, само би се, можда, укљу-
чио у превођење антологија лирике и приповедака. Па ко 
би се онда подухватио великог посла? Управо у то доба 
био је спреман Младен Лесковац, он би, готово је сигур-
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но, са задовољством и њему својственој одговорности 
приступио превођењу, али ће нешто од тога реализовати 
тек после Другог светског рата.

Треба ли поновити да Задруга током 40 година ра-
да није објавила ниједно дело мађарске књижевности; ни 
од предлога В. Петровића неће ништа остварити, тако да 
гладном периоду од 40 година треба додати и период од 
70 година, значи укупно за 110 година Задруга није ниш-
та објавила из суседне књижевности. Ни предлози Алек-
сандра Тишме, као ни моји никада нису озбиљно разма-
трани.

4.
После плодног преводилачког рада између 1903. и 

1909, Вељко Петровић неће преводити, сем што ће пре-
вести већ поменут текст Калаија о савременој мађарској 
књижевности, сачинити предлог за Задругу и – превести 
једну Петефијеву песму. Превод је објављен у НИН-у 
1957. године,22 уз белешку да је песма "била у склопу 
есеја о Петефију који је друг Петровић објавио у НИН-у 
на Нову 1957. годину". Поменути есеј је написан 1939, 
али је аутор још понешто унео у њега и пре објављивања, 
године 1956, овако завршава есеј: "Међутим, за Петефи-
јеву популаризацију код нас, највише је учинио Змај. 
Наш драги, мудри, велики Змај, као човек, био је анти-
под чистоме романтичару и у животу, Петефију, далек је 
био и његовој рапсодичној, распусно фантастичној, рево-
луционарној поезији, али је био веома близак његовој 
идиличној и сатирично-реалистичкој лирици. Змај, уоп-
ште, није преводио у строгом смислу, он је препевавао, 
посрбљивао, змајовизовао. У овом случају њему је то иш-
ло од руке, тим лакше што између схватања живота и 
осетљивости мађарског и српског народа, и њихове и на-
ше интелигенције, постојала је тада, а постоји и данас 
знатна сличност. Захваљујући Змају, има Петефијевих 
песама које наш свет сматра да су изворне Змајеве, чак 
наше, народне, нпр.: 'На крај села чађава механа'. Оно 
што је Змај учинио преводећи, пресађујући Петефија, и 
како је, опет, наш народ прихватио Змајеве преводе, то је 
највиша мера хуманости, широкогрудости и љубави коју 
један народ може морално, душевно да посведочи према 
другом, туђем народу с којим је имао, баш у данима тих 
превода, и тешких искустава".23 И једном раније, у Стано-
22. НИН, Београд, 10. II 1957, бр. 319, стр. 9.
23. Вељко Петровић, О књижевности и књижевницима, Нови Сад, 1958, 

стр. 584-585.
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јевићевој енциклопедији, пишући о Петефију, Петровић 
каже: "Змај је уопште и највише преводио Петефија, али 
исувише слободно".24 Из ових редака се може тачно са-
знати Петровићев однос према Петефију и према Змаје-
вим преводима. И више од тога. Не знамо поуздано, али 
можемо претпоставити да је Вељко Петровић, припрема-
јући шесту књигу својих Сабраних дела, нашао међу ру-
кописима есеј о Петефију и превод Петефијеве песме, јер 
је оба дела објавио почетком 1957, а шеста књига је објав-
љена следеће, 1958. године. Али постоје крупне разлике 
у преводу песме између та два објављивања.

Петефијева песма под насловом "Egy gondolat bánt 
engemet!…" настала је децембра 1846, дакле, нешто више 
од годину дана пре велике револуционарне буре чији је 
долазак песник прорицао. Непосредно пре ове песме на-
писао је будничку песму под насловом "Мagyar nemzet" 
("Мађарска нација"), а после песме о којој је реч чувене 
стихове под насловом "Szabadság, szerelem!" ("Слобода, 
љубав!"), који су постали симбол песника Петефија. Пес-
ма "Egy gondolat bánt engemet!…" гласи:

Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág; 
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül, 
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le … –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva sikra lép 
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
"Világszabadság!"
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyugatig, 
S a zsarnokság velők megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjúi vér ki szivembül,

24. Народна енциклопедија Ст. Станојевића, књ. III, Загреб, 1928, стр. 
329.
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S ha ajkam örömteli végszava zendül, 
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyúdörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldj anak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. – 
Ott szedjék össze elszórt csontomat, 
Ha jön majd a nagy temetési nap, 
Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével 
És fátyolos zászlók kíséretével
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!25

Наши преводиоци и пре Вељка Петровића покуша-
ли су да преведу ову значајну Петефијеву песму. Знамо 
за седам преводилаца и седамнаест објављивања.26 Вео-
ма су занимљиви већ и наслови тих превода: "Молитва" 
– Видоје Жеравица, 1884; "За мене једна страшна мис'о 
има" – Благоје Бранчић, 1900; "Мучи ме једна мисао" – 
Бела Хорват (Вélа Ноrváth), 1914; "Само ме једна мисао 
мучи" – Ј. Р., 1917-18; "Дира ме једна мисао" – Благоје 
Бранчић, 1946;27 "Једна мисô мир ми одузима" – Јосип 
Велебит, 1956; "Слобода света" – Вељко Петровић, 1957; 
"Једна ме само тишти мисао" – Вељко Петровић, 1958; и 
одломак песме у преводу Добрише Цесарића, 1960. Већ и 
број преводилаца који се огледао у преводу ове песме, а 
поготовo број објављивања превода (ако се томе дода да 
Змај није превео ову песму, па се број објављивања не 
умножава прештампавањем његових одабраних дела), 
сведоче о интересовању за ово дело Петефијево. И сами 
наслови превода говоре о различитом односу преводилаца 
и раздобља према поруци песме. Од наслова "Молитва", 
где се акценат ставља на обраћање Господу, па до наслова 
"Слобода света" – протекао је цео људски век и изменило 
се схватање песме.
25. Реtőfi Sándor összes költeményai, Budapest, 1955, стр. 258.
26. Шандор Петефи, Шандор Петефи, Песме, Нови Сад–Београд, 1973. Библиографија 

Петефијевих песама преведених на српскохрватски језик (саставила 
Десанка Богдановић) помиње 14 објављивања и пет преводилаца: 
нису наведени Бела Хорват, Добриша Цесарић, ни превод Вељка 
Петровића објављен у књизи О књижевности и књижевницима.

27. То је стари превод Благоја Бранчића, само што је уредник изменио То је стари превод Благоја Бранчића, само што је уредник изменио 
наслов, али није мењао први стих песме, који је уједно и наслов. 
Сва доцнија објављивања Бранчићевог превода имају тај измењен 
наслов.
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Међутим, нас овде интересују две објављене вари-
јанте превода Вељка Петровића. Као што смо већ истак-
ли, једна је објављена под насловом "Слобода света" 
(НИН, 1957), а друга под насловом "Једна ме само тишти 
мисао" (Сабрана дела, књига VI, 1958). Сам преводилац 
је означио да је овај други превод настао 1938. године, а 
додао је и белешку: "Покушао сам, примера ради, да сло-
бодно преведем ову песму истинске револуционарности 
и песничког прорицања".28 Већ и у самом наслову разли-
ка је више него очигледна. Упркос претпоставци коју смо 
изнели, морамо се позабавити варијантама превода и ут-
врдити која је старија као и која од њих је боља.

Једини прави поступак за утврђивање вредности 
превода није само упоређивање с оригиналом, већ при-
ближно утврђивање у чему се састоји истинска, трајна 
вредност оригиналног дела како нам се не би догодило 
да превод унапред доведемо у инфериоран положај. Оту-
да скрећемо пажњу на само два елемента. После роман-
тичарског патоса, израженог на особен начин жељом да 
се окуша на бојном пољу, што је у складу с раније напи-
саним песмама патриотске инспирације, Петефи закора-
чује и даље, сеже до универзалности, до захтева за сло-
бодом не само свога народа већ и високо истакнутог зах-
тева за слободом свих народа света. И, друго, песма је 
написана крајем 1846, у години када је Петефи написао и 
необичан циклус песама под насловом "Облаци", које ни-
су више у традицији дотадашњег певања, необичне по 
облику, изузетне по схватању света. И данас још постоји 
спор да ли те песме представљају песникову кризу, али, 
у сваком случају, увир тих немира, и у погледу форме и 
у погледу идеје, налази се у песми "Еgy gondolat bánt en-gy gondolat bánt en-
gemet…"

Песма је испевана у стиховима неједнаке дужине, 
али је симетрија доследно, свесно спроведена. Било да су 
коришћени петерци и осмерци, било дужи стихови (десе-
терац, једанаестерац и дванаестерац), увек су по два па-
ралелна стиха истих карактеристика и исте, паралелне 
риме. Јампски стих смењује само у једној деоници ана-
пест (21-30. стих). Један од испитивача ове песме запажа: 
"… песма једва да је могла проузроковати тешкоће у ра-
зумевању за савременике. О томе сведочи и то што се у 
песми налазе само два поређења, готово исто толико ме-
тафора, једна метонимија, неколико симболизованих ме-
тафора, два перифрастична описа и једна персонифика-
28. Вељко Петровић, О Вељко Петровић, О књижевности и књижевницима, стр. 584.
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ција. Међутим, са становишта стилистике, велику улогу 
имају епитети…"29 Тачно на средини песме јавља се 
кључна, централна реч песме и заузима цео стих (17. 
стих: "Vilásszabadság!" – слобода света), а још се јавља 
само једном, у последњем, 36. стиху, где остаје да звони 
и као рима и као поента песме. Композиција песме је, та-
кође, строго изведена. Назнака мисли која узнемирава 
песника – 1-6. стих; одбрана од те могућности и жеља да 
друкчије умре – 7-12. стих; опис смрти на бојном пољу – 
13-30. стих; дан сахране у заједничкој гробници – 31-36. 
стих. Или, према броју стихова: 6-6-18-6. Али Петефи не 
одваја белином ове целине у строгој композицији. Превод 
Вељка Петровића (ВП–1):

ЈЕДНА МЕ САМО ТИШТИ МИСАО

Једна ме само тишти мисао:
На душеку не скончати!
Истиха свенути као цвет
Потајно коме црв подгриза срж; 
Истрошити се мирно као луч
Што тиња ту у пустој одаји
Тек мени не, не такву смрт!
Нек будем муњом шинут, спржен бор,
Из корена ког чупа буре бес; 
Ил' стена коју с врха планине
У провалију руши урнебес.
Кад целом ропском свету том
Дојади јарам, па се успропне,
Завитла, румен, жарком заставом, 
А на њој слово свето, пламено:
– Слобода Свету, Човечанству свем –
Па грмне л' то на запад с истока,
И с тиранима букне бој, –
О, ту да паднем, 
На том ограшју:

Младости моја,
Ту ми проспи крв;
Радости моје ту последњи крик
Нек трубе јек, и мачева звек,
Топова рик, угуше занавек. 
У јуришу ка победи, 
Хржући вриском, хатови, 

29. Рéczely László, "Egy gondolat bánt engemet…"Рéczely László, "Egy gondolat bánt engemet…" У књизи Petőf i állomá-
sai, Budapest, 1976, стр. 324.
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Прелазите ме, прелетите, 
На бојишту нек остане мој крвави леш!

А сване л’ дан великог погреба, 
Уз гласе тужне и торжествене, 
Под тешком сенком црних застава, 
Расуте кости прикупите ми 
У заједнички гроб јунака свих
Што падоше за твој победни стег, 
Слободо света човечанства свег!…
У преводу, као и у оригиналу, има 36 стихова, и 

укупан број је слогова готово исти (Петефи – 336, ВП–1 
– 330). Код Петефија се налази 6 петераца, 6 осмераца, 10 
десетераца, 10 једанаестераца и 4 дванаестерца, и то увек 
паралелно по два иста стиха. Превод је у том погледу 
другачији: 4 петерца, 4 осмерца, 5 деветераца, 22 десе-
терца и 1 тринаестерац. Уз то превод не обраћа пажњу на 
паралелизам стихова, нити тежи паралелним римама (је-
дино се јављају у стиховима 24. и 25, као и у последња 
два стиха). Као што смо већ истакли, Петефијева песма 
је само на изглед хаотична. Преводилац је сјајно решио 
експресивну алитерацију у четвртом стиху ( féreg foga rág 
– frg, fg, rg) и створио потпуно равноправно решење (црв 
подгриза срж – црв, грз, срж). Али уместо два Петефијева 
стиха (7. и 8), где се с две негације у два паралелна стиха 
с римом истиче отпор мирној смрти у постељи, преводи-
лац је дао један стих (7. стих), "сажимајући" у њему две 
негације. На тај начин, централни стих Петефијеве песме 
(17. стих), петерац, најкраћи коришћен стих, није у сре-
дини преведене песме (16. стих) и проширен је у десете-
рац (слобода свету, човечанству свем). Петефијев 18. и 19. 
стих преводилац је опет "сажео" у један (17. стих), док је 
23. стих поделио на два петерца уместо да остану један 
десетерац (21. и 22. стих). Петефијев 36. стих такође је 
проширен и преведен као два стиха (35. и 36. стих), док 
рима у њима није изведена тако да се њоме потврђује 
кључна реч (слобода света), али је проширењем остварена 
рима која се индиректно приближава Петефијевој намери 
(победни стег – човечанства свег! …).

Преводилац је, дакле, скратио Петефија на два ме-
ста за по један стих, на местима где му се чинило да то 
може учинити, а да не оштети песму, док је на два места 
морао да дода по један стих, и то управо тамо где је Пе-
тефи користио дугу, елиптичну реченицу која обухвата 
по неколико стихова. Тежња преводиочева била је усме-
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рена на то да савлада песму и да је, без већих одступања 
у преношењу материјала, организује на другом језику. У 
тој организацији централно место припада десетерцу. Од 
укупно 36 стихова 22 су десетерци, а њима можемо да 
прибројимо и 4 петерца који су, у ствари, преломљени 
десетерци. Тако добијамо рачуницу да само 10 стихова 
нису организовани на схеми симетричног, јампског десе-
терца (с веома малим бројем изузетака).

У другој варијанти превода (ВП–2) све измене зна-
че побољшање прве варијанте (ВП–1). Овај превод носи 
и други наслов:

СЛОБОДА СВЕТА

Једна ме само тишти мисао: 
На душеку не скончати тек, не, 
Истиха свенути као цвет 
Потајно коме црв подгриза срж; 
Истрошити се мирно као луч 
Што тиња ту у пустој одаји.

Не дај ми, боже, такву смрт. 
Не мени, само, такву смрт!

Нек будем муњом ошинут, спржен бор, 
Из корена ког чупа буре бес; 
Ил стена коју с врха планине 
У провалију руши урнебес.

Кад целом ропском свету том 
Дојади јарам, па се успропне, 
Завитла, румен, жарком заставом, 
А на њој свето, пламно слово то: 
Слобода целог човечанства! 
И то загрми од запада на исток, 
И с тиранима букне бој, –
О, ту да паднем,
На том ограшју!
Младости моја, ту ми проспи крв;
Радости моје ту последњи крик
Нек трубе звук, и мачева звек,
Топова рик, угуше занавек.
У налету ка победи,
Хатови, хржући,
Прејур'те ме, прегазите,
На бојишту нек остане мој крвави леш!
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А сване л' дан великог погреба, 
Уз гласе тужне и торжествене, 
Под тешком сенком црних застава, 
Расуте кости прикупите ми 
У заједнички гроб јунака свих 
Што падоше за твој победни стег.
Није тешко утврдити да је за ову варијанту Вељко 

Петровић користио свој ранији превод, па имамо редак 
пример генезе једног преведеног дела. Да је ова варијанта 
успелији превод, може потврдити и то што је Младен Ле-
сковац уврстио у свој избор Петефијевих песама, уз нове 
преводе, само неколико превода Змајевих и овај превод 
Вељка Петровића.30

У новој варијанти превода (ВП–2) 23 стиха су оста-
ла иста, а само у пет стихова су извршена мала померања, 
што значи да су значајне промене извршене у укупно се-
дам стихова. Појачан је други стих, преображен је у 
крик, двоструком негацијом која звони с краја стиха и 
преноси се тако и на следећа четири који, истина, нису 
измењени, али су под снажнијим деловањем негације до-
били јасније обележје. Двострука негација из 7. стиха 
(ВП–1) измењена је и сасвим приближена Петефију, па су 
стихови (7. и 8. ВП–2) сасвим нови. Ритам 16. стиха 
(ВП–2) значајно је измењен, а и Петефијев кључни стих 
(Világszabadság!) боље је и једноставније покрио исказан 
појам и нашао се померањем у средини превода. Два пе-
терца (ВП–1, 21, 22) опет су спојена у десетерац, као и 
код Петефија. Стих 28. је измењен и тиме и динамизован 
и конкретизован истовремено.

Очита је тежња у новој варијанти превода да се јаче 
организује и искаже јамб. Десетераца је опет највише, 20 
стихова којима се могу додати и два петерца јер имају 
исте карактеристике. И кад нису симетрични десетерци, 
богато коришћење наглашених једносложница одводи их 
у јамб (најчешће акцентовани слогови су 2, 4, 6. и 8). Од 
шест осмераца четири су несиметрична, дакле, прави 
јамб (нарочито чист у 7, 8. и 13. стиху), док је један од 
два симетрична осмерца (26. стих) у акценатским цели-
30. Шандор Петефи, Шандор Петефи, Песме, Нови Сад–Београд, 1973, стр. 59–60. Само се 

у овом издању текст превода понешто разликује од оног објављеног у 
НИН-у: 9. стих је, очито погрешним ишчитавањем, пренет у облику 
"Нек будем муњом ошинут, опружен бор", уместо "спржен бор"; 27. 
стих је измењен у "Атови, ржући," – а треба оставити облик "Хатови, 
хржући," због одређене експресивности и преводиочеве намере, јер 
је он, очито, знао за неправилност, па ју је ипак употребио.
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нама добио акценте на парним слоговима. Два од укупно 
три деветерца такође нагињу јамбу. Иста је таква органи-
зованост и једног тринаестерца (4+4+5). Слично је и с 
једанаестерцем који је тек у овој варијанти постао једана-
естерац.31 Једино из ове схеме организовања искаче два-
наестерац (18. стих). Није, дакле, тешко закључити како 
је Вељко Петровић свој јамб у преводу градио на подло-
зи Јакшићевог и Костићевог јамба.

Ипак, пада у очи да у новој варијанти превода има 
укупно 35 стихова, а Петефијева песма има 36. Крај пес-
ме је у обе варијанте исти, па у први мах може изгледати 
да је у новом објављивању у новинама техничком греш-
ком изостао 36. стих. У првој варијанти превода, на крају 
песме, у два паралелна стиха остварено је и римовање 
слично као код Петефија, што иначе није карактеристика 
овога превода. Али нагласили смо да је преводилац упра-
во у завршним стиховима елиптичне реченице додао је-
дан стих. Тако су два последња стиха била понављање и 
објашњавање само једне Петефијеве слике. Мењајући на-
слов у новој варијанти, уместо "Једна ме само тишти ми-
сао", као што и стоји код Петефија, наслов "Слобода све-
та" истиче већ битну идеју, која се понавља у центру пес-
ме, да би се у последњем стиху затворио круг: низ је 
довољно снажан и јасно изражен, па и није нужно да се, 
у оваквом преводу, понови још једном слобода света; 
Вељко Петровић се определио за замену – "твој победни 
стег". Иако је, дакле, дошло до померања Петефијеве звуч-
не поенте (преводилац је уопште одустао од римовања и 
паралелизама), идеја песме је ипак довољно снажно из-
ражена, нађена је добра замена у новом организовању 
песме – истицањем у наслову. Ипак је превод (ВП–2) за 
један стих краћи од Петефијеве песме, само што се "испу-
штање" догодило на другом месту. После поклика Vilád-
szabadság! следи стих парњак и његово понављање:

S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyugatig
(И то загрми / Загрми од истока до запада), чега 

нема у преводу, јер преводилац организује друкчије сти-
хове. Оригинал је "прикраћен" за један значајан стих, за 
динамично понављање глагола, али је превод тиме остао 
у складу са доследно спроведеним начином рекреације.
31. У ранијој варијанти превода овај стих је био десетерац; разлика је 

настала када је додат префикс: "Нек будем муњом о-шинут, спржен 
бор", једино место у другој варијанти превода, где се може двоумити 
да ли је ритмички сврсисходна ова промена.
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У првој варијанти превода (ВП–1) на два места је 
означена белина, нов ред, нова целина, док код Петефија 
песма тече без таквих ознака. У новој варијанти (ВП–2) 
налазе се чак четири такве белине, а поновљена је само 
друга (из ВП–1). Већ је било истакнуто колико је Петефи-
јева композиција песме строго изведена. Петровићеве бе-
лине у преводу тачно прате композицију и овим означава-
њем покушавају да је истакну: песников немир – 6 сти-
хова; отпор – 2 стиха, жељена смрт – 4 стиха, укупно, 
опет, – 6 стихова; смрт на ограшју – 17 стихова; заjед-
ничка гробница – 6 стихова. Као код Петефија, једино је 
сразмера померена у централном делу, где недостаје је-
дан стих, па број шест због тога није, као код Петефија, 
заједничка мера целе песме.

Упоређивање појединих стилистичких елемената у 
преводу и у оригиналу показује да је Вељко Петровић 
мајсторски савладао многобројне глаголе који очито дају 
захукталост песми, да је све епитете задржао или их на-
докнадио у следећем погодном тренутку.32 У Петефијевој 
песми набројали смо 12 једносложних речи (именица, за-
меница, глагола), а знамо колико је мађарски језик богат 
једносложним речима, нарочито глаголима, – док у пре-
воду Вељка Петровића (ВП–2) има чак 18 једносложних, 
наглашених речи, па се отуда види како је преводилац 
помно организовао ритмове у својим стиховима. Изузет-
но је надахнуто и снажно разрешена завршна слика смр-
ти на ограшју:

Младости моја, ту ми проспи крв;
Радости моје ту последњи крик
Нек трубе звук, и мачева звек,
Топова рик, угуше занавек.
У налету ка победи,
Хатови, хржући,
Прејур'те ме, прегазите,
На бојишту нек остане мој крвави леш!

32. Целина песме најбоље говори о успеху преводиоца, али и појединости 
то потврђују. Треба обратити пажњу на глаголе, који су носиоци 
тежишта песме и видети решења: bánt – тишти, halni meg – скончати, 
hervadni el – свенути, rág – подгриза, elfogyni – истрошити се, – па 
запазити стваралачки успех преводиочев. Или епитете, који су 
такође карактеристични за ову песму: двоструки епитет (elhagyott, 
üres szobában) преводилац је успешно сажео у један – у пустој одаји; 
док је еmе szеnt jelszóval пренето, уз асонанцу, с два епитета – свето, 
пламно слово то; и даље би се могла наводити слична, успела реше-
ња.
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Очито да је преводилац свесно тражио ослонац на стихо-
ве Ђуре Јакшића, на јамб у његовим појединим песмама 
и драмама.3333На тај начин је остварена у преводу и исто-
ријска димензија: у преводу Петефијеве песме наслућује 
се ехо друге половине 19. столећа у ритму и језику савре-
меног поетског остварења.

Размак између прве и друге варијанте превода као 
да је Вељка Петровића ослободио притиска великог Пе-
тефија и грађевине мађарског језика. Када се поново вра-
тио свом преводу, јасније је могао да се удаљи од ориги-
нала и да се посвети елементима своје грађевине и свога 
језика, елементима које је већ раније засновао, али их ни-
је извео до краја. Могли бисмо чак рећи, слично Петрови-
ћевом мишљењу о Змајевим преводима Петефија, да је 
Петровић слободно преводио Петефијеву песму, али са 
свешћу о вредности тог уметничког дела. Није парадок-
сално ако се каже да се Петровић, удаљавајући се од Пе-
тефијеве песме, истовремено приближавао њеној сушти-
ни. Гледано у целини, следио је композицију песме и по-
стигао савршенство, а појединостима није робовао, већ 
је био стваралац који се удаљава од дословности. Жртво-
вао је поједине значајне елементе песме (паралелизам, 
риме, на пример), али његов је превод изузетне вредно-
сти и може послужити за узор како се једна класична пе-
сма може оживети у нашем поетском језику.

5.

Као што смо видели, Вељко Петровић се само у је-
дној, почетној етапи свога стваралаштва озбиљније и 
преданије бавио и превођењем. Одласком за Сарајево – 
да би боље научио језик, како сам наводи, мада га је са-
мо психолошки слабије знао, о чему сведочи његова пое-
зија тог времена, па и сами преводи – престао је да се ба-
ви преводом, а преласком у Србију наступили су бурни 
дани на Балкану, ускоро ће букнути и светски рат. Ако је 
и имао озбиљније планове у превођењу, морао их је, за-
цело, напустити. Савезницима ће, потом, бити посвећено 
више простора и у култури, а ратно непријатељство ће, 
као што обично бива, још дуго потрајати у домену култу-
ре: неће бити много простора за преводе с мађарског је-
зика (подсетимо се само на то да В. Петровић, у својој 
33. У наведеном есеју о Петефију В. Петровић пише: "Од наших песника 

Петефи је највише утицао на Ђуру Јакшића. Но, можда би боље било 
кад би се рекло: Ђура је по свему највише могао да саосећа с њим, 
био је највише конгенијалан с њим".
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биографији за Станојевићеву енциклопедију и не помиње 
сауредништво у листу Сroatia, где је објављивао на ма-
ђарском језику). Истина, још ће једном покушати, без 
успеха, да наведе Задругу да објави нешто из мађарске 
књижевности.

Живећи у средини у којој се оригинално стварала-
штво одувек ценило као богомдан таленат, а преводила-
штво као немоћ у трагању за оригиналним изразом, Вељ-
ко Петровић се и сам потпуно посветио свом стварала-
штву у приповеци, песми, есеју и проблемима културе. 
И у доцнијим изјавама отписивао је своје преводе као бе-
значајно публиковање: "Оне ситнице да и не рачунам. 
Ситнице су преводи. Стиховани преводи у Бранковом 
колу".341

Међутим, Вељко Петровић је могао постати и изу-
зетно добар преводилац, чини нам се да смо то на неким 
примерима и показали, бар што се тиче превода с мађар-
ског језика: располагао је свим потребним елементима – 
и знањем мађарског језика и познавањем те културе, 
имао је довољно дисциплине и строгости, а није потреб-
но да помињемо његове стваралачке моћи, које је на нај-
бољи начин испољио у свом оригиналном стваралаштву, 
нити познавање нашег језика и наше културне традиције. 
Због познавања политичких и културних прилика Мађа-
ра, о којима је и писао, и због превода с мађарског језика, 
настало је мишљење да је он много преводио с мађарског. 
Могао је, али није. И велика је штета што није више пре-
водио.

Сем општих констатација о утицају мађарских пи-
саца на дело Вељка Петровића, мало се може рећи о вр-
стама и вредностима таквог утицаја. Очито да је он пре-
водио и био склон да много преводи на самом почетку 
свог књижевног пута.352Склони смо да утицаје тражимо, 
историјски гледано, међу најбољим писцима једног доба, 
међу онима који су оставили за собом цењено и велико 
дело или међу онима које је наш писац преводио. Сем 
Ади-Верленове песме, Вељко Петровић није преводио 
Адија, али постоји сродност двојице песника, која се код 
Вељка Петровића понајпре огледа у родољубивој поезији 
пре Првог светског рата ("Српска земља", "Војводино 
стара, зар ти немаш стида?"), у јетким тоновима и про-
34. Синиша Пауновић, нав. д., стр. 24.
35. Види се то и из ране преписке. На пример, 1903. пише уреднику Ристи 

Одавићу: "Ако хтеднете, могао бих Вам слати новеле најбољих мађ. 
Новелиста". (Зборник МС за књижевност и језик, књ. XVI, св. 1, 1968, 
стр. 163).
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рочким клетвама. Једном је сам Петровић изјавио: "За 
мене су најпре говорили да сам био под мађарским ути-
цајем. Касније су опомињали руски утицај. Имају право. 
Тога је било".361Али је питање да ли се и како тај утицај 
може конкретно исказати без сувишног претеривања. 
Инструктивна је и значајна линија на коју упућује М. Ле-
сковац: примери истоветног сижеа двеју приповедака 
Вељка Петровића и Лајоша Бироа, негда веома цењеног 
новелисте.372Требало би се, дакле, упустити у испитивања 
писаца савременика Вељка Петровића, који су у оно до-
ба, пред Први светски рат, били на цени. Један од њих 
би, на пример, могао бити и Имре Фаркаш, о коме је већ 
било речи, песник кога Петровић помиње у неколико пи-
сама и кога преводи. Али ти невелики а плодни писци 
данас су готово заборављени, њихове књиге су тешко 
доступне.38

Остаје нам обимом невелико преводилачко дело 
Вељка Петровића. Кад је преводио, као што смо видели, 
био је смишљено окренут својим савременицима, живим 
писцима. Пошто се није трајније бавио превођењем, из-
бори из дела живих писаца – и кад се збило да ти писци 
постану веома значајни ствараоци свога језика – нису би-
ли срећни. И преводиоцу Вељку Петровићу, који је пре-
водио живе савременике, догодиће се парадокс: оно што 
је остало трајно од његових превода управо не припада 
остварењима његових живих савременика, већ класици: 
једна Ади-Верленова песма, једна Петефијева песма и 
једна Љермонтовљева. Најбољи знак какав је могао бити 
преводилац Вељко Петровић – да се којим случајем поду-
хватио сложених задатака превођења изузетних дела ве-
ликих писаца.

Вељкови дани
Сомбор, 11. октобар 2008.

36. Синиша Пауновић, нав. д., стр. 26.
37. Младен Лесковац, "Ка проучавању раних приповедака Вељка Петро-

вића", Зборник МС за књижевност и језик, књ. XVI, св. 1, 1968, стр. 
172.

38. У Новом Саду, нпр., нема ниједне збирке поезије Имре Фаркаша.
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боривој чалић

младен лесковац 
о захарији орфелину

У новије доба за поезију Захарије Орфелина најви-
ше је учинио Младен Лесковац. Изрекавши ову тврдњу, 
намерно овако одсечно, наоко беспоговорно, желим пре 
свега да укажем на став да је за поезију једног песника 
најважније да се његови стихови читају, да буду присту-
пачни читалачкој публици.1 Ретка је и изузетна појава 
када један антологичар, да се задржим овде начас само 
на тој страни Лесковчеве многостране активности, одлу-
чујуће делује не само на боље познавање једног песника, 
него, скоро бих се усудио рећи, на познавање тог песника 
уопште. Такав случај чини част обојици.

За песника Захарију Орфелина и познавање његове 
поезије учиниo је Младен Лесковац онај пресудан корак 
када је овог нашег аутора уврстио у своју Антологију ста-
рије српске поезије.2 И у првом и у другом издању Анто-
логије добио је Орфелин прво место.3 То место одређено 
је хронолошки, дакле, формалним разлогом, али је оно 
истовремено, нема сумње, и почасно. И такво, прво, ме-
сто међу старијим српским песницима указује на неспо-
ран Орфелинов значај у развоју нове српске књижевно-
1. У таквом ставу садржан је и мој доживљај. С Орфелиновим песмама 

сусрео сам се управо посредством Антологије старије српске поезије 
Младена Лесковца, њеног другог издања, објављеног 1964. у колекцији 
Српска књижевност у сто књига у којем сам у Орфелину открио и 
знаменитог Вуковарца.

2. Антологија старије српске поезије, саставио Младен Лесковац, Мати-
ца српска, Нови Сад, 1953; 2. изд., Матица српска – Српска књижевна 
задруга, Нови Сад – Београд, 1964; 3. изд., Исти, 1972. У даљњем 
тексту и само Антологија.

3. У трећем издању челно место припало је Гаврилу Стефановићу Вен-
цловићу.
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сти.4 Лесковчева антологија, међутим, није и прва анто-
логија у коју су увршћени Орфелинови стихови. То пр-
венство припада Васи Стајићу који је међу Родољубиве 
песме из нове српске књижевности, објављене у Панчеву 
1914, уврстио Орфелинов "Плач Србије". И док је Стајић 
"Плач Србије" унео као "знаменит документ за стање срп-
ских духова у 18 столећу",5 позивајући се, несумњиво, у 
предвечерје Првог светског рата, и на његов изразит на-
ционални и патриотски набој, Младен Лесковац је "први 
читао песме Захарије Орфелина имајући на уму њихове 
поетске вредности".6 Остаће и обавеза да се Стајићев 
утицај на Лесковца, њихова сарадња и пријатељство, који 
трају још од Лесковчевих младих година, подробније ис-
питају и осветле.7 На предлог Васе Стајића постао је Мла-
ден Лесковац, у јесен 1945, формално привремен библио-
текар,8 а заправо управник Библиотеке Матице српске. 
Коначно, препис Орфелиновог "Горестног плача", који су 
исписали Тихомир Остојић и Урош Џонић, доспео је 
временом до Васе Стајића, овај га је крајем 1940. по-
клонио Младену Лесковцу, а Лесковац Матици српској, 
где се, у Рукописном одељењу, и данас налази.9 По том 
препису, начињеном са јединог до сада познатог примерка 
књижице, која је 6. априла 1941. изгорела у Народној би-
блиотеци у Београду, текст ове песме искључиво нам је и 
познат.

Пронашавши 1948. у Шибенику вероватне остатке 
једног пункта за растурање по Далмацији венецијанских 
издања српских књига, Георгије Михаиловић дошао је, 
међу осталим књигама, и до Тренодије и Сетованија, за 
које нису знали Јован Скерлић и Тихомир Остојић, а Сто-
јан Новаковић их је забележио по Шафарику.10 Исте годи-

4. Та привидна супротност одлично се уклапа у проблематику Орфели-
новог стваралаштва.

5. Васа Стајић, "Уз ову збирку", (у) Родољубиве песме из нове српске 
књижевности, Панчево, 1914, 196; "Плач Србије" укључен је и у хре-
стоматију Примери нове књижевности, средио Јеремија Живано-
вић, Геца Кон, Београд, 1921; 1928².

6. Лаза Чурчић, "Песник Захарија Орфелин", (у) Л. Чурчић, Књига о За-
харији Орфелину, СКД "Просвјета", Загреб, 2002, 121.

7. Обојица су били, подсећам, и председници Матице српске.
8. Марија Чурчић, "Младен Лесковац у Библиотеци Матице српске", (у) 

М. Чурчић, Огледи из библиологије, Библиотека Матице српске, Нови 
Сад, 1993, 103.

9. Антологија старије српске поезије, 1953, 176.
10. Стојан Новаковић,  Стојан Новаковић, Српска библијографија за новију књижевност, Бе-

оград, 1869, 5 (бр. 14) и 7 (бр. 22).
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не будући заслужaн српски библиограф продао је дупли-
кате Тренодије и Песне историческе Библиотеци Матице 
српске,11 вероватно захваљујући и умешности Младена 
Лесковца и његовој изузетној бризи за попуњавање фон-
дова Матичине Библиотеке. Разменом са Георгијем Ми-
хаиловићем Библиотека је наредне године дошла до 
примерка Мелодије к пролећу.12 Те изванредно ретке књи-
жице – Плач Сербији, Тренодију, Сетованије наученаго 
младаго человека и Мелодију к пролећу – издала је 1950. 
Матица српска фототипски у 200 примерака. Иза тих из-
дања стоји и пресудна Лесковчева реч.13 Он тада није по-
веровао у Орфелиново ауторство Песне историческе, па 
она том приликом није објављена. Својим залагањем, а 
уз Бошка Петровића и рецензијом, стао је Лесковац, мно-
го година касније, 1983, и иза, коначно сабраних, Орфели-
нових Песама.14

Антологијом старије српске поезије Младен Леско-
вац је далеко премашио циљ који је одмерио у инспира-
тивном и несвакидашње топло сатканом предговору – да 
"сређено прикупи све оне најузорније текстове које је на-
ша књижевна традиција још могла понудити Бранковој 
књижевној оријентацији, и првенствено као уметничку 
насладу и радост […], и да овакав приказ непрекинутог 
песничког развоја уоквири у целину једне слике",15 али и 
да не допусти "да поплава нашег немара сасвим отплави 
ову најпоузданије нашу баштину" која је, како горко ка-
же, "more serbico безмало у потпуности збрисана до те 
опаке мере да смо се читавога тога у поезији занимљивога 
столећа одрекли једним махом, великодушно, као да нам 
се збиља пресипа".16 Ту епоху оцениће и као детињство 
српске књижевности оптерећено, уз остало, и претешким 
питањем двојности језика – народног и књижевног, про-
стосрпског и славеносрпског. И запитаће се: "Зар је тако 
лако одрећи се свега тога, зар је уопште и могуће?"17 Са 
11. Мирјана Брковић,  Мирјана Брковић, Српске књиге и периодика 18. века Библиотеке 

Матице српске, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 1996, 175 (бр. 
294) и 177 (бр. 298).

12. Исто, 170 (бр. 285). Исто, 170 (бр. 285).
13. Лаза Чурчић, "Сећања о доктору Георгију Михаиловићу", (у) Л.  Лаза Чурчић, "Сећања о доктору Георгију Михаиловићу", (у) Л. 

Чурчић, Казивања о Библиотеци Матице српске, Библиотека Матице 
српске, Нови Сад, 1996, 131.

14. Захарија Орфелин,  Захарија Орфелин, Захарија Орфелин, Песме, <књигу за штампу приредио Лазар 
Чурчић>, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1983.

15. Антологија старије српске поезије, 1953, Предговор, VIII-IX.
16. ИстоИсто, VII-VIII.
17. Исто, XXII. Исто, XXII.
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много елегантног такта и особене осећајности видеће Ле-
сковац у поезији предбранковског времена затворено и 
континуирано стилско јединство, емоционално и мисаоно 
јединствено, култивисану поезију са много унутрашње 
равнотеже.18 Зато је и позвао читаоце да те песме читају с 
љубављу.19

У своју антологију (а њу већ више од пола века и 
зову Лесковчева антологија) уврстио је Младен Лесковац 
три Орфелинове песме: "Плач Сербији", "Тренодију" и 
"Мелодију к пролећу". Међутим, у "Напоменама", чији 
неугледaн наслов стоји сасвим у нескладу са њиховoм 
садржином и важношћу, донео је и потпуне текстове пе-
сама "Горестни плач славнија иногда Сербии и "Сјето-
ваније наученнаго младаго человјека". Тако је Антологија 
обухватила велики део Орфелиновог песничког опуса.

У наредна издања Антологије уносио је Младен 
Лесковац и резултате нових научних сазнања до којих се 
дошло проучавањем српске културе 18. столећа и Орфе-
линовог живота и дела (Георгија Михаиловића, Миро-
слава Пантића, Бернарда Џонсона, Ђорђа Сп. Радојичића, 
Милорада Павића), сведочећи о будној пажњи у праћењу 
свих питања која се дотичу тако замршеног проблема ка-
кав је Орфелинова поезија. Ситне исправке уносио је и у 
своја читања Орфелинових песама.

Приказавши библиографску историју Орфелинових 
"Плачева", Лесковац је подсетио на њихову велику попу-
ларност јер су преписивани у рукописне песмарице још 
десетлећима након свога настанка. Оценивши као недо-
вољно поуздану опаску Тихомира Остојића да су се Ор-
фелинови "Плачеви" "ваљда" и певали, темељену само 
на њиховом присуству у рукописним песмарицама гра-
ђанске поезије, Лесковац је кренуо трагом једне примедбе 
Алексија Везилића да се "песме официров пјети могутсја 
јако 'Сербије преславна' или јако 'Integer vitae'".20 Нашао 
је да је Хорацијева ода "Integer vitae" певана на мелодију 
коју је на самом почетку 19. века компоновао берлински 
очни лекар Фридрих Фердинанд Флеминг који је, веро-
ватно, само хармонизовао већ постојећи популаран стари-
ји напев. Пошто му је Бошко Петровић, приликом свог 
боравка у Бечу, прибавио снимак Флемингове композици-
је, установио је "да се по њој одлично може певати Ор-
фелинов 'Горестни плач', а да се по њој не може певати 
18. Исто, XXX. Исто, XXX.
19. Исто, XXXII. Исто, XXXII.
20. Исто, 183. Исто, 183.
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[…] 'Плач Сербии'".21 Уз коментар донео је снимак пар-
титуре ове композиције, те прву строфу "Горестног пла-
ча" уз Флемингове ноте. Наслутио је да је грађа за музич-
ке мотиве српске грађанске поезије могла "притицати из 
богате интернационалне, наравно западњачке студентске 
и уопште сталешке кантоманије XVIII века, чије уметнич-
ко порекло је такође морало бити веома старо, ренесан-
сно и средњевековно".22 Није га, стога, изненадила ни чи-
њеница што се "Горестни плач" могао певати. Видео је у 
томе црту "још необјашњене древности у нашој грађан-
ској поезији, дакле и култури".23 Потврдио је управо оно 
што је већ уочио пишући о грађанском песништву – да 
су песме претакане у већ готове музичке калупе и схе-
ме.24 Нашао је и да је Хорацијева ода по Флеминговој ме-
лодији певана 4. октобра 1900. у Новом Саду приликом 
освећења нове зграде Српске православне велике гимна-
зије.25

Орфелинова "Тренодија" била је поменута још у 
Соларићевом Поминку књижеском. За њу је знао Лукијан 
Мушицки. Забележио ју је и Шафарик, али је он, изгледа, 
ипак није видео. Нико од њих није знао аутора. Два при-
мерка књижице пронашао је Георгије Михаиловић 1948. 
у Шибенику и реферишући о њој на седници Института 
за проучавање књижевности, прикључио ју је, зналачки 
интуитивно, Орфелиновом песничком опусу.26 До време-
на када је уобличио писано саопштење, и анализом садр-
жине и форме образложио и потврдио то своје мишљење, 
Михаиловић је уочио и примерак из Цојсове збирке у Na-
rodnoj in univerzitetnoj knjižnici у Љубљани.27 Он је запа-
зио уску повезаност "Тренодије" с песмом "Сетованије 
наученаго младаго человека". Такво мишљење преузео је 
и Младен Лесковац указујући "да се те две песме не могу 
са успехом проучавати одвојено и независно једна од 
21. Исто, 185. Исто, 185.
22. Исто, 186. Исто, 186.
23. Исто. Исто.
24. Младен Лесковац, "Српско грађанско песништво XVIII века", (у) М.  Младен Лесковац, "Српско грађанско песништво XVIII века", (у) М. 

Лесковац, Чланци и есеји, Матица српска, Нови Сад, 1949, 49.
25.  Антологија, 1972, 335.
26.  Гласник Српске академије наука, књ. I, св. 1-2, 1949, 181.
27. Георгије Михаиловић, "Два прилога проучавању Орфелинових песа- Георгије Михаиловић, "Два прилога проучавању Орфелинових песа-

ма", 1. "Орфелин – писац 'Тренодије'", (у) Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолклор, књ. 20, св. 3-4, 280-285.
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друге"28 и упозорио на садржину која би се могла тумачи-
ти Орфелиновим личним приликама.

Најмање пажње у коментарима Антологије посве-
тио је Младен Лесковац "Мелодији к пролећу". Да је са-
стављао антологију искључиво по естетском критеријуму, 
сматрао је да би њу, уз још неке песме, ваљало изостави-
ти.29 У коментарима је донео и две нове "сасвим орфели-
новске" строфе које је за ново издање, објављено 1818. у 
Будиму, испевао Михаило Владисављевић. Према Влади-
сављевићевом издању исправио је и две очите штампарске 
погрешке.

О осталим Орфелиновим песмама није говорио. До 
другог издања Антологије сазнало се и за, до тада неизве-
сну, судбину "Поздрава Мојсеју Путнику". И Лесковац се 
у два наврата, 1947. и 1951, обраћао Универзитетској биб-
лиотеци у Вроцлаву занимајући се за рукопис, али му је 
одговорено да је пропао у бомбардовању за време Другог 
светског рата.30 Након што га је 1957. пронашла Смиља 
Мишић, Матица српска је објавила фототипско издање, 
али ни њега, ни у њему садржане песме, Лесковац није 
помињао.

Ако "Мелодију к пролећу" и није исцрпније комен-
тарисао, њој се вратио најпре и посветио јој целу расправу 
"Око једне песме Орфелинове".31 Указао је на стање проу-
чавања Орфелинове поезије за која је устврдио да су "већ 
поодавно застала" и позабавио се ситуацијом Орфелина 
као песника. Око његових песама, написао је, "још је 
увек нагомилан читав низ нејасности, сваковрсних мут-
них могућности и не баш пријатних и охрабрујућих изне-
нађења".32 Упозорио је на опасност од нагађања, па с тим 
у вези и потребу највеће опрезности. Подсетио је и да при-
ликом разговора о Орфелиновом песничком опусу ваља, 
осим осам најчешће помињаних његових или њему при-
писиваних песама, имати на уму сонет и епиграме у Сла-
28.  Антологија, 1953, 187.
29. Исто, XXXII. У наредним издањима  Исто, XXXII. У наредним издањима Исто, XXXII. У наредним издањима Антологије ову је напомену 

Лесковац изоставио.
30. Георгије Михаиловић, "Орфелинов поздрав Мојсеју Путнику". 

Приредила Смиља Мишић. Издање Књижевног одељења Матице 
српске, Нови Сад, 1959, (у) Прилози за књижевност, језик, историју 
и фолклор, XXVI, 1960, 1-2, 125.

31. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. I, 1956, [174]-
192. (Прештампано у: М. Лесковац, Из српске књижевности, I, 
Матица српска, Нови Сад, 1968, 7-34; М. Лесковац, Баштина, Српска 
књижевна задруга, Београд, 1977, 45-71).

32. Исто, [174].
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вено-сербском магазину, песме, епиграме и натписе из 
Житија Петра Великог,33 песму "Срби у Донаверту"34 те 
Зрцало науке.35 Изворе и узоре "Мелодије к пролећу" про-
нашао је Младен Лесковац у Ерлангенском рукопису, у 
песми "Протулитје драго време".36 Открио је да је мотив 
песме у славу пролећа37 у поезији Срба и Хрвата несум-
њиво старији, али и да заједничко исходиште песме из 
Ерлангенског рукописа и "Мелодије к пролећу" ваља по-
тражити у немачкој поезији. Орфелин је, констатовао је, 
"исувише дуго боравио под културном сфером и немачке 
културе да и у његовом песничком делу не би могло би-
ти, да у томе нема трагова и такве оријентације".38 То 
преважно запажање показало је да се Орфелин не "прели-
ва" само од руских одсјаја, већ да је он био отворен и за 
утицај Запада, да је инспиративне импулсе примао са 
обеју страна, срећно их спајајући у својим делима, књи-
жевним и ликовним. Лесковац је закључио и да Орфели-
нова "Мелодија к пролећу" "није оригинална, или није 
сасвим оригинална песма. Она је или слободнија прерада 
или више зависан превод неке песме веома блиске оној 
из Ерлангенског рукописа".39 Обратио је пажњу и на "при-
метне трагове и заостатке […] до краја необављеног 
преводилачког или пресађивачког рада у њој",40 али и 
33. Најзначајније резултате у проналажењу Орфелинових руских извора 

постигла је Мирјана Бошков. Уп. М. Бошков, "Захарија Орфелин и 
књижевност руског просветитељства", (у) Зборник за славистику, 7, 
1974, 9-79. В. и Borivoje Marinković, "Iz studije o Orfelinu", (у) Književne 
novine, X, 1959, 103 (9. oktobar), 8.

34. Ту песму ваља искључити с пописа Орфелинових дела. Уп. Лазар Ту песму ваља искључити с пописа Орфелинових дела. Уп. Лазар 
Чурчић, "'Срби у Донаверту' од Христофора Џефаровића до Вука", 
(у) Научни састанак слависта у Вукове дане, 17, 1987, 153-164.

35. Захарија Орфелин, . Захарија Орфелин, Захарија Орфелин, Зрцало науке. С предговором Др-а Димитрија 
Кириловића, Матица српска, Нови Сад, 1952. Питање ауторства овог 
значајног списа још није решено. Након негативног мишљења Ми-
те Костића ("Један нов прилог проучавању Захарије Орфелина", (у) 
Зборник Матице српске за књижевност и језик, I, 1954, 213-216) о 
појединим закључцима Д. Кириловића, Зрцало науке више готово и 
није било предмет озбиљнијих разговора. Стеван Јосифовић ("Орфе-
линово Зрцало науке", (у) Зборник МС за књижевност и језик, I, 1954, 
47-61) и Мирјана Бошков (исто), утврдили су бројне изворе и том 
спису.

36. М. Лесковац, Исто, 177.М. Лесковац, Исто, 177.
37. Уп. литературу о записима песме у:  Уп. литературу о записима песме у: Уп. литературу о записима песме у: Српска грађанска поезија XVIII и с 

почетка XIX столећа, приредио Боривоје Маринковић, II, Просвета, 
Београд, 1966, 340-341.

38. М. Лесковац, "Око једне песме Орфелинове", 176.М. Лесковац, "Око једне песме Орфелинове", 176.
39. Исто, 190. Исто, 190.
40. Исто, 190-191. Исто, 190-191.
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запазио да је "песма […] иначе чист, до краја урађен 
посао".41

Допунивши коментар уз "Мелодију к пролећу", у 
другом издању Антологије написао је и ово: "У спором 
развоју српске поезије у XVIII веку Орфелинова Мелоди-
ја, и оваква каква је, остала је још дуго времена невољни 
и идеални и скоро недостижни поетски домет и наивни 
узор".42 Њен одјек и утицај нашао је у једној песми Глиго-
рија Трлајића, док је у трећем издању Антологије упозо-
рио на пролећни мотив код Гаврила Стефановића Вен-
цловића.43

Орфелину се Лесковац вратио још једном, учеству-
јући у краткој полемици о ауторству "Плача Сербији". Та 
полемика довешће до једног од најлепших и, ако је то у 
пипавом књижевноисторијском послу дозвољено рећи, 
најефектнијих открића у вези с Орфелином.

Наиме, Ђорђе Сп. Радојичић видео је у једном крат-
ком запису, скоро уздаху, епископа, будућег архиепископа 
и митрополита, Јована Георгијевића концепцију песме 
"Плач Сербији" и, следствено томе, Георгијевићу припи-
сао ауторство песме.44 У реакцији на ову тврдњу Младен 
Лесковац је, износећи разлоге зашто то не може бити, 
дао сјајну, полемички фуриозну, карактеризацију "Пла-
ча": "Та песма је иако сва тужаљка и 'плакалица', у исти 
мах препуна оптужаба и опаких инвектива; срдита је 
плебејска бунџијска ламентација. Она кипти и врви при-
зорима и поређењима, скривеним и провидним алегори-
јама, наивним али узбудљиво озбиљним. То је песма ус-
правна, више у дуру него у молу. Она је скроз на скроз 
песма актуелна, политичка, 'пасквилантска' и памфлетска, 
доста вешто срочена и када са испретураним идејама 
(јер је сва задихана), безобзирно немилосрдна, безмало 
против свих и свакога ко је икада одлучивао или руко-
водио судбином Срба […] Та песма цвили и куне…".45 У 
41. Исто, 191. Исто, 191.
42.  Антологија, 1964, 309.
43. Пролећни мотив, дуготрајан и популаран, вечита је поетска инспи- Пролећни мотив, дуготрајан и популаран, вечита је поетска инспи-Пролећни мотив, дуготрајан и популаран, вечита је поетска инспи-

рација. Уп. на пр. Његошеву песму "Прољеће". Овде по издању: Петар 
II Петровић Његош, Пјесме, Просвета – Обод, Београд – Цетиње, 
1975, 215-216.

44. Ђорђе Сп. Радојичић, "Чији је 'Плач Сербији?'", (у) Политика, 18484, 
21. март 1965, 18.

45. Младен Лесковац, "О ауторству 'Плача Сербији'", I, "Чији је 'Плач 
Сербији'", (у) М. Лесковац, Из српске књижевности, I, Исто, 38. 
(Првобитно објављено у: Политика, 18498, 4. април 1965, 18).
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трагању за аутором, изрекао је, увек опрезан, и негативно 
одређење: "Поузданог доказа да је Орфелин писац 'Плача' 
ми данас немамо. Међутим, колико познајемо наше људе 
– и писце међу њима – у XVIII веку, врло је могућно, па 
и вероватно, да је песник 'Плача' баш он".46 Упозорио је и 
на широку основу Орфелинове поетике – од руске сенти-
менталне и барокне до немачке идиличне поезије – која 
је "доста нескладна и не много доследна, често и противу-
речна али веома занимљива".47 "Плач Сербији" видеће 
као песму модерног ослобођеног грађанина, песму која 
пристаје у ма чији 18. век, песму "родољубиве разгневље-
ности", снажног лаичког карактера.48

Понављајући своје тврдње и одричући Лесковцу 
исправно виђење, Ђорђе Сп. Радојичић се у свом одгово-
ру, његовом другом, мањем делу, невезано уз предмет 
расправе, окреће Орфелиновој "Тренодији". Лаконски, 
као успут, готово ничим не истичући његову важност, 
саопштава своје откриће – "акростих, који повезује по-
четке свих четрнаест њених строфа и који гласи: Захариа 
Орфелин".49

Младен Лесковац се овом налазу искрено обрадо-
вао: "Лежао нам је свима на дохват руке, а нико се није 
сетио нити имао среће да трофеј подигне",50 али и оценио 
да меритум ствари није помакнут. Зато се наглашеније 
вратио својим већ изреченим тврдњама да би се откло-
ниле даље заблуде јер се "кратким поступком цитирања 
једног мишљу и мршавог и конвенционалног записа, не 
може и не сме Јовану Георгијевићу тек тако поклонити 
песма као што је славни 'Плач'",51 те да се на Георгијевића 
као на песника "Плача" не може ни помишљати. Сматра-
јући цео проблем већ давно решеним, држећи се, ипак, 
изван претпоставки и нагађања, рекао је Лесковац и ово: 
"Питање ауторства 'Плача' једном ће се можда решити, 
свеједно да ли спорим прикупљањем разрешавајућих 
ситних појединости, или једним јединим потезом као 
46. Исто, 38.Исто, 38.
47. Исто. Исто.
48. Исто, 38-39. Исто, 38-39.

49. Ђорђе Сп. Радојичић, " Ђорђе Сп. Радојичић, "'Тренодија' Захарије Орфелина", (у) Политика, 
18512, 18. април 1965, 4.

50. М. Лесковац, "О ауторству  М. Лесковац, "О ауторству М. Лесковац, "О ауторству 'Плача Сербији'", II, "Поново о ауторству 
'Плача Сербији'", Исто, 42. (Првобитно објављено у: Политика, 18538, 
16. мај 1965, 18).

51. Исто, 42-43.Исто, 42-43.
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што се догодило са акростихом у 'Тренодији'".52 На ову 
полемику и њене резултате осврнуће се на одговарајућим 
местима у трећем издању Антологије старије српске пое-
зије.

Лесковац је на Орфелина мислио и даље. Српска 
књижевна задруга прихватила је 1965. његов предлог да 
припреми избор Орфелинових текстова. "Због болести у 
кући и непредвиђених сметњи с тим у вези" Лесковац је 
пролонгирао рокове. Књига је требало да буде готова 
1967. године.53 Никада, нажалост, није изашла, а била би 
потребна, штавише, неопходна и данас.

Давши крупне прилоге не само проучавању, тума-
чењу и вредновању, већ и разумевању Орфелинове поези-
је, значајно померивши знања о њој, не мање и подсти-
цајно указујући на могућне правце будућих истраживања, 
упозоравао је Лесковац, и даље несмањено, на опрезност: 
"Све ово, најзад, још једном показује, чини ми се, колико 
много посла још стоји пред нама пре него бисмо смели 
изрицати дефинитивне судове о тако сложеном питању 
какво је Орфелинова поезија".54 Када је то исписивао, Ле-
сковац није знао за све Орфелинове песме. Нису му биле 
познате ни, по свему грађанска, "Песан новосаделанаја 
за градешпонку господичну Ф.[емку]", ни "Молитва пред 
смрт". Прва је вероватно најранија Орфелинова песма, 
док је друга његов последњи песнички састав. Обе су и 
значајни, несумњиви, поетски домети. То показује да је 
од Орфелина могућно очекивати још изненађења и да 
простор за коначан суд мора остати отворен. Време је ов-
де дало Лесковцу за право.

О песнику Захарији Орфелину изрекао је Младен 
Лесковац и најлепшу похвалу: "Јер је мало који датум у 
историји једног народа већи од онога када даровит и 
брижан човек, у глувом ћутању, без иједног претходника 
и без икаква ослонца, напише својим сународњацима пе-
сму која нађе одјека. А Орфелин је био такав песник".55

52. Исто, 47. Исто, 47.
53. Светлана Стипчевић,  Светлана Стипчевић, Светлана Стипчевић, Књижевни архив Српске књижевне задруге 

1892-1970, Српска књижевна задруга, Београд, 1982, 178-179.
54. М. Лесковац, "Око једне песме Орфелинове", 191.
55. ИстоИсто.
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лаза лазић

био сам тамо (II)

Маркантни, истакнути, снажни људи српске књи-
жевности и културе, као уосталом и људи политике, при-
вреде, војске и свих других области које су утицале на 
стваран живот народа и појединци веома озбиљних да-
рова и стварних моћи – били су у мојим очима, у очима 
младог и пажљивог човека, личности као извајане, исте-
сане длетом, обликоване маљем или длановима самих 
богова! Године су биле потресне, озбиљне, па су и људи, 
канда, били саграђени некако чвршће, с оштријим карак-
теристикама него данас! Пошто смо прошли кроз велики 
рат, реконвалесценцију, примални крик обнове и разне 
друге недаће, кроз материјалну немаштину и професио-
налну паску тајне полиције, па и кроз суштинске друшт-
вене немире (Информбиро), очигледно је да су интелек-
туалци, и људи од акције уопште – јер су држани тада у 
посебном решету кроз чију су мрежу непрестано просе-
јавани – морали имати посебно трезвен однос према жи-
воту и стварности, где су намере, воља, а поготову бав-
љење ризичним стварима, захтевали одиста добро по-
стављену мотивацију. Књижевност (а можда је она то, 
парадоксално, увек) била је тада ствар опасна! Није се то 
видело споља. Педесетих година XX века владао је нека-
кав занос, то је истина, радост живота враћала се међу 
људе, али опрез, па и стрепња, били су у сваком човеку. 
С друге стране, страшна јагма за приземним добрима 
света била је већ снажно зинула кроз појединце, власт, 
центре моћи, кроз сву ону сирову силу неприкосновене 
Установе, кроз политичку бирократију, кроз привилегију. 
Народњачки парвени, као и прилагодљиви малограђанин, 
идејни аскет, као и срачунат себичњак, окренули су се 
материјалном благу, отимачини. Социјална гибања, иде-
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олошке иновације и пропагандна реторика били су се 
снажно и збуњујуће завртели у једној јединој деценији, а 
писци беху доведени под један кров, ван којег нису, јед-
ноставно, могли бити уважавани, објављивати радове, па 
готово ни бавити се својим послом… Тако сам, без неке 
своје нарочите заслуге, доспео у положај у којем сам упо-
знао многе значајне људе, а с некима постао и пријатељ. 
Осим тога, и у нашој, новој, генерацији израстали су, наг-
ло и убедљиво, ту, у мојем кругу, велики људи који ће се 
потврдити у историји… Сведочанства о овим годинама у 
Србији, у Београду, у књижевности, различита су. Сећања 
и накнадна домишљања, мемоари, а нарочито разматрања 
каснијих коментатора који до података долазе из докуме-
ната и књига, не слажу се баш у великој мери с истином, 
са битностима оног тренутка наше стварности уопште, 
па је тако и с књижевним догађањима. Износим своје све-
дочанство, своје мишљење, свој снимак. Почетком педе-
сетих кичма ригорозног, идеолошког, насилног једноумља 
била је већ сломљена. Иако је апарат политичке тајне по-
лиције био тада у највећој својој снази, и на делу, насу-
прот томе – у културну атмосферу је већ продро други, 
свежији ветар, а можда је тих ветрова било, међусобно 
различитих, и више. Смрћу Јована Поповића, иначе да-
ровитог прозаика (Истините легенде), нестао је са сцене 
типичан идеолошки шеф у уметности, бескомпромисан 
и тврд, а његови наследници нису више били баш сасвим 
типични представници коминтерновских схватања и прак-
се. Радован Зоговић је у информбировским годинама ос-
тао доследан, али је изгубио позицију моћи. Књижевност 
каква би могла изгледати по обрасцу његове "Песме о би-
ографији друга Тита", дакле, идеолошки социјалистички 
реализам, више није имала шансу. Упознали су ме са Зо-
говићем. Он је мени изгледао смушен, мада кочоперан, 
некако ситан и склон освртању, као неко ко је одиста 
прогоњен, али то је, чини ми се, била само поза. Нико 
му, у погледу људских права, ништа није наудио. Водио 
је спор око ауторских права, јер су му песме почели об-
јављивати окљаштрене, измењене. На једном судском спо-
ру у Приштини био сам вештак и изјавио сам да се ау-
торски текстови не могу и не смеју мењати, а да је друга 
ствар шта ће ко од нечијег дела објавити. Зоговић има 
неколико, и више, ванредно лепих лирских песама и ве-
лика је штета што се и данас људи некако снебивају кад 
је у питању оставштина овог лиричара. Типични стаљи-
нисти (писци) који би и те како радо наставили праксу 
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политичког пресуђивања, па да они једини одређују шта 
је у литератури добро, а шта не, шта се сме, а шта не сме 
објављивати, били су се прикрили. Партија је, у основи, 
решила да допусти, чак да иницира и развије борбу два 
фронта у текућој литератури (и у теоријским питањима 
књижевности и у естетици као науци). Ова назови борба, 
која је планула (а некако релативно брзо и утихнула) на-
калемила се на традиционалан, већ постојећи у југосло-
венским земљама сукоб на књижевној левици. Крлежа је 
долазио у Београд. У чувеном Клубу књижевника у Фран-
цуској улици 7, у неколиким салама, била је увек страш-
на гужва, било је препуно, све задимљено и зајапурено. 
Једне вечери, док смо се мували и џоњали по тој стисци, 
Бранко Миљковић, мој друг, рекао ми је: "Хајде да боц-
камо Крлежу…" Налазили смо се негде у дну клуба, 
углављени за једним великим столом где је без реда се-
дело велико друштво. Јело се и пило много, а говорило 
гласно, све је било замагљено и засићено испарењима 
кухиње славног Иве Кусалића. Миљковић, који ме је во-
лео, јер сам махом ћутао, у поверљивости био сигуран и 
тек покаткад убацивао понеку примедбу, а стизао бих 
увек да помало расправим с њим егзистенцијална и вер-
сификаторска питања која су њега константно мучила, 
био је мало цврцнуо, усветљених очију, румен, глатких 
образа. "Не", рекао сам, "мене Крлежа не занима овде, у 
овом издању, видиш да је окружен гомилом писаца који 
се отимају да би му били ближе. А онда, зар заиста мис-
лиш да се с њим шалиш, и зашто? Остави се тога, боље 
је…" Миљковић се насмејао. Крлежа је стојао мало даље, 
за шанком, заиста окружен булументом литерата, нови-
нара и људи из политике. Бранко се мануо мене, пришао 
је групи и ускоро, како сам могао видети, живо је разго-
варао с великим писцем. Обојица су се смејала, широко 
и од свег срца… Како сам увек био наиван, ја сам испрва 
помислио да ће Миљковић Крлежи можда рећи, говори-
ти нешто непријатно, нешто српски, пркосно, провока-
тивно, но ове појединости између многих сећам се запра-
во само због тога што сам схватио: Бранко је на колосал-
но природан начин показао, изразио свима, случајној пу-
блици, мени, можда и себи самом, па и великом Крлежи, 
да инстанца, установа, ранг, познатост, оцена, спољна 
страна (ауторитет, углед) књижевне личности није не-
што што је проглашено, неприкосновено, недодирљиво, 
екстра, него да је личност увек човек, дух целине, а да он 
сâм, Бранко, томе прилази у чистој једноставности, у 
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ствари сасвим далеко од сваке погрде и руге, али без 
снисходљивости… Мени се као младом човеку показало 
да је Миљковић био у стању да себе сматра потпуно рав-
ноправним са било којим великим песником јер је, како 
се и показало, у самој основи један од њих. Запамтио сам 
то… Једном сам му (Б. Миљковићу) у башти истог Клу-
ба, у неком разговору – а била је реч о збуњености која је 
карактеристика сваког песника у односу према животу – 
рекао да су многи песници збуњени у животу, а нису збу-
њени у – па сам хтео рећи у поезији. Међутим, у том тре-
нутку ме је Бранко прекинуо и изрекао следеће: "Па, не-
ће ни бити чудо ако се у смрти мало збуним!" Ова духо-
вита реплика на недоречен мој исказ страшно ме прати и 
данас кад год се сетим Миљковића, једног од најчудесни-
јих наших поета и свог пријатеља из дана наше младо-
сти. Бранко ми се више пута поверио у осетљивим ства-
рима (љубавним, рецимо) за које сам потпуно сигуран да 
о њима није расправљао с другима. Тешко ми је да ка-
жем, он није крио своју нетрпељивост према многим на-
шим колегама, неке је отворено избегавао, а неке насрт-
љивце, које, као лептирице лампа, светлост песникова 
привлачи, од стола би једноставно отерао. Понашао се 
каткад веома чудно. Био је увек одевен у тамно одело, с 
белом кошуљом и краватом, најчешће с црним шеширом. 
Једном је од Ријеке до Петровца на Мору путовао бро-
дом, затворио се у кабину путничке лађе на поласку, она-
ко обучен, и није се свукао, померио, изашао из кабине 
на палубу, ништа јео нити проговорио током целе пло-
видбе. Моја познаница М. Ц., тада студент књижевности, 
била је присутна кад су Бранка Миљковића затекли, от-
крили, у мушком тоалету, у новој згради факултета, бли-
зу сале 45, при покушају самоубиства. Скинули су му ка-
иш од панталона с врата, који је као омчу чврсто био за-
качио за браву. Ова суицидална епизода није била једина. 
Заташкало се то и нико није волео да то спомиње. Бран-
ко Миљковић је био поклоник везаног стиха, велики по-
знавалац француског језика и француске (симболистич-
ке) поезије. Петар Џаџић је о њему написао, једини, до-
бру и аутентичну књигу. Бранко се дружио с Васком По-
пом. Нажалост, ја тада с Васком нисам био у најбољим 
односима јер сам био у Савременику, а критике о књи-
гама писаца "модерниста" у том часопису нису биле по-
вољне, често су биле и нестручне, некад поспрдне, па и 
малициозне. С Васком сам постао веома велик пријатељ 
много касније, нешто пре смрти његове. (А и са Џаџићем 
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нисам био у најбољим односима, никада након великих 
дискусија у поменутој четрдесет петици, где смо у своје 
време говорили о Томасу Ману, јер је Џаџић сасвим до 
грла упао у званичну књижевну власт и у Исаковићевој 
"Просвети" испољавао књижевну моћ с дозом арогантно-
сти, што сам јавно критиковао.) Описи и коментари 
Миљковићеве смрти су махом мистификација. То је ште-
та и то није добро. Бранко Миљковић (осим десетак дру-
гих писаца који су у самој жижи књижевних збивања пе-
десетих година) управо је она тема о којој би, у осветља-
вању суштинских политичко-књижевних и друштвених 
појава у датом периоду, требало говорити пре него о 
свим другим питањима овог времена. Сукоб на књижев-
ној левици, сукоб реалиста и модерниста, сукоб Савре-
меника и Дела, био је, иначе, последица смишљене и про-
јектоване политичке интриге Централног комитета, а ра-
ди стицања слике о конкретном односу друштвених сна-
га, ради "диференцијације", која је изум Коминтерне. Јед-
но друштво јаких, активних, способних и великих тале-
ната, дарова и могућности (југословенско, а посебно срп-
ско друштво) натеривано и само у целини на изјашњава-
ње у глобалној политичкој подели, у оквиру односа сна-
га у свету, друштво у земљи која је дрхтала у сеизмич-
ким поремећајима геостратегије, имало је потребу да, ко-
лико год се то може, држи пред очима јасном слику нај-
осетљивијег свог социјалног дéла: интелектуалаца. Рад-
ници и сељаци имали су своје место, релативно стабил-
но, своју идеологију и свој задатак, мада ни тамо није би-
ло лако, но моћна власт, политички врх, савлађивао је 
некако те области. Али интелектуалци, који су уједно 
били (и остали) и објект и субјект и тајна за политичко- 
-полицијску владајућу структуру, морали су бити опсер-
вирани методски што ће се у њихову средину убацити 
кост поделе. Привилегија, послушништво, спремност 
или неспремност да се иде до краја у пристајању или от-
пору, прихватање или одбацивање степена слободе, при-
хватање или одбацивање Истока или Запада, конзерва-
тивног или иновативног, сав тај конгломерат једног набу-
брелог запта, тé и те како важне подлоге и суштине реша-
вања ништа мање него судбине и будућности државе, 
сва та питања на која је требало налазити свакодневан 
одговор, потпалила су спољну битку међу интелектуалци-
ма. Двојство је подстакнуто и у другим областима (у на-
уци, рецимо), али књижевност је била главно. И с разло-
гом! Песници Србије, књижевници Београда, убрзо и 
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других југословенских крајева, добили су ову битку са-
ми за себе! Наши писци, српски писци, млади и стари 
(осим неважних изузетака) добили су ову битку победно 
за себе, дакле, за саму уметност, за своју независност. 
Остали су на позицији лирике, лепог, живота! Књижев-
ност је одбацила положај слушкиње политике. У томе је 
суштина овог историјског сукоба, и то српским писцима 
одонда до у вечност служи на част. Писци су остали вер-
ни тананом и хуманом, а то се решавало управо тада, 
ових, овде опсервираних година. Док је политика, у цели-
ни, доживела пораз. Мудровала је, премундуривала се, 
иживљавала се у моћи, власти и користољубљу, али је 
пала. Политика увек падне. Мудри људи у политици сто-
га треба заправо да (без хипертрофије сопственог значаја) 
храбро грабе сваку повољну прилику и сваку мрвицу 
могућности да нешто позитивно ураде за људе. А поезија 
је остала. Из тог разлога говорим о Бранку Миљковићу, 
и зато је он у свој шароликој и широкој слици прохујалог 
времена у мојем сећању толико важан, толико жив.

*
Вељко Петровић је био од оних расних људи ста-

ринског кова, казано у најбољем смислу тих речи. У мојој 
младости још су се могли срести такви људи. Чим бисте 
га угледали, знали бисте да је јака, часна, мирна и поно-
сита личност, чији корен лежи дубоко у нечему што је 
можда древна, али свакако примерна људскост. Иако сам 
као дете и ђак знао доста о њему као песнику и писцу, и 
славном Сомборцу, и с највећим задовољством често у 
себи говорио његове стихове

Прво је, нека сваки зна шта хоће,
о маглу копља никад се не ломе… –

при првим сусретима са овим великаном ја сам стекао 
заувек утисак о нечему снажном и поносном, а без ичег 
вештачког, дакле, о нечему, односно некоме који вас не 
застрашује својом појавом и важношћу, него, напротив, 
који вас привлачи и самог испуњава неком врстом сигур-
ности. Вељка Петровића су у моје време многи називали 
чика-Вељко, ваљда због његових година, а његови земља-
ци да би означили како им је он близак и разумљив, али 
ја га нисам никада тако примао. За мене је Вељко Петро-
вић био песник, какав би, ваљда, за мене био, тада још 
жив, Херман Хесе, или Одн, или Хорхе Борхес, да сам их 
могао срести и упознати. Речју, а утисак је веома важан 
при упознавању људи, Вељко ми је био, наравно близак, 
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јер нисам био тек заплашен дечачић, склон слепим стра-
хопоштовањима, не, тај песник ме је испунио топлином, 
разумношћу и сазнањем – да жива величина, ако је пра-
ва, јесте управо и приступачна, и добра, и отворена, иако 
далеко од разних сентименталности и од могућности три-
вијалног интимизирања.

Тако, дакле, моја жена Јелена и ја, пошто смо се с 
Вељком први пут срели у Етнографском музеју, и већ 
осетили нешто од описаног утиска, дођосмо и у посету 
славном песнику у његовом грађанском стану, на трећем 
спрату мирне господске улице у центру Београда. Ове 
једноставне посете, прелепо примљени и угошћени, а 
задржали смо се један сат, не сећам се баш добро. Но за-
то се сећам одлично многих каснијих сусрета и разгово-
ра с песником било за столом у Градској кафани, било у 
директорској канцеларији Народног музеја, било у ма-
лом клубу Народног музеја. Треба рећи да је Вељко увек 
био окружен великим бројем поштовалаца, пријатеља, 
познаника, нарочито писаца, а и докоњака, и да је углав-
ном водио главну реч. Ретко ко би се уплитао у разговор 
да би полемисао или питао, па, то се знало, а и Вељко је 
то знао, та сви смо се ми око њега јатили да бисмо слу-
шали њега. У не малом броју врсних говорника, козера, 
причалица и зналаца-шаљивџија, којима је наша култура 
увек обиловала, Вељко се истицао ставом, веома духо-
витим и дубоким опсервацијама, јаким зачинима дигре-
сија, цитата, објашњења и историјских излета. Имао је 
соноран глас, савршену дикцију, језик му је био богат, 
беспрекоран, нарочито тачног акцента, апсолутно далеко 
од сваког војвођанског отезања, иако пун наших бачких 
локалних речи и изрека, као и ефектних провинцијали-
зама. Док је говорио, зрачила би из њега доброта. Мис-
лим да је волео људе, онако строг и можда намерно ус-
прављен и неприкосновен. Разговарати с њим, бити при-
сутан негде где би се он нашао и распричао, значило је 
цело мало славље, и, можда је отрцано тако нешто рећи, 
али увек бисте с њим нешто научили! Вељко је био пес-
ник, да, али у исто време био је историчар, иако заправо 
правник, не, он је био жива енциклопедија, а кад год је 
била реч о некој личности из наше прошлости, културе, 
књижевности, политике, Вељко је дотично лице најчешће 
и познавао. Та лакоћа комуникације особе која је тако 
своја, и ипак на неки начин у своју луксузну личност за-
творена, мене је нарочито импресионирала. Каткад, кад 
бисмо остали насамо, наравно не често, и кад ми је изно-
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сио своје сасвим личне, интимне ствари, при чему је јед-
ном и сузу пустио, ја сам одједном у њему видео баш 
оног сељака чију смрт описује у својој чувеној песми! То 
је војвођанска, бачка доброта, једноставност, ништа дру-
го. Честитост и доброта. Вељко је био светски човек, из 
свештеничке породице (што је у српској прошлости и те 
како много значило, и то у смислу господства), академик 
и члан скривених организација најврснијих људи из ви-
соких кругова националне привреде, науке, политике и 
уметности, а одједном би потпуно био сличан моме деди 
по мајци Мати Фрањовском, који ме је у детињству 
држао у крилу, на љуљашци и миловао по коси и кога 
сам посећивао редовно сваке недеље на корошу наше ве-
лике цркве светог Ђурђа, када ми је из џепића на прслу-
ку вадио и давао свој облигатан новчић од пола динара! 
Реч народни и народски данас је добила други значај и 
отрцала се, али бити народски човек, а уз то велики го-
сподин некада је била велика врлина и није се могла кри-
вотворити. Елем, из Вељка, осећам то, док је говорио, ре-
цимо о својим далеким путовањима, одједном је почиња-
ла да избија земља, рођена земља, љубав за земљу, и то 
нашу, црницу, очитовали су се његова наклоност и позна-
вање наших људи, ратара, занатлија, предузетника, и ја 
сам био усхићен разумејући како су могли настати сви 
они књижевни ликови његових приповедака који су на-
просто пресликане нарави нашег села и вароши, а са ко-
јима је сличност аутора, светског приповедача и ерудите, 
потпуно евидентна…

Нигде у сећањима, историјама, разговорима или 
чланцима о Вељку Петровићу нисам нашао записано ово 
што ћу овде рећи. Верујем да је Вељко и другим лицима 
о томе говорио. Али извесно знам, и прилика је да такође 
и то овде кажем: Вељко Петровић је имао намеру да на-
пише велики роман. Поверио ми је неколико пута изри-
чито да је непрекидно желео, па да се чак и почео при-
премати да оствари ту намеру. Био би то обиман роман о 
Бачкој, дакле, о земљи, а писац је наслов био већ одабрао 
и учврстио. Роман би имао наслов "Жито". То жито није 
класало и није пожњевено, како се зна. У разлоге и окол-
ности, узроке и чињенице зашто тако моћан прозаик, ко-
ме књижевна форма није била никаква тајна, а материја 
му била тако позната, није свој наум остварио могли бис-
мо овде само нагађати. Тек, и то ваља забележити, истаћи 
и сачувати; иако, разуме се, није ништа необично и ни-
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какво чудо што се нечије намере и подухвати, па и тако 
великих људи, снажних писаца, понекад не остваре…

Вељко Петровић, из времена када га ја знам, био је 
директор Народног музеја у Београду. Ја се поносим тим 
што сам Сомборац, али том сличности са Вељком Петро-
вићем, разуме се, ја се нисам користио да бих се умилио, 
нити сам то спомињао. То је случајност; знао сам и друге 
велике људе тог времена и с њима разговарао. (Нажа-
лост, неколико пута ми је то Вељко рекао, долазили су к 
њему и неки Сомборци просто да му досађују каквом 
молбом за интервенцију, или амбициозни и претенциоз-
ни литерати.) Вељко Петровић је некако суштински по-
знавао земљу, и то реалну, тврду, нашу, и величанствену 
и намучену, знао је њу и с њене рђаве стране, гнездо ла-
сте која ниско лета. Рефрен ово је земља проклета, ал' 
моја сви ми, нарочито равничари, осећамо као истину не 
само у смислу политичком или услед непоштења људског, 
него као битну, неизбеживу тамну страну благословене 
колевке, своје постојбине, свог завичаја и својих људи. 
Војвођанска земља, дакле, то ми је изричито у разговору 
и потврдио Вељко Петровић, земља је која човеку даје 
крила, небеска, вртложна крила, али у чијем бусену, ко-
рену, штиру и корову борави и једна снажна горчина – 
врста неуротичне, нездраве сете и фрустрације… Бивало 
је да прође низ година, а да Вељко не посети свој родни 
град. Када би се разговор ближио тој теми, вилице стар-
ца су се стезале, а адамова јабучица му постајала узне-
мирена.

Вељко је познавао природу, нарочито животињски 
свет, голубове, коње, стоку, рибу. Још тада, крајем педе-
сетих и шездесетих година, објаснио ми је да, рецимо, 
више не постоје гавранови, да то што многи мисле да ви-
де гаврана, није тако, да су остале само вране. Као и Ко-
њовић, Вељко се ужасавао укрупњавања земљишних об-
радивих површина. Приликом тих, онда "планских", а 
сулудих акција, уништавао се и микроклимат и микро-
свет гајева, шикара, лугова, бара, а затим и салаша, који 
су већ тада почели да нестају. С нестанком једног начина 
живота, утемељеног у моралу и обичајима становника 
који раде и живе у нарочитој врсти слободе, почела је да 
наступа промена чије последице није могао да сагледа 
никакав план, али својим очима песник је те последице 
могао наслутити.

У музеолошком смислу, у књижевноисторијском 
смислу, у поетском смислу, у књижевнокритичком смис-



78Домети

лу, лако је истражити и навести доприносе Вељка Петро-
вића српској култури, науци и уметности. Али истински 
памтити човека може само онај који га је познавао, виђао, 
налазио се с њим, говорио с њим, ко је гледао у живе 
очи, покрете, пратио ситне карактеристике личности, при-
суствовао часовима патње и слабости дотичног лица. За-
то су успомене важније, можда, од хронике о нечијем де-
лу. Како да кажем, мени је жао што, чини ми се, данас 
има мало људи који плене својом појавом, својим приме-
ром. С Вељком Петровићем су се у чаршији мало и шали-
ли (погледајмо само карикатуре, графичке, његовог лика 
у новинама!). Говорили су: "Тај баш пази на себе! Не из-
лази кад је лоше време! Увек је у новом оделу! Како се 
укочио, као штангла!…" Ја бих додао да је Вељко одиста 
био међу последњима који су доследно лепо и пристојно 
изгледали, пошто је револуција, тобоже народњаштво, већ 
педесетих година прошлог века почела да уноси ошљар-
ство и у одевање, и у језик, и у поступке, и у односе љу-
ди. Већ је у сва звона мутна, нечиста завист почела да 
овладава, стекла право грађанства и међу интелектуал-
цима… (Код куће, у канцеларији, па понекад и на улици, 
носио је Вељко Петровић француску капу – старе људе 
боли глава ако је не заштите каквом капом, али то није 
из немара и комоције…)

Осим о природи, земљи, памтим Вељкове тираде и 
муњевита његова, узгредна запажања о људима. Не о по-
знатим људима, не сећам се да се Вељко, бар не у разго-
вору са мном, упуштао у оцене и карактеризације о по-
знатим људима. Не, драгоценије је било то што сам од 
њега чуо понешто о самој људској природи. Имао је око 
соколово, сам је за себе сматрао да је у дубоком пореклу 
заправо брђанин. Он је говорио о честитости људске при-
роде као такве, а нарочито је волео, у посебном располо-
жењу, да говори о лепоти човека, жене. Једном ми је го-
ворио о томе када је и где видео најлепшу жену у својем 
веку. Била је та жена кћи Индије. Ову Индускињу описао 
ми је не као нешто егзотично, не, напротив, него као при-
мер лепог људског бића уопште. Ова парадигма женске 
лепоте и данас ми је по његовом опису у сећању, као да 
сам је срео. Млада жена, црномањаста, висока, вране, гу-
сте, глатке косе и нешто тамније пути, са златним грив-
нама на руци и пуних савршено извијених усана, а са 
очима потпуно црним и као пресвученим тананом про-
видном емулзијом вечите светле овлажености…
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Вељко је волео децу, необично им је био наклоњен. 
Све своје пријатеље који су имали децу примао је радо с 
њиховом дечицом. Овде можда није место за ову тему, 
али се мора запазити чињенички феномен о српским пис-
цима у историји. Наиме, велики број, велики проценат 
највећих српских књижевника није имао деце. Не пада 
ми на памет да то тумачим. То је тако. Његош, Бранко, 
Доситеј, Лаза Костић, Иво Андрић, Исидора, Црњански, 
Ћопић, Десанка, Миљковић, Киш, Васко Попа… и многи 
други међу највећима нису имали своје деце. (Оставићемо 
ово за други пут.) Непосредно сведочим овде о свом до-
живљају приликом једног сусрета с Вељком Петровићем. 
Моја супруга Јелена Аранђеловић дипломирала је етно-
логију на Београдском универзитету. Имала је срећу да 
одмах добије запослење у Етнографском музеју у Београ-
ду. Била је, сем осталог, као музеалац, запажен стручњак. 
У Народном музеју, негде у задњем делу, дубоко, чини 
ми се чак у сутерену, постојао је педесетих и шездесетих 
година затворен клуб музеалаца и тамо смо ми понекад 
одлазили. Каткад би Јелена, која је била већ мајка, у по-
подневним часовима тамо собом водила и нашу Светла-
ну. Дете је било живо, весело, златних коврџа и умиљато. 
Вељко је упознао и наше дете, и био љубазан, радостан. 
Једном, нешто касније, он се врати у разговору, ко зна 
подстакнут чиме, на тај сусрет с нашим дететом. "Ти си 
срећан", рекао ми је велики песник, "а ја…", па је ту стао. 
Утихнуо је и погнуо главу. Били смо сами, био сам се на-
шао с њим у клубу због неког рукописа. (Био сам уред-
ник књижевног часописа тада.) Ја сам, разуме се, само 
ћутао, нисам се ни покренуо. Већ стар човек, Вељко Пе-
тровић је, не устручавајући се, извадио марамицу и об-
рисао очи. Био је некако скуњен и његова увек усправна 
фигура (увек, и кад је ходао и кад је седео) сада се као 
нешто повила. Годинама нисам нигде нити икад помињао 
овај догађај. Сад кад сам и сам већ стар и када више не 
треба да задржавам за себе нека драгоцена сећања која 
имам (нека, наравно, као и сваки човек, морам заувек да 
оћутим), сада могу да испричам и ово што сам изнео, не 
изводећи, понављам, никакав закључак из свег тога.

Песници су осетљиви људи, свакако. Личне недаће 
они, уверен сам, снажније доживљавају, али невољама, 
мислим, они се на неки начин и успешније одупиру! Као 
и сви истакнути људи, Вељко Петровић је имао многе 
противнике у животу, па и непријатеље. Међу тим под-
лим сунцокретима Вељко је надживео и својим ставом и 
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делом надбио многе недобронамерне људе. О томе је ис-
црпно и веома тачно и лепо писао Радован Поповић у 
својој књизи о животу Вељка Петровића. Једна поједи-
ност, за коју имам сад прилику да је изнесем, изостала је 
из књиге врлог Поповића. Као сведок који је био тамо, ја 
ћу је сада навести, и стојим иза својих речи свом својом 
личности и поштењем. Реч је о сахрани Вељка Петровића, 
односно, тачније, о ставу песниковом у погледу места где 
ће бити сахрањен. Ја, разуме се, не знам, није ми познато 
како се жеља песникова у том погледу развијала или мо-
жда мењала, али ја знам једно: Вељко Петровић је имао 
јасну, недвосмислену и изричиту жељу да буде сахрањен 
у Сомбору.

У лето 1967. године, на дан сахране Вељка Петрови-
ћа, ја нисам био у Београду. Јелена и ја смо били на ле-
товању, на мору, у Ровињу. Ја сам касно, после неколико 
дана, сазнао да је Вељко Петровић умро. Наравно, нисам 
могао да стигнем на сахрану, која је обављена у Београ-
ду, на Новом гробљу. Све је било достојанствено и по-
штено. Учесници Сомборци, који су у име града дошли и 
присуствовали погребу, донели су у омањој изрезбареној 
дрвеној кутији нешто земље црнице из атара сомборског 
и ова груда је положена у Вељков гроб. То је лепо, достој-
но, часно и добро. Али много раније, крајем педесетих 
година, на истом том београдском гробљу, приликом сах-
ране једног нашег истакнутог старог писца, стојали смо 
испред капеле са ковчегом и посмртним остацима покој-
ника, поред гробљанског зида, близу главног улаза (у Ру-
звелтовој улици), нас неколико књижевника разних гене-
рација. Скупљени ту у очекивању да обред почне, разго-
варали смо о разним стварима. Ја сада нећу тачно знати 
да кажем ко је ту све био, можда ћу погрешити, али знам 
да је међу нама најистакнутији био Вељко Петровић. (Би-
ли су: Ристо Тошовић, Славко Вукосављевић, Таса Мла-
деновић, Чедомир Брашанац, Душан Баранин и можда 
још неки.) Повучен, мало са стране као и увек, био сам 
тамо и ја. Разговор је текао о сахранама, о гробовима, о 
обреду… Неусиљен разговор, који се канда мало односио 
и на друштвену ситуацију, па и с мало критичног тона. 
Вељко Петровић је рекао да он хоће да буде сахрањен у 
Сомбору. "Тамо је мени место и то је природно…" А за-
тим је рекао дословно ово: "Нећу да лежим овде с овим 
мангупима!"

Ово је истина. Разуме се, човек, сведок, није у сва-
ком часку свестан онога што се тренутно дешава, какав 
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значај имају појединости живота, палих речи, поступака, 
намера. Лоше би било кад би човек стално мислио на 
историју, суд, на своје будуће мемоаре. Нисам записао ни 
датум ни имена присутних, нити о томе размишљам на 
такав начин. Али знам где сам био и шта сам чуо, и у 
атар истине сада то овде наводим.

У сећању човека остаје други човек по хуманости, 
људскости, духовности, по љубави. Има релативно мало 
људи које сам познавао, са којима сам имао послова и до-
дира, а које сам толико изразито, истински и дубоко по-
штовао, ценио и волео. Један од њих је Вељко Петровић. 
Не зато што је то велики српски песник, или што је Сом-
борац. Него зато што је, будући да је био, како сам рекао, 
старински човек, био пример саме искони, а то значи не-
избрисиве константне вредности човека као таквог. Он 
није био само човек ренесансног типа, зналац, полихи-
стор, него је био човек античког идеала, чист, усправан, 
критичан, самосталан, или да идемо још даље, он је био 
човек архајске вредности, човек златног доба људске вр-
сте.

* 
Човек вере, човек уметности, човек духа, човек 

умности, човек доброте уопште, човек незапарложен, не-
устегнут, широк, осећајан, склон лепом и уредном, хра-
бар, вероватно ће у срећнијем случају, а по својој приро-
ди свакако, својим ближњима и својој средини пружити 
током свог живота доста радости, светлости и љубави. 
Само, исто је то тако и у обрнутом смеру: искреност, спо-
којност, доброта и свака мирна врлина средине у којој 
човек живи, одрасте и борави, а пре свега, разуме се, љу-
бав његових ближњих, неразметљива правичност као 
црта родног менталитета, уредност и човечност средине, 
пружиће у срећном случају, у начелу, у основи свакако, 
прибраном човеку веома много од оног основног што је 
невештачка, елементарна и исконска потреба људског би-
ћа. Ту онда мука људска, неизбежна пратилица сваког 
живота, а нарочито живота појединца с душом, песника 
поготову (шта је душа? – душа је једноставно танана 
осетљивост), ту онда мука и патња неће бити основно, 
него споредно. Зато је важна средина која човека у мно-
гоме обликује. Зато сам, а не из некаквих локалпатриот-
ских, завичајних, навијачких или рођачких разлога склон 
да говорим, пишем и размишљам о старом Сомбору. За-
то сам, можда и нехотице, кроз све своје књиге пронео 
дах, атмосферу, смисао, доброту и лепоту старог Сомбо-
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ра. Није то, у мојим сећањима, која ме никада не напу-
штају, нека сентименталност, разнеженост, носталгија 
(пошто не живим у Сомбору већ више од педесет годи-
на!), нити чежња за прошлим, не, ја сам неко ко гледа и 
те како напред, није то ни бележење старих слика које се 
из општег сећања народа, очева и мајки, синова и кћери 
губе, порив хроничара, социографа, етнолога или језико-
љупца, став да све видове значајних ствари и збивања 
треба забележити и чувати, не, него је то баш моје чврсто 
сазнање о томе да доброта рађа и чува доброту, да лепи 
обичаји учвршћују лепе обичаје, да срећна детињства до-
воде до срећних детињстава, да светиња овековечује све-
тињу и да љубав људе оспособљава за љубав. Страсно 
бих желео да свако дете и сваки млад човек има око себе 
онакве улице, куће, установе, лишће, људе, пријатеље, 
паркове, гајеве, шанчеве и авлије, школе и позоришта, 
голубове, места за одмор и забаву, онакво другарство и 
онакве разговоре – какви су, у целини, нас, децу Сомбо-
ра, водили и коначно одвели у свет, способне за све јаде 
и грозоте тог света, одгајене да не попустимо и да вазда 
будемо благи и дорасли свету, увек у суштини крајње 
спокојни зато што смо, док смо живели у свом граду, који 
заувек сада живи у нама, стекли квалификацију честито-
сти, поштовања за другог и мирну оданост дубокој све-
тињи, уредност бића. Постоје на десетине великих Сом-
бораца које знам, које сам знао, и које ћу увек крај себе 
гледати у свом духовном хоризонту. Било би лепо напи-
сати по коју добру реч о свакоме од њих. Наравно да је 
то немогуће, али споменик великих (а то не значи позна-
тих, славних, него значи добрих) људи увек је негде, у 
некоме је зацело, на неки начин чврсто подигнут. Сећам 
се с највећом љубави Предрага Вукадиновића, Педе, свог 
великог пријатеља и суседа, професора философије, из-
међу осталог великог познаваоца Лазе Костића и писца 
философске студије о Лази. Сећам се бескрајно дугих 
разговора с њим и у Сомбору док смо сатима стојали на 
улици касно у ноћ и расправљали о поезији. Сећам га се 
из виђања и налажења у Београду, његове неисправљиве, 
претеране скромности, кад је пристајао да не проговори 
ни реч док су се незналице шепуриле и добијале награде 
за дело које им је он написао, и док су га омаловажавали 
и потцењивали. Педа је велики човек, он је заправо ака-
демик и српске, и војвођанске, и црногорске, и босанске 
академије наука и уметности и увек ће он то бити, а не 
многи од номинованих чланова тих националних уста-



83 Домети

нова, које су у великој мери подсвојили каријеристи… 
Дело Предрага Вукадиновића треба у најлепшој опреми 
да објави његов родни град Сомбор, тако би се поменут 
ланац доброг утицаја свестрано продужио и проширио. 
Сећам се такође предивног свог школског друга Стевана 
Шалајића, признатог нашег драмског уметника, који је 
каријеру почео још као гимназиста, у сомборском позо-
ришту, на аматерским представама, одмах после великог 
рата. О Шалајићу су написани радови и расправе, али 
представа њему у част у довољној гали и слави у нашем 
сомборском позоришту још није одржана, а улица у којој 
су становали он и његова тужна сестра (а која се улица 
пружа паралелно са улицом славне наше драмске умет-
нице Милке Гргуреве) могла би да добије његово име. 
Сећам се скоро преминулог Ђорђа Лебовића, великог пи-
сца српског језика, скромног, тихог и нежног човека који 
је преживео Матхаузен (нацистички логор који дели 
историју на два дела, који је, дакле, располутио светски 
хуманизам и довео га у питање), драматичара, прозаисту 
и романописца (Semper idem), а о коме сам писао баш у 
овом часопису. Ђорђе Лебовић је по општем признању 
аутор једног од највећих романа наше нове књижевности. 
У његовим књигама живи прави Сомбор, онакав какав је 
био, какав одиста јесте; писац је подигао споменик гра-
ду, а можда би било логично да се деси и обрнуто… Жа-
лосно је што се стара гробља у Сомбору запуштају, руше 
сама од себе. Покојници, па то су људи, забога! Јеврејско 
гробље на путу за Шикару, па то је прворазредни споме-
ник ове вароши! Велико српско православно гробље, уз 
које се пружа одавно напуштен железнички колосек (не-
када новосадска пруга) има још увек величанствену огра-
ду, боље сада рећи њене остатке, прелеп, строг, гра-
ђански бедем од цигала са стубовима и металном огра-
дом, тај бедем је данас у одиста жалосном стању, то тре-
ба, то би се морало поправити. Велико католичко гробље, 
величанствено у свећама озареној ноћи Свисветих, гроб-
ље на коме почива Чихаш Бене и толики други заслуж-
ници, па и оно би заслуживало да се уреди и обнови. Ко 
не увиђа везу између ствари и људи, између установа и 
живота, између предака и потомака, између васпитања и 
немара, између сећања и будућности? Па и писци не пи-
шу из доконости и да би се забавили, ради личног про-
метања! Уметност је љубав, и свако сећање на праве, ми-
лосрдне, честите, храбре и истинске људе треба да нас 
подстакне на мисао и да нас мобилише на дело. Годишњи 
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томови наших часописа, наше пажљиво одржаване би-
блиотеке (а нема битне разлике између какве рејонске, 
школске, градске књижнице и Александријске библиоте-
ке) не служе томе да стоје као архив успомена и праши-
не, као сведочанство о вештини књижевног стила или ка-
лиграфије, него као подстрек на одржавање моралног 
живота. Свако ко прочита добру књигу о Сомбору, про-
борави у Коњовићевој галерији, ко прође апатинским со-
каком, ко се прекрсти пред "Екемовом капелом" треба да 
задрхти од спознања да су овде живели и да ће овде до-
стојно живети истински велики људи који нас нису забо-
равили и које ми нећемо заборавити. 

*
Као да сада гледам Коњовића како иде Венцем и 

како се зауставља док му прилазим: једва приметно ше-
пав (код многих бачких салашара може се приметити та-
кав ход, корачају стопалима напоредо, а не на страну!) у 
ципелама од канапа које је сам направио; видим прилику 
знатног раста, високог чела, смеђих власи, малчице пови-
јених леђа, такође на сељачку (мада је Милан био потпун 
грађанин, припадник више класе), снажних удова, црве-
них образа, маркантних уста, јасних, правилних обрва, с 
оком иако словенским, по сјају, каткад, по тамнини слич-
ним Пикасовом (!). Био је леп човек. Гледао је у вас кан-
да строгим, али у ствари правичним погледом; био је по-
нешто непредвидив у дијалогу с онима које не познаје 
довољно, а с онима које је познавао – благ, пун разуме-
вања; устремљен кад ради и када се погађа; мек кад вас 
слуша и кад саосећа, увек уман, заправо препаметан, 
тврд према животу и душеван у исто време: супериоран. 
Војвођанин. Најтипичнији Сомборац, а толико супротан 
конзервативној црти, биргерском менталитету и потиш-
теном темпераменту староседелаца ове вароши. Био је 
право мучење у спору, а пуно славље у разговору. У по-
гледу отуђивања својих слика неочекиваног понашања: 
поклонио их је безброј кочоперним, празним људима, а 
цењкао би се каткад у по динара с истинским љубитељима 
и познаваоцима, сиромашним купцима. Исцрпан и пре-
цизан у разлагању, способан да одржи свој значај и да не 
одступи, глув за погрешна питања и глупе примедбе, али 
и предан слушалац, један од оних сасвим ретких који 
мисле о ономе што сте им саопштили. Знао је сатима, до 
несвести, да нагважда са Херцегом, страсно наглашава-
јући ситнице и жестећи се због неважног, док су вели-
чанствено мешали српски и мађарски, сипајући досетке, 
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цитате, изреке и алузије, онако како би им згодно дошло. 
Коњовићеви интервјуи и књиге разговора с њим, одгово-
ри његови и рефлексије о животу и уметности спадају у 
књижевност најфинијег реда, међу најбоље странице на-
ше есејистичке, мемоарске и мисаоне прозе, оне су не-
што најодмереније и најдубље међу свим оним што су 
људи попут њега изговорили другима у перо. Осим тога 
што је много сликао у пленеру, Коњовић је био и велики 
шетач, виђао се и без сликарског прибора како пешачи 
кроз поља, брзим ходом као да иде неким послом – код 
Шикаре, на Каналу, код Швракине ћуприје, код "Екемове 
капеле"… Он ме је својим изгледом у тим тренуцима 
подсећао на пољара, "субошу" са сикирицом – док је у ате-
љеу, међутим, с окнима што гледају на Народно позори-
ште, у радионици закрченој ногарима, табацима, скица-
ма, четкама, тубама, завршеним сликама и исеченим 
шпер-плочама с којих се још осипала прпа, умазан, у 
радној одећи, остављао непогрешив утисак господина, и 
то не само аустроугарског (што је овде комплимент), не-
го потпуно европског и модерног, неког ко мисли мисли 
и твори дела каква и Матис и Месијан, и Хесе и Џојс, и 
Одн и Јасперс. У великом грађанском стану, преко пута 
храма светог Ђурђа, српске велике православне цркве, 
близу куће у којој је заснована Santa Maria della Salute и 
исписан Дневник Лазин, уметник, окружен складним на-
мештајем, цвећем и књигама, у сомотским чакширама и 
са свиленом марамом око врата, примио би вас срдачно и 
посветио вам време без журбе и нестрпљења. Ако бисте 
му послали поздрав, обавезно би вам отпослао одговор 
написан својеручно – и у својим деведесетим годинама, 
рукописом већ јако квргавим који засеца и гребе хартију. 
Знао је безброј људи и њихове породичне везе, памтио 
имена, обраћао се сасвим младим људима увек са Ви. 
Путовао је, докле год је могао, с безбрижношћу и лакоћом 
неког ко је природно уврежен у своје стално место бо-
равка. Седео је дуго у ноћ на често непотребним вечера-
ма, када би биле у његову част. Није се паштио да учес-
твује у организовању прослава и годишњица свог рада, 
препуштајући то другима, у том погледу опрезан и скро-
ман, своје ствари је, међутим (ту подсећа на Иву Андри-
ћа), водио веома добро. Грђен, куђен, оспораван, сумњи-
чен и, наравно, у својој средини коју је победио и својим 
постојањем украсио и прославио, највише опасно огова-
ран, он је био пророк у својем селу (што нису успели да 
буду ни Вељко, ни Маглић, ни Лебовић, ни други). Напа-
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дан од врло моћних својих противника у културним сре-
диштима земље, често и од својих биографа, критичара 
и историчара уметности, па и од најбољих међу њима (Л. 
Трифуновић, К. Амброзић), узиман с доста неразумевања 
и површно тумачен, Коњовић је у низу генерација увек 
наилазио на захвалан и узбудљив пријем, а у погледу 
друштвеног уважавања доживео је висока званична при-
знања. Потпуно присутан у југословенском изложбеном 
простору, свугде где је излагао стварао је напросто ли-
ковну свечаност, загрејао би срца и ум – био је сав крв, 
крв и земља, био је жито људске естетске глади и злато 
духовног богатства целе нације. Исидора је написала да 
Вељкове приче вреде као културна храна целом српском 
народу, а за Коњовићево сликарство би се могло рећи да 
служи целом популусу негдашње Југославије и да је јед-
но од оних дела највећих уметника и научника наших 
које је прешло границе своје земље и постоји у целови-
том културном наслеђу Европе… Коњовић – то код свих 
Сомбораца увек звучи с поносом. И то не што би људи 
сличних њему у овом граду било мало, него што је он и 
представник свих њих. Био је и остао познат више од 
сваког од њих и с правом и с неправде, како то сам при-
мећује и признаје са скромношћу. Као већина истакну-
тих његових суграђана, Коњовић је увек био с народом – 
али и загонетка за народ! Није се јавно пењао на дуд као 
Лаза, није био жив културни споменик као доктор Симо-
новић, није био народна мајка као доктор Лазић, или 
скупљач народних успомена као апотекар Антић, или 
старинā као доктор Глигоријевић, неизбежно је био и не-
што изван схватљивог, и као нешто залудно: кинцлер. 
Али у исто време он је, како смо рекли, појава сасвим го-
споцка (сталешки, класни, хијерархијски, старовенски и 
граничарски Сомбор зна јако добро шта та реч значи и 
на шта обавезује), то, осим свега, улива респект без ре-
зерве. Што се тиче његових слика, не да би их Сомборци 
одвећ разумели и пуно волели, али да су те слике многи 
добро знали и знају, и осећали и осећају, и да је сваки ме-
штанин свих степена образовања и доба бар једном био у 
уметниковој Галерији, или на некој од његових изложби, 
то је сигурно. Ту се нешто сложило, и премда је, отворе-
но говорено, велики сликар целог живота ратовао с пур-
герајем, а у ново време и с тешко инфериорним, па и глу-
пим чиновништвом, те с провинцијским политичким пра-
воверницима, сва та средина се некако ускладила и уста-
лила (доброхотни партијски културтрегери, као Жига Ја-
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сеновић, на пример, били су му и пријатељи), па је варош 
инаугурисала званично, а и по свом искреном срцу при-
хватила, вредност, лепоту и културни сјај који јој је сли-
кар створио и поклонио. Коњовић је оплеменио и неги-
рао скривен, тврдокоран, а натурен и намерно одржаван, 
маргиналан дух Покрајине. Његова сомборска Галерија 
је у завичају, сем Народног позоришта, једино што не но-
си локалан дух и не одише мирисом забачености… Лети, 
у њивама, могли сте видети усамљеног уметника огрну-
тог лаком блузом и у морнарској мајици (коју је, однекуд, 
волео), или сте га могли срести под бођошима на бајском 
сокаку како, заустављен од пролазника разговара с њима 
– и то са свакаквима без разлике – понекад с оним чуд-
ним људима са његових слика: с каквим кочијашем, трак-
слером, водарем, домаћицом, па и дромбовом, каквом екс-
центричном "жутом госпојом", или с неким од оних сом-
борских адвоката у белом оделу, под шеширом великог 
обода и с бамбусовим штапом, што сви неодољиво подсе-
ћају на Ћиру Фалциона… Коњовић је виђан на концер-
тима филхармоније, на премијерама поменутог театра, 
волео је то, а знам да му је била мила и аутентична на-
родна песма (Цуне Гојковић), као што знам да је дубоко 
доживљавао и књиге поезије које је читао, говорио ми је 
о њима с узбуђењем. Али каткад је био несносан и зајед-
љив, па и циничан јер су га буниле наше нескладне, не-
дотеране и штеточинске ствари: љутио се на као шака 
дебеле сомборске сендвиче, на високо окачене слике, на 
врвеће штампарске грешке у књигама месног издавача, 
на рушење и склањање лепих православних крстова с 
улица целог Сомбора, на уништење прелепог барокног 
католичког "Светог Тројства" с трга који се данас зове "ће-
лави"… Посећивало га је сијасет наметнутих назовипри-
јатеља и радозналаца са којима није имао баш ништа за-
једничко, опседали су га долазећи незвани и у невреме. 
Као Вељко, волео је и познавао жене, проницао је у њихо-
ве добре стране, често суштинске, добро је позната њего-
ва слика Лепе Сомборке, портрет одиста веома лепе жене 
(В. Б.) с којом је развио једно нарочито пријатељство; и у 
позним годинама имао је дружбенице. Сликаре, све своје 
велике савременике добро је познавао и најчешће је о 
њима добро говорио. Знао је да куди и полемише, увек у 
оквиру уметничке материје, никад лично – а своје заблу-
де, забуне и пренагљења хтео је и имао је снаге да испра-
ви, што је и чинио, не бојећи се да ће ишта изгубити. 
Хтео је да се мири, не да се свађа, хтео је да се једначи, 
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не да се надгорњује, хтео је да разуме, а не да буде у пра-
ву (полемика с В. Величковићем). Остајао је на својем у 
оном што је важно и то је допуњавао аргументима дру-
гих, а у мање важном попуштао је радо, додајући своје 
касније закључке у прилог опоненту… Био је, рецимо, 
помало пргав, али већма драг и благ и душа од човека. 
То знам по својим разговорима и сусретима с њим. Паж-
љив, скрупулозан, па изненада присан, наједном би пи-
тао о некој по природи скривеној ствари у вашем послу – 
или вашој књизи – о нечему што нисте ни сањали да би 
неко као он запазио у вашим покушајима… Коњовић је 
ипак, по мојем уверењу, био нека врста Робинсона наше 
културе: упркос томе што је његово острво био његов 
родни дом, овај велики човек је свој век проборавио у 
борби за живот усред непрегледног океана наших несми-
љено лоших прилика. Упоређење с чувеним педагошким 
јунаком није овде да глорификује истрајност једног снаж-
ног духа што опстаје унаточ недаћама, него ради опоме-
не, подсећања на оно на шта човек не сме ни да мисли: 
на оне који су се подавили, или усахли у самоћи и непри-
јатељству средине. А таквих у Сомбору има много. Упр-
кос свем њиховом дару, племенитости и способности, 
њима су или рано подсечена крила, или их је паланка 
прогутала као помрчина, или су их, на овај или онај на-
чин, уништиле лажне величине нашег доба. Али то је 
друга прича.
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ana dudaš

život iza žica

MOLITVA ZA (NE)ČOVEKA

Zao čovek tamna mrlja u vremenu
prostor kuži,
da um ima, dobrota bi učinila
da mu duša ohristovi,
da sam sliči
treperavoj galaksiji ili ruži.

Neprestano reči-trnje svud zabada, 
telom brazde ore, 
licem mu se jed zeleni, 
zmijski pogled pali da natruni 
svako delo što rukama zapoleni.

Zao čovek i nežnosti osmeh briše
sjaj svetlosti svud zatire
vratnice zatvara,
zveket reči otrovnica množi,
o Tvorcu ne zbori
zlom korača, zlo i tvori.

Daj mu, Bože, dečiju dušu,
zračak ozarenja da ne tone,
vaznesi ga
trojstvo nek' ga prožme,
oboži ga, uputi stazom izbavljenja
da istine umom niknu,
daj mu, Bože, da s buđenjem
sa dna duše
pokajnički kriknu.



90Dometi

PTICA NA BRONZANOJ RUCI

Aleksej Sergejevič Puškin na bronzanoj ruci 
zatočenu pticu dvori,
beživotnim pogledom davna cvetozorja doziva
ne bi li đerdan prošlosti ćutnju nadmudrio.

Kako njemu na nepomičnom tronu, tako i ptici 
koja mu samoću gasi,
ptice koje u jatima iz okolne šume doleću
cvrkutom bi da prošlost ublaže, žarom natrune.

Dok mi razdragani plovimo ka Puškinovom selu, 
protokom vremena
ishodišta tražimo, opravdanje smerno dozivamo
da njemu kao i tici cvetozorja večnošću rude.

Bučno dokazujemo da sadašnjost i prošlost 
nedeljive su,
uvek se stapaju u jedinstvenu celinu tkanja, 
uvek su izvan naše moći u nespoznatom letu 
u krilima ptica, dušama blagim, il' žar-poletu.
Carsko Selo, 1993.

ŽIVOT IZA ŽICA

Mi, obespravljeni i poniženi 
u zatiranju,
pomak ka dostojnom životu dozivamo,
tražimo da se zidine svetih mesta
žicama, ni oputama ne stežu,
ni pogledima mržnje ne granatiraju,
naši krstovi pod kužnim stopama
ne slamaju.

Mi, u prostorima predaka bez rešetaka
zatočeni,
gde vekovima senke junaka izranjaju,
opominju,
tražimo da pomamom ozverene ljude
zlodusi napuste,
da obnevideli već jednom progledaju
sličnost obličja
Bogom podarenog, do trona mira uznesu,
da oltar vere
ni ruke svoje nikada više ne krvave.
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Mi, žicama obujmljeni, u moljenjima svojim 
svetlost vaskrsenja 
skrušeno dozivamo, 
bez jeda u srcima ranjenim, 
suze u reku sakupljamo 
da u njenoj bistrini
ljudski lik u Hristu podaren čovek ugleda, 
da kosovski božuri lati mira šire, 
u visine u nebeske nedodire.
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anastas nastevski

tri pesme

NEKO NOVO SUTRA

danas možeš
da se zoveš 
kako hoćeš
sutra će već
sve biti drugačije
sutra će biti rata 
prozori će biti
širom otvoreni
cveće će venuti
neubrano
sve će biti
onako kako treba
i nikoga neće biti briga
kako se zoveš
sjebali su nam 
ulicu i klupu 
na kojoj smo sedeli 
posle duge šetnje
odskakućem
tek da me želja mine 
ove drvene štake 
me žuljaju
gledaju me ispod oka
verovatno se i nešto
pitaju
a meni još zvoni u glavi



93 Dometi

kako da te zovem
pre nego li počne sutra

KUĆA

kupite
kupite
odelo
od kovanog gvožđa
imamo i cipele
od brezine kore
tu su i minđuše
rascvetalog lešnika
kupite
pogani jezik
sve to
samo za par
urokljivih očiju
deca su mi na pragu
zalutaće
i ostariti
a ja
gotovo sam
srušiću se
sa kućom
punom života

KAKO SE PREZIVAŠ
AKO TI JE IME MARIJA

čini mi se da nikada
nisam razmišljao o tebi
kao što činim danas
ni oktobar više nije
kao što je bio onoga dana
u parku na klupi
a to je bilo davno
davno se samo zbog nas
promenilo
te živiš ko zna gde
i ja sam tu negde
sećaš se one moje
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nagorele košulje
i naopačke obučenog pulovera
igranka je bila divna
kako smo samo bili mladi
ispraćali ostarele vagone
duboko u noć
dočekivali zoru na klupi
u nekoj od ulica
u kojoj nas niko ne poznaje
i razmišljali
kako je voditi ljubav
u krevetu iza debelih zavesa
i bučnih roletni
sećaš se
kako smo se razilazili u mislima
ni muziku nismo voleli istu
ti si volela đurđevak ja sam se dvoumio
ti si volela mnogo toga
a ja sam se pitao
šta je to ljubav
a onda si jednostavno
postala uspomena
da se i danas pitam
kako se prezivaš
ako ti je ime MARIJA
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СУОЧАВАЊА

мирче динеску
геза сеч

2482 KM
илити Виртуелна Република ДУНАВ

1. ИСХОДИШТЕ

Друштво које носи име 2482 км виртуелна је репу-
блика уметника и еколога. 

Ову републику чини ток по имену Дунав, који је 
дуг 2482 километра. Његово поречје обухвата 817.000 км² 
и од извора до увира у море дотиче 10 држава. Има их 
кроз које протиче, а има и оних чију границу представља, 
али у свих десет се може приступити његовим посред-
ством. То су следеће земље:

Немачка, Аустрија, Чешка, Словачка, Мађарска, Хр-
ватска, Србија, Румунија, Бугарска и Украјина. Дунав ина-
че дотиче и једанаесту земљу, Молдавију, на одсеку од 
скоро 2 км.

Дунав је поставка дуга 2482 километра, поставка 
од више хиљада година чији су реченични делови: лађе, 
окршаји, виле, трговци, емоције које руше и уздижу, ре-
волуције, прарибе, потонула острва, птице, светлости ог-
њева који се огледају на ушћу. И још много штошта.

Дунаву припадају реке које се у њега уливају, и по-
тоци који се уливају у реке и поточићи и извори који хра-
не потоке.

Грађанин Републике ДУНАВ може бити свако ко 
живи уз њега, ко је по њему пловио, ко га је већ видео, ко 
је пио воду река које стреме ка њему или ко би волео да 
буде грађанин његове републике.

Република ДУНАВ нема граница, а његов главни 
град се налази на Ничијем острву, на једном од скриве-
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них места где се налази рај. Али знамо и то да рај није 
неко место, него стање душе. Република ДУНАВ има оно-
лико главних градова колико их његови грађани нађу 
или остваре на Ничијем острву.

Он тамо спроводи своју власт; никаква власт нико-
ме другоме. У његовој је искључивој власти, њега самог 
или с још неким, или са свима које воли, да буде срећан.

Ничије острво је на тај начин можда суседно, мож-
да је истоветно с Острвом срећника. И ко тешко згреши 
против своје среће или среће других, самог себе ће изаг-
нати из Републике, чак и ако га нико није прогнао. 

Али немојмо о изгнаницима, него о Дунаву. Тешко 
да има још једна река на свету – не, сигурно нема – на 
чијим обалама би тако неизмерно богатство било згоми-
лано, настало као благо посредством људског духа, као 
на Дунаву који је увек пресецао мноштво цивилизација 
и ако су оне желеле, он их је и повезивао.

2. ЦИЉЕВИ

Један од циљева нас доле потписаних, оснивача Ре-
публике, јесте да ове духовне вредности претворимо у 
опште благо: да преведемо – најпре на језике народа По-
дунавља, потом и на друге – и објавимо књижевне и 
историјске вредности везане за велики ток реке. Плани-
рамо да објавимо албуме с остварењима која приказују 
Дунав и касете с филмовима о њему; да организујемо из-
ложбе и сусрете уметника и да на органскијим, живљим 
и динамичнијим основама поново изградимо везе с пу-
бликом. 

Наш циљ: сумирајући досадашње миленијуме, кул-
турне учинке досадашњих цивилизација, да остваримо 
нов културни просторно-временски континуум, обухват-
нији од свих досадашњих, у којем ће се Бугарин упозна-
ти са судбином русалке из јужнонемачке Удине, Словак 
– с историјом Аполодоровог моста, Србин – с Јокаијевом 
визијом државе у делти Дунава, а бечки и регенсбуршки 
читалац са збивањима у делима румунских прозаиста у 
доњем току Дунава. 

Волели бисмо да допринесемо очувању јединственог 
живог света Дунава. Нека Дунав буде такав жив зелени 
коридор који хоће да живи, где немају шансе да разарају 
цијанид, хемијска средства, искоришћено уље, проклет-
ство бетонираних обала, индустрија, тешке воде ослобо-
ђене контроле, загађене воде, Дунав се сме схватити са-
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мо као моћна бруталност при теретном и путничком сао-
браћају. Никаква власт никоме ко би хтео да процват жи-
вота реке, настанак духовних вредности, пренос и пове-
зивање душе затвори решеткама примитивне финансијске 
рачунице. Одавно знамо да се убијене реке свете оним 
народима који су их упропастили. Дунав треба да се про-
теже Европом као неозлеђена, богата башта. Желимо да 
на реци саградимо један мост од 2482 километра, уздуж. 
И да га нико никада не може да бомбардује.

Сумирајмо, дакле.
2482 КМ: Република која делује у задужбинарском 

облику.
Циљ је да се у подунавском простору покажу ду-

ховне вредности, које су настале током историје и које ће 
и даље настајати, као елементи једне културне полифо-
није и дијалога. Циљ је трајна контрола како би се Дунав 
сачувао еколошких штета. Циљ је да се у метафорама ве-
заним за Дунав изрази нада да човек у 21. веку има шан-
су на хармонију с природом и са самим собом. Циљ је 
потпомагати мало према великом, аутономију јединке 
наспрам машинерија, личне вредности појединих култу-
ра наспрам притиска тоталитета, уметника наспрам функ-
ционера, девојке наспрам трафикинга женама, слободе 
птица Подунавља наспрам слободе произвођача хемиј-
ских средстава. 

Наш циљ јесте: оживљавање замрлих лука. Негда 
чувене, упропашћене и заборављене луке на доњем Ду-
наву још нису дошле себи из привидне смрти. Већ више 
од пола столећа како гајбица поморанџи није много, ме-
рица жита није много, ове луке ни толико нису виделе, 
луке које су некада биле бучне од жагора трговаца и ла-
ђара, од лупе винских бачви, од ценкања купаца. Ми ла-
ђе желимо да накрцамо уметношћу, уметницима, умет-
ничким остварењима, и можда ћемо дочекати да се на 
изазов оркестрима и дијалозима песника, платнима сли-
кара, филмских сниматеља врати у наше луке бљесак 
поморанџи и разговор куцања винских бутеља – као све-
дочанство оног запажања Оскара Вајлда како живот че-
сто опонаша, следи и остварује оно што су уметници из-
разили.

Дакле, нека се Дунав исцели тамо где је болестан, 
и нека васкрсне тамо где је мртав. Нека се препороди као 
артерија која повезује срце и екстремитете континента и 
нека се роди као слободан европски културни коридор. 
Наш је циљ да суделујемо у овом остварењу.
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3. ЗАДАЦИ И ПЛАНОВИ

– Међу почетне задатке задужбине спада:
– израда устава Републике Дунав
– сазив парламента на основу устава 
– именовање владе коју је изабрао парламент
– оснивање Академије Републике
– оснивање Државног Универзитета Републике
– оснивање Националног музеја, Музеја лепих 

уметности и Државног архива Републике
– оснивање Националне опере и Националног по-

зоришта
– израда поштанских марака Републике
– израда новчаница Републике
– израда докумената за грађане Републике (пасош, 

лична карта)
– расписивање конкурса за химну републике.

Галерија Ничијег острва
Галерија Ничијег острва у првом реду жели да пред-

стави савремена сликарска остварења. Било који уметник, 
било где да живи, може да препоручи своје дело Галерији 
Ничијег острва као дело чији је Галерија коначан власник 
или као дело намењено појединачним изложбама.

Уметници који су обогатили збирку својим покло-
нима добијају о томе писани документ, а њиховим дели-
ма Галерија обезбеђује стално место на интернет презен-
тацији Галерије.

Дела се могу препоручити и за појединачне или за 
колективне изложбе, у трајању од једне до четири седми-
це. Уметничко дело је власништво сликара, по завршет-
ку изложбе репродукције остају у архиви Галерије.

Књижевноисторијски институт Академије Репуб-
лике Дунав

Задатак Института јесте да прибира белетристичка 
остварења везана за Дунав, да их проучава и истражује, 
а по потреби и преводи.

Издавач
Објављује класична и савремена дела везана за Ду-

нав на језицима подунавских народа и на другим језици-
ма.

Објављује месечни часопис Код Дунава на више је-
зика.
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Оркестри
Концерти оркестара републике, или музичких ан-

самбала уметника који имају држављанство републике 
Дунав, преношењем музичких и духовних вредности ве-
заних за подунавски простор служе и општим циљевима 
задужбине.

Лађе културе
Линије лађа културе треба да повезују поједине лу-

ке. И као покретне изложбе, књижевни сусрети, разговори 
за округлим столовима; у појединим градовима позориш-
не дружине могу да одржавају представе, чак и на самој 
лађи (нпр. неко београдско позориште у Бечу, или неко бу-
димпештанско позориште у граду Тилцеи, итд.). 

Серија песничких фестивала
Сваке године у исто време, у другом подунавском 

мeсту приређивање низа песничких фестивала високог 
ранга.

Књижевне кафане
Остварити органско повезивање између књижевних 

кафана уз ток Дунава и његових већих притока.

Локалне вредности
Попис и подстицај за преживљавање традиционал-

них вредности, архаичних вредности којима прети изу-
мирање и објеката изграђених у околини који пропадају.

Стипендије

4. СТРУКТУРА

Република културе Дунав – као и свака држава – 
може да има симболичне, замишљене и стварне грађане, 
насеља, институције и фирме.

Разговарајмо о последњима:
а) Држављанство Виртуелне Републике Дунав мо-

же се добити на основу одлуке кураторијума задужбине. 
Овај однос држављани могу било када раскинути. Доку-
менти који иду уз држављанство: уверење о држављан-
ству; пасош; лична карта.

б) Било које насеље, дотично село или град, својом 
самоуправном одлуком може да се уведе у Републику. 
Овај однос настаје између насеља и Виртуелне Републи-
ке Дунав, односно не односи се на становнике насеља. 
Они од њих који желе да буду држављани морају да за то 
посебно поднесу молбу. (Ни они који живе у Риму нису 
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сви талијански држављани, напротив, један њихов део 
не убраја се ни међу житеље Рима.)

Село или град који су постали насеља Виртуелне 
Републике као истакнути партнери имају право да суде-
лују у програмима које је иницирала Република.

в) Виртуелна Република Дунав оснива сопствене 
институције. Истовремено такве структуре, као фондо-
ви, удружења, друштва писаца, позоришта, редакције, 
друге културне установе, музеји, галерије или књижевне 
кафане могу да затраже да буду примљени међу инсти-
туције Републике, а после повољне оцене јавно могу да 
истакну своју припадност Виртуелној Републици Дунав.

5. ПЛАН ЛАНЦА КУЛТУРНИХ УТВРЂЕЊА ПОДУ-
НАВЉА

Долина Дунава није постала симбол у културном 
(и политичком) смислу зато што дотиче много држава. 
Дунав је постао симболична снага због тога што је оду-
век повезивао земље различитих устројстава, друштва 
другачијег типа, многих религија и култура.

И данас је тако. Све до данас у историји Европе у 
новој ситуацији без премца, међутим, Дунав као метафо-
ра се може испунити новом садржином. Трговачки и 
стратешки путни правац или га очекује нека важнија 
улога од публицистичког позивања – интегративни зада-
так.

Ових десет-једанаест држава током историје још 
никада није живело у истоветној државној формацији, 
али ни оне које се у географском и привредном смислу 
подједнако убрајају међу карактеристично подунавске 
земље. Већина њих је, међутим, већ члан ЕУ, док остале 
на то треба још годинама да чекају. С неоспорном шан-
сом, то се види и по томе што су неке с ове листе чекања 
већ чланице једне савезничке структуре западног типа, 
НАТО. (Али је опет одиста недогледно када ће, нпр., 
Украјина моћи да буде чланица ове интеграције.)

На овај начин, дакле, постоје државе унутар зиди-
на и extra muros, односно изван зидина.

Њих повезује Дунав.
Дунав о којем су већ Грци из околине Понта води-

ли рачуна, знао га је Barbaricum и поред њега се проте-
зао римски лимес.

Негда су обе обале тока штитиле такве тврђаве и 
утврђења чији називи и данас звуче легендарно. Многе 
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од ових тврђава су нестале током историје, а многе и да-
нас постоје без било каквог војног значаја.

Према садашњој замисли низ "културних утврђења" 
Подунавља био би повезан у ланац. Повезивао би такве, 
већ постојеће културне организације које су већином – 
али то није искључиво гледиште – настале у неком негда-
њем војном објекту или у његовој непосредној близини. 
Њихово повезивање резултирало би таквом органском 
структуром која представља изванредно динамичан, ша-
ролик, плуралистички, активни дијалог и у стању је да 
дуж тока реке омогући међусобну изградњу веза. Ова са-
радња би требало да има не само културни, него и еко-
лошки значај. (Под еколошком свести не подразумевамо 
само одговорност према води, ваздуху и живом свету, 
него и захтев да се очува културна средина, урбанистич-
ко наслеђе.) Посете које служе узајамном упознавању, су-
срети, предавања, пловидбене линије и дуж целе реке 
стално посматрање веб-камерама занимљивих тачака и 
приредби, што би успешно могло да се супротстави уни-
формним трендовима света. Владе, самоуправе, фондови 
и фирме који спонзоришу и европске институције под-
једнако се могу позивати да суделују у плановима усме-
реним очувању подунавског културног идентитета и за 
његово обогаћивање. 

Већ међу постојећим иницијативама вреди помену-
ти Утврђење Комаром-Моноштор које припада Мађар-
ској, а које већ има – заједно с постојећом тврђавом Ко-
марно на словачкој страни – озбиљну шансу да постане 
део заштићене светске баштине. У Румунији, поред насе-
ља Цетате (=Цитадела) недалеко од Ђердапа у једној бив-
шој луци већ постоји активна сликарска колонија. Могли 
би се поменути будимпештански и естергомски просто-
ри, или систем утврђења у Леондингу поред Линца, који 
је познат по томе што је овде негда ланцима затваран Ду-
нав како њиме не би могле пловити лађе. У једном здању 
је музеј, али има још поприлично празних. На концу, 
треба поменути музеј у тврђави Пасау, а као могућег парт-
нера универзитет у Регенсбургу.

У Араду, децембра 2003. године
У луци Цетaте, априла 2004. године

Превео с мађарског:
Сава Бабић
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rajko igić

ima li nade da u dalekoj budućnosti 
budemo upamćeni?

Mnogi ljudi trpe neuspehe, poraze i nepravde, što vodi 
razočaranju u život na ovom svetu. Neki od onih koji se mire 
s ovozemaljskim nepravdama veruju da će se sve ispraviti 
kad im duša ode na onaj svet – svet pravde, u nebesko carstvo, 
gde će se svi, koji za života nisu grešili, naći u Knjizi života1 
i neće biti zaboravljeni. I ne samo to, vernici su ubeđeni da 
čovek veran bogu odlazi u raj. Veliki umetnici su nam oslikali 
taj put duše na nebo. Tako je El Greko2 na čuvenoj slici "Sa-
hrana grofa Orgaza" u donji njen deo smestio pogrebnu po-
vorku s dva najviša verska poglavara koji polažu Orgazovo 
telo u grobnicu, dok u gornjem delu slike anđeo vodi njegovu 
dušu sa zemlje na nebo kroz prostor koji podseća na porođajni 
kanal. Na nebu Orgazovu dušu čeka Bog i mnoštvo svetaca. 

Šta je preostalo onima koji u nebesko carstvo ne veruju? 
Prema Čehovu, kako to ističe Kirš,3 mnogi od njih sanjare i 
maštaju kako bi dobili nadu da neće biti zaboravljeni. Evo 
kako dr Astrov, lik iz drame Ujka Vanja, čezne za boljom 
ovozemaljskom pravdom u vidu nade koja mu samo na tren 
zaiskri:

Kad u mrkloj noći ideš kroz šumu, a u daljini ugledaš da 
svetluca tračak svetlosti, onda ne osećaš umor, ni mrak ni 
bodljikave grane koje te šibaju po licu… Ja radim, vi to znate, 
kao retko ko u srezu,  sudbina me šiba bez prestanka, ponekad  

1. Biblija ili Sveto pismo… Druga knjiga Mojsijeva, 32:32; Psalam, 69:28; Da-
nil, 12:1; Luka, 10:20, Beograd, Britansko i inostrano biblijsko društvo, 
[1987].

2.  Scholz-Hansel M., El Greco. Domenikos Theotokopoulos (1541-1614), 
Köln, Taschen, 2004. 

3. Kirsch A., "The f ight for recognition", Poetry, 2008, 193:143-148. 
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strahovito patim, ali u daljini  ne vidim tračak svetlosnog izvo-
ra. Ništa, za sada, ne očekujem…

Čehov, tako, identif ikuje dve grupe ljudi, u jednoj su 
oni sa dr Astrovom, a u drugoj oni sa dadiljom Marinom. 

Sahrana grofa Orgaza (El Grekovo delo nastalo 1586-1588. godi-
ne), ulje na platnu, 480x360 cm. Ovo je verovatno najpoznatije de-
lo velikog španskog slikara grčkog porekla, koga su "otkrili" ne-
mački ekspresionisti, grupa umetnika koji menjaju realnost kako 
bi postigli emocionalni efekat i subjektivan izraz. Tako je, tek od 
ranih godina dvadesetog veka, El Greko svrstan među najcenjenije 
i veoma uticajne umetnike. On je snažno uticao i na Pabla Pikasa, 
najočiglednije u vreme njegovog plavog perioda, što se jasno pre-
poznaje na slikama Sahrana Casagemas-a i Stari gitarista. El 
Greko je prekinuo s konceptima rimske visoke renesanse, što je 
na ovoj slici posebno izraženo simboličnom upotrebom svetlosti. 
Na nebeskoj sferi slike dominira nemirna indirektna svetlost, a ze-
maljski deo je uniformno osvetljen, jer pet baklji praktično ne šire 
svetlost.
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Prvi surovu ovozemaljsku nepravdu teško prihvataju, a drugi 
su za nju našli lakši izlaz:

Astrov: Oni koji budu živeli kroz sto, dvesta godina 
posle nas i kojima mi krčimo put, hoće li nas dobrom rečju 
pomenuti? Dado, je li da će nas zaboraviti?

Marina: Ljudi će zaboraviti, ali neće Bog.

Osim što brine o bolesnicima u najtežim uslovima, As-
trov nastoji da za buduće generacije zaštiti i sačuva prirodu 
od onih koji se prema njoj bahato odnose. Međutim, taj mu 
trud ne daje puno nade da će za to delo biti upamćen. To je, 
ipak, samo pokušaj da pronađe spasonosnu iskru nade, jer on 
u nebesko carstvo, očigledno, ne veruje.

Astrov: Mogu se peći ložiti i tresetom, a šupe zidati od 
kamena. Dopuštam da se šuma seče iz nužde, ali zašto da se 
uništava? Ruske šume prašte pod udarom sekira, ruše se 
milijarde stabala, pustoše se staništa divljači i ptica, plićaju i 
presušuju reke, zauvek nestaju divni pejzaži samo zato što lenj 
čovek ne može da se sagne i sa zemlje digne gorivo… Možda 
je to zaista nastrano, ali kad prolazim pored seoskih šuma koje 
sam spasao od seče, ili kad čujem kako šumi moja mlada šuma 
koju sam zasadio svojim rukama, osećam da je klima delom i u 
mojoj vlasti; pa, ako zato ljudi posle hiljadu godina budu srećni, 
tome sam i ja malo doprineo. Kad posadim brezu i kasnije 
vidim kako se zeleni i na vetru njiše, dušu mi ispunjava po-
nos…

Astrov zato sanja i mašta jer na ovom svetu samo se 
velika dela pamte i on zbog lažne nade teško prihvata istinu 
koju Vuk Mićunović4 veoma jasno kazuje: "Blago tome ko 
dovijek živi, / Imao se rašta i roditi!".

I što se mašta više udaljava od realnosti, lakše dolazi 
do mitologiziranja, a ponekad i mitomanije. Otrežnjenje iz 
takvog zanosa nerealnih nada i zabluda nije lako, a vraćanje 
duboko razočaranih u surovu realnost i njihovo otrežnjavanje 
je nekada nužan5, ali ne i lak posao. 

Ima li nade da će barem neko od nas u dalekoj buduć-
nosti biti upamćen? Da li će naše građevine, knjige, časopisi, 
internet poruke, pisma i drugi dokumenti biti sačuvani hilja-
dama ili milionima godina? Ako se barem neki ostaci današ-
njeg sveta tako dugo očuvaju, čovek daleke budućnosti će na-
stojati da ih prikupi, dešifruje, prouči i interpretira kako bi 
4.  Njegoš, P. P., Gorski vijenac. Istoričesko sobitije pri svršetku 17. vijeka, 

Beč, 1847. 
5. Nović M., Oj Davori, Sombor, Publikum, 2006. 
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što više saznao o nama, svojim dalekim precima. Kao što da-
nas pretražujemo pećine, kopamo i bušimo zemlju ili ledene 
mase da bismo našli ostatke staništa i telesne ostatke svojih 
najstarijih predaka, te nagađali kada je čovek počeo paliti 
vatru, nositi odeću, ispisivati prva slova, zapisivati misli i 
stvarati umetnička dela, tako će i naši veoma daleki potomci 
tragati o nama. Ako čovek u tim vremenima opstane, jer 
možda mu preti samouništenje, nalet neke nepredviđene kos-
mičke stihije ili izumiranje poput mamuta i dinosaurusa, taj 
naš potomak će s interesovanjem izučavati ovu civilizaciju i 
pokušavati da shvati razne pojedinosti iz našeg života. 

To biće verovatno neće biti oduševljeno, ako nađe još 
jedan primerak nekog romana, zbirke priča ili pesama, ali će 
se, možda, obradovati kada nađe vojnikovo neposlato pismo 
koje je sačuvao pesak nekog sadašnjeg bojišta, ili jelovnik 
zlatiborskog restorana među dve otkopane cigle, pa čak i 
praznu bocu lozovače s etiketom proizvođača iz 2008. godi-
ne, ili inventarski zapis piljara iz Kupusine. Moguće je da će 
u tim vremenima prvi i poslednji zameniti mesta, kako to na-
glašava Kirš. ("Prvi će biti poslednji, a poslednji prvi.") On 
duhovito primećuje da, kada bismo znali da će u dalekoj 
budućnosti odnos vrednosti biti skroz poremećen, ni jedan 
pesnik ne bi više pisao stihove. 

Život je misterija i zato čovek nije u stanju da odgonetne 
u čemu je smisao života6 i kakva je misija ljudskog roda. Zato 
većina vernika i ateista retko razmišlja o dalekoj budućnosti, 
jer čovek je najčešće obuzet onim što mu donosi današnji dan 
i misli mu retko lete van sećanja i planova za blisku buduć-
nost – onu na koju može sam uticati. Taj mali vremenski ise-
čak večnog vremena njemu pripada, a koliko će dugo uspome-
ne na njega trajati, zavisi od njegovih dela i sledbenika koji 
će ta dela pamtiti, čuvati i ceniti. Dakle, svi će pesnici i drugi 
stvaraoci raditi za svoju generaciju, bez obzira što će buduće 
generacije, ipak, najviše ceniti interesantna i najvrednija dela. 
Slično nama, čovek će, u bliskoj ili dalekoj budućnosti, ući u 
vlastitu vremensku ljusku. Međutim, radoznalost će ga, kao i 
nas, ponekad usmeravati u širi vremenski raspon kako bi 
sagledao odakle dolazi i kuda ide. 

6. Igić R., "Anton Pavlovich Chekhov (1860—1904)", Am J Psychiatry, 
2006, 162:12. 
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БАШТИНА

у одбрану песника 
лазе костића

Jедна затурена и заборављена полемика

УЗ ПОЛЕМИКУ НИКОЛЕ ПЛ. МАШИРЕВИЋА 
И ЖИВОМИРА МЛАДЕНОВИЋА

Стогодишњица рођења Јована Јовановића Змаја и Миха-
ила Полита Десанчића 1933. године била је крупан повод за испу-
њење јубиларног дуга према двојици националних великана и 
337. књига Летописа Матице српске, са свескама за јул, август 
и септембар, недовољна да би обухватила сваки одазив. Како су 
по закључењу пристизали нови прилози, Књижевни одбор Матице 
српске је одлучио да и следећа двосвеска за октобар и новембар 
буде наставак претходне. Показало се, међутим, да ни она није 
била довољна, па је поново објављен троброј, цела 338. књига. 
(Но, и она је била недовољна јер је уредништво часописа на крају 
констатовало да је знатан део доспелих рукописа остао необјављен 
и да ће овај материјал уз осталу садржину Летопис доносити и у 
1934. години.)

Славски тон другог Летописовог темата могао је да по-
квари један дисонантан глас, из Сомбора. На чланак Живомира 
Младеновића "Јован Јовановић-Змај и Лаза Костић" у сомборском 
недељном листу Глас народа од 3. фебруара 1934. године реаговао 
је његов скривени читалац, Никац од Билића, који је остао анони-
ман, у сенци псеудонима, до год је трајала полемика. И више, ви-
шедеценијска мистификација за оног коме је бацио рукавицу у ли-
це. Али, о томе ћемо кад дође ред. Уверен да је новом нараштају 
зато што није био умешан у књижевну аферу дато право да после 
тридесет година од изласка Књиге о Змају (Сомбор, 1902), дакле, 
са дистанце, поуздано "коначно пречисти" однос између Змаја и 
Костића, поступком прибављања доказа чијим предочавањем ће се 
тек моћи донети правичан суд, млади Живомир Младеновић (1910) 
личио је на адвоката. Иако тај суд није био дисквалификација Ко-
стића, нити апологија Змаја, упркос непристрасности, није био 
прави суд, још мање коначан и поред покушаја документованости. 
Дакако, Младеновићев напис није "неукусан", још мање "херострат-
ски", како о њему мисли полемичар из Сомбора. Оваква тема, на-
против, изискивала је реч сведока, савременика двојице песника, 
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кога је могла имати у Радивоју Врховцу. Некадашњи рецензент 
рукописа Костићеве "спорне књиге" изабрао је угоднију тему: 
уводни, славски интониран чланак "Змај – Јован Јовановић" у пр-
вом троброју часописа. 

Полемика није незанимљива. Најзанимљивије у њој је сле-
дећи парадокс. Никац од Билића није "гвелф", нити је Живомир 
Младеновић "гибелин". Обојица припадају истој страни. Јер Ко-
стић је, према Младеновићевом признању, и његов љубимац, па је 
и споран чланак написан у једној нескривеној симпатији према Ко-
стићу. Када двојица расправљају о некој личности према којој су 
наклоњени, у крајњем исходишту сврха спора није ради темељног 
исправљања друкчијих ставова и стварања нових погледа, него ко 
ће у своје судове унети више објективности по цену потискивања 
субјективности. Костић неће бити мањи песник и мања личност ако 
са њега спадне нека позлата – мишљење је младог Младеновића. 
Ако се ко усуди да скине позлату са Лазе Костића, онда то не може 
бити "кука и мотика", непознат, млад човек који се запутио стран-
путицом једног књижевног спора који се на почетку века изродио у 
аферу – могао би сведено да се формулише противречан став. 

Ако се боље загледа у "каталог" издвојених места из Мла-
деновићевог чланка која иритирају његовог опонента, уочава се 
да су она највише спорна због јачине израза. "Умивенији" исказ 
омекшао би изречене констатације, на категоричност наднесена 
сенка условности. Али Младеновић је младић, а младости није 
својствено тактизирање. Младеновићев чланак је, међутим, споран 
због нечег другог. Он међусобицу двојице песника објашњава лич-
ним односима, који су као и иначе у животу обичних људи про-
менљиви, а не разликом у животним ставовима, са дубљим неспо-
разумима, до заошијаности и коначног разлаза у финалу.

Као и свака полемика која предуго траје, ни ова није могла 
бити лишена понављања, па ни досаде. Исцрпених аргумената 
претварa се у таутологију, и тренутак када ће се зауставити зависи 
од упорности учесника. 

Костићев бранилац из Сомбора стаће још једаред у одбра-
ну песника – како се и зове, заправо, његов полемичан чланак, 
"У одбрану песника Лазе Костића" – у децембарском броју Гласа 
Матице српске за 1938. годину под својим правим именом – Ни-
кола пл. Маширевић. Повод је и сад јубилејски, Споменица Васе 
Стајића и похвала историчара Николе Радојчића слављениковој 
истинољубивости. Нови Иларион Руварац није прећутао, наиме, 
"како је господско готованство изменило разбарушенога песника, 
који је у старости доспео на прославу маџарског јунака из 1848 и 
с чије се куће вила маџарска застава". Реч је, дакако, о Стајићевој, 
"новосадској" биографији Лазе Костића, а догађај на који се алудира 
јесте откривање споменика генералу Јожефу Швајдлу, сомборском 
Немцу, у родном граду 18. маја 1905. Дисквалификација је била 
тешка. Маширевић је у њој с правом препознао пробуђени дух из 
Пандорине кутије Јаше Томића Заставе и морао је да га разобличи. 
Разложност његове одбране садржи правничку софистицираност. 
Био је правник, дугогодишњи судија, несрећан отац утучен смрћу 
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сина, уредник новина стараца – Наше речи, органа Удружења ју-
гословенских пензионера за Дунавску бановину у Сомбору, до да-
нас заборављен. 

(Истини за вољу, кад је реч о Стајићу, треба истаћи да је у 
својој оцеђеној монографији Јован Јовановић Змај, о стогодишњи-
ци Змајева јубилеја, био праведнији према Костићу. Написао је да 
у Књизи о Змају има пакости разочарана старца, али и одличних 
естетских анализа каквих код нас нико није умео чинити, и да ће 
се о Змајевој поезији у будућности одржати једино Скерлићев и 
Костићев суд.)

Она опсежна студија о Костићевим стваралачким вршци-
ма, о којој говори Младеновић као свом додатном алибију, појавила 
се тек 1938. године у новембарском броју Гласа Матице српске, 
дакле, са размаком од једног броја, 93, и једног месеца, децембра, 
од Никчеве филипике против Васе Стајића и Николе Радојчића. 
(Али, да поновимо, сада то више није псеудонимом заклоњен 
Костићев бранилац, Младеновићев опонент.) Студија "Вредност 
књижевног рада Лазе Костића" написана је поново са нескривеним 
уверењем да са "историјске раздаљине" више није тешко говорити 
о Костићу, и да се естетички судови о њему могу изрећи са већим 
тоном арбитрарности. Где је место овог песника у сазвежђу срп-
ског Парнаса? "У релативној величини", гласи Младеновићев од-
говор, јер Костић има "дела у којима је превазишао самога себе." 
(!) Рефлексивни Костић је иза Његоша, родољубиви иза Јакшића, 
чулни иза Бранка, по патриотском осећању на истој висини са Зма-
јем, али надмашен у породичним и сатиричним песмама од Змаја. 

Случај је хтео да у међувремену и сам постанем на не-
обичан начин део ове приче. Сведок њеног ненаданог епилога. 
Са више имагинативног дара, могао би се и ефектније испричати. 
Фактографски сведен, међутим, изгледа овако. Када сам у фе-
бруару 1991. године упознао Живомира Младеновића, од поле-
мике у Гласу народа испречило се преко пола века. Сусрет није 
био неочекиван јер му је повод, дакако, Лаза Костић, прослава 
стопедесетогодишњице рођења, а место Ковиљ, у коме је угледао 
свет на Три јерарха 1841. У Дому културе, као представник другог 
места судбинског одређења, Сомбора, присуствовао сам свечаној 
седници одбора, заједничког одбора САНУ и Матице српске. Би-
ли су ту, данас на жалост пре времена покојници, мој професор 
Божидар Ковачек, професор Светозар Петровић… Младен Леско-
вац није већ био међу живима, умро је тек неку недељу пре, 25. 
децембрa 1990. Главни редактор Костићевих Сабраних дела није 
дочекао велики јубилеј песника чије име је у нераскидивој свези 
са његовим. Живомир Младеновић је дошао у Ковиљ као члан 
приређивачког тима. У колекцији Сабраних дела, чије издавање ни 
до данас није окончано, 1989. изашле су две књиге драма, које је 
Младеновић на најузоритији начин приредио, Трагедије и Комеди-
је. До његовог "колумбовског" открића непознате Костићеве коме-
дије у Литерарном архиву у Прагу, у фонду Јана Скрејшовског, 
први пут објављене у издању САНУ 1977, Костић је био писац 
једне комедије, Гордане. "Муза" хеуристике је издашно наградила 
Младеновића рукописом песникове комедије на немачком језику, 
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веселе игре Окупација. Лесковац је био уредник и овог издања. Обе 
комедије нашле су се сада први пут на једном месту. Тек заподенут 
разговор о "сомборској књижевној препирци" одавао је човека кога 
све време није много намучило разрешење загонетке псеудонима 
због уверења да га је знао од првог часа. Само је чекао неког ко ће 
му поуздано моћи да потврди претпоставку. Питао ме је, најпре, 
да ли знам за његову давнашњу полемику у сомборском Гласу 
народа? Одговорио сам потврдно. У "малом колу" Гутенбергове 
галаксије над Сомбором Голуб, Слога и Глас народа су моје новине 
миљенице. Пре неколико година, 1986, приредио сам за штампу 
Симоновићеву Успомену на др Лазу Костића, која је до тада, сем 
неких фрагмената, објављена на странама Гласа народа на прелазу 
1929/30, већини читалаца била недоступна. Ново питање и није 
било питање, пре констатација: Младен Лесковац !? Одговор је био 
неочекиван: Младен Лесковац, рекао сам, није Никац од Билића. 
Никац од Билића, фељтонист "Успомена и цртица" у претходном 
годишту Гласа народа, никако није могао да буде Младен Леско-
вац. У једној од ових цртица, у броју од 18. фебруара 1933, о сом-
борским Маширевићима, из којих потиче и патријарх Самуило, 
дао је "кључ" одгонетке псеудонима. Николи пл. Маширевићу није 
могла да припадне већа сатисфакција. Комплименту из заблуде 
придружио се не мањи комплимент проистекао из хабитуса оног ко 
га је изрекао. Живомир Младеновић је данас значајно име српске 
књижевне науке и крупно место у костићологији. 

Радивој Стоканов

КУКА И МОТИКА*

Поводом седамдесетогодишњице живота, педесе-
тогодишњице књижевног и научног и четрдесетогодиш-
њице наставничког рада нашег великог научника, фило-
зофа, есејисте и највећег уметничког критичара и универ-
зитетског професора опште књижевности г. Богдана По-
повића наша је Матица у част слављеника други дан Бо-
жића одржала свечану седницу, на коју јубилар, слабошћу 
спречен, није могао доћи, па је стога Матици српској по-
слао писмо, из којег ћемо истаћи следеће:

"Историја Матице српске за последњих сто годи-
на чини велики део просветне историје српскога народа. 

* Текст полемике се доноси онако како је објављен у Гласу наро-
да 1934. године – дакле, без правописних интервенција у скла-
ду са савременим начелима писмености. (Читалац ће се и сâм 
моћи уверити да за њима и није било неке веће потребе.) Ни у 
техничко-графичкој организацији текста није се поступило 
друкчије, што објашњава различитости типографских решења, 
пре свега у начину писања наслова курзивом или са наводни-
цима.
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Летопис, тај најстарији наш часопис и један од наших 
најлепших, пун значајне грађе за нашу књижевну, поли-
тичку и културну историју, обилат књижевним прилози-
ма вишега реда, деловао је и у том правцу добротвор-
но".

"Тако је Матица српска, са целим својим просвет-
ним и књижевним радом, од првих дана постала и до 
данас остала моћан чинилац у националном и култур-
ном животу нашег народа. И када буде извршен преглед 
свега што је српски народ постигао за последњих сто 
година откако је своју слободу извојевао; кад се осмотри 
његов напредак у просвети, књижевности, уметности и 
науци и његово напредовање у друштвеној култури и 
осећању, "друштвеном родољубљу", поред његовог вели-
ког националног родољубља; кад се, најзад, у том погле-
ду забележи и његов део у стварању наше данашње ве-
лике заједнице, с високим идеалом слободе, једнакости 
и братства, тада ће Матица српска моћи рећи, мирно и 
без хвастања: "У свему томе има много мога".
Сва се Војводина поноси да и један тако силан ау-

торитет као што је г. Богдан Поповић, о нашој Матици и 
војвођанској култури овако мисли, јер у нас Војвођана 
Матица је као нека светиња, као неки храм свију грана 
наше културе.

Тај храм међутим остаће светиња само дотле, док у 
њему не буде било места за незване.

Поводом стогодишњице нашег песника Јована Јова-
новића Змаја и политичара Михаила Полита Десанчића 
Матица српска је издала две троструке свеске свога Ле-
тописа, који се искључиво са овом двојицом наших ве-
ликана бави у многим веома интересантним написима. 
У књизи 338 у свесци за октобар новембар и децембар 
1933 садржан је и напис Јован Јовановић Змај и Лаза Ко-
стић из пера г. Живомира Младеновића. Из тога написа, 
из тог херостратског рада ево неколико пабирака:

"У Костићу је стално тињала завист према Змаје-
вој слави" (стр. 182).

"Не може се рећи, да ли је завист имала пресудан 
утицај на Костића" (стр. 183).

"Потуцао се, мољакао за зајам и живео од милости 
пријатеља и установа, за које би што урадио" (стр. 184).

"Стара завист према Змајевој слави у Костићу се 
опет пробудила" (стр. 185).

"Поред зависти почела је у Костићевој души да 
тиња и мржња" (стр. 185).

"Змај није имао намеру да се пред смрт измири са 
подмуклим нападачем" (стр. 191).
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Има томе већ 50 година како Летопис имам и чи-
там, ал ја се не сећам да се у Летопису икада, било о ко-
ме, у оваквом тону писало. Летопис у особи секретара 
Матице има додуше свога иначе врснога уредника, ну 
изгледа да је г. уредник попут Омира валда мало дремуц-
као кад је овај неукусни напис читао па га овако неочеш-
љаног у штампу послао.

Кад би г. Живомир Младеновић о неком пок. Кости 
Лазићу овако говорио, и онда би вређао пиетет у сваком 
своме читаоцу, ну овако говорити о песнику Лази Кости-
ћу, о песнику Максима Црнојевића и Пере Сегединца, о 
песнику Ђурђевих стубова и Самсона и Делиле, о песни-
ку Јадранског прометеја, рећи о њему да је подмукли 
нападач, то је више нег неделикатно, то је одвратно, то је 
недостојно Летописа Матице српске.

Колико су тако често наглашаване а делом и контра-
дикторне тврдње г. Живомира Младеновића неосноване, 
то он сам у конклузији тога свога написа потврђује кад 
вели, да се за сукоб не може сва кривица на Лазу свалити. 
Па по Богу брате, кад само макар оволико концедираш, 
куд ће ти душа да ти великога Лазу подмуклим назо-
веш.

Неукусно је од г. Живомира Младеновића, кад он у 
вези са критиком Лазине студије о Змају изнаша Лазин 
приватни живот тврдећи, да се "потуцао и живео од ми-
лости". Ово је неукусно чак и онда, да је г. Живомир 
Младеновић кадар био ово и неким чињеницама дока-
зивати. Иначе ако је Лаза за своје пријатеље и неке уста-
нове радио и тако нешто зарадио, као што то г. Живомир 
Младеновић тврди, то се тек не може милостињом на-
звати.

На страни 188 г. Живомир Младеновић вели, да се 
Лаза Костић усудио, да да невероватно оштру критику о 
најпопуларнијем српском песнику. То не стоји. То није 
оштра већ по мало сатирична ал темељита и објективна 
критика. Ни један од Змајевих бранилаца није се никад 
упустио са Лазом у стварну полемику. Ја бар стварне по-
лемике нисам нигде читао. Овакових личних погрда било 
је до пресићености, ал стварне полемике нигде. Ето и то 
је доказ Лазине објективности. А већ за Лазу рећи да се 
"усудио", то је заиста смешно. За Лазу, тога темељитог 
зналца старе римске и грчке културе, руске, немачке, ен-
глеске, француске и талијанске књижевности није ника-
кова смелост да о Змају говори. Много је већа смелост да 
г. Живомир Младеновић о Лази говори, и то да овако го-
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вори, као што говори. Хоћу да разумем и да опростим по 
неку јетку реч, која је поводом Змајеве прославе у Лето-
пису о Лази пала, ал валда се тек Змај може и друкчије 
славити а не само погрдама на Лазу у том немилом тону.

Ну у ове чудне дане кад се на дивнога Лазу непра-
ведно подигла кука и мотика, указаћу на једну симптома-
тичну појаву. У божићњем броју Политике изашао је из 
пера нашег великана г. Богдана Поповића интересантан 
напис под насловом Поздрави. На концу тога написа г. 
Поповић цитира Лазу Костића, назива га нашим песни-
ком, чији "стихови лепо и мудро" говоре, ал му имена не 
спомиње. Могућно је да је име у перу остало или је у 
штампи изостало. Ал ако није? Валда се чак и један такав 
великан, као што нам је г. Богдан Поповић тек не боји 
ове данашње куке и мотике па га поименце и не сме 
споменути.

Несавесно је о Лазиној студији о Змају као о неком 
памфлету у јавности писати кад је та књига данас тако 
тешко приступачна па ју публика не може ни набавити 
да би себи самосталан суд могла створити. Са незапаже-
ним лепотама Змајеве поезије многи би се тек из Лазине 
студије упознао, да је књига приступачнија. Ја сам и сам 
само путем пријатељства дошао до ње и мирном душом 
тврдим, Лаза је објективан а његова је ова књига тако за-
нимљива, да ја по њој често са уживањем прелиставам. 
Као што од неверника читајући Ренанов Живот Исуса 
хришћанин бива, тако сам и ја путем Лазине критике 
постао још већи и одушевљенији поштовалац Змајеве 
поезије него што сам то у мојој младости био. Па управо 
где је онда Лазин грех? Тога нема, тога су политичке 
струје створиле. Све се данас па чак и поезија са тога 
гледишта просуђује. Да је Лаза у својој студији о Змају 
објективан, позивам се на једну чињеницу, опште познату 
у нашој књижевности. Сви наши критичари и естетичари, 
који су се Змајевом поезијом нарочито поводом ове про-
славе бавили, сви се слажу у потреби једне антологије 
Змајевих песама. У истој 338 књизи Летописа на страни 
43 г. Милош Тривунац пледира за једно таково издање 
одабраних Змајевих песама, које би се једном ужем одбо-
ру књижевника и стручњака требало поверити. Па зар 
Лаза у својој студији није то исто и само то исто учинио, 
само одабирао, истакнувши све лепоте Змајеве поезије, а 
одбацивши вашарски посао, који је и код једног Змаја не-
избежан био у часовима кад му је за леђи чекао на руко-
пис штампарски шегрт. У ту одабрану антологију на пр. 
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Андосила и Протопоп Недељко не би ни могли друкчије 
ући већ само онако, како их је Лаза надопунио односно 
препевао. А већ мало ироније, онако духовите као што је 
Лазина, мора се Лази опростити. То право припада сва-
ком критичару па и Лази. Иронише он и са самим собом 
називајући се цепидлаком. Има и право. По некад улази 
у микроскопске танчине. Ну Лаза нам је и тада занимљив, 
духовит и интересантан. Критичар је већином сувопаран, 
Лаза никад.

Тешко ми је на души, како да приступим мом зад-
њем аргументу, како да га се макар само дотакнем, што 
не бих учинио, да ми није толико потребан у Лазину од-
брану. У Змајевој песничкој прошлости има наиме једна 
пега, незнатна једна пега. То је његов несретни однос 
према назаренској секти. Ма како да је ово за све нас не-
лагодно, морао сам се овога овако макар дотакнути у ин-
тересу одбране тако недостојно нападнутога Лазе. У Ла-
зиној студији ни једне речи нема о овој одијозној и њему 
као и свима нама познатој ствари. Зар да је Лазу у писању 
његове студије завист водила, шта мислите, каква би то 
грдна мрља од те незнатне пеге постала, да ју је Лаза, 
онај цепидлака Лаза, онако лазински разрадио. Он то ни-
је учинио, а могао је учинити, могао је валда и потребне 
податке набавити било од црквене хијерархије, за коју се 
тврди да јој је Лаза близак био, било валда од старешине 
речене секте, који ту међу нама и данас у Сомбору живи. 
Па кад Лаза то није учинио, мора му се већ и стога об-
јективност признати. Иначе овај моменат доказује и то, 
како је то шупља фраза, кад се за Лазу каже да је кле-
рикал био. Какав клерикал! Нити је Лаза био клерикал, 
нити Змај радикал у данашњем политичком смислу. Они 
су били велики песници и још већи Срби и само Срби. 
Да је Змај данас жив па да види, како нам је партизанство 
државни, племенски и друштвени живот разрило, он би 
се већ давно одрекао ових својих умишљених једномиш-
љеника, који га данас тако својатају.

А сад да се не би рекло, овако само неки локалпа-
триота или Лазин лични пријатељ говори, навешћу само 
толико да сам ја додуше пореклом Сомборац, ал сам 35 
година у Будимпешти живео па се стога никад нисам са 
Лазом упознао. Камо среће да ме је тако знаменит песник 
међу своје пријатеље убрајао.

На небу наше поезије Лаза је уз Његуша и остале 
наше великане песнике сјајна звезда, која никад неће по-
тамнети, а ови човечуљци, који о њему тако недостојно 
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говоре а који му ни до чланака нису дорасли, прећи ће у 
таму вечитога заборава.

Никац од Билића
Глас народа, бр. 5, 3. фебруар 1934.

КУКА И МОТИКА

– Одговор Никцу од Билића –

Поштовани Г. Уредниче,
Молим Вас да у свом ц. листу дате места овом мом 

кратком чланку:
Са пажњом сам прочитао у "Гласу Народа" од про-

шле суботе редове под горњим натписом. Не знам ко се 
крије под именом Никац од Билића, али ја га молим да 
ми верује да је на криву путу кад претпоставља да сам 
"ваљда мало дремуцкао" када сам чланак Г. Живомира 
Младеновића: Јован Јовановић – Змај и Лаза Костић увр-
стио у 338 књигу Матичина "Летописа".

Чланкописац у Вашем ц. листу назива чланак Г. 
Младеновића "неукусним написом", "херостратским", да-
кле разорним "радом"; за мене вели да сам чланак "неоче-
шљаног послао у штампу"; за Матицу да ће она за нас, 
Војвођане, остати "светиња", али "само дотле, док у њој 
не буде места за незване" (мисли на Г. Младеновића); да 
Г. Младеновић пише "одвратно" (!), "недостојно Летописа 
Матице српске"(!); да је према "Лази" – "човечуљак који 
му ни до чланака није дорастао"; да ће "прећи у таму за-
борава" (шта све не зна Никац од Билића) и т. д., и све 
ово, и много друго, зато што се, грешник, усудио да на-
пише, а ја опет да уврстим у "Летопис", чланак у коме се 
"о песнику Лази Костићу" говори као о "неком пок. Кости 
Лазићу". И уједно указује на "ове чудне дане (!) кад се на 
дивнога Лазу неправедно подигла кука и мотика", отуда 
свакако назив чланку, па да га напослетку заврши, како 
он, Никац од Билића, није "локалпатриота", иако је "поре-
клом Сомборац", да је "35 година у Будимпешти живео" 
и да би сматрао за срећу да га је, њега, Никца, "тако зна-
менит песник међу своје пријатеље убрајао".

Ја се надам да сам већ и досада уверио Г. чланко-
писца да не "дремуцкам" кад читам написе о Лази Кости-
ћу; ево прочитао сам пажљиво чак и његов, Никчев; зато 
ми мора веровати да сам то исто урадио и са чланком Г. 
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Живомира Младеновића пре него што сам га уврстио у 
"Летопис", а то су урадили, овде у уредништву, и други 
осим мене.

А сада, да покушам да докажем Никцу: да је на по-
грешну путу, када овако пише о "Летопису", о Г. Младе-
новићу и мени, и да није у праву кад замера што "Летопис 
Матице Српске" доноси написе о Лази Костићу од људи 
који нису "дорасли" Лази Костићу.

И хтео бих да га уверим да мене "иначе врснога 
уредника Летописа" ни најмање не изненађује став који 
он, анонимни Никац, заузима кад је реч о нашем "дивном 
Лази"; тако се, отприлике, писало и онда када је Лаза Ко-
стић, проглашен "нашим младим Шекспиром", "богомда-
ним", "женијалним" песником и када се, на жалост, нико 
није нашао да га завремена, добронамерно, и на срећу на-
ше књижевности, упозори да убија свој таленат неодме-
реном жељом да буде што оригиналнији и да говори како 
нико не говори, пустом реториком и махнитом екстрава-
ганцијом, каламбурима, титрањем с речима, објавом рата 
и добром укусу, и синтакси, и речнику, и много другом 
чему. Вара се Г. чланкописац: не постоји нигде у свету 
мерило да о књижевницима могу писати само писцу "до-
расли"; ако у нашој књижевности постоје само један Ње-
гош, један Змај, ко би се онда "усудио" да о њима пише? 
Ето Никац од Билића побија очигледно себе сама: он, 
Никац, пише о "нашем дивном Лази". Никцу је то дозво-
љено, Г. Младеновићу, мени, другом, трећем, није. Да 
али Никац брани Лазу Костића од Г. Младеновића! Није 
то потребно! Нити ће се уредништво "Летописа" огреши-
ти, кад буде и даље доносило написе Г. Младеновића о 
Лази Костићу. Г. Младеновић је, истина, млад човек, али 
и њима, младима, стоје ступци "Летописа" на расположе-
њу; усто пише објективно, познаје предмет о коме пише, 
своје мисли износи књижевно и документовано; нити ће 
написи Г. Младеновића ишта одузети од стварне књи-
жевне вредности Лазе Костића. Напротив!

Чланкописац написа Кука и мотика наводи неко-
лико "пабирака" из чланка Г. Младеновића, да би доказао 
неповољан суд Г. Младеновића о Лази Костићу. Ја ћу му 
из истог чланка, исто тако, навести исто толико повољних 
чињеница. Ево их:

"Он се врло брзо прославио као песник који иде 
новим и неустрашивим путем". (Стр. 179).

"Он је био један од најистакнутијих бораца. Са 
омладинским одушевљењем загазио је и у политичку 
борбу". (Стр. 181).
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"По повратку из пештанског затвора, 1873, Костић 
је био народни херој и на врхунцу своје песничке и поли-
тичке славе". ( Стр. 181).

"Костић је и пре појаве књиге о Змају био пот-
цењиван и нападан. После ове жустре оцене о песнику, 
који је био љубимац целог народа, о њему се почело пи-
сати без икаквих обзира. Костић је овом својом распра-
вом начинио очигледно замашну грешку, али је због ње 
и немилостиво и претерано нападнут". (Стр. 191).

"Сукоб између Змаја и Костића загорчао је по-
следње године живота и једном и другом. Сви који су 
до данас о овом случају писали, нашли су да је Костић 
крив, али је, после свега што је довде изнесено, јасно да 
се сва кривица не може свалити на њега". (Стр. 192).
Тако стоји ствар са "одвратним" чланком Г. Младе-

новића у "Летопису Матице Српске", који ја уређујем.
И зато хоћу да верујем: да ће, можда, Никац од Би-

лића на крају, ипак, увидети да се о чланку Г. Младено-
вића, ни у којем случају, није смело рећи да је "одвратан", 
"неукусан", "недостојан Летописа Матице Српске", и да 
се у "ове чудне дане на дивнога Лазу неправедно подигла 
"кука и мотика". Где? У "Летопису Матице Српске" заце-
ло не.

Д-р Никола Милутиновић 
Глас народа, бр. 6, 10. фебруар 1934.

ПРАВА ВРЕДНОСТ ЛАЗЕ КОСТИЋА

Цењени Господине Уредниче,
У Вашем листу од 3 фебруара ове године, у броју 5, 

изашао је чланак "Кука и мотика" од анонима Никца од 
Билића. Чланак се односи на мој рад "Јован Јовановић- 
-Змај и Лаза Костић", који је објављен у "Летопису Ма-
тице Српске" приликом Змајева јубилеја. Без дубљег по-
знавања ствари, са уским, локално патриотским осећањи-
ма, писац тога чланка није могао да види да је мој оглед 
написан потпуно објективно, већим делом на основу гра-
ђе коју је дао сâм Костић у својој "Књизи о Змају", и на 
основу писама која је недавно објавио Г. Светислав Сте-
фановић и оних која су израније позната. Да се не би ми-
слило како сам ја, у споменутом свом огледу, био руково-
ђен мишљењима извесне групе критичара, непријатеља 
личности покојног Лазе Костића и да читаоци "Гласа На-
рода", који су у већини Сомборци, не би имали погрешно 



118Домети

мишљење о мени и о моме раду, ја ћу, у најскорије време, 
написати добро документовани, надам се и много угла-
ђенији одговор, него што је сасвим неоснован и кратко-
види напад господина који се, не знам из којих разлога, 
устручавао чак и да се потпише. За сада, могу да кажем 
само оволико.

Књижевна појава Лазе Костића ме је у толикој мери 
заинтересовала, да сам јој посветио дуже времена саве-
сног студирања. О Светом Сави прошле године, на Уни-
верзитету је моја велика студија о животу и раду Лазе 
Костића награђена наградом Његовог Величанства Кра-
ља. Иако не припадам оном сретном кругу бесмртника 
који су имали част познавати покојнога Костића (родио 
сам се тек после његове смрти), мени није ничим ус-
краћено да поштујем његов таленат. За књижевну појаву 
Лазе Костића имам нарочитих симпатија, које нисам ни 
до сада скривао, а које ћу показати и у својој опсежној 
докторској дисертацији о њему. – Само, да ли се може 
неки човек волети на тако једнострани начин, као што то 
хоће господин од Билића? Права вредност Лазе Костића, 
његов стварни значај за нашу књижевност и за нашу на-
ционалну културу уопште, неће се моћи оценити све до-
тле докле се, објективно, без наивних и сентименталних 
фраза не рече гола истина. Костића може правилно да 
оцени само онај коме он није био ни пријатељ ни непри-
јатељ, само онај који је ван оних прутких струја за Кости-
ћа и против њега.

Проучавајући Костићево дело до најситнијих поје-
диности, са потпуном објективношћу, наишао сам на ме-
ста од високе уметничке вредности. Има их и у његовој 
поезији, и у драмама, и у научном раду. И у својој оп-
сежној студији, која још није штампана, указао сам на 
сва та места, ревидирајући све неправедне осуде крити-
чара и неосноване и лаичке похвале неких обожавалаца 
које су му више шкодиле но што су му користиле. Према 
томе, Господин од Билића је на кривом путу кад мисли, 
пишући о моме чланку, да има посла са човеком који не 
схвата праву вредност писца "Максима Црнојевића", "Пе-
ре Сегединца" и других значајних дела.

У једностраној и простодушној осуди мога чланка, 
Господин од Билића се грчевито ухватио за неколико чи-
њеница које су давно доказане у историји књижевности, 
хтео је да порекне оно што ни сам Костић није порицао. 
Господин од Билића је био неспособан да у моме огледу 
види објективно и непристрасно излагање факата. Оноли-
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ко колико је он, као пријатељ Костићеве личности имао 
да ми замера што сам "оцрнио" Костића, толико, и, мож-
да много више, имали би ми пријатељи Змајеви замерити 
што сам неповољно приказао Змаја. Мени је с те стране 
већ учињена замерка. – Један овако значајан књижевни 
скандал – одиста редак у светској литератури – и није се 
могао одиграти на отмен начин, без кривице обојице 
учесника. Не видети то, значило би не хтети рећи истину. 
Мени је ваљало изнети све елементе кривице једног и 
другог. То сам и учинио. Кривица је моја, према осуди Г. 
од Билића, можда само у томе што нисам хтео да увијам 
своје речи и своје мисли, и што сукоб нисам објашњавао 
неком натприродном силом, као што је хтео мој рецен-
зент, који ме је, у нападу – ни мало углађеном и без ика-
квих обзира написаном – претио чак и са "оним светом". 
– У књижевној историји, као и у историји уопште, нема 
извијања и неодлучности. Постоји само једна права исти-
на. Критичар који има храбрости њу да каже, има да оче-
кује све осуде лаика, којима је стало до тога да истина 
остане у тами, али он треба да буде спокојан пред соп-
ственом савешћу. – Иако ми је у више махова било жао 
свог љубимца Костића, нисам могао да учиним ништа 
против своје савести. Факта, за свакога очигледна, нисам 
хтео нити сам смео мењати ни у корист Змаја нити у ко-
рист Костића. Више њих, од којих сам могао да чујем 
мишљење о своме огледу, без икаквих личних интереса 
за то, рекли су ми да је у огледу боље прошао Костић не-
го Змај. Одиста, цео чланак је написан у једној нескри-
ваној симпатији према Костићу. Ја то сам признајем, јер 
могу да аналишем своја осећања која су ме обузимала 
док сам чланак писао.

Шта је управо хтео Г. Никац од Билића? Он је тра-
жио од мене да пишем о ономе што мени није било у кон-
цепцији. То је прво. Тамо где је требало начисто расвет-
лити однос у животу Костића и Змаја, он хоће да величам 
Костића. Међутим мени је било жао чак и због тога што 
у свој чланак нисам могао да ставим врло топал одељак 
о лепоти извесних места Костићеве књиге о Змају. То ни-
сам учинио само зато што сам хтео да останем веран те-
ми коју сам себи поставио. Тешка срца сам оставио и то 
да говорим о лепотама, правим уметничким лепотама, 
оних песама које је Костић посвећивао своме "побри Ј. Ј." 
– Али зато нисам осуђивао нити хвалио ни песнички рад 
Змајев. Мој је задатак био да у краткој скици оцртам уз-
роке и повод за интересантну књижевну аферу која је 
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загорчала живот овој двојици наших песника. То сам 
учинио на начин који се апсолутно, у својој основи, ни за 
длаку не може променити, а да се при том не закине на-
учној истини. Био бих радознао чути како би Г. Никац од 
Билића, са својим сентименталним и – нека ми се опро-
сти ако је израз јак – са лаичким похвалама Костићевом 
генију, претставио и објаснио случај на који се односи 
мој чланак у "Летопису".

Мени је врло неугодно да се задржавам на тону ко-
јим је написан чланак Господина Никца од Билића. Ако 
је писац имао намеру да напише нешто озбиљно, он се 
имао најпре постарати да не буде комичан. Није ми теш-
ко да пређем преко личних увреда – које ни по чему ни-
сам заслужио, – али ми је жао што је Г. од Билића напао 
и тобожњу несавесност уредника "Летописа". Као да је 
толико заслужна установа "Матица Српска" само зато да 
хвали оне који су што урадили на њеном подизању! Г. 
Никац од Билића би морао добро да разликује посмртне 
панегирике од озбиљних и савесних чланака. Из замере 
његове излази да је уредник "Летописа" грдно погрешио 
– има и ту јака и неукусна реч – што је мој чланак пустио 
у "Летопис". А зашто то? Из целог чланка Г. од Билића 
излази да је то зато што су се имале прикрити све мане 
нашег великог песника Костића (кога обожавалац ставља 
поред Његоша!?). По његову мишљењу о песнику толи-
ких заслужних дела се не сме ништа рећи шта би га по-
казало у незгоднијој боји. – Нити је у моме чланку хва-
љен Змај, нити нападан Костић. Ко прочита овај чланак 
о овоме се може уверити и без даљег доказивања.

Уосталом, поближе о томе, о правој вредности Лазе 
Костића и целом питању које је с тим у вези, рећи ћу још 
што је најважније у једном од следећих чланака, ако ми 
уредништво "Гласа Народа" буде љубазно указало госто-
примство. Рашчистити ово питање до краја, одвојити ис-
тину од лажи, показати Лазу Костића у правој боји и 
стварној његовој вредности, то је посао који треба изве-
сти баш у једном листу који излази у Сомбору, у месту у 
коме је Костић проживео најсретније године свога живо-
та и где је успомена на њега најживља. Лаза Костић, и 
као човек и као писац, није од оних о којима се мора го-
ворити са увијањем. Цео његов живот је једно племенито 
стремљење ка нашим највишим народним идеалима. Ко-
стић је несумњиво један од најзаслужнијих бораца за 
национална права нашега народа. Као писац, он је дао 
најбољу драму у стиху у нашој књижевности, "Максима 
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Црнојевића", дело које по виртуозности стиха и по полету 
маште није надмашено нити ће икада бити надмашено у 
нашој књижевности. Он је, даље, писац најсмелије нацио-
налне драме у нашој књижевности, "Пере Сегединца", у 
коме је неустрашиво довикнуто да је највећи крвник срп-
ског народа аустриски цесар. Има Костић песама које по 
својој уметничкој вредности иду у најлепше, најемотив-
није и најполетније које су у нашој књижевности написа-
не. Његова књига о Змају, – понављам опет: и поред све 
граје која се око ње дигла, и уза све непријатности које је 
нанела Змају пред смрт – најзанимљивија је и најориги-
налнија књига, написана на нашем језику. Да и не гово-
римо о осталим делима овог истакнутог нашег писца. 
Може се о Костићу писати и без патетичних апотеоза, 
које ништа не значе, кад нису документоване, може он 
бити велики песник и без рискантног упоређивања са 
Његошем.

Г. Никац од Билића – не знам зашто – није ни мало 
имао обзира према мојој личности кад ме је приказивао 
читалачкој публици "Гласа Народа". Учињено је нешто 
горе него да сам сравњен са прашином. Г. Никац од Би-
лића би, изгледа, био најсрећнији човек на свету кад би 
ме могао видети, за овај смртни грех – на вешалима, у 
крајњем случају, могао би се, ваљда још задовољити тиме 
ако би ми се опалило "двадесет и пет". А зашто? Јер сам 
се усудио да се приближим полубогу Лази Костићу и да 
пишем о њему! Но доста са оваквим наивностима! Време 
је већ једном да се трезније загледамо, да упознамо један 
другог, да се не затварамо у чаробне замкове и да не уо-
бражавамо за себе да смо надземаљска баћа! Могао је Г. 
Никац од Билића и више од тридесет година не смети 
прићи Костићу, али нама се ипак може допустити – и то 
није никакав грех – да објективно пишемо о Костићу као 
личности и као писцу.

Да је човек који уме правилно да резонује, Г. Никац 
од Билића би морао бити само задовољан што се у нашој 
књижевности наново, и баш у право време, рађа интерес 
за Костића. Оставимо се, молим Вас, глупих уображења 
о Костићевој генијалности! Приђимо паметно његовом 
делу и загледајмо непристрасно у њега. Нађимо шта у 
њему вреди, одвојмо то од онога што је застрањено и 
пружимо га читалачкој публици. Ако за живота није 
увек имао публике, право је да се сада, када су се прили-
ке знатно измениле на боље, ода нужно признање овом 
заслужном човеку! Мени би било врло мило, а и свима 
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нама млађима које интересује Костићева појава, ако би Г. 
Никац од Билића сâм пришао овоме послу. Али сâм не 
радити, а не дозволити да други, које ствар интересује, 
раде – не значи само ометање правилног развоја наше 
историје књижевности, него и наношење озбиљне неправ-
де Лази Костићу. Мислим да ни Господину од Билића ни 
осталим Сомборцима није циљ да Костића задрже само 
за себе, за свога локалног писца, да сами прелиставају 
његове књиге – као што то вели за себе Г. Никац од Би-
лића – већ на против, да Костића даду целој нашој књи-
жевности, у коју он са пуним правом, без недостојних 
адвоката и "отрцаних кадионица" – како је сâм казао за 
Змајеве недоучене обожаваоце – и улази.

Нигде у своме чланку о Змају и Костићу нисам го-
ворио о сопственој вредности. Знам, и без Г. од Билића, 
да се и не видим поред крупне Костићеве личности. Ка-
ква је опет то бесмислица поредити нас који пишемо о 
Костићу са њиме! Костићева велика вредност условљена 
је не само његовим изузетним способностима, његовом 
делатношћу као човека и као писца, већ и нарочитим 
приликама у којима је живео и он и све оне неустрашиве 
генерације које су се бориле за нашу националну ствар у 
крајевима под хабсбуршком монархијом. У својој студији 
"Родољубље у југословенској књижевности" – која је ове 
године награђена на Универзитету наградом Његовог 
Величанства Краља, – ја сам истакао ту велику заслугу 
наших омладинаца, а исто тако и Костићеве заслуге у 
том погледу. Онај који би и имао Костићева талента и 
његове спреме, не би могао да уради оно што је Костић 
урадио. Друкчије су данас прилике. Али, зар то треба да 
значи да нико ко је од Костића мањи не сме о њему да 
пише? По овом настраном предубеђењу Г. од Билића, 
значило би да се о бесмртном Његошу, коме можда сви 
критичари скупа нису дорасли, – не сме ништа писати?! 
Како би смо се ми смртници усудили да пишемо о бес-
мртном песнику "Горског Вијенца"?! А нека се распита Г. 
Никац од Билића колика је литература о Његошу!

Наместо што, неинтелигентно и простодушно, ус-
таје да брани Костића у односима његовим према Змају – 
а ја сам то и без њега куд и камо документованије учинио 
– Г. од Билића може да седне па да сâм напише што о уз-
роцима сукоба Змаја и Костића. Ја бих му за то био врло 
благодаран, јер се баш у овоме тренутку бавим питањем 
о књижевном утицају Змаја на Костића. – Сувременици 
Костићеви који су још у животу, појма немају колику би 
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драгоцену услугу учинили нашој науци кад би побележи-
ли своје успомене о овом великом човеку, чији је живот 
толико интересантан да му нема равна у целој књижевно-
сти. Али све би то ваљало урадити искрено, без икакве 
бојазни да ће Костић што изгубити ако се о њему сазнају 
и мање повољне ствари. Пријатељи нашег песника би да-
леко већу услугу учинили своме миљенику тиме, ако би 
ма скоје стране расветлили његов приватан живот. Фа-
тална је погрешка коју је учинио један његов пријатељ – 
сâм је то признао – спаливши Костићеву предсмртну 
преписку. Мени је толико било жао кад сам за ово сазнао 
да сам хтео искрено заплакати. Како су сићушни малогра-
ђански појмови о појави једнога писца! Зар би Костић 
као песник изгубио и једне трунке тиме што би се сазна-
ло нешто више о његовом интимном животу и његовом 
карактеру? Па за кога је он писао своје предсмртне беле-
шке ако није за потомство?! Сићушни мозгови који важ-
ност тога не схватају, боје се да не наруше углед свога 
песника. Зар овакво криво разумевање личности једнога 
писца није жалосно?!

Но крајње је време да Вам се, Господине Уредниче, 
захвалим на пријатељском гостопримству у Вашем ли-
сту. Али, пре тога, хоћу да пошаљем и једну пријатељску 
поруку Вама и читаоцима "Гласа Народа", – честитам 
Сомборцима, који су безброј пута показали колико им је 
бивши њихов суграђанин Костић прирастао за срце. С 
правом се можете поносити што је у вашој средини на-
шао уточишта и провео последње године свога живота 
један од наших највећих песника, а несумњиво човек ко-
ји је као књижевна појава најоригиналнији и најинтере-
сантнији у целој нашој књижевности! Али се не бојте за 
његов глас! Својим неуморним радом – а био је на послу 
од ране младости до пред смрт – Костић је заслужио ис-
такнуто место у нашој књижевној историји које му нико 
не може оспорити. Нису потребне никакве наше смртне 
бриге и сићушна старања да би смо му глас који је стекао 
очували!

Али треба дозволити и нама осталима да уживамо 
у делима његовим! Јер Костић је, можда пре него остали 
омладински песници, не само општесрпски, него и оп-
штејугословенски песник. Он је оригинална и интере-
сантна појава целе наше књижевности. Он је, затим, пи-
сац, који, пре осталих, заслужује обимну студију свога 
живота и рада. Но ваља допустити књижевним историча-
рима да буду објективни у овом компликованом послу! 
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Уместо да ометате у раду, помозите им својим успоменама 
на свога дичног грађанина! И реците своме суграђанину, 
Г. Никцу од Билића, да и даље спокојно прелистава дела 
свога љубимца. Нека зна да је свима Југословенима Ко-
стић прирастао за срце исто колико и њему. Баш зато, 
хоћемо да будемо објективни. Г. од Билића може само да 
буде срећан, као што рекосмо, што се за Костића буди 
интерес. Али нека се, забога, не меша у ствари које, ис-
крено да речемо, мало разуме!

Примите, Господине Уредниче, уверење мог искре-
ног поштовања. У исто време и искрену захвалност за 
указано гостопримство у "Гласу Народа". Надам се, да 
ћу, на овом истом месту, и у скором времену, и доказати 
колико ценим Костића. Али опет објективно, несентимен-
тално, и са необоривим чињеницама.

Живомир Младеновић
Глас народа, бр. 6, 10. фебруар 1934.

ЈОШ УВЕК КУКА И МОТИКА

Далеко је био од мене сваки помишљај да са мојим 
написом Кука и мотика изазовем неку полемику. Далеко 
нарочито са таква два млада титана као што су господа 
Никола Милутиновић и Живомир Младеновић. Не разу-
мите ме господо криво. Ја не иронишем. Ја сам наиме 
старац на прагу седамдесете, а вас двојица сте млади љу-
ди, у напону своје душевне и телесне снаге, ви сте дакле 
према мени прави титани. Ал кад сам се већ нашао у не-
браном грожђу, ја ћу ипак покушати, да вам одговорим. 
Ну једно вас већ унапред молим, и вас, и сваког нашег 
читаоца, а то је, да будете уверени о том, да ме у мојем 
напису није водио неки анимозитет према вама двојици, 
већ само моје уверење и правда, а валда и љубав према 
овој романтичкој школи, која је у нашој књижевности та-
ко много лепога створила, а која се данас тако ниподашта-
ва.

Неразумљиво ми је, што се господа толико баве 
мојом особом. Г. Милутиновић вели да се кријем под 
именом Никца од Билића, а г. Младеновић каже, да се ус-
тручавам чак и да се потпишем. Није тако млада моја 
господо. Ако сте ви господо у изградњи наше културе 
неимари, ја сам само један од оних безимених, што циглу 
и песак вуку. Ја нисам књижевник као ви, ја немам ника-
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квих књижевничких аспирација макар да сам два правна 
дела написао и издао а у стручним листовима сарађивао, 
већ сам у Гласу Народа само написао један низ подлиста-
ка под псеудонимом Никац од Билића, а на овај рад ме је 
подстакнуо г. Светислав Баница у Годишњаку Матице 
српске од г. 1932. Мој псеудоним дакле за мене треба да 
значи, да то пише човек без нарочитих претензија. Тако 
сам и овај мој напис уобичајеним начином потписао а не 
ради тога, да се кријем или зато што се устручавам. У 
осталом ако господу моја личност толико интересује, го-
сподин уредник вам може саопштити моје име и занима-
ње. Међутим јелте није главно, ко то пише, већ шта он 
хоће, шта он мисли о суштини ствари. Личност у оваквом 
случају не спада на јавност.

Дакле шта сам ја управо рекао у том мојем тако 
фулминантно нападнутом напису, шта му је наиме су-
штина. Ја сам онде тврдио, да је Лаза Костић у својој сту-
дији о Змају објективан био, да је заслужио дакле, да се и 
о њему објективно говори. Позивао сам се на чињеницу, 
да се са Лазом у стварну полемику није нико упустио и 
да се критика слаже са Лазиним схватањем, јер потреб-
ним сматра да се Змајева дела издаду у једној антологији, 
редигованој по књижевницима и стручњацима, а да се и 
не говори о осталим мојим разлозима. Ову суштину мога 
написа ви ми господо нисте ни покушали побити. – Г. 
Милутиновић има додуше неке контрацитате из написа 
г. Младеновића, ну ти не доказују, да Лаза као човек није 
недостојно нападнут. Напротив. Кад се о Лази у тим кон-
трацитатима признаје, да је народни херој итд. онда се не 
може без повреде доброга укуса о њему рећи, да је завид-
љив, да је подмукао и да се потуцао живећи од милости-
ње. Тај народни херој, у том слепачком милјеу, приказан 
у просјачким ритама, пун зависти и подмуклости, мора 
за сваког мисленог читаоца бити прави lucus a non lucen-
do. Карикатуру тога народнога хероја само би нам умет-
нички крејон господина Уроша Предића кадар био верно 
приказати. Данашњи читалац није онај стари "љубитељ  
књижества" чију су књигу унуци на тавану непросечену 
нашли. Данашњи читалац хоће, видите, да се својом гла-
вом мисли, па ако се критика са њим и не слаже, то још 
не значи, да се он криво мисли и да би критика по сваку 
цену имала право. Нашу књижевност и читалачку публи-
ку нису створили Недићи и Скерлићи, већ често баш они 
наши писци и песници које су они у својој критици или 
са земљом сравнили или прећутали.
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У својем напису Права вредност Лазе Костића г. 
Живомир Младеновић нам се у нашем Гласу Народа у 
сасвим неочекиваној боји приказује. У питању вредности 
Лазине поезије он се изчаурио за већег ентузиасту и од 
мене, коме он то у грех уписује. То нам је мило тим више, 
што нам о том обећава један нов напис, каже много угла-
ђенији од мога. Ако је већ о углађености реч, онда се ја 
позивам на садржај мога написа. Ја тамо нигде не гово-
рим о личности г. Младеновића, већ само о његову раду. 
Напротив баш моја личност је она, која је зло прошла са 
туђе неуглађености. Г. Младеновић на мој рачун, говори 
о комичности моје појаве, о глупом уображењу, о недостој-
ном адвокату, о мојој бесмислици, о неинтелигентној об-
рани и позива ме да се не мешам у ствари, у којима се 
мало разумем. Од колике је све ово вредности, колико је 
све ово претерано, колико непромишљено, тек онако на 
папир бачено, наши читаоци су могли просудити и по 
том, што г. Младеновић тврди о мени још и то, да бих ја 
најсретнији човек био, кад би га могао видети на вешали-
ма или би се валда задовољио и тиме, да му се "опали 
двадесет и пет". Варате се г. Младеновићу, никако није 
тако. Упркос целе те ваше разметљивости, претераности, 
настраности и детињасте усплахирености ја вас увера-
вам, ви сте ми као и г. Милутиновић симпатична прили-
ка. Упознавши вас г. Младеновићу сад за тако млада, тек 
из школске скамије изашлога човека, ја све ове мени до-
бачене увредљиве речи, ове неугодности приписујем је-
дино вашој бујној младости, па вам, што се моје особе 
тиче, овајпут не замерам ништа, јер се уздам, све ће то у 
вама годинама преврити, па ће наша књижевност дочека-
ти од вас и објективнијег рада од овога.

Са много интереса очекујемо у нашем листу обећа-
ни новији напис г. Младеновића. Нарочито би волели чу-
ти, на каквом темељу он тврди, да Лаза Костић за живота 
није увек имао публике. Још би нас више занимало пита-
ње Лазине објективности у његовој студији о Змају, за 
који Лазин рад Г. Младеновић овајпут тврди, да је као књи-
жевна појава најинтересантнија и најоригиналнија у це-
лој нашој књижевности.

О спаљивању Лазине преписке не знам много рећи. 
Колико је мени познато, она је за време рата и под тере-
том ратне страве морала спаљена бити. Депласирано го-
вори дакле г. Младеновић о "сићушним малограђанским 
појмовима" и о "сићушним мозговима", кад је ето тај "фа-
тални" Лазин пријатељ морао његову преписку спалити.
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Г. Младеновић нас Сомборце, нарочито Лазине су-
временике, позива на неку врсту сарадње, наиме да напи-
шу неке успомене о Лази "о том великом човеку". Ја сам 
о себи већ рекао, да се ја због моје дугогодишње отсутно-
сти нисам познавао са Лазом, ја дакле не могу сарађива-
ти. Ал дабоме г. Младеновић валда и не рачуна на моју са-
радњу, на сарадњу човека, о коме је он тако лошег миш-
љења. Ну нека ми г. Младеновић ипак дозволи, да га као 
старији по мало светујем. Ако му је до сарадника стало, 
у интересу је саме ствари да их потражи са више такта 
од садашњег. Само ће их тако бити. Знате, од воље им 
стоји.

Најзад још нешто. Ја бих веома сретан био, кад би-
сте млади моји пријатељи нашу ову полемику завршеном 
сматрали. Нека нам суде наши читаоци.

Никац од Билића
Глас народа, бр. 7, 17. фебруар 1934.

ОКО ЈЕДНЕ ЗАБЛУДЕ

– Одговор Г. Никцу од Билића –

Чак и да Г. од Билића тврдоглаво не продужује да 
верује како је мој рад "још увек кука и мотика", не бих 
могао да обманем ни уредника ни читаоце "Гласа Наро-
да", којима сам, у свом прошлом чланку, обећао да ћу 
документовани одговор тек написати "у најскорије вре-
ме". Г. од Билића би, истина, "веома сретан био" кад би 
се ова "наша полемика завршеном сматрала" и кад бисмо 
оставили "нека нам суде наши читаоци", – али он то сва-
како није најискреније мислио. У свом чланку од прет-
прошле суботе, он ме је не само потсетио на чињенице 
које нисам побио – а које у свом начелном чланку "Права 
вредност Лазе Костића" нисам хтео да побијам, оставља-
јући то за други пут – него је потргао и нова питања на 
која није могућно не одговорити.

Господину од Билића је дозвољено да има своје ми-
шљење, али треба му показати да греши кад мисли да 
младић од двадесет и четири године не може имати исто 
толико права, колико и "старац на прагу седамдесете". 
Ако "личност у оваквом случају не спада на јавност", он-
да Г. од Билића, који, уосталом, и сâм признаје да је у 
књижевности "један од оних безимених, што циглу и пе-
сак вуку", да није "књижевник", да пише "без нарочитих 
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претензија" – љуто греши што према мени покушава да 
заузме неки покровитељски став човека који има намеру 
да "као старији по мало светује", и то само зато што је 
мене упознао "за тако млада, тек из школске скамије иза-
шлога човека", и што се узда да "ће наша књижевност до-
чекати" од мене "објективнијег рада од овога".

Г. од Билића, се одиста "нашао у небраном грожђу" 
хтевши да брани "светињу" Матице Српске од "незваног", 
од оног који – по његову мишљењу – пише "неделикатно", 
"одвратно", чије су тврдње "контрадикторне", који против 
Костића упућује "личне погрде" у "немилом тону", "неса-
весно", у "шупљим фразама", од "данашње куке и мотике", 
од "човечуљка" који ће прећи "у таму вечитога заборава". 
– Г. Никац од Билића се, затим, не мало изненадио кад се 
тај "непозвани" "у сасвим неочекиваној боји приказао" и 
кад се, поред свега, "у питању вредности Лазине поезије" 
"изчаурио за већег ентузиасту" и за њега самога. Због 
свега тога Г. од Билића је нашао за потребно да се пред 
читаоцима покаже као великомученик, чија је личност 
"зло прошла са туђе неуглађености", шта више да увери 
читаоце како сам му ја "симпатична прилика", и поред 
све моје "разметљивости, претераности, настраности и 
детињасте усплахирености". Он је показао готовост да 
ми "овај пут не замери ништа", јер њему "добачене увред-
љиве речи", "неугодности" приписује једино мојој "бујној 
младости", надајући се уз то да ће то у мени "годинама 
преврити". И овога пута је Г. од Билића у заблуди. У 
чланку "Права вредност Лазе Костића" нападнуто је је-
дино лаичко схватање појаве једнога песника, и указано 
на потребу објективности, без које је немогуће замислити 
праву историју књижевности. Начело објективности у 
историји књижевности, као и у историји уопште, нема 
ничег заједничког са "бујном младошћу", и њега уважава-
ју чак и старци "на прагу седамдесете". – Уосталом, какви 
су темељи на којима почивају замерке Г. од Билића, виде-
ће се из следећег прегледа.

Из мога чланка "Јован Јовановић-Змај и Лаза Ко-
стић – Њихови односи у приватном животу и у књижев-
ности" – ("Летопис Матице Српске", књ. 338, св. 1–3), Г. од 
Билића је ишчупао "неколико пабирака" да би читаоцима 
показао како се за "50 година" како он "Летопис има и 
чита" није "било о коме, у оваквом тону писало". На ос-
нову тог комађа из мога чланка, тих делића који сами за 
себе, – ван оквира у коме су на своме месту, – дају сасвим 
други утисак него што им је намењен, према тим испи-
сима који увек и нису верно навођени, Г. од Билића је за-
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кључио да је цео мој чланак "неукусни напис", "неочеш-
љан", да "вређа пиетет у сваком своме читаоцу" и друго, 
као што је читаоцима већ познато. Видећемо да рецензент 
нигде није имао права.

На страни 182 рекао сам: "У Костићу је бесумње 
стално тињала завист према Змајевој слави" (Г. од Билића 
је изоставио подвучену реч), али до тог закључка се до-
шло тек после убедљивог излагања Змајевих и Костиће-
вих односа, после излагања на пуне четири стране. По-
сле догађаја у редакцији "Седмице", када су Змај и Ђорђе 
Поповић онако немилостиво исмејали Костића, Костић 
је морао осетити "колику су неправду у стању да учине 
писци који су већ на гласу онима који још нису познати", 
и несумњиво је да Змају "целога живота није могао да 
опрости за ово" (стр. 178). Кад му је, поводом Змајеве пе-
сме "Прва љубав" исти Поповић рекао: "Тако што изба-
ците, па онда можете рећи да сте прави појета…", Ко-
стић сâм признаје да је отишао "пун уздисаја, зумбула и 
славуја". Сâм он, исто тако, вели да се у друштву ста-
ријих књижевника осећао "као буха" (стр. 179). Костић је 
за време свог школовања био у добрим односима са Зма-
јем. Змај му је био потребан као старији песник са много 
већим књижевним везама, али како ваља разумети миш-
љење старога Костића о Змају у то доба, кад у књизи о 
Змају вели да је Змај "био тада уображена величина, ми-
слио је да је најбољи поета на свету", и да је избегавао 
друштво "паметнијих, спремнијих и начитанијих" (181 
стр.)? – Најзад, кад се зна да је Змај био најпопуларнији 
српски песник, а да је Костић "као песник падао у све ве-
ћи заборав", зашто да Костић није могао завидети на 
слави другу који је још од прве младости био у поезији 
испред њега, који се правио према њему увек покровитељ-
ски наклоњен?! Уосталом, цео свет је био убеђен у ово у 
шта сам и ја, и чак и најближи Костићеви пријатељи.

Са колико сам неповерења пришао овој хипотези, 
јасно је већ и по томе што развијање доцнијих догађаја 
никако нисам објашњавао као последицу зависти, јер 
сам је увек само претпостављао. – Тако већ на следећој 
страни (183), баш у оном примеру који је Г. од Билића от-
кинуто навео, речено је: "Не може се рећи да ли је завист 
имала пресудан утицај на Костића да 1878 напише паро-
дију "Права Бранкова жеља". И онда су наведени разлози 
који су овај Костићев иступ против Змаја сасвим рас-
ветлили, и то с друге тачке гледишта, остављајући мо-
гућност осећања зависти сасвим на страну. – Али, пре 
свега, потребно је при писању о оваквим стварима ужи-
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вети се у доба о коме се пише, саживети се са личностима 
чији се живот износи. Г. од Билића сâм признаје, поводом 
мога "позива на неку врсту сарадње", да се због своје ду-
гогодишње отсутности није познавао са Лазом, и да не 
зна много о његову животу, и да "не може сарађивати" на 
расветљењу песникова живота. Али ја сам, нека ми се 
опрости мала нескромност, дуго и пажљиво проучавао 
све прилике у којима је Костић живео. И кад сам, на 
страни 185, написао "Стара завист према Змајевој слави у 
Костићу се свакако опет пробудила", дао сам и опет само 
једну, уосталом добро аргументовану, хипотезу која је 
ограничена речју свакако, коју г. од Билића није навео 
(?!). А ево које чињенице говоре у прилог мојој хипотези. 
1) Костић је нападао "лажни национализам и бесплодно 
националистичко одушевљење… Стим у вези дошло је 
још безобзирније потцењивање његова књижевног рада"; 
2) "Змај је у то доба био прикупио и издао све своје пе-
сме"… Костићу, међутим, није падало на памет да своје 
прикупи и изда, јер се за то није осећала потреба; 3) Зма-
јева популарност је била врло велика. Сâм Костић вели 
да је био навалио сав народ, "и мало и велико", да се "све 
што напише Змај растури што пре и што више у српском 
свету"; 4) Кад је Недић "убрисао" обојицу подједнако, 
"многи су устали у одбрану Змаја", – у одбрану Костића, 
мало њих; 5) "Особиту пажњу према Змају показала је и 
"Српска књижевна задруга" издавањем његових песама". 
Нешто слично се, у тај мах није десило према Костићу. – 
Наравно, сви су ови разлози са исте, 185 стране, и наведох 
их Господину од Билића само зато што се чини да је био 
кратковид да их види у самоме чланку.

Још нужније је било уживети се у Костићево распо-
ложење поводом оног, за њега врло непријатног случаја, 
при издавању споменице Војислава Илића. Исто као и го-
ре, могу се навести докази и за тврђење – које је Г. од Би-
лића опет откинуто навео – да је после немилог потцењи-
вања Костићеве песме "Прерано", – при чему је и Змај 
узео знатна удела – у Костићевој души почела "да тиња и 
мржња" према Змају. Може то Господину од Билића бити 
мило или не, али је за свакога као дан јасно да мржња 
настаје обично тамо где се два човека посвађају због слу-
чаја какав је био између Змаја и Костића у овој прилици. 
Костић је потцењиван, он је осећао да га "дерлад ногама 
ћушка" и то своје расположење изнео је у песми "Прера-
но" коју је послао одбору коме је Змај био председник. 
Кад му је песма враћена, Костић није могао не бити "уве-
рен да му је ово непријатно изненађење приредио Змај". 
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Треба нагласити да је Костићу песма била затражена, а 
ипак враћена! Али то није било све. Уредник новопокре-
нутог "Бранковог Кола" затражио је од Костића прилог, а 
овај му је послао исту песму. И опет му је била враћена! 
Уредник је добро стојао са Змајем и није желео да се с 
њим посвађа. Даље нећу ништа да наводим, јер бих мо-
рао да прецитирам сав остали део свога чланка, који су, 
надам се, сви боље разумели од Г. од Билића. Једно је по-
сле свега јасно, и то се тешко може да оповргне: "Отада 
је, поред зависти, почела у Костићевој души да тиња и 
мржња према Змају". Како се она после испољила, може 
Г. од Билића да види из мога чланка који би слободно 
могао још једаред да прочита да би га добро разумео. Ти-
ме би уштедио мени труда да понављам оно што сам та-
мо рекао, а и читаоцима стрпљења да читају оно што су 
једном већ читали.

Кад смо већ пошли за "пабирцима" Г. од Билића, да 
овде рашчистимо још један ове врсте. Нашем моралисти 
је "неделикатно", "одвратно" назвати Костића "подмуклим 
нападачем". Читаоци "Гласа Народа" су из мога последњег 
чланка могли да виде да нисам присталица сентимен-
талних обзира у књижевној критици нити у књижевној 
историји. Али кад је у питању јубилеј једног заслужног и 
доброг песника, ствари ипак нешто друкчије стоје. Кад 
је Костић у свом говору у Матици напао на Змаја, славила 
се педесетогодишњица певања овог најпопуларнијег на-
шег песника. Нису све Змајеве песме савршене. То сви 
знамо. Али зар је за оно кратко време прослављања јуби-
леја било лепо говорити баш о рђавим странама овог пе-
сника и о њима више него о добрима?! Није цео свет био 
луд и слеп кад је правилно оценио у чему је ствар. А ми 
смо, у овом случају ипак склони да више верујемо аутен-
тичним изјавама сувременика, шта више и најбољим 
пријатељима Костићевим, него резоновању господе која 
се целога живота нису упознала са Костићем. Разрачуна-
ти своје личне размирице на тако непогодан начин, го-
ворити рђаво о другу песнику онда када цео свет с пра-
вом очекује да чује што добро, то значи "подмукло напа-
сти". Уосталом, "подмукли нападач" је израз који је на-
писан у вези са Змајевим расположењем. Нека прочита Г. 
од Билића опет па ће се уверити! На страни 191 је напи-
сано: "Он (Змај) свакако није имао намеру да се пред 
смрт измири са подмуклим нападачем". Другим речима, 
није хтео да се измири не "са човеком који је подмукао" – 
као што разуме Г. од Билића – него са човеком "који га је 
подмукло – неочекивано – напао". После свих ових чиње-
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ница Г. од Билића може променити своје мишљење, али 
не мора. Но за свакога који хоће да види, јасно је да је у 
Костићу могла да "тиња" завист према Змајевој слави, 
исто и као мржња према Змају после главнога сукоба. У 
првом случају имамо завист према слави, која и данас 
може бити помешана са племенитом амбицијом да се 
успе; у другом случају имамо мржњу према човеку, која, 
истина, није оно што је најплеменитије у људском живо-
ту, али без које не морају да буду ни песници, који, као 
смртни људи, могу имати и човечанске слабости.

Довде је оповргнута једна од главних чињеница на 
основу које је Г. од Билића тврдио да је "Лаза као човек 
недостојно нападнут". Видели смо да су сва тврђења у 
споменутом мом чланку објективно доказивана. У члан-
ку "Права вредност Лазе Костића" је наглашено колико 
је писцу ових редова било понекад тешко да тако пише 
о свом љубимцу Костићу. Према томе "љубав према оној 
романтичној школи, која је у нашој књижевности тако 
много лепога створила, а која се данас тако ниподашта-
ва", сентименталност је једног човека коме нико на свету 
не може нарушити уживање у ономе што он воли, али 
који ни у ком случају није позван да даје лекције људима 
који имају пред собом циљеве науке којој су се одали. 
Костић је био "народни херој", али зато нема ни трунке 
"повреде доброга укуса" ако се изложи објективно нека 
страна из његова живота. Затим, Г. од Билића је, – нека 
ми се и овде опрости ако је израз јак, – склон да ствари 
једноставно схвата, и на томе се и заснивају све његове 
замерке. Та по Богу брате, нисам нигде у своме чланку 
рекао да је Костић био "завидљив" и "подмукао" као чо-
век, уопште! Била је реч само о његовом односу према 
једном једином човеку, о нарочитој врсти односа! Човек 
који хоће да онако безобзирно напада као што је то учи-
нио Г. од Билића у своме чланку – који ваљда за више од 
50 година није написан са таквим насловом и у таквом 
тону! – ваља добро да отвори очи и да уђе у разлоге које 
хоће да побија!

Остале замерке су мање важне и лакше је показати 
њихову апсурдност. Поћи ћемо редом. – Већ после изло-
женога, за свакога је очигледно да у моме чланку нема 
"контрадикторних тврдњи" кад се, на стр. 192 вели "да 
се сва кривица не може свалити на њега (Костића)". Од-
мах после ове, за Г. од Билића "контрадикторне тврдње", 
дат је у резимеу и цео развој догађаја, а то је Г. од Билића 
превидео! "Почео је Змај…" (а где је почео о томе је оп-
ширно писано на стр. 177 и 178). "Непосредан повод за 
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последњи скандал дала је Змајева подругљива песмица у 
"Врачу погађачу", (а о томе је писано на стр. 186 и 187). 
Дакле контрадикција је само фикција Г. од Билића.

Г. од Билића свакако, мислим, нема намере да поби-
ја оно што је са више поузданих страна утврђено и у 
шта ни један од Костићевих биографа не може да сумња. 
После бекства са Цетиња, 1891 године, Костић се "поту-
цао, мољакао за зајам и живео од милости пријатеља и 
установа за које би што урадио". То сви још живи његови 
сувременици добро знају, и за Костића у томе нема ника-
кве срамоте. Шта више, обрнуто, Костић је у овом случа-
ју испао у неку руку и национални херој. – Прво треба Г. 
од Билића показати да је погрешно разумео место које је 
цитирао из мога чланка. "Живети од милости" ипак не 
значи исто што и "живети од милостиње". Мислим да 
ће Господину од Билића бити довољно ако га упутим са-
мо на речник "Ристић-Кангрге" у коме, без икакве забуне, 
стоји код "живети од чије милости": "von jemandes Gnade 
leben", а код живети од милостиње: "von Almosen leben". 
Дакле, илузорно је било говорити о "слепачком милјеу", 
о томе да је "херој" "приказан у просијачким ритама", и 
"мислени читалац" – за каквог се издаје Г. од Билића – 
мора увидети да нам овде није ни мало потребан "умет-
нички крејон г. Уроша Предића" – част и поштовање да-
ровитом уметнику! – па да створимо слику националног 
хероја који оставља удобан живот на Цетињу само 
зато што не пристаје да служи аустрофилској политици 
владаревој и који је "почео да напада лажни патриоти-
зам", како одмах за овим местом, на стр. 185 и стоји. Ко-
стић се доиста "потуцао", "мољакао за зајам" из нужде, 
али за "зајам" а не за "милостињу". И кад сам написао да 
је Костић "живео од милости пријатеља и установа за 
које би што урадио", ја сам толико био далеко од тога да 
то назовем "милостињом", као што је Г. од Билића дале-
ко био од тога да правилно разуме мој чланак.

На страни 188 одиста стоји да се "Костић усудио да 
дâ невероватно оштру критику о најпопуларнијем срп-
ском песнику", али пре тога стоји (а то изгледа Г. од 
Билића није видео или није разумео!): "У тренутку кад 
би се очекивала похвала и песника мање важног…" Прво, 
смисао тога места није порицање вредности Костићеве 
оцене Змаја песника, него везивање те "објективне" оцене 
за један нарочити тренутак када је Змај славио јубилеј, 
и када је заиста ваљало "усудити се" па је рећи. Према 
томе, није "заиста смешно" рећи "за Лазу, тога темељитог 
зналца старе римске и грчке културе, руске, немачке, ен-
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глеске, француске и талијанске књижевности" – ови пода-
ци би били драгоцени кад би били "темељити"! – да се 
"усудио"; "много је већа смелост да Г. од Билића о овом 
месту говори, и то да овако говори, као што говори", не 
потрудивши се да разуме шта се њиме хтело рећи! – "Су-
штину" написа Г. од Билића, наиме "да се са Лазом у 
стварну полемику нико није упустио, и да се критика сла-
же са Лазиним схватањем", – нико паметан неће ни поку-
шати да побија, јер то у овом случају није потребно. 
Упућујем Господина од Билића да поново прочита мој чла-
нак у "Гласу Народа" од претпрошле суботе па ће тамо 
видети, – ако само хоће да види – зашто о вредности 
књиге о Змају није говорено у чланку у "Летопису". Једна 
је чињеница необорива. Била као критика тачна или не, 
оцена коју је дао Костић о Змају била је "оштра", шта 
више "жустра", а несрећа је била што је као таква дата 
баш у једном незгодном тренутку за њу. – Костић је, уо-
сталом, умео много боље да се брани него што га брани 
Г. од Билића. Нека Г. од Билића још једном прочита – али 
пажљиво! – стране 188–191 у моме чланку у "Летопису" 
па ће се и сâм уверити у то. Јер тамо се настојало да се 
изнесу разлози обе противничке стране. Праведније се 
сигурно није могло него што је учињено.

Г. од Билића има замерака чија се празнина могла 
увидети још после мог прошлог чланка у "Гласу Народа". 
Тако је очигледно да у моме чланку није Змај слављен 
"погрдама на Лазу… у немилом тону", и да се "у ове чуд-
не дане" "на дивнога Лазу" није подигла "кука и мотика" 
– наравно Г. од Билића није ни мислио да се његов напис 
може окренути и против њега самога! – Што се осталога 
тиче, нема се много шта побијати, јер претставља низ 
личних убеђења Г. од Билића. Тако онда кад узвикује: 
"Где је Лазин грех?" и сâм додаје: "Тога нема, тога су по-
литичке струје створиле". Још више је лично мишљење 
Г. од Билића: да се данас све па чак и поезија са тога 
(политичког) гледишта просуђује (?!). Најзад, лично је 
убеђење Г. од Билића – не знам само колико искрено – да 
у то блажено време странке нису биле како их ми схва-
тамо: "Нити је Лаза био клерикал, нити Змај радикал у 
данашњем политичком смислу. Они су били велики пес-
ници и још већи Срби и само Срби". И одиста су били и 
"велики песници" и "велики Срби", али умели су се, вала, 
и почупати око политичких убеђења. Зна то, уосталом, и 
Г. од Билића, али је горње фразе написао само зато што 
лепо звуче, исто као што је, на крају првог свог чланка, у 
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силном, – нажалост опет личном ентузиазму, – кликнуо: 
"На небу наше поезије Лаза је уз Његуша…"

"Новији напис" који Г. од Билића "са много интере-
са" очекује од мене, на жалост, није ми могућно дати за 
овај број "Гласа Народа", али ћу га ускоро дати. – "Да Ла-
за Костић за живота није увек имао публике", то се по-
уздано зна. У младости прихваћен од свију, он је у дру-
гом делу свога живота био омиљен само код ужег дела 
својих читалаца. А кад неког писца чита само узани круг 
читалаца, не може се свакако за њега рећи да "има пу-
блике". – "Питање Костићеве објективности" у његовој 
књизи о Змају – није ствар која се може у две речи рашчи-
стити. Ово, као што видесмо, за нас у овом случају није 
од важности. О њему други пут.

Овде само једну исправку. У прошлом мом чланку 
у "Гласу Народа", уместо "предсмртну преписку" треба 
да стоји "предсмртне белешке". Да је по среди lapsus ca-
lami, види се већ и из идуће реченице: "Па за кога је он 
писао своје предсмртне белешке…"   Према томе, "депласи-
рано" пише Г. од Билића да моја замерка није оправдана. 
То у толико пре што тај, иначе одани песников пријатељ, 
није био ни због чега принуђен да споменуте белешке 
уништи. Више о овоме не желим да пишем на овоме ме-
сту.

Цењене Сомборце, Костићеве сувременике, сам са-
свим искрено позвао на "неку врсту сарадње", али то не 
толико ради себе, колико ради њихова бившег суграђани-
на. "У интересу је саме ствари" – светује Г. од Билића – 
да сараднике "потражим са више такта од садашњег". 
Човек који се брани од напада, а уверен је да је у праву, 
нема времена да води у свему рачуна о такту. Мислим 
ипак да у моме напису није било за Сомборце ничег не-
тактичног. Нека ми опросте драги читаоци ако је нешто 
од онога што је било упућено Господину од Билића из-
гледало као да је упућено и њима.

На крају, и "ја бих веома сретан био" кад би Г. од 
Билића "нашу ову полемику завршеном сматрао" и драге 
воље пристајем "нека нам суде наши читаоци". Само, Г. 
од Билића би морао најпре да увиди – а крајње је време 
за то! – да се на Костића, "у ове чудне дане", ни са које 
стране није "дигла кука и мотика".

Живомир Младеновић
Глас народа, бр. 9. и 10, 3. и 10. март 1934.
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ЈОШ УВЕК КУКА И МОТИКА

Уздао сам се да ћу полемику са г. Живомиром Мла-
деновићем да завршим са прошлим мојим одговором. Уз-
дао сам се, јер нисам рачунао на неке сасвим нове и нео-
чекиване моменте. Ну бићу по могућности у свему кра-
так, да нам г. уредник не би одрекао гостопримство, јер 
увиђам, да недељни лист са четири стране није за овако 
опсежне полемике.

Мило ми је да могу констатовати, да смо се г. Мла-
деновић и ја у неким питањима ипак сложили. Г. Младе-
новић дакле ипак концедира, да се са Лазом Костићем у 
питању Змајеве поезије није нико упустио у стварну по-
лемику. Критика се слаже са Лазиним схватањем, према 
чему се мора признати, да је Лаза у својој студији о Змају 
објективан био.

Па кад је Лаза објективан био, заслужио је, да се и 
о њему објективно говори. Све инкриминиране дедукције 
г. Младеновића никако не показују међутим на неку до-
бронамерну објективност. Он је наиме у Летопису (књига 
338/107) све своје приговорене изразе могао са мало до-
бре воље и објективности ублажити, знатно ублажити. 
Примера ради навешћу само толико, да је често понавља-
ну реч "завист" свугде могао заменити са речима "Лазина 
песничка суревњивост", јер г. Младеновић каже, он је у 
том смислу говорио. Ово би тим више оправдано било, 
што се г. Младеновић сад већ брани са хипотезама, који-
ма је са много неповерења пришао, јер је Лазину завист 
само претпостављао.

Г. Младеновић видим много се буни против тога, 
да сам ја о начину његова писања рекао да је одвратан. 
Па хајде да образложим тај мој израз, и то са правничког 
стајалишта. Узмимо један редак из Летописа са стране 
184. Г. Младеновић тамо за Лазу каже, "потуцао се, моља-
као за зајам и живео од милости пријатеља". То су три 
клевете, а има их још која са небројено увреда. Г. Младе-
новић дабоме зна да Лаза није у животу, зна дакле, да га 
неће тужити, а валда да је у животу, у његовој познатој 
бономији не би га ни тужио. Ал да Лаза има брачног дру-
га, родитеља, деце, браће или сестара, од којих би макар 
и један овлаштен био да инкриминиране изразе утужи, 
ја уверавам г. Младеновића, нема тога југословенскога 
суда, који га за ове клевете и увреде не би осудио. Г. Мла-
деновић није правник, па ће му ово неки пријатељ прав-
ник већ протумачити. Олакшица би му била његова мла-
дост, а знатна отежица би му била, да је овако о једном 
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покојнику писао, а нарочито да је овако о Лази Костићу 
писао. Ето зато сам ја у моме првом напису рекао, да се 
овако не би смело писати ни о неком пок. Кости Лазићу а 
камоли о песнику Лази Костићу. Па кад је г. Младеновић 
ипак могао без ичијег приговора да некажњено о Лази 
овако пише, онда он треба и да разуме мој револт, који 
ми је у перо диктирао реч "одвратно".

Поводом да је г. Младеновић тврдио, да Лаза није 
увек имао читалачке публике и да за њега нико није ма-
рио па му није ни на памет падало, да своје песме прику-
пи и изда (стр. 183), ја сам запитао г. Младеновића, кад је 
то било, кад Лаза није имао публике. На то г. Младеновић 
вели, "то се поуздано зна, да није имао публике и да је у 
другом делу свога живота био омиљен само код ужега 
дела својих читалаца". Каже "поуздано се зна". То није 
одговор, а још мање "документован" одговор драги мла-
дићу. То је лук и вода. Све вам то као и свака ваша из не-
основане хипотезе произвољно изведена дедукција врло 
шантуца, па шеврдате са "поуздано се зна". Рећи ћу вам 
ево, шта се сад зна поуздано. Сад се ето сасвим поуздано 
зна, да ви драги младићу не знате, да је Лаза своје песме 
ипак прикупио и издао. Него да их је издао. А кад? Издао 
их је године 1909, дакле после злосретне Змајеве педесе-
тогодишњице, што такође против вас говори. А шта ми-
слите, у чијем издању су изашле? Risum teneatis amici, у 
издању баш саме Матице српске. И то још у каквом изда-
њу, у како потпуно лепој техничкој опреми. Погледајте 
га у некој београдској библиотеци. Па зар да Лаза макар 
само по некад није имао читалачке публике, зар би Мати-
ца издала његове песме? и то после Змајеве прославе. Ве-
лите да сам кратковид. Е сад ми реците драги младићу, 
ко је више кратковид, ви или ја? Од вас г. Младеновићу, 
који са мном са "лаиком" ex cathedra овако снисходљиво 
са ироничним осмејком говорите, од вас, који о себи твр-
ди, да сте Лазину поезију учинили предметом своје наро-
чите студије, од вас, који се хвастате, да само докумен-
товано говорите, од вас је ово грдна омашка била. Ваша 
младићска површност завела је ето у блудњу ваше рецен-
зенте у Матици и тако је ушла у Летопис једна омашка, 
поразна и за вас, и за ваше рецензенте. Та вам се површ-
ност не може опростити. Најмање вам је могу опростити 
баш ваши рецензенти. Ви хоћете да говорите и оцените 
песника, а не познајете му последње издање његових пе-
сама! И ваши рецензенти не примете то! Понављам ево, 
ваш напис овако неочешљан, а делом ето и погрешан не 
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би смео био ући у Летопис а да га нисте из темеља прера-
дили били.

Поводом да сам тврдио, да је Лаза био темељити 
зналац грчке и римске културе и књижевности толиких 
народа, г. Младеновић је посумњао у темељитости ових 
мојих података. Па драги пријатељу, ако вас већ сама Ла-
зина студија о Змају није могла о многостраности Лазиној 
довољно уверити, ево ћу се позивати на нашег професора 
на г. Слободана Јовановића. Г. Јовановић о Лази пише: 
"Костић је у своје време био наш најобразованији књи-
жевник. Знао је грчки, латински, немачки, мађарски, фран-
цуски, енглески, руски; преводио је Омира и Шекспира са 
оригинала. Имао је широко опште образовање; интересо-
вао се за лингвистику и фолклор, за естетске проблеме, 
за дарвинизам, за индијску књижевност. Обраћао је много 
пажње на српски језик, … располагао је обиљем израза и 
напабирчио је из разних наших покрајина један језик ша-
рен, занимљив, оригиналан". (Слободан Јовановић: Из на-
ше историје и књижевности – Српска књижевна задруга 
– Коло XXXIV, број 229 страна 133 – Први пут објављено 
године 1920 у Новој Европи). Па кад се један Слободан 
Јовановић овако мисли о Лази, онда нам се ето један мла-
дић који са једном ногом још у школској скамији стоји, 
обре на нашем парнасу и баш ту у Летопису Матице срп-
ске силом хоће да нас увери, да је "Костић и пре појаве 
књиге о Змају био потцењиван. После ове жустре оцене 
о песнику (Змају) који је био љубимац целога народа, о 
њему (о Лази) се почело писати без икаквих обзира. Нај-
пре је нападана сама ова расправа (?), а затим се почео 
ниподаштавати целокупан његов књижевни рад". (Стр. 
193 Летописа). Зар овако говори објективан човек? а без 
да нам каже, ко, кад и где је потцењивао и ниподаштавао 
Лазу Костића као песника и књижевника. Зар ми да смо 
у заблуди? Зар овакав начин писања да није кука и моти-
ка?

Г. Младеновић се служи чак и немачким речником, 
да би нас уверио, шта је разлика између милости и мило-
стиње. Признајем два су то појма. Само знате сувише су 
наблизу. Онако што се каже, кућа до куће. Јер човек који 
из милости својих пријатеља живи, тај милостињу прима 
од тих својих пријатеља.

У ствари спаљених Лазиних списа г. Младеновић 
каже, да је уместо "предсмртне преписке" требало да 
стоји "предсмртне белешке". Тако је каже он то мислио, 
ово је дакле само lapsus calami. Лепо. Тако ће и бити, 
биће да је ово заиста lapsus calami. Не знамо само, колико 
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је овај исправак гануо оног Лазиног "фаталног" пријате-
ља, а још мање знамо, у коју врсту lapsusa да уврстимо 
ми Сомборци оне "сићушне малограђанске појмове" и оне 
"сићушне мозгове", о којима је г. Младеновић говорио. 
Са овом деликатесом једва да је баш само мени учинио 
част, а не и осталим сад већ "цењеним" Сомборцима, јер 
није у једнини већ у множини говорио. А да ова делика-
теса није lapsus calami, то не тврди дабоме ни сâм г. Мла-
деновић, већ само вели, да "у том нема ничег нетактич-
ног". Може бити, ну нема само по вашем укусу г. Младе-
новићу, ал по нашем схватању друштвене пристојности 
боме има. Треба ли у интересу саме ствари сарадње, 
Сомборци ће свакако сарађивати, ну мислим само са те-
мељитијим и позванијим књижевником. У једном ми-
слим може г. Младеновић сасвим сигуран бити. Очекива-
ни сомборски сарадници му неће развалити врата.

Уздам се и овајпут, да смо полемику завршили.

Никац од Билића 
Глас народа, бр. 11, 17. март 1934.

ЈОШ УВЕК У ЗАБЛУДИ

– Одговор Г. Никцу од Билића –

Г. Никац од Билића не може да се "узда да смо по-
лемику завршили" све дотле док својим чланцима ставља 
фирме "Кука и мотика" и "Још увек кука и мотика". "Уз-
дао сам се" – да и ја тако кажем – да ће он најзад хтети 
да разуме моје написе, но видим да он то никада неће 
учинити. Да се он задовољава само тиме да понавља за-
мерке чију сам апсурдност показао у ранијим својим од-
говорима, не бих имао шта више да му одговарам. Али 
он иде даље у кривом разумевању и неверном претстав-
љању мога чланка у "Летопису", и на то му се мора одго-
ворити. Што се мене тиче, увек сам спреман да признам 
своју погрешку кад она постоји и да послушам савете 
старијег и паметнијег човека, али не трпим, и нећу то ни-
када дозволити, да ми соле памет људи који се књижевно-
шћу баве тек из дилетантизма. Надам се да ће ме читаоци 
"Гласа Народа" разумети. Не бих се на наивна закерања 
Г. од Билића ни освртао да ми није стало до тога да цење-
ни читаоци не добију, кривим претстављањем од његове 
стране, погрешну претставу о моме раду.
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Вара се Г. од Билића: ни на једном се месту нисам 
сложио с њиме. У прошлом свом одговору сам рекао да 
"рецензент нигде није имао права" и то сам доказао. – За 
питање о објективности Костићеве студије о Змају, нека 
Г. од Билића још једном прочита моје досадашње одгово-
ре. – После свега што му је до сада одговорено, бесми-
слено је било писати о "инкриминираним дедукцијама". 
Г. од Билића је сада свој став према моме чланку почео 
да објашњава "са правничког стајалишта". Ја сам, вели 
он, начинио Костићу "три клевете" и "небројено увреда". 
Костић ме, "у његовој познатој бономији не би… тужио", 
али кад би од његове родбине "један овлаштен био да ин-
криминиране изразе утужи", – Г. од Билића ме уверава 
да "нема тога југословенског суда" који ме "за ове клевете 
и увреде не би осудио". Он триумфално истиче како ја 
нисам правник, и упућује ме на на неког пријатеља који 
ће ми то "протумачити". Књижевна трагедија Г. од Били-
ћа и лежи у томе што покушава да у књижевност унесе 
"правничко стајалиште". Надам се да ми ни у будуће не-
ће бити потребно да, при писању о књижевним стварима, 
преврћем кривични законик.

У прошлом одговору сам рекао да се поуздано зна 
да Костић за живота није увек имао публике. И то није 
"лук и вода", нити "из неосноване хипотезе произвољно 
изведена дедукција" која "врло шантуца", нити сам при 
томе "шеврдао". Ево како много чињеница говори у при-
лог том мом тврђењу. – Кад му је 1889, анонимно послана, 
"Гордана" у Матици наишла на неповољан пријем, "Лаза 
се обраћао на све стране и молио упливне људе не би ли 
успео њиховом протекцијом да се "Гордана" представља 
гдегод на позорници да докаже матичарима да немају 
право" (Др. Радивој Симоновић: Говор о Лази Костићу, 
"Глас Народа", год. III, бр. 8) – "Његова дела никад нису 
штампана у много хиљада примерака које је народ раз-
грабио" (Др. Симоновић, "Глас народа", год III, бр. 15). – 
Уочи Туцин-дана 1901, пише Костић Др. Светиславу Сте-
фановићу: "Ја ћу, ако Бог да, одмах после Божића разасла-
ти позив на претплату на моју књигу "О Ј. Јовановићу 
Змају"… Међутим, као да ни 12 V идуће године није било 
ништа, јер он пита пријатеља поводом претплате "Збиља: 
Купи ли когод где по Србији! Има ли томе трага у Кру-
шевцу?" – и додаје: "Ако не намирим трошак, нећу штам-
пати оног додатка". (Летопис Матице Српске, год. V, књ. 
329, Св. Стефановић: "Из писама Лазе Костића"). Зар није 
поуздано да Костић није имао публике, кад знамо да до-
датак књизи о Змају није штампан.
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Да је имао публике, Костић, у књизи о Змају, не би 
писао о разлици "између тренутног ука светине и веч-
ног, исконског заноса", нити би додавао: "То је оно што и 
ја тек од скора почињем разумевати". Да су се његове 
књиге тражиле, он не би онако огорчено писао "о нашим 
народним, просветним и књижевним приликама, управо 
неприликама", а затим истицао: "Мени је стало да пока-
жем каква је језгра, не у целога народа, ту има свакојаке 
грађе, него у већини оне писмене и надриписмене гомиле 
на коју је спала књижевност". Разлог што се више нико 
не интересује за књиге, он налази у "снобизму, разметљи-
вости и фарисејству света" и вели да "има тога гдегод на-
род опада", а затим о себи: "Ја сам ту гомилу утворицу 
давно уочио, ал' сад сам је укебао… Па зар да јој опро-
стим? Зар да је не прикујем ту где сам је затекао… свима 
потоњим покољењима на неуглед?" Он затим говори о 
некадашњој много бољој прођи књиге и вели: "Има ли 
силе на свету што би данас могла натерати каквог Рипла 
Каролуса да купи какву српску књигу…" Костић мисли 
да овоме није узрок презасићеност књигом, него "наша 
узетост прелази час у неосетљивост према правим врли-
нама… час опет… у преосетљивост према разметљивим 
и наметљивим фразама…" – Да је имао публике, Костић 
не би писао (16 II 1902) Стефановићу: "Можда је, у оста-
лом, боље да Ви у почетку свог књижевног рада наиђете 
на толике незгоде… Погледајте на мене". И онда истиче 
како су га некада ценили, а сада га омаловажавају. – Да 
је био задовољан публиком, он сигурно не би писао, ис-
том пријатељу (крајем новембра, 1902): "Мени би мило 
било, кад бих Вас могао отерати са Парнаса", а затим (ис-
те године): "Да Ви знате што ја знам, да Ви знате што ја 
патим, Ви би сте се ратосиљали и оне висине парнаске… 
Мени би милије било видети Вас и знати Вас сретна чо-
века, него гладног и признатог српског песника". Нека Г. 
од Билића, после овога, размисли да ли овакве чињенице 
говоре у прилог томе да је Костић "имао публике", у сми-
слу у коме цео свет употребљава тај израз?

После тобожње погрешке у којој ме је ухватио, Г. 
од Билића пита: "Е сад ми реците, драги младићу, ко је 
више кратковид, ви или ја?" Кад ме пита да му одговорим: 
– он је кратковид, и то неизлечиво кратковид! И "ево шта 
се сад поуздано зна". Поуздано се зна да Г. од Билића није 
разумео место коме замера! Није мени било потребно да 
у свом огледу у "Летопису" изнесем све што знам, па чак 
и оно што са предметом нема никакве везе – као што то 
ради Г. од Билића у оваквим замерањима. Имам ја код 
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своје куће збирку Костићевих песама коју је издала Ма-
тица 1909. Не треба ми, дакле, да је тражим "у некој бео-
градској библиотеци", јер сам баш на основу ове збирке 
"Лазину поезију учинио предметом своје нарочите сту-
дије" – али је потребно да Г. од Билића – који се "хваста" 
да је нашао у моме чланку "грдну омашку", и да је открио 
како је "моја младићска површност завела у блудњу моје 
рецензенте у Матици", да је, дакле, нашао "омашку, по-
разну и за мене, и за моје рецензенте" – потребно је да-
кле, да Г. од Билића, ако хоће да "говори и оцени" један 
књижевни оглед, не пише овако "неочешљане" и "погреш-
не" замерке.

"Змај је у то доба био прикупио и издао све своје 
песме"… Костићу, међутим, "није ни на памет падало" да 
све своје песме прикупи и изда. Тако сам написао. Знао 
сам при томе добро да је Костић велики део својих пе-
сама издао 1873 и 1874, као и то да му је Матица издала 
све песме 1909, али у моме огледу је била реч о раздобљу 
од 1891–1899, о раздобљу које је – рачунајући од почетне 
1891 – од првих издања далеко за 17, а од Матичина из-
дања за 10 година. Кад један песник не прештампава на-
ново своје раније песме за 27 (и словима: двадесет и се-
дам) година, онда се не може рећи да је он "имао публи-
ке". А Змај – не узимам у обзир ранија издања – издаје 
"Све дојакошње песме" – 1871, "Певанију" – 1882, "Ђулиће 
увеоке" –1883, "Другу Певанију", у две књиге – 1895–
1896, ново издање "Ђулића" и "Ђулића Увелака" – 1899! 
Дакле, јасно је да Костићу, у доба о коме је била реч, није 
ни на памет падало да све своје песме прикупи и поново 
изда. Да се за то осећала потреба, он би поуздано учи-
нио.

Тек у писму Стефановићу, од 20 III 1904, Костић 
пише: "Браћа Поповићи хоће да издаду моја "целокупна 
дела", веле да се много ишту. Али – да им ја "предујмим" 
новаца. Можете мислити како сам одушевљено – оћутао". 
После две године, 23 III 1907, он пише пријатељу: "Купим 
"disjecta membra" за друго издање мојих песама. Мој 
издавач коме сам јавио да сам готов и да му носим руко-
пис у Земун… до сада ми ни речи не поручује". А 9 V ис-
те године, јавља: Од издања мојих песама нема ништа. 
Мој се Кон… покајао, или се препао од Богданчета, па се 
чини луд, као да ја њему нудим рукопис и иштем толико 
и толико. Хвала Богу. Нека остане нешто и после ме-
не…"

Матица је издала Костићеве песме, али то није учи-
нила зато што је Костић увек имао читалачке публике, 
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већ за песников јубилеј. А и ту је било натезања, и Костић 
не пише узалуд Милану Савићу (16 XI 1907): "Ниподашта-
вање Књижевног одбора за моју поезију сасвим је разум-
љиво… тој дами има већ 50 година, па ко врага да још 
држи ока на њу", а Стефановићу пише поводом свог јуби-
леја: "Мици (читај: Милану Савићу) сам писао, ако се не 
узда у једнодушни бар quasi-пристанак, да не потеже 
више то". Пријатеља, исто тако моли, да ни он не спомиње 
више то у бечкој "Зори". "Ако не видите праве воље, оста-
вите сасвим. У доба кад сваки берберин слави јубилеј, 
мени је милије остати неспоменут". 23 XI 1907, пише он 
опет Стефановићу: да му Милан Савић "јавља… да се 
Матица неће примити издавања мојих песама јер нема 
новаца" и да је тај изговор "неким одборницима добро 
дошао". "На то сам му поручио, наставља Костић, да то 
питање не потеже више у одбору". И тек 16 V 1908, пише 
Костић Стефановићу: "Сад морам још једном прегледати 
збирку својих песама за Матицу".

Све ово довде изнесено јасно говори да Костићу, у 
доба између 1891 и 1899, није падало напамет да све своје 
песме прикупи и наново изда. Мени, у своме огледу у 
"Летопису", нигде није било потребно да се осврћем на 
збирку издану 1909, јер она није имала никакве везе са 
питањем о односима између Змаја и Костића. Кад ствари 
стоје тако, нека се Г. од Билића не чуди што му се одгова-
ра као "лаику", јер он друго није ни заслужио.

Г. Слободан Јовановић је истина рекао да је Костић 
био наш "најобразованији књижевник", али је ограничио 
тај израз оном речи "у своје време". Рекао је, затим, да је 
он знао толике језике, и да је и иначе имао сваковрсног 
знања. И сâм сам приметио да је Костић познавао велике 
писце светске књижевности. Само то ипак не дозвољава 
да се за Костића рече да је он у томе био "темељити зна-
лац", јер он је до тих знања долазио често несистематски, 
узгредним читањем. То се, уосталом, види и по томе на 
који се начин он служио тим знањем у својим чланцима 
и у научним расправама. Ту се он често упушта у наивна 
полемисања са великим страним писцима, наравно, на 
своју штету. Уосталом, сам Г. Слободан Јовановић, који 
допушта да је Костић имао "сваковремена" знања, вели 
да је то знање "распарчано, неповезано". Да оставимо ос-
тале језике које је знао перфектно, или тек толико да се 
могао речником служити, Костићево знање енглеског је-
зика није било најсјајније. Г. Богдан Поповић, на пример, 
нашао је да је Костић слабо знао енглески. При преводу 
Шекспира, он се стога "добро помагао немачким прево-
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дом" (Б. Поповић: "Шекспир и Лаза Костић", С. К. Г., књ. 
XVIII, св. I, стр. 39 и даље). При превођењу "Ромеа и Ју-
лије", Костић је за поједина места тражио савета од при-
јатеља Стефановића, јер "четир ока више виде" (писмо 
од 16 X 1905). – Нека Г. од Билића опет размисли о томе 
да ли је Костић могао у свим оним предметима бити "те-
мељити зналац" – разуме се у смислу у коме се овај израз 
употребљава. Моја примедба се и тицала једино епитета 
"темељити".

Иако сам "један младић, који са једном ногом још у 
школској скамији стоји" – а немам част да сам "на прагу 
седамдесете" – кад сам се "обрео на нашем парнасу и 
баш ту у Летопису Матице Српске" – нисам силом увера-
вао "да је Костић и пре појаве књиге о Змају био потцењи-
ван". У 42 и 43 броју "Виенца" за 1872, Др. Фрања Марко-
вић је написао доста неповољну оцену о "Максиму Црно-
јевићу". – 7 октобра, 1886, пише Костић Антонију Хаџи-
ћу, између осталог, и ово: "Затечем 107 број Нашег доба, 
где Јаша Игњатовић и Стеван Павловић грде мене и мога 
Перу као Влах с коца. Од вас нико ни мукајет!" (Др. Ми-
лан Савић: "Лаза Костић", прештампано из Л. М. С., стр. 
84). – Године 1889, у 160 књ. "Летописа", написао је Ми-
лан Савић неповољну оцену о "Гордани". – Љубомир Не-
дић, у чланку "Лаза Костић" ("Из новије српске лирике", 
Београд, 1893, стр. 127–162), тврди да "Лаза Костић није 
певао ништа ново… Али, певајући оно што и остали 
свет… он пева осим свију других песника… Он је хтео 
да утврди публику у заблуди да верује да је он велики и 
генијални песник… Мистификује своје читаоце и сипа 
им песак у очи… Зна да је лаковерна српска публика 
готова да његову пустоћу и одулареност узме као изливе 
генијалне песничке природе". Он је, вели даље Недић, 
"подражавао Шекспиру у ономе што је у њега најмање за 
подражавање". Из овога је јасно да је Костић и пре појаве 
књиге о Змају био потцењиван. И "објективан човек" мо-
же увек да говори оно што је истина. Г. од Билића тражи 
да му се објасни "ко, кад и где је потцењивао Лазу Кости-
ћа као песника и књижевника" – и зато што му није пово-
дом тих питања изнесено и оно што је архи познато, те о 
њему није имало смисла ни писати, вели: "Зар ми да смо 
у заблуди? Зар овакав начин писања да није кука и моти-
ка?" На његову жалост, Г. од Билића је одиста у заблуди, 
не разуме ствари којих се латио, и доцкан је за њега да 
их разуме! А ако се чији начин писања може назвати "ку-
ком и мотиком" – то ће свакако бити његов.
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Господину од Билића боде очи то што сам написао 
да се о Костићу "почело писати без икаквих обзира", да 
је најпре нападана сама књига о Змају, а да се затим по-
чео "ниподаштавати целокупан његов књижевни рад", и 
буни се што сам то рекао "без да" о томе опширно пишем. 
– Г. од Билића добро види – можда превише доцкан – да 
свако моје тврђење претставља извод из обилатог и поуз-
даног материјала. Ако му се то не досади, он може заке-
рати свакој ситници у моме чланку и за сваку ћу му дати 
колико год хоће доказа. Што се тиме моја полемика про-
дужава, није моја кривица, јер ја само одговарам, и одго-
ворићу на сваки овакав напад. – Колико је нападнута 
књига о Змају, може се видети већ и из Костићевих писа-
ма. У недатованом писму Стефановићу (свакако из 1902), 
он моли пријатеља да се распита да ли се његова "напаст 
са Змајовом и Заставом" не би могла "на београдском 
скупу српских новинара" "са начелне стране расправити". 
Он додаје: "Сме ли се тако напасти на кога ради још не-
штампане књиге, макар иначе било разлога, а камоли кад 
је основа сасвим лажна". Препоручујући Стефановићу 
шта да изнесе у приказу књиге о Змају, он му саветује да 
напомене "да ће се на другом месту говорити о фатуму 
тог либела, наиме о оној скандалозној кампањи у "Заста-
ви" и о прекорном понашању готово свију српских листо-
ва према мени". – Из Сомбора (22 II 1904) пише он опет 
Стефановићу, поводом напада на књигу о Змају: "Имате 
права да не вреди одговарати сваком шмокљану". – Што 
се тиче потцењивања Костићева целокупног рада после 
појаве књиге о Змају и безобзирног нападања на њега, то 
је толико познато да ћу се задовољити само са неколико 
факата. – У "Бранкову Колу" (1903, бр. 20) Г. Слободан 
Јовановић пише о Костићу: "У свима његовим комадима 
радња се заплеће као у водвиљу, имајући за полазну тач-
ку један неспоразум". – Неповољан суд о "Гордани" 
штампао је Г. Богдан Поповић у "Делу" (св. 21 и 22). – У 
споменутом чланку "Шекспир и Лаза Костић", Г. Богдан 
Поповић вели да му је Костић одговорио "неозбиљно и 
простачким тоном" те губи право на обзир. Поводом овог 
чланка пише Костић Стефановићу (25 I 1907): "А јесте ли 
видели како сам погинуо од Богданчета. Још летос ми 
рече Шевченко, да ћу бити брзо сатрвен у млево… Ево 
сад се збива. Хвала Богу!" – У књижевној студији "Омла-
дина и њена књижевност", Скерлић је дао врло оштру 
оцену о целој књижевној појави Костићевој. – Ако ни сви 
ови подаци не могу да убеде Г. од Билића о томе да су 
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тврђења у моме огледу тачна, нека тражи, и даћу му их 
још.

Костић је живео од милости својих пријатеља, али 
није од њих примао милостињу, већ једино новац у зајам, 
поруџбине за поједине књижевне послове, некад и прија-
тељско уточиште. Кад је неко у милости извесне високе 
личности, он не прима од ње милостињу. Г. од Билића то 
зна, али неће да разуме.

Сваки овакав лаички и неоснован напад, као и слу-
чај са Костићевим предсмртним белешкама, даје повода 
да се говори о "сићушним малограђанским појмовима" и 
о "сићушним мозговима". "Са овом деликатесом" су по-
чашћени само они који криво разумеју личност једног 
писца, и то никако није уопштено на све Сомборце, јер у 
поруци Сомборцима нема о томе речи. Ако у томе Г. од 
Билића, по своме схватању "друштвене пристојности", 
налази нечег нетактичног, треба да се сети да је он био 
тај који је непристојно напао, и ако је био у правом сми-
слу непозван и недорастао послу кога се подухватио. 
Што се тиче моје "темељитости", Г. од Билића се о њој 
могао уверити по мојим досадашњим одговорима, а кад 
је реч о позваности, ту је он већ дао своју исповест рекав-
ши Г. Милутиновићу и мени: "Ја нисам књижевник као 
ви, ја немам никаквих књижевничких аспирација." – До-
садашњим одзивом Сомбораца ја сам потпуно задово-
љан.*

Живомир Младеновић
Глас народа, бр. 12 и 13, 24. и 31. март 1934.

* У делу који је изашао у прошлом броју, на 3 страни, у 
III ступцу, у 21 реду озго, место "за 10 година", треба да стоји 
"за 18 година"; у 22 реду, место "за 27" – "за 35"; у 23 реду, 
место "двадесет и седам" – "тридесет и пет".

ЈОШ УВЕК КУКА И МОТИКА

Да, још увек кука и мотика. У мене је много добре 
воље, да поверујем г. Живомиру Младеновићу да он Лазу 
Костића као човека и књижевника није недостојно напа-
дао, ну ето ма како да то хоћу, не може ми се, јер ме је и 
новији његов одговор у мом уверењу још више учврстио.

Молим вас г. Младеновићу, штета је жестити се и у 
тако подигнутом тону рећи, да ви не трпите и нећете 
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никад дозволити, да ја дилетант вама књижевнику солим 
памет. Чему та експлозија? Orlando furioso! То је став, у 
којем валда мислите да сте импозантан. Овако ћете моћи 
деци говорити са ваше будуће катедре у Параћину, ал 
молим вас, овде је то смешно. Кад би ви младићу имали 
књижевничку прошлост једнога Јована Скрелића, још 
бих разумео ову позу, ал овако на почетку почетка ваше 
књижевничке каријере треба да имате и мало стрпљења.

У ствари Лазине студије о Змају ето опет нове кон-
троверзије. За ову Лазину студију г. Живомир Младено-
вић у 6 броју Гласа Народа каже, да је најоригиналнија и 
најинтересантнија књига, написана на нашем језику. У 
овогодишњем 10 броју Гласа Народа о истој студији г. 
Живомир Младеновић пише: Нико паметан неће ни по-
кушати да побија, да се са Лазом нико није у стварну по-
лемику упустио и да се критика слаже са Лазиним схва-
тањем. И кад сам ја ово г. Живомиру Младеновићу хоно-
рисао и констатовао, да смо се бар у том сложили, он ево 
у свом задњем напису вели, да се ни на једном месту није 
са мном сложио. Е па сад шта ово треба да значи? Г. Жи-
вомир Младеновић или већ не зна, шта је тамо рекао, 
или не зна, шта сад говори. Каже, ја бих да му солим па-
мет. За то треба двоје. Треба соли и треба памети. Није 
ето доста, што у мене има соли. Ако и није баш из Атике, 
па има ли шта за посолити, добра је и војвођанска.

Г. Живомиру Младеновићу је слабост цитирање. 
Он је у Летопису поставио тезу, да Лаза није имао чита-
лачке публике, а у Гласу Народа тврди, да је то било по 
исправци кроз 35 (тридесет и пет) година. (Per maleur 
оригинални број 27 био је исписан и словима. Није дакле 
погрешка слагача. Слаб из математике, баш као и из књи-
жевности). За доказ ове своје тезе он цитира из Лазиних 
писама, приказујући пред безазленим читаоцима са тим 
цитатима Лазу као да ето он сам својим огорчењем при-
знаје, да он нема читалачке публике. Немојте се молим 
вас дати завести. Та времена, те тешке године, о којима 
је реч, ја бих назвао роком народне индоленције. За нас 
који знамо, да југословенска читалачка публика данас 
апсорбира дневно преко по милиона бројева дневних ли-
стова, небројено лепих дела наших књижевника, а у пре-
воду и многе стране писце, на пр. чак и преживелога Бал-
зака, а све то у прескупим издањима, за нас је скоро не-
вероватно, да су наши најбољи дневни листови, као За-
става, Браник, Србобран, Обзор итд. у тим временима је-
два премашили тиражу од хиљаду примерака. Исто та-
кве худе су среће и све књиге па и Змајеве књиге биле у 
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тим индолентним временима. Кад се дакле у тим време-
нима Лаза огорчен на ову индоленцију или како он каже, 
"на овај народни немар, на писмену и надриписмену го-
милу", тужио, да нам је народ и књижевност у опадању, 
њега није огорчило то, да он, Лаза, нема читалаца, већ да 
уопште нико нема читалаца. Да је то тако послужићу се 
истим извором, којим се и г. Живомир Младеновић по-
служио па ћу навести оно, што је он злонамерно прећутао. 
У тим истим несретним временима купила се претплата 
за I и II свеску Змајевих Снохватица. Цена им је била 
два динара односно две круне за обе свеске. Сва наша 
журналистика и с ове и с оне стране Саве, наша омлади-
на, даме, па и сама гђа Милица Томић-Милетић живо су 
се заузимали око ове претплате. А резултат? Скупљено 
је 53 словом педесет и три претплатника. Па кад ни један 
популарни Змај, љубимац целога народа, на врхунцу сво-
је славе, а са толиком асистенцијом није био кадар више 
од 53 претплатника стећи, како би баш у тим истим вре-
менима Лаза и смео да мисли на то, да своје песме прику-
пи и изда. Г. Живомир Младеновић каже, да су се Лазине 
књиге тражиле, он не би онако огорчено писао. Па ето не 
Лазине, чак ни Змајеве књиге се у тим индолентним вре-
менима нису тражиле, па зар да ми из тог закључимо, да 
Змај није имао публике. То ето и г. Живомир Младеновић 
признаје, то је било у оном индолентном року, за који се 
слободно може рећи, да није ни имао или да је једва имао 
читалачке публике. Прећутати оваку чињеницу, то је 
диктат радикалског менталитета, кад је реч о "клерикалу" 
Лази Костићу. Тога се менталитета ни један велики Јован 
Скерлић није кадар био отарасити, на пр. одбацивши рад 
нашег класичног приповедача Лазе Лазаревића само за-
то, што је у својој приповетци у Школској икони у непо-
вољној боји приказао сеоског учитеља радикала. То нам 
је већ у крви. Не волимо увек истину, па то нам је ето 
чак и у критици постала традиција. А сад не г. Живомира 
Младеновића већ наше драге и стрпљиве читаоце питам, 
је ли оправдан, је ли још увек оправдан досадашњи на-
слов ових мојих подлистака.

Г. Живомир Младеновић је млад човек, импулзиван, 
сангвиник па ме је задивио са његовим одговором у погле-
ду издања Лазиних песама од г. 1909. Он на моју оптужбу 
да за ово издање није ни знао, без икакве експлозије са-
свим равнодушно одговара, да је знао за то издање, да га 
и он сам код своје куће има, и да га у Летопису није спо-
менуо зато, што му није потребно било споменути га и 
што са предметом нема никакве везе. Та јели?! Никакове 
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везе! Ако вам је г. Младеновићу по неко "документовање" 
по мало шантуцало, ал ово вам баш храмље. Нека вам 
верује ко хоће ал ја не могу, јер да сте ви за то издање 
знали, ви на том месту у Летопису не би рекли "и њему 
(Лази) није ни на памет падало" да своје песме прикупи и 
изда, већ би казали "и њему све до г. 1909 није ни на па-
мет падало" итд. Ја сам очекивао да, кад већ тврдите да 
сте за то издање знали, ви ћете то ако не баш несумњиво 
доказати, а оно бар вероватним учинити, ал ви ни то ни-
сте учинили, а камоли "документовали".

Мишљење г. Слободана Јовановића о Лази, да нам 
је Лаза у своје време најобразованији књижевник био, г. 
Живомир Младеновић мисли да је на праву вредност 
снизио, ако каже, да је г. Јовановић са изразом "у своје 
време" ограничио вредност тога свога мишљења о Лази. 
Ово бескрајно ситничарење најбољи је доказ Младенови-
ћевог анимозитета према Лази. Па зар је г. Слободан Јо-
вановић требао ил могао рећи, да таквог зналца неће ни-
кад за сва времена бити, нити га је икад било. Требао је 
валда онако баш по Лази рећи

"То не роди више, ил не роди још"
па би г. Живомир Младеновић само онда ово мишљење 
без приговора примио. Ал и све остало, што је г. Живомир 
Младеновић у вези са овим рекао, све је сличне вредно-
сти, све је пуко ситничарство до скрајности. Или мисли 
ли валда г. Живомир Младеновић да је г. Слободан Јова-
новић овако рекао из самих обзира према њему? Он ето 
већ зна и немачки, па ко зна, неће ли од њега још неки 
наш Мецофанти постати.

Тенденциозна и необјективна критика, која није чи-
сто и само на науци основана, која са њоме мало или са-
мо привидно има заједничкога, која не служи књижевним 
већ политичким или другим неким прикривеним циље-
вима, само је паразит у свакој па и у нашој књижевно-
сти.

Већ на почетку наше полемике, а да бих отклонио 
сваку личну оштрицу и да бих тако нашу полемику ствар-
ном учинио, ја сам г. Живомира Младеновића успркос 
његовог већ у првом одговору садржаног оштрог напада 
на мене, као неког младог пријатеља уверавао о мојим сим-
патијама, које му ни данас не одричем. Ал у овом нисам 
успео. "Недостојан адвокат, комична појава, наиван, глу-
по уображење, бесмислица, неинтелигентна обрана" био 
је почетак, а већ наши драги читаоци ће се сећати, како 
је у сличном погрдном тону наставио. Моја је погрешка 
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била, да сам се овим чисто личним погрдама дао прово-
цирати и завести па да сам иронијом одговарао. Овај кон-
зеквентно неуљудни тон г. Живомира Младеновића довео 
ме је до уверења, да је све ово пофаљено било и да се по-
лемика не може овако наставити. Досадила ми је та ње-
гова конзеквенција. Па ако је г. Живомиру Младеновићу 
то било сврха, да ме на овај груби начин ућутка, онда му 
је то ето успело. То му је валда једини успех, са којим би 
се могао похвалити, ну обзиром на његова сретства, че-
ститати му се на том успеху једва може. Моја је одлука 
наиме, да на будуће написе не реагирам. Кажу, Наполеон 
је рекао, да се некоје победе само бежањем дају постићи. 
Макар ми се рекло да сам побегао са овог бојишта, ја ћу 
тако. Наши драги читаоци нека суде, на чијој је страни 
победа.

Никац од Билића
Глас народа, бр. 14, 7. април 1934.

НЕКОЛИКО НАПОМЕНА

Поводом "Кука и мотика" Г. Никца од Билића

Не налазим за потребно да победу, у полемици са 
Г. од Билића, постижем "бежањем" – као што је то он 
учинио. Овим једино хоћу да му то ставим до знања, – ни-
како да побијам његове аргументе, јер су они сви оповрг-
нути још у мојим ранијим одговорима.

Да Костић није недостојно нападнут, то је, после 
свега, сасвим јасно; може бити у праву и онај који нема 
"књижевничку прошлост једнога Јована Скерлића"; не 
треба ни много соли, нити особите памети да се у мојим 
чланцима разумеју места која се односе на Костићеву 
књигу о Змају; било је неозбиљно задржавати се на по-
грешци која је већ исправљена; да Костић није увек имао 
публике, коначно је доказано; у прошлом одговору је по-
казано зашто, у чланку у "Летопису", није било места 
спомињати збирку Костићевих песама од 1909 године; 
примедба о Костићевом "темељном" знању, објашњена 
је; не постоји разлог за писање о "тенденциозној и необ-
јективној критици" која служи "политичким" (?!) циље-
вима.

Верујем да је Господина од Билића утукло моје 
"ситничарство до крајности" и "конзеквенција" у мојим 
одговорима, – али ако се он најзад ућуткао, није то учи-
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нио због мог "неуљудног тона", већ што је увидео да се 
очигледни аргументи не могу побијати.

Господину уреднику "Гласа Народа" срдачно захва-
љујем на досадашњем гостопримству, а читаоцима – на 
поклоњеној пажњи.

Живомир Младеновић
Глас народа, бр. 15, 14. април 1934.
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ВРЕДНОВАЊА

драгољуб д. гајић

вредна књига из наше прошлости 

Радмила Гикић Петровић: ДНЕВНИК АНКЕ ОБРЕ-
НОВИЋ и ЛИКОВИ У ДНЕВНИКУ АНКЕ ОБРЕНОВИЋ; ДОО 
Дневник – новине и часописи, Нови Сад, 2007.

Дневник Анке Обреновић, синовице кнеза Милоша, 
појављује се у нашој књижевности са великим закашње-
њем. За штампу га је приредила вредна и плодна списате-
љица Радмила Гикић Петровић и штампала две књиге: у 
првој је Дневник Анке Обреновић, а у другој су многа 
врло занимљива објашњења прве књиге. Оваква издања 
су реткост и зато је књига драгоцен прилог нашој 
књижевно-сти и нашој историји.

Дневник шеснаестогодишње девојке Анке Обрено-
вић из непосредне близине кнезу Милошу и страним 
представницима сведочи и о њој и о приликама у Србији 
тог времена. Она сведочи о настојањима српских владају-
ћих кругова да образују своју децу и приближе се Евро-
пи, па како није било редовних школа, прво им обезбеђују 
учење страних језика. Анка записује да се обрадовала 
кад је сазнала да ће учити француски језик јер је немачки 
језик већ почела да учи. У Дневнику има више записа да 
је требало да иде на часове страних језика, али нема ни 
једне речи негодовања. Свесна је колико јој значи учење 
страних језика и не преза да забележи и да се подсмехне 
себи како је са француским конзулом причала више ру-
кама него речима. Забележиће да јој је жао што није ви-
ше знала немачки и поготово француски језик. Анка чита 
књиге које јој је неко (штета што не каже ко) препоручио, 
па ће записати да чита Коцебуа, омиљена писца тог доба. 
Како није имала редовно образовање, није чудо што нема 
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изграђена укуса. Она свира и на клавиру јер је то део об-
разовања девојке из властеоских кругова.

Дневник Анке Обреновић је значајно историјско 
штиво јер су у њему подаци за историју Србије за 1836, 
37. и 38. годину. Штета што нема више подробнијих пода-
така о личностима и догађајима тог доба, али то не чуди 
кад се зна да су њен отац и њен стриц били у завади и да 
је она млада и да јој нема места у разговорима старијих и 
конзула, осим на ручковима и вечерама. Велика је штета 
што у Дневнику нема више запажања о личностима јер је 
Анка Обреновић имала изванредан дар запажања и умела 
је да скроји врло занимљив опис у једној реченици.

Овај Дневник је занимљив и за нашу ненаписану 
историју стилистике. У њему је присутан жив народни 
језик, али се појављују речи из руског и славеносерпског 
језика. Особеност писања је у честој употреби односне 
реченице. Требало би испитати откуд у овом Дневнику 
речи просвештеније, посештеније и друге натрухе.

За социологију породице занимљива је њена испо-
ведна прича о положају у породици. Иако има само 16 
година, њој већ траже мужа. Њу нико не пита када ће и 
за кога ће се удати, а она ни не помишља да се успротиви 
и да брани своје право на свој избор. Она брине хоће ли 
усрећити родитеље. Кад је толико обесправљена девојка 
из највиших друштвених слојева и образованија, можемо 
да наслутимо колико је било обесправљених у другим 
породицама у Србији тог доба. Своје стрепње и патње 
поверава свом дневнику, па ће записивати да је била не-
расположена, тужна и усамљена и да је плакала.

Дневник дочарава Београд у доба јачања српске 
власти, присуства Турака и настојања европских сила да 
наметну своју вољу кнезу Милошу, па и људима око ње-
га. Врло су упечатљиве слике о Турцима који су ипак по 
страни од главних политичких и историјских збивања.

Велика је штета што је Анка писала дневник нешто 
више од годину дана. А имала је и умела је да запажа и 
да запише.

Необична је појава да се у српској књижевности уз 
овакве књиге из прошлости појави и друга књига о њи-
ма.

Друга књига Ликови у Дневнику Анке Обреновић све-
дочи о Радмили Гикић Петровић као врло студиозну по-
сленику који је проучио велики број књига о том времену 
у Србији. То је била основа за критичко издање. Ни један 
историјски податак, датум, година, место, личности и 
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догађаји нису промакли њеној пажњи. Тек кад се прочита 
друга књига, открива се каква је вредност, улога и значај 
Дневника Анке Обреновић. На више места Р. Гикић 
Петровић је указала на нетачности у литератури и испра-
вила погрешке на основу помно проучене грађе. Ако није 
могла да нађе тачан податак, указала је да је неко негде 
погрешио. То ће бити драгоцен путоказ будућим истра-
живачима.

Па ипак за другу књигу не бисмо могли да кажемо 
да је критичко издање јер у њој нема обухватне анализе 
речника, синтаксе падежа и синтаксе глаголских времена. 
Анка пише: поседу, оћеду, греши у употреби глаголског 
прилога садашњег и у другоме. Анка записује и речи ко-
јих данас нема у употреби. Запазио сам реч прсак јер сам 
је први пут прочитао, али не знам шта значи. Још су не-
колике старе речи у Дневнику којих данас нема у говору 
и писању и требало их је записати и објаснити. Занимљи-
во је да Анка Обреновић, сем у једном случају, доследно 
употребљава датив уз глаголе кретања. Уз све глаголе 
одрицања употребљава словенски генитив, што сведочи 
да је из краја који је сачувао најлепше особине нашег је-
зика. Да је једно поглавље посвећено језику и стилу 
Дневника, имали бисмо право да говоримо о критичком 
издању. Штета за овако занимљиву књигу.
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љубиша ђидић

"берба светлости" раше перића

Раша Перић: БЕРБА СВЕТЛОСТИ, изабране песме; На-
родна библиотека "Србољуб Митић", Мало Црниће, 2008.

Привилегија да песник направи избор из свог опуса 
двоструко је интересантна: ништа боље да то учини сам 
песник и ништа горе од тога.

Не бих се задржавао ни на једном од тих ставова 
јер је у првом, какав је наш случај, песник понудио виђе-
ње себе по својој аутохтоности, духовности, односно – 
свести о сопственом "ја", а у другом, којег овде нема, онај 
други, оно друго "ја" за Рашу Перића било би сигурно 
другачије. Аутор би, као читалац, видео исту аутохтоност, 
али – из другог сензибилитета. Видео би исувише вели-
ких непознаница о којима, како би рекао Шекспир, "ваше 
господство и не сања да их има", дакле – препознао би се 
на један сасвим другачији начин, артикулисан поетском 
свешћу о којој не морамо баш све знати иако смо твор-
ци.

Та моћ поезије да објашњава много шта необјашњи-
во величанствена је баш због те коначне необјашњиво-
сти.

У сваком случају, пред нама је један лирски слап из 
тридесетак песничких збирки и седамдесет година пес-
никовог живота, као сведочанство да српски песнички и 
духовни простор има Рашу Перића и да Раша Перић има 
место у њему.

У збиркама које смо запамтили као Азбучно перо и 
Добро јутро, јутро (2007) светлост као доминанта и 
елиптично сажимање ка себи по духу, по срцу, и од себе 
по жељи, по тежњи, јер је и тежња колико начин размиш-
љања, толико и облик егзистенције.
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Тако се онај први песнички крик из Молитве за 
парче неба (како се звало почетно певање Раше Перића 
из 1967) у златоруном замотуљку носи, и чује, као града-
ција исијавања божанске материје.

Књига изабраних песама једног песника заправо је 
његов поетски портрет исликан речима, у коме је најваж-
није да се препозна у слици. Све остало је дозвољено: и 
стил и начин материјализације, нанос боје, односно нове 
лексике са новим кованицама, неке нове, а старе златне 
љуспице… Кад се слика речима, материјализација је у 
оној духовности, и чулној истини, у коју се речи намам-
љују да служе отелотворењу лепоте, музике, осећању бо-
ла, али и среће, сили живота и неживота, суштаству би-
ћа, победи катарзичног уз моћ поезије.

Дакле, читањем избора из више од тридесетак књи-
га, које овде нису поређане таксативно, односно хроноло-
шки, већ су у новооформљеним тематским циклусима, 
мада донекле блиске хронолошком току, и ишчитавањем 
целог Перићевог песничког дела прати се једно аутентич-
но певање, колико у процесима који су се дешавали у 
српској поезији, толико и у зрењу једног особитог гласа и 
његовом истрајавању на српској песничкој мапи.

Раша Перић је расни лирик. У детињству своје пое-
зије био је један од оних српских "Орфеја" кога је из свог 
гнезда пустио Драгиша Витошевић, а дочекао Србољуб 
Митић. Они су, као духовни врачи, препознали жаруљу 
која обећава светлост.

Служећи се у песничком поступку сликама као им-
пресијама, Раша Перић је истанчавао свој лирски цртеж 
до мекоте мајстора колористичког акварела. У мотивима, 
ако се у поезији уопште може говорити о мотивима, то је 
љубав патријархална и хришћанска, то је родољубље са-
живљено са драматичним догађајима национа у времену 
и простору, што значи да улога савременог Филипа Виш-
њића, присутна у многима од нас, на свој начин дубоко 
додирује и Рашу Перића. У мотивима то је, још, и нешто 
светачко, девичанско, што је у духу овог песника, архе-
типског истражитеља, испосника и чистунца, човека бла-
ге душе и нарави, унутрашње доброте и саосећајности. 
И не треба понирати у поновна књижевно-стилска истра-
живања, у неке недосежне дубине овог творства да се све 
то види јер Перић је сву ту духовну гозбу, начином свога 
певања, изнео на видело, на површину, у прве додире 
чулне радозналости, такорећи на дохват руку, односно 
срца, односно поимања. Чак и кад му је та читљивост 
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била "домаћи задатак", он је своје певање и мишљење 
износио оним сензибилитетом којем није био потребан 
ни један "изам", ни лажне школе, које су га готово у пет 
деценија могле каналисати у неке покрете које смо од пе-
десетих година минулог века наовамо имали напретек. 
У случају Раше Перића побеђивало је чисто песничко чу-
ло јер оно је, кад је истинско, најмоћнији књижевни по-
крет сваком песнику.

Има више археолошких слојева који су дограђивали 
и обликовали поетско биће Раше Перића.

Спољашња кошуљица његових песама је христија-
низована, а унутрашње ткиво је у складу и равнотежи 
која изједначава религиозно са световним и духовно са 
животним, дакле, у равнотежи у којој су правила опстан-
ка.

Као православац, он налази белог монаха који сво-
јим симболичним дејством у ову поезију претаче Стари 
завет, јеванђеља, светосавску мудрост и свете књиге на-
ших праотаца. Одзвања у овим слојевима и једак глас 
браниоца изгубљене вере, љубави и наде.

Раша Перић је брижан читач историје свога народа, 
и док га читам, непрестано ме подсећа на мог, и његовог, 
пријатеља Милића од Мачве, који је историју српског на-
рода са сличним мотивима "опевао" својом кичицом (Ко-
сово, Чарнојевића, Сентандреју, Хиландар, Крф, Зејтин-
лик, Видо…, па поново катаклизме и нове ратове, све до 
1999).

У овим слојевима Перић није певао да о тим вре-
менима створи "описне песме", већ да сачини везивни 
материјал у историјској грађевини свог национа, некој 
својој ћеле-кули.

У подтексту ових обраћања, у њиховој сили живо-
та, Перић верује у моћ отпора злу, он се руга прљавом и 
као честито биће стоји на бранику љубави, на бранику 
наше историјске, људске истине, наше историјске и људ-
ске доброте. Он пева као заштитник са иконе у нашој ку-
ћи. Он нуди лековито цвеће, не цвеће зла, он нуди гутља-
је лепо справљеног чаја од словенске липе, у некој мета-
фори – од босиљка и ваге, од неке цветне српске баште и 
праведних теразија, где смо, угледавши судбински јези-
чак, видели и своју судбину.

Ако је Перићева прва збирка поезије Молитва за 
парче неба, условила његов четрдесетгодишњи песнички 
лук, као лепу дугу испод које треба проћи, онда нека нам 
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буде дозвољено да кажемо да је то учињено, и да се то 
види из овог избора с насловом Берба светлости.
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tomislav cvetković

pesme o trajanju i preživljavanju

Milenko Popić: SPONTANIST; Biblioteka grada Beograda–
–Šumadijske metafore–Biblioteka Despot "Stefan Lazarević", Be-
ograd–Aranđelovac, 2008.

S novom knjigom pesama Spontanist (2008) somborski 
pesnik Milenko Popić (1945) stiže, u najsrećnijim slučajevima, 
do onog književnog umeća kada stihovi bivaju pevni i lako 
pamtljivi. To ga književno obeležje izdvaja iz mnogoglasja 
drugih autora, ne samo samosvojnošću izraza (do te osobine 
kao da se lakše dolazi), no i literarnom opsenom i zavođenjem. 
Karakteristike su opet bliske zadovoljstvu u čitanju i onom 
što se hrabro smatra literarnom lepotom.

Danas kada se mnogo govori o čitanju ili nečitanju 
knjiga, valja reći da nju, literarnu lepotu, nepogrešivo pre-
poznaje svaki čitalac već kada otvori knjigu. Ona odlučuje 
hoće li tekst biti čitan ili ne. Deo je svakoga od nas kao mera, 
sadržina i bogatstvo bića, na primer: u ženi što pred ogle-
dalom bira odevni predmet za predstojeći dan, prati poslenika 
kako da valjano uredi svoj vrt, domaćicu koja ukrašava sto 
za više ili manje bogat ili skroman porodični obed.

Popićeva knjiga se rastvara i tumači u okviru sastavnih 
postavki postmoderne. Taj književni pravac (ili skup pravaca) 
postavlja zahtev sveukupnoj književnoj baštini. Prepoznaje 
se ne po suprotstavljanju nekom prethodnom pravcu, već po 
nekoj vrsti sveknjiževne zajednice, oponašanja i prerade na-
sleđa, citatnosti. Celokupna književnost poima se kao tekst iz 
kojega se preuzimaju delovi i unose u novo delo: složeniji ob-
lik preoblikuje se iz prostog, kako je Joles i nazvao sitne na-
rodne umotvorine. Blizu smo da u svemu prepoznamo Albert-
-Lordovo shvatanje formule, teorijski izvedeno iz usmenosti 
našeg narodnog epa. Postupku se ne može poreći izazovnost: 
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kulturna se prošlost oživljava jer se čini prisutnom u sadaš-
njem času; glas savremenog autora, s druge strane, umeće se 
u tradiciju i ona se čini živom, preuređenom na Eliotu blizak 
način. Tako današnji autor može da pomera vreme i pri-
sustvuje nastanku Konjovićeve slike ili da u šetnji ulicom i 
daljim vraćanjem u dubinu prošlosti vidi velikog pesnika 
oslonjenog na prozor gradske čitaonice što meditira dok na tu 
ulicu gleda.

Milenko Popić autorsko je ime ispred već zapaženih 
književnih naslova, više ili manje poznato i priznato na da-
našnjoj književnoj sceni. Podseća na vreme kada su dohome-
rovski aedi i srednjovekovni truveri raznosili svoju romantič-
nu inspiraciju od mesta do mesta. Još se bavi teorijom umet-
nosti, kantautor je i ugledni sportista. Različite uloge vežu ga 
za pesništvo poparta koje, na talasu Leonarda Koena i Boba 
Dilena, još pre tri ili četiri desetleća stiže i u našu sredinu. 
Ovde neće imati svoju transatlantsku popularnost kao u dru-
gim sredinama i u našem okruženju. Visoke domaće početke 
ubrzo je prigušio etabliran i degradirajući turbofolk. U tim 
okolnostima negde će se izgubiti i načelo da visokokvalitetan 
umetnički tekst prati muzičku numeru. Takođe je proigrana i 
šansa da se u srećnom spoju dve umetnosti, lirske poezije i 
muzike, unapredi umetnička umetnost i dalje razvija poezija 
i usavršava pevnost našeg jezika. Ishod iz svega je da se po-
ezija odvaja od muzike kao nosača reči i svaka oblast ide svo-
jim tokom.

Između više obeležja postmoderne (povišena komuni-
kativnost, pevnost stihova, težnja frazeologiji, diskurzivni re-
čenični ton, citatnost) kod Popića najpre pada u oči povišena 
komunikativnost. Njegovi stihovi ujedno se mogu čitati i uz 
instrument kazivati, odnosno pevati. Pesma se komponuje 
ponavljanjem i variranjem vodećeg motiva, na primer:

Trčao sam
još ne znam kuda
pevao sam
još ne znam kako
  ("Nije da nije")

Ne bude li vetrova
ne bude li oluje
ne bude li požara 
ne bude li pijanih predela
ja ću ih stvoriti
  ("Konjovićev monolog")
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Laza Kostić na prozoru Srpske čitaonice u Somboru
ispoveda po ko zna koji put
vlastitu harmoniju označenog i označitelja (...)
 
Laza Kostić na prozoru Srpske čitaonice u Somboru
udiše životvornu lepotu oblika
  ("Laza Kostić na prozoru Srpske  

     čitaonice Somboru")
Ovde, međutim, ne treba očekivati hermetičnu pesmu visokog 
simbolizma, onu koja uvećava značenje nijansovanjem leksi-
ke, sve dok ga u pesmu ne zaključa. Naprotiv, primeri kao da 
se, u ponavljanju i variranju motiva, raspršuju na delove i gu-
be središte. No, taj je utisak prividan. Naprotiv, u ponavljanju 
i variranju zadaje se polazni ritam i smisaoni početak za ko-
jim se traga. Smisao svake pesme je više ili manje neuhvatljiv. 
Tako i ovde stihovi se kreću napred i vraćaju, onako kako sli-
kar zamasima četkice nasrće na svoje platno, ili kao što se 
muzički melodija vrhuni, deo po deo prima celina, sve dok 
stigne do novog kraja, do punine značenja.

Sa druge strane, ponavljanje osigurava prijem poruke, 
što je podjednako važno za poeziju ovog tipa. Ponavljaju se 
bitni motivi celine, zvučni delovi fraze, ono što se utiskuje u 
sećanje. Pesma sledi opštu komunikacionu shemu koju je na 
mitu razvio Levi-Stros. Porediva je sa dva sagovornika, raz-
dvojena na dva udaljena brda, koji jedan drugome dovikuju 
samo one reči iz kojih, malo po malo, tek valja razviti obave-
štenje.

Drugačije su prirode Popićeve pesme kompoziciono 
sklopljene na podlozi anegdote ili zgode. Naracija računa s 
trajanjem u vremenu, dok se poezija prazni trenutno, svevre-
meno. Iskustvo naracije nije u duhu lirske poezije, iako ona, 
još od svojih početaka, i priča i raspravlja. Uz otkriće lirske 
ref leksije Bodler će opevati albatrosa na palubi broda kao iz-
gnanog princa neba. Zmaj će nas poučavati kako je u svakom 
životnom kraju nov početak, u grobu kolevka. Popić peva o 
svojim sportskim uspesima, druži se sa živim i mrtvim pesni-
cima, kazuje o poslovima u okruženju kuće, oživljava ugodno 
jutarnje buđenje uz dragu osobu, baca pogled iz beogradskog 
ćerkinog stana, priseća se performansa među zatvorenicima 
ili političkog mitinga. Zbir ovih pesama čini neku vrstu pes-
nikove lične i zavičajne biograf ije. Izbor, pak, privatnih doga-
đaja i njihovo pomeranje u vremenu čini lični mit.

Zanimljivo je opet i to kako se emotivnošću pune i boje 
te narativne datosti. Emocijom upravlja igra lirskih stavova, 
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u Kajzerovom značenju. Iz njih se začinje emocionalni dekor 
i lirski oblik. Naraciji pripada neutralno on, koje Popić pre-
oblikuje u dvoznačno mi, to jest, ispovedno lirsko ja i on, ili 
u ti, to jest, ja i dvojničko ja. Neutralno on zadržaće, recimo, 
kada kazuje potresnu zgodu o ženi na trotoaru, oborenoj sa-
obraćajnim udesom ili svojom bedom ("U nečemu slične"). 
Već predmet približava dok razmišlja o postojanju, o sebi, o 
sveopštem trajanju ("Biti", "Govorio sam u sebi"), gde se deli 
na dvojnika koji samom sebi daje mudre savete. Bliski su im 
primeri u kojima se predmet glorif ikuje ili se autor sa samim 
sobom spori ("Tako da budem", "Svet je ovaj jedno veliko 
delo").

Pozabavimo se, na kraju, i neobičnim nazivom knjige 
Spontanist, leksemom za nominalizovanog lirskog junaka. 
Lirski je junak, što se zapaža iz već komentarisane naracije, 
čest lirski rekvizit, nominalizovan već – ne. Da je Branko 
Radičević umesto jadna draga i devojka na studencu (isto-
imeni naslovi pesama) imao, recimo, Jadnu Dragu, i vodio je 
iz situacije u situaciju (na primer: na prelu, u berbi grožđa 
ponad Dunava iz "Đačkog rastanka", obnovio susret na stu-
dencu s neznanim konjanikom i slično), imali bismo ranog 
nominalizovanog lirskog junaka. U knjizi je priložen i teorij-
ski tekst kojim autor obrazlaže svoj lirski izum. Tome se pri-
družuje pisac pogovora, Dušan Stojković, još širim popisom 
literarne pojave u drugih autora. Ne dotiče se, međutim, f ilo-
zof ije, smisaone podloge tog junaka, pomalo apstraktnog na-
ziva. Spontanist je približen dalekoistočnoj f ilozof iji tao. Mu-
drost življenja, po tim životvornim pogledima, doseže se 
kada se u suprotnostima života (dobro i zlo, prijatelj–neprija-
telj) vidi zapravo jedno. Pomažete li svog neprijatelja, umesto 
da se paštite kako ćete ga ukloniti, stičete saradnika.

Neko ko se, kao Popić, već decenijama bavio književ-
nim radom konačno stiže do zrenja (zašto da ne?) koje nije 
čist oportunizam. Saznaje da je malo u velikom, i obrnuto, 
opšte u pojedinačnom, da je početak u kraju, kako nas je i 
Zmaj učio, u praznini punina, to jest, Lao Ceovo središte ži-
votnog točka, da je u porazu pobeda ako je prihvatimo i na 
sebe se oslonimo, da je cilj u putu. Čemu nas, recimo, uči 
skrhana žena na trotoaru, kojoj se čini da je iz njene bede ni-
šta više ne može podići? Do čega se ovaj pojedinačni slučaj 
uzdiže?

Sredovečna žena
sedela je na bankini ulice prometne
uz štap položen
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odsutna za sve što oko nje promiče
jedna prolaznica s pitanjem
treba li vam pomoć
uz nju je stala
krupne suze kvasile su
noge na putu ispružene
neću ništa

  samo mi treba jedan kamion
  da dođe i pregazi me (...)
   ("U nečemu slične")
Na šta drugo nas podseća nego na lični i naš društveni 

golemi jad. Čemu nas drugom uči do okretanju samome sebi. 
Takođe i Popićevom nepresušnom optimizmu: večni točak ne 
prestaje da se okreće, da se zlo pretvara u dobro i donosi hra-
brost i nadu.
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