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МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН

„ЖА БЕ У РЕ ДУ ИС ПРЕД КО ВАЧ НИ ЦЕ”
На слов књи ге Љ. Си мо ви ћа, ко ја се још  

ни је по ја ви ла

По што не во лим ова кве на сту пе, сми шљам го вор по сле ко јег 
ме ви ше ни ко ни кад не ће зва ти да на сту пам. Нај си гур ни је ми је да 
го во рим крат ко, глу по, не по ве за но – и да про ма шим те му. Та ко зва
ни „др вабун де ва” го вор. Уба ци ћу ма ло и при зем ног, ово зе маљ ског 
ху мо ра. А на слов ћу да укра дем јав но – без скри ва ња. Еди ци ју о 
ко јој го во рим не ћу хва ли ти. Из дво ји ћу, при род но (као што то чи не 
сви они ко ји ову еди ци ју на па да ју) и кон крет ну књи гу ко ја не до
ста је у сва ком ко лу, а не са мо у овом сед мом... Уда ри ћу и на са му 
су шти ну чи та ве еди ци је – по ка за ћу због че га је ана хро на. Али тај 
за вр шни уда рац оста вљам не где за пред крај овог тек ста.

Не ћу вам, да кле, да нас го во ри ти о сед мом ко лу еди ци је ДЕ
СЕТ ВЕ КО ВА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ, већ ћу вам при ча ти о 
јед ној се кре та ри ци ко ја је оти шла у пен зи ју... Вред на, од го во р на, 
уред на – има ла је увид у це ли ну по сла и оту да сам све ове го ди не 
је ди но њу до жи вља вао као ше фа. Остао сам обез гла вљен. (А ка кав 
је то жи вот без ше фа, сло жи ће те се са мном.) Ма да би ово тре ба ло 
да бу де при ча о то ме ка ко смо кре ну ли у по тра гу за но вом се кре
та ри цом. Али, авај. Спа са нам ни је би ло. Си сте ма ти за ци ја рад них 
ме ста не пре по зна је реч „се кре та ри ца”... И та ман ка да смо се пре
да ли, не ко је от крио ма гич ну реч. (Отва ра та реч све бра ве по пут 
тра ве рас ков ник.) Ка кво је ту сла вље на ста ло! Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић, увек отво ре на за но во и ле по, већ је кре ну ла са та сом 
у ру ци да при ку пља но вац ка ко би смо по ди гли би сту том не ком 
ко се се тио ма гич не ре чи. (Уз гред, кад ко ри сти те тас док при ку
пља те но вац, он да не пла ћа те ни ка кве ово зе маљ ске до при но се.)
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А тај не ко – не ћу вас др жа ти у не из ве сно сти – пред ло жио је 
да се рас пи ше кон курс за ко ор ди на то ра за ме ђу на род ну са рад њу. 
Па зи те, ак це нат је на овом дру гом де лу: ме ђу на род но. Не ћу вам 
ви ше при ча ти о се кре та ри ци – уо ста лом то је наш про блем. Др жа
ће мо се на ше ма гич не ре чи. Уо ста лом, кад не што вре ди – он да уз 
то иде од ред ни ца ме ђу на род но! Кад нас по зи ва ју оним ци р ку лар
ним меј ло ви ма на на уч не ску по ве – ко ји вре де са мо ако су ме ђу на
род ни – увек нам обе ћа ју да ће ра до ви би ти аде кват но ме ђу на род но 
оце ње ни. (Ло гич но је да ме ђу на род ни екс пер ти бо ље по зна ју срп
ску књи жев ност не го ми ко ји је про у ча ва мо. Ап со лут но ло гич но.) 
Ка да је за твор у Срем ској Ми тро ви ци сла вио ју би леј – чи ни ми се 
130 го ди на по сто ја ња – с по но сом су ис та кли да је за твор – ме ђу
на род ни. Јед ном реч ју, уме сто ма ша ла са да се го во ри ме ђу на род
ни... Ето и кључ не при мед бе чи та вој еди ци ји – ни је ме ђу на род на! 
И оту да је ана хро на. Ма да се то ла ко дȃ ре ши ти. Зар не би леп ши 
на слов еди ци је био: МЕ ЂУ НА РОД НИХ ДЕ СЕТ ВЕ КО ВА МЕ ЂУ
НА РОД НЕ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ? И ка ква је то пе сма „Зим ска 
иди ла”, на при мер. Зар ни је леп ше „Ме ђу на род на зим ска иди ла”? 
И та ко у не до глед.

Али ша лу на стра ну. До кле иде то лу ди ло – жа бе се гу ра ју у 
ре ду ис пред ко вач ни це – нај бо ље се мо же ви де ти на при ме ру обич не 
вре мен ске прог но зе. Има мо сад на јед ној те ле ви зи ји и ме ђу на род
ну вре мен ску прог но зу. И док до ђе до прог но зе ко ју че кам – за пет 
да на уна пред – не стиг нем да ви дим ни пр ва два да на. По тр о ши 
нам вре ме ки ши ца на Но вом Зе лан ду. Баш ме за ни ма, ако у све ту 
поч ну уме сто прог но зе да до но се ка кво је вре ме би ло у прет ход
ном пе ри о ду – да ли ће на ши и то пре у зе ти?

Сми сле ни је би би ло да вре мен ску прог но зу до но се са мо за 
Шај ка шку! Јер, мо жда би се не ко се тио Ла зе Ко сти ћа и пр вих из
бо ра по сле раз во ја че ња Шај ка шког ба та љо на. Мо жда би се не ко 
се тио и пр вог Ко сти ће вог го во ра на опе лу Ми ши Кре сти ћу, чо ве
ку ко ји му је нај ви ше по мо гао, те 1873. го ди не. Из ме ша ли су се ту 
жи вот и смрт, по бе да и по раз, ра дост и ту га... А Ла за Ко стић је го
во рио о сло бо ди – о устав ној сло бо ди. Тог и та квог Ла зу Ко сти ћа 
во лео је Ми лош Цр њан ски.

А тај Ла за Ко стић је у пе штан ском Зе маљ ском са бо ру сво је 
го во ре по чи њао срп ским је зи ком и бо рио се за сло бо ду свог на ро да; 
бо рио се за то да би смо ми да нас, ко ра ча ју ћи по на шој сло бод ној 
зе мљи, мо гли об ја вљи ва ти тек сто ве на на шем чи стом, ле пом, ми
ло звуч ном, ма тер њем – ен гле ском је зи ку!

Али то већ ни је лу ди ло – то је не што дру го. Си стем. И ту ми 
је са да члан уред ни штва, нај мла ђи до ула ска Го ра на Мак си мо ви ћа 
у уред ни штво, из ба цио јед ну ре че ни цу. На пи сао сам по ма ло ци
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нич но: „Ма да не ће мо ис кљу чи ти ни ту мо гућ ност да је наш ре но
ми ра ни на уч ни ча со пис са мо скром но обе ле жио 24. март 1999. го
ди не.” Ка же тај мла ди члан уред ни штва да му та ре че ни ца де лу је 
као де нун ци ја ци ја. И из ба цио ми је тај исти члан још јед ну ре че
ни цу. По ста вио сам пи та ње – зар је мо гу ће да су Нем ци за вре ме 
оку па ци је Бе о гра да у Дру гом свет ском ра ту има ли ви ше слу ха за 
наш је зик и на ше пи смо – не го ми да нас? Али са да ми је тај члан 
уред ни штва об ја снио да ће се то чи та ти не као од бра на на шег је
зи ка и пи сма, већ као ве ли ча ње не мач ке оку па ци је.

Умо ран од тог бри са ња и пи са ња, ума ло да за бо ра вим дуг – 
оно што сам обе ћао на по чет ку: од го вор на пи та ње ко ја то књи га 
не до ста је у сва ком ко лу. Но, ни шта ни је гре шка што се мо же ис
пра ви ти. Да кле, као што су по чет ком ХХ ве ка у Мо ста ру Па хер и 
Ки сић уз сва ко ко ло Ма ле би бли о те ке по кла ња ли ча со пис При је
глед Ма ле би бли о те ке, та ко би смо ми да нас мо ра ли по кла ња ти уз 
сва ко ко ло јед ну по себ но штам па ну књи гу. Увек исту. И да то не 
ка жем, ја сно је да ми слим на По кон ди ре ну ти кву Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа.

„Она нобл, а он кек” – ре као би чи ка Јо ва Змај.*

* Го вор одр жан на про мо ци ји ко ла Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, у 
са ли Ко лар че ве за ду жби не у Бе о гра ду, 5. ма ја 2016. го ди не.




