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МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН

НЕ СРЕТ НА ГО ДИ НА ИЛИ ПРЕ ПИ СКА  
БО РИ ВО ЈА МА РИН КО ВИ ЋА И ЛА ЗЕ ЧУР ЧИ ЋА

Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа (1930–2012) и Ла зу Чур чи ћа (1926) ве
зи ва ла је срп ска књи га XVI II ве ка. Њи хо во при ја тељ ство по че ло 
је 1949. го ди не у Бе о гра ду – то ком сту ди ја књи жев но сти. Ла за Чур
чић упи су је Фи ло зоф ски фа кул тет 1948, а Бо ри во је Ма рин ко вић 
1949. го ди не. У то по сле рат но вре ме, иа ко ни су би ли на ис тој го
ди ни, не ке пред ме те су слу ша ли за јед но. А ис пит код Алек сан дра 
Бе ли ћа, сти ца јем окол но сти, по ла га ли су у исто вре ме. (Ла за Чур
чић је и да нас убе ђен да је Бе лић упи сао по гре шне оце не и јед ном 
и дру гом: јед но став но је по бр као бе ле шке...) По за вр шет ку сту ди ја 
Ла за Чур чић од ла зи у Но ви Сад – за по шља ва се у Би бли о те ци Ма
ти це срп ске, да би при кра ју рад ног ве ка, „про те ран” из Би бли о те
ке Ма ти це срп ске, пре шао у На род ну би бли о те ку Ср би је, у Бе о град, 
и та мо до че као пен зи ју.

Бо ри во је Ма рин ко вић сти же у Но ви Сад 1965. го ди не ка да се 
за по слио на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Док то ри рао је – 10. апри ла 
1970. – те зом о Ема ну и лу Јан ко ви ћу. Ре дов ни про фе сор по стао је 
1977. го ди не.

Ла за Чур чић је у Но вом Са ду све до 1993. го ди не. Те го ди не 
се се ли у Ти тел.

У ру ка ма сам имао ви ше од 90 њи хо вих пи са ма. Ов де пак до
но сим са мо она пи сма ко ја су пи са на 1993. го ди не – као све до чан
ство о јед ној од еко ном ски нај те жих го ди на у дру гој по ло ви ни ХХ 
ве ка. (При род но, пи сма су до не та она ко ка ко су на пи са на; у по се
ду су Ла зе Чур чи ћа и Мир ја не Ма рин ко вић, удо ви це Бо ри во ја 
Ма рин ко ви ћа.)

Угла сте за гра де, при род но, при па да ју при ре ђи ва чу.
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I

Дра ги на ши Ма рин ко ви ћи,

пе так је уве че, 23, 20. За вр шио сам текст за Днев ник. Ма ри ја 
ће га ују тру по сла ти. Ићи ће да ку пи но ви не и ма ло да ви ди шта има 
на пи ја ци (ов де су пи јач ни да ни у сре ду и у су бо ту, пре ко не де ље на 
пи ја ци је тек по ко ји пи љар). Овај че твр ти на ста вак ако стиг не на 
вре ме мо гао би би ти об ја вљен у сре ду.

Ов де је као и у Но вом Са ду хлад но. Ми за ло жи мо пећ око под
не, па нам је то пло до око по но ћи, ка да иде мо на спа ва ње. Из ју тра 
пе тља мо по дво ри шту и ба шти. Зе мља је мо кра и те шко је ко па ти, 
а и оно што сам већ по са дио је два ни че. Или бо ље ре че но ни че са мо 
лук, а ње га имам и од је се нас, као и шпа наћ. Лук још ни је за је ло. 
Ма ри ја ми је сва ко ју тро по на вља ла што не пос[е]јем рот кви це и 
за ме ра ми да је не слу шам, да имам не што про тив ње них ини ци
ја ти ва. Да нас сам ма ло пре ко па вао и она по се ја ла рот кви це.

Јед на кај си ја је ју трос про цве та ла. Ба дем још ми ру је. Ни нар
ци си се не жу ре. А ви си ба ба и кро ку си су већ дав но пре цве та ли, 
ни је би ло при ли ке ни да се ужи ва. Све хлад но и ки ша.

Сем но ви на, По ли ти ке, ни шта не ма мо за кон такт са све том. 
Те ле ви зи ју гле да мо са мо јед ном днев но. Ма ри ја је ве че рас за бо ра
ви ла и кње ги њу Ол гу, па се љу ти што је то про пу сти ла. Од у чи ли 
смо и од те ле ви зи је.

На да мо се да би су тра мо гла да до ђу де ца. На вр би цу. Као да 
је не ма у Но вом Са ду.

Ма ри ји и ме ни не тре ба мно го. А опет про чи там по не што о 
књи га ма. От ку да ми но ва ца за њих. Из и шла Пе ши ка но ва књи га о 
ћи ри ли ци. Да нас сам на ра ди ју, ус пут и на по ла уха, слу шао ка ко 
је ре као да је она на ста вак Ђор ђи ће ве књи ге, али да се раз ли ку је. 
Опет би ло би до бро да је бар ви дим.

Страх ме је да пре ста ну да иду и во зо ви, а и не пу ту јем ниг де. 
Тре ба ло би да одем у Бе о град по сво је књи ге, ок то и хе и Псал тир. 
Ве ра Се чан ски ми др жи ви ше од две го ди не. А са да ће ми тре ба ти.

По здра вља мо вас и во ли мо,
ва ши
Ма ри ја и Ла за
9. 03. 993.

[Машинопис, са де ло ви ма на пи са ним ру ком, ко је смо ис та кли 
кур зи вом.] 
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II

Дра ги на ши Ма рин ко ви ћи, 
Це цо, Мир ја на и Бо ро,

по ма ло да ле ко од све та, ов де где нас је два ко и зна, са све том 
одр жа ва мо ве зе са мо по штом. До ду ше ку пу је мо јед ном днев но и 
но ви не. По ли ти ку, а сре дом Днев ник. Кад смо у по слу и у ба шти 
и ка да нам до ђу де ца, као пре де се так да на о ма лом фе ри ју, не слу
ша мо ни ра дио. На ма лом Рат ко вом те ле ви зо ру хва та мо са мо пр ви 
и дру ги про грам, цр но бе ло. Ју че смо гре ја ли стан, а и да нас, на 
Ђур ђев дан, то ће мо опет чи ни ти. Док па да ки ша ра ди мо у со би. Ја се 
му чим ко рек ту ром Цр но гор ске би бли о гра фи је 16. ве ка. Ком пју тер
ски слог је оди ста зло. До био сам текст на па у су. А но вих гре ша ка 
опет. Јед но став но у прет ход ном тек сту ни је их би ло а са да их има. 
И лу де су. У прет ход не две ко рек ту ре би ло је, на при мер, цр кве ном 
ћи ри ли цом, а сад гра ђан ском, Ву ко вом. Па мет ми ста је пред та квим 
ства ри ма. Све сам чи тао да ком пју тер ка да га про гра ми раш не мо же 
да гре ши. То бо же он не ми сли, он са мо по на вља. А не по на вља. Да 
из лу дим. Са да по сле ко рек ту ре чи там текст још јед ном, без прет
ход ног тек ста и без ру ко пи са да ви дим шта још мо рам да по пра вим.

Ма ри ја је ан га жо ва на не го ва њем цве ћа. То је је ди но спа са ва 
ту ге. А не ка да је пре ту жна. Ов де не ма ни ве ли ки из бор за чи та ње. 
Са да чи та Ђор ђа Рај ко ви ћа. То ни ка да ра ни је не би чи та ла, а ов де 
јој је и то до бро до шло.

Ја сам по ло ви чан. И оно ма ло књи га ми је по де ље но. Не што је 
у Но вом Са ду, а не што ов де. А све за јед но ми ни су до вољ не, а са да 
ни њих не мам. Ка ко да ра дим. О но вим књи га ма одав де мо гу са мо 
да са њам. Ду шка ве ли да су књи ге стра хо ви то по ску пе ле. Ју трос 
је и По ли ти ка по ску пе ла.

Још ни сам на пи сао текст за мај у Днев ни ку. Ваљ да ћу то учи
ни ти до кра ја не де ље. Не ве ру јем да ће сти ћи да бу де об ја вље но у 
сре ду. Ју че сам у Днев ни ку имао је дан текст о ја ту, по ми њао сам 
и це тињ ске и ве не ци јан ске штам па ре. У Ле то пи су за мартаприл 
об ја вљен је раз го вор ко ји је Љу би сав Ан дрић на чи нио сам ном још 
про шле го ди не. Си ноћ сам га по гле дао. По сла ла нам га је Ду шка. 
Она ве ли да ће Мар ти но вић до ћи у Но ви Сад 13. ма ја и да тре ба да 
до ђем. Ако бу де вре ме на скок ну ћу да вас ви дим.

По здра вљам вас и же лим вам мно го, мно го ле пог
ваш

Ла за са Ма ри јом

[Машинопис, са пот пи си ма ру ком. Да тум на ко вер ти је не чи
так. Из пи сма са зна је мо да је у пи та њу 6. мај 1993. го ди не.]
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III

Дра ги Ла зо,

Сâм ка жеш да је „ком пју тер ски слог (...) оди ста зло”, а ка да сам 
ти ја о то ме го во рио у ви ше ма хо ва, твр дио си да је то не мо гу ће. 
Мо раш схва ти ти, Ла зо, да си ти жр тва ово га вре ме на: од „ко му ни зма” 
до „тех но ло ги је” при хва тао си све свим ср цем! По чи њеш да ми слиш 
сво јом гла вом тек он да ка да не ке ства ри иду у про паст. Увек, на 
жа лост, ка сно.

Књи ге не са мо да су по ску пе ле, не го их и не ма. Још ма ло па 
не ће би ти ни нас. Си ту а ци ја је стра шна, да го ра не мо же би ти. Сна
ла зе се је ди но они ко ји су, као тво ја Ма ри ја Кле ут, до ју че би ли ор то
док сни ко му ни сти. Са да је она мој ди рек тор и, на при мер, ка да 
не ког спо ме не, ка же „Го спо дин Зо ран Глу шче вић”. Да сам Зо ра на 
„Глу вог” та ко осло вио (пред дру ги ма!) пре две го ди не – тра жи ла 
би мо је хап ше ње. Да нас је то у ре ду, као што је у ре ду што је Слоб. 
Ми ло ше вић до сто јан стве но сто јао (на Па ла ма) за вре ме хим не „Бо же 
прав де”. Го спо де, где то жи вим?

Ваљ да ће мо се јед ног да на ви де ти.
Тво ји

СМБ

[Писмо је без да ту ма, али је ја сно да му је ов де ме сто. Уз гред, 
Бо ри во је Ма рин ко вић и Ма ри ја Кле ут су за јед но ура ди ли „За ве
шта ње Вла да на Не ди ћа”, Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, 1975, I, стр. 23–36.]

IV

Дра ги на ши Ма рин ко ви ћи,
Це ца, Мир ја на и Бо ро,

у Днев ни ку штрај ко ва ли, а ја на пи сао текст и че као да пре
ста не штрајк. Че као сам и на че као се. Про шле не де ље от ку цао сам 
текст. Да нас, по не де љак, мо гао је текст сти ћи уред ни ку, а да ли је 
сти гао, ко зна. Одав де из ти тел ске за би ти ни шта се не мо же зна ти, 
па се не мо же зна ти ни да ли ће у сре ду из и ћи текст у до дат ку.

Не знам да ли сте чу ли да је умро Пе ра Мо ми ро вић. Ни је хтео 
да иде да му за ме не те спра ве на ср цу и жи вео је ко ли ко су још 
ра ди ле ба те ри је. Не ки дан смо Ма ри ја и ја при ча ли о та квој смр ти. 
Чи ни нам се да је то, ипак, са мо у би ство.
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На ма је сти гао па ра дајз. Има мо га за де цу и Ма ри ју. Не ка да 
се и ја огре бем. Пре шао је гра шак и пре шла је бо ра ни ја. Са да че
ка мо сле де ћу. Па при ке још не ма мо. Све јед но не ку пу је мо сем кром
пи ра ни шта. Исти на ку пу је мо днев но хлеб, но ви не и мле ко. Ов де 
се ља ци раз но се по ку ћа ма по 500.000. –

Сти жу нам Књи жев не но ви не и Књи жев на реч, оне сам [!] нам 
је ди на ве за са те ку ћим до га ђа ји ма. О књи га ма и не са ња мо. Чи та мо 
за то Цр њан ског, Иси до ру и Ла зу Ко сти ћа.

Ово не ко ли ко да на је сти гло и пра во ле то. У Ти те лу је па дао 
град. Не ки су оста ли без ле ти не. До нас ни је сти гао, или нас ни је 
за хва тио.

Хо ћу не што да на пи шем о Цр њан ском. Не знам да ли је чи тао 
Скер ли ћев 18. век. Имам ути сак да ни је. Знаш ли ти о то ме не што 
Бо ро?

Ма ри ја је би ла не што бо ле сна. Ишла је ле ка ру и пре гле да ли 
су јој крв и ко је шта. Ре кли су јој да је здра ва. Она је исти на и да ље 
бо ло ва ла. Пре два три да на пре ста ли су јој бо ло ви.

Ду шка је нај че шће ов де. Јо ван игра ма ли фут бал у не ком так
ми че њу под ре флек то ри ма. Не ма ња чи та Кар ла Ма ја из би бли о те ке. 
Пи смо ће од не ти на по шту Јо ван. Ку пи ће ди њу или лу бе ни цу ус пут. 
Они иду на ку па ње и ве ле да је Ти са то пла као ба ра.

Не зна мо ка да ће мо у Но ви Сад. А во ле ли би смо да и вас ви
ди мо. Одав де се чо век увек за же ли дра гих при ја те ља ви ше но игде.

По здра вља мо вас и же ли мо вам све нај леп ше
Ва ши

Ма ри ја и Ла за

У Ти те лу 19. ју ла 1993.

[Машинопис, уз пот пи се руком] 

V

Дра ги на ши Ма рин ко ви ћи,
Це ца, Мир ја на и Бо ро,

све смо ми сли ли да ће би ти при ли ке да бу де мо ко ји дан у Но
вом Са ду, да ће мо вам на вра ти ти, а ни ка ко та квих при ли ка ни је 
би ло. Би ва ли смо, до ду ше, у Но вом Са ду, али са мо на про пу то ва њу. 
Ишли смо у Ва ље во и би ли он де 1. ок то бра. Али то пу то ва ње је 
са да оди се ја. У Бе о гра ду је, на при мер, био от ка зан по слов ни воз, 
па смо мо ра ли да пу ту је мо као сар ди не у елек тро мо тор ном во зу. 
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У Ва ље ву и Бран ко ви ни би ло нам је ви ше не го ле по. Ишли смо због 
оног Псал ти ра из 1770. го ди не. По сле све га уста но вио сам да је кар
ло вач ки при ме рак ко ји је док тор ста вио у 1771. исти као бран ко вин
ски. Ус пут сам на[и]шао на ве не ци јан ски Ср бљак ко ји је 1803. ку пио, 
сте као, про та Ма те ја Не на до вић. Је дан ру ски Осмо гла сник из 1796. 
ку пљен је за бран ко вин ску цр кву 1903. го ди не. Има још по не ки леп 
при ме рак. За је дан дан ни је би ло мо гућ но пре гле да ти све књи ге, 
па ни сам сти гао да про ве рим онај Ан то ло ги он из 1760, или из ко је 
го ди не ка сни је. Пу то вао сам за 13. ок то бар у Су бо ти цу. Пре но ћио 
сам у Но вом Са ду, су тра дан устао у пет и жу рио на воз за Су бо ти цу. 
По вра так из Су бо ти це био је као из Ва ље ва. Сто јао сам чи та во вре
ме. Пре но ћио сам у Но вом Са ду и опет устао ра но, у по ла пет, и 
жу рио на воз за Ти тел. Ко нач но би ли смо 8. но вем бра у Ин ђи ји. И 
опет смо са мо у Но вом Са ду пре но ћи ли два пу та и жу ри ли у Ти тел. 
Ишли смо ра ним во зо ви ма, јер град ски са о бра ћај ни је ра дио за воз 
по сле 8 ча со ва.

А че сто ми слим на вас. Кад смо ку ва ли па ра дајз ма ло смо ску
ва ли љу то, са мек сич ком па при ком чи ли. Оста ви ли смо јед ну по ли
тру за Бо ру. И ка да смо ста вља ли тај чи ли у фла ши це, као фе фе
ро не оста ви ли смо за Бо ру. И ка да смо при пре ма ли не ки ин диј ски 
спе ци ја ли тет од зе ле ног па ра дај за, ђа вол ски љут, оста ви ли смо за 
Бо ру. Са мо ка да ће мо у Но ви Сад. А мо ра ли би смо. Не ма мо др ва за 
це лу зи му. Пи та ње је да ли и има мо др ва, јер смо на ба ви ли са мо вр бе.

Ја вам ша љем у при ло гу не ке исеч ке, она ко ка ко сам до ла зио 
до њих. Ваљ да ће Бо ри би ти ма кар ма ло од ко ри сти. Тре ба ло би да 
вам Ма ри ја до не се и ње не [!] књи гу, али смо чу ли од Ксе ни је да вам 
је већ до не ла.

У Ин ђи ји смо би ли са Мар ти но ви ћем. До нео ми је дру гу књи гу 
би бли о гра фи је Не ми ров ског без оти сну тог на сло ва. Дао ми је и те зу 
Ја сми не Гр ко вић, а и Бил тен про сла ве у ко ме је при каз Бо ри них 
књи га. По слао сам му не ки дан ре цен зи ју за ње го ву књи гу Огле да 
из на у ке о књи га ма. Ре че да ће об ја ви ти и не ке тек сто ве ко је ни је 
об ја вио, го во рио их је. Он се мно го нер ви ра. Та мо на сед ни ца ма од
бо ра на ро чи то би ва у су ко бу са Ба бо ви ћем. Ба бо бић, [!] ако сам га 
до бро раз у мео пре те ра но „ср бу је”, а они би хте ли да се ви ди и Цр на 
Го ра. Где смо ми то. Па Ба бо вић је Цр но го рац и ваљ да би мо рао да 
ви ди, ма кар мал чи це, мо за ик срп ских зе ма ља. Али шта ми ту мо
же мо. Он је ака де мик. Мо же му се.

Зи ма нам је до шла ра но, па тро ши мо вр бу. Она се то пи, а на ма 
и ни је осо би то то пло. Ваљ да би смо мо ра ли у Но ви Сад. Де ца не до
ла зе, увек је о ви кен ду рђа во вре ме, а нас дво је не мо же мо да по ђе мо 
са ми. У пе так смо че ка ли де цу. Ма ри ја је за кла ла пат ку, па ју је 
по сле за мр зла. Че ка ће их иду ће не де ље. Ов де се ку ку руз про да је 
са мо за мар ке. Ме са ни смо ви де ли већ по ла го ди не. Је ли смо, до
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ду ше, не ко ли ко пу та ри бе, ка ра ше. Ако бу де ка ко би смо же ле ли 
за па ти ли би смо пат ке, па би смо има ли ма ло ме са. Пат ке се ла ко 
от хра не и бр зо ра сту. Ма ри ја још оста ви и не што пер ја.

Но ви не ов де не ка да не до ђу ни по че ти ри да на. Да нас је и дру
ги дан ка ко ни су сти гле. Ма ри ја ве ли да је прет пла та за Књи жев не 
но ви не де сет ми ли о на, а ја сам по след њи пут до био осам ми ли о на 
пен зи је. Фла ша лин цу ре је де вет на ест ми ли о на.

Ка да бу де мо на вра ћа ли у Но ви Сад на ду же скок ну ће мо до вас. 
Уже ле ли смо вас се. У Бе о град не мо же мо. Пре ску по је. Од Ере не мам 
ни по ште. Ко зна ка ко он жи ви у Ужи цу. Чуо сам да је Гла во ња оти
шао у пен зи ју и да се Мир ко опет оже нио. Бар да бу де са да ма ло 
срећ ни ји. Ма ја нам ка же да је Це ца сти гла Мир ја ну и да је пре ле па. 
Ваљ да ће мо је по зна ти и, као увек, би ти срећ ни [з бог] сусрета са њом.

Ов де су књи ге ми сле на име ни ца. Јед на сту дент ки ња из ком
ши лу ка, да ља ро ђа ка, ју че нам ре че да су у Бе о гра ду нај јеф ти ни је 
књи ге 6 ма ра ка.

До кле ће ово тра ја ти.

По здра вља мо вас и гр ли мо
ва ши

Ма ри ја и Ла за

У Ти те лу 23. но вем бра 1993.

[Машинопис, уз пот пи се и дан обе ле жен ру ком.]

VI

Дра ги мо ји,

Не мој те се љу ти ти што Вам не пи шем, као што Вам ни са да 
не ћу. Умо ран сам, ту жан и бе сан, не са мо због ово га што нам се 
до га ђа, не го и због оно га што нам се не до га ђа.

При ку пљам, и да ље, гра ђу за сво ју књи гу о Ду ша но вој по ве
љи из 1348. Имам по да та ка, за пра во, за три књи ге, али све то оста
вљам за не ка срећ ни ја вре ме на.

Во ли Вас

Б.

[Датум је по лу чи так: ви ди се да је 25. но вем бар, али го ди на 
ни је нај ја сни ја. Мо гла би би ти 1993.]
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*
*  *

Лич но сти ко је се по ми њу у овој пре пи сци ни су спор не. Ма ри ја 
је Ма ри ја Чур чић, же на Ла зе Чур чи ћа, би бли о те кар, пи сац не ко ли
ко убе дљи вих тек сто ва и са ста вљач Би бли о гра фи је Ру си на. Ду шка је 
ћер ка Ла зе Чур чи ћа. Мир ја на је Мир ја на Ма рин ко вић, же на Бо ри
во ја Ма рин ко ви ћа, а Це ца је Са ра Ма рин ко вић – њи хо ва ћер ка. Пе
ши кан је Ми тар Пе ши кан. Ве ра Се чан ски је би бли о те кар. Љу би сав 
Ан дрић је био но ви нар, али и крат ко вре ме ди рек тор Из да вач ког 
пред у зе ћа Ма ти це срп ске. Мар ти но вић је Ду шан Мар ти но вић управ
ник би бли о те ке на Це ти њу. Ту су и Ма ри ја Кле ут и Зо ран Глу шче
вић. Пе ра је Пе тар Мо ми ро вић; Ђор ђић је, ја сно, Пе тар Ђор ђић. 
Ксе ни ја је Ксе ни ја Ман чић Об ра до вић, би бли о те кар Ма ти це срп
ске, по сред ник из ме ђу Ла зе Чур чи ћа и Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, јер је 
ста но ва ла у ис тој згра ди у ко јој и Ма рин ко ви ћи... (Да нас је Ксе ни
ја Ман чић Об ра до вић на Но вом Зе лан ду.) Ја сми на Гр ко вић је да нас 
Ја сми на Гр ко вић Меј џор. Ба бо вић је Ми ло сав Ба бо вић. Ера је Ми ша 
Мар ја но вић, школ ски друг Ла зе Чур чи ћа, ко ји је слу жио вој ску у 
Би то љу за јед но са Бо ри во јем Ма рин ко ви ћем. Гла во ња је Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић, а Мир ко му је син... Јо ван и Не ма ња су уну ци Ла зе 
и Ма ри је Чур чић... Но, ипак је ов де глав ни ју нак не срет на 1993. го
ди на, ко ја је ушла и у две тре ћи не ја ну а ра сле де ће го ди не...




