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На кра ју, вра ти мо се Не ни но вом пи та њу: За што во лим да чи там ту ђа 
пи сма? Да нас их ви ше не пи ше мо. Чи ни се да се об и сти ни ла Ма ри ће ва 
слут ња и да је тех ни ка за и ста „за пу ши ла уста чо ве ку”. А ле по је, ипак, 
ка да их чи та мо, не са мо због на у ке и „ви шка зна че ња”. Ле по је и за бав но 
чи та ти Ма ри ће ва пи сма. Иа ко у њи ма не ма књи жев них пре тен зи ја, има 
пре ле пих ме ста, ду хо ви тих или иро ниј ских опа ски, има по вре ме но есе
ји стич ког и лир ског у њи ма. Та кав је, на при мер, Ма ри ћев по зив на ди ја
лог, на раз ме ну иде ја у пи сму Све то за ру Пе тро ви ћу: „...че сто, ра зним по
во ди ма, за гри зе ме не ка иде ја о ко јој бих ра до, па ма и пре ко пи са ма, са 
не ким раз го ва рао, да је про ду бим, да је опро бам. Иде је су, кад на ста ју, 
са мо кли це, оне ва ља да се про би ју до сун ца, до ре чи, да ра сту, да се гра
на ју, а за све то је по тре бан не ко ко их при хва та ‒ или од ба цу је све јед но, 
али увек по ма же да у ва ма са зру. Мо жда ми по не ки пут до ђе же ља да 
ва ма о не кој од њих при чам, не кој од оних за ко је ви има те слу ха и сми сла.”

И књи га СретенМарић је сте по зив на ди ја лог. Она пред ста вља зна
ча јан до при нос но вом чи та њу Сре те на Ма ри ћа, „чо ве ка ин те лек ту ал не 
шет ње и ин те лек ту ал не го збе”, ка ко га је Јо ван Хри стић на звао. Исто вре
ме но, она је и по зив ис тра жи ва чи ма да про ду же за по че ти по сао, да се 
вра те Ма ри ћу и ње го вом тек сто ви ма и да да ље тра га ју за ње го вом епи
сто лар ном за о став шти ном.

БиљанаМИЧИЋ

ДНЕВ НИЧ КИ ЗА ПИ СИ КАО  
АУ ТО БИ О ГРАФ СКИ ПУ ТО КА ЗИ

Зо ри ца Ха џић, ВасаСтајић:прилозизааутобиографију, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 2017 

„Из гле да да је Ста ји ћев усуд био
 да ње го ва лич ност иде ис пред де ла

 и оста вља га у сен ци.”
З. Ха џић, ВасаСтајић, стр. 8.

Ка ко је ис та кла и Зо ри ца Ха џић у пред го во ру овој књи зи, Све ти слав 
Ма рић је још 1938. го ди не ве о ма до бро уо чио да, и по ред Ста ји ће вог 
бо га тог жи во та, те књи жев ног, пу бли ци стич ког, фи ло зоф ског и исто
ри чар ског опу са, о ње му у на у ци ни је из не то ни при бли жно оно нај вред
ни је што би о ње му мо гло да се ка же, јер Ста ји ће ва књи жев нич ка и 
на уч нич ка фи зи о но ми ја ни је оштра, а ње го ви спи си ни при бли жно не 
от кри ва ју ње го ву бо га ту лич ност и ње но не по сред но де ло ва ње на љу де. 
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Ми слим да је упра во ова Ма ри ће ва кон ста та ци ја би ла је дан од основ них 
под сти ца ја Зо ри ци Ха џић да се од ва жи и спро ве де јед но за ма шно ис тра
жи ва ње (ко је је, у пр вом ре ду, об у хва ти ло те мељ но пре тре са ње ар хи ве 
Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске и ар хи ве Му зе ја гра да Но вог Са да, 
где се чу ва нај ве ћи део днев нич ке ру ко пи сне за о став шти не Ва се Ста ји ћа 
(1878–1947), те оства ри ва ње кон так та са Раст ком Швал бом, уну ком Ва се 
Ста ји ћа, ко је је то ком свог тра ја ња пре ра сло у, ре кла бих, јед ну то плу и 
при ја тељ ску пре пи ску), ко је је до ве ло до на стан ка јед не на да све за ни мљи
ве књи геко јом ау тор ка, пре све га, успе ва да ра све тли упра во она два 
за го нет на сег мен та Ста ји ће ве лич но сти на ко је је још у пр вој по ло ви ни 
ХХ ве ка ука зао Све ти слав Ма рић.

По зна то је да је Ва са Ста јић, из ме ђу оста лог, имао ве ли ку на кло ност 
ка ау то би о граф ском ви ду ли те ра ту ре, јер је ра до чи тао ау то би о гра фи је 
и днев ни ке, а не ке сво је при ја те ље (нпр. Ми ле ту Јак ши ћа, ка ко је уо чи ла 
Зо ри ца Ха џић) на го ва рао је да на пи шу ау то би о гра фи ју и на тај на чин 
по ка жу да пр вен стве но ми сле на бу дућ ност оних чи је вре ме тек до ла зи. 
Ја сна је он да и Ста ји ће ва по тре ба да и сам во ди не ку вр сту днев нич ких 
за пи са, ко ји су све тлост да на угле да ли упра во у овој књи зи, и то, пре 
све га, за хва љу ју ћи огром ном за ла га њу при ре ђи ва ча. У пи та њу су бе ле
шке ко је је Ста јић во дио у ви ше на вра та, а нај ве ћим де лом то ком Пр вог 
свет ског ра та, ко ји је про вео бо ра ве ћи углав ном по ма ђар ским за тво ри ма, 
и за вре ме Дру гог свет ског ра та, ко ји је про вео у Срем ским Кар лов ци ма, 
углав ном за тво рен у ку ћи и дво ри шту, и то по соп стве ном из бо ру. Ови 
за пи си ука зу ју нам, пре све га, на сег мент Ста ји ће ве лич но сти ко ји је у 
на у ци и књи жев но сти сла бо ра све тљен, а ко ји је и те ка ко би тан за ства
ра ње ком плет не сли ке о ње го вом бо га том жи во ту, ка ко јав ном та ко и 
уну тра шњем, те о ње го вом кул тур ном и књи жев ном де ла њу. Пре ма то ме, 
осим Ста ји ће вих до бро по зна тих по ли тич ких иде ја (о ју го сло вен ству, 
те бри зи за оп ста нак омла ди не у јав ном жи во ту), ова књи га ба ца све тло 
на је дан по ма ло за бо ра вљен сег мент ње го ве лич но сти, од но сно на ње
го ву ду хов ну, пси хо ло шку, фи ло зоф ску и кул ту ро ло шку ком по нен ту. У 
то ме је, ре кла бих, и ње на нај ве ћа вред ност.

Пре све га, тре ба обра ти ти па жњу на Ста ји ће ве спе ци фич не при ја
тељ ске ре ла ци је, ко је су чи тљи ве у по гла вљу на сло вље ном као „Мо ја 
при ја тељ ства”. Ста јић је ве о ма ја сно де фи ни сао шта за ње га пред ста вља
ју ра зно вр сне при ја тељ ске ве зе са пи сци ма ко је је то ком жи во та оства
ри вао: „Ме ђу мо јим при ја те љи ма има мно го књи жев ни ка, пи са ца. Ја сам 
њи хо во при ја тељ ство тра жио, и на шао сам га по мо ћу јед не вр ли не ко ју 
сам имао у из у зет ној ме ри: би ла је то мо ја спо соб ност ди вље ња” (71). 
Та ква су би ла, ре ци мо, ње го ва при ја тељ ства са Ми лу ти ном и Ми ле том 
Јак ши ћем, Вељ ком Пе тро ви ћем, Иси до ром Се ку лић и Јо ва ном Скер ли
ћем. Али с дру ге стра не, то ди вље ње и ува жа ва ње га ни ка да ни је оме ло да 
ка же оно што за и ста ми сли. На при мер, о Скер ли ћу, ко јег је упо знао 1904. 
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и ко ји му је по мо гао да до би је на ме ште ње у гим на зи ји у Пље вљи ма, и 
ко јег је свој ски бра нио од оштрих кри ти ка Ан дре Га ври ло ви ћа, ре као је: 
„Иа ко смо чи ни ли као јед ну стран ку у књи жев но сти, ја ни сам пре ћу тао 
ни шта што ми се код Скер ли ћа не би до па ло” (87). Ова кав од нос пре ма 
при ја те љи ма, искрен и де ма ски ран, не ми нов но им пли ци ра и ве ли ку 
до зу уса мље но сти, ко ја еска ли ра то ком бит них, од но сно пре крет нич ких 
жи вот них мо ме на та. Та ко, Ста јић у сво јим днев нич ким за пи си ма из Дру
гог свет ског ра та, из ме ђу оста лог, бе ле жи ка ко по сто је да ни ка да га ни ко 
од при ја те ља не оби ла зи. 

Са мо ћа Ста ји ћу ни је стра на, јер је без ма ло цео Пр ви свет ски рат 
про вео по ма ђар ским за тво ри ма, а по соп стве ном при зна њу, још као де те 
се че сто оса мљи вао и пре пу штао раз ми шља њи ма: „И та скло ност за 
ма шта ње, ти без гла сни са мо ра зго во ри, оста де ми до да нас, ни ти је мо је 
ин те ре со ва ње за на у ку мо гло да об у зда ту и та кву ма шту, и да ми осво
ји па жњу при ше та њу, при од ма ра њу” (181). Ов де до ла зи мо до јед не 
при род не ана ло ги је са књи жев ном фи ло зо фи јом на шег мо дер ни сте Ива 
Ћи пи ка (1869–1923). На и ме, Ћи пи ко у сли ку чо ве ко ве уса мље но сти уно
си ви та ли зам и ау то би о гра фи ју, што ће ре ћи да се ње го ва ви зи ја уса мље
ни ка кре ће не где на пре ла зу од ро ман ти чар ских сно ва и илу зи ја ка мо дер
ни стич ким кри за ма и ло мо ви ма, ни та мо ни ова мо, што је и ра зу мљи во 
ако има мо у ви ду да пи сац го во ри о пре ла зном до бу, ка да ста ри свет и 
оби ча ји по ла ко уми ру, усту па ју ћи ме сто но вом и мо дер ни јем ка пи та ли
стич ком по рет ку, у ко јем не ка да шње мо рал не вред но сти гу бе сва ки сми
сао. Са мо ћа за Ћи пи ка, да кле, не пред ста вља Хад и коб но из гнан ство, 
већ про сто је дан од усло ва за рас те ре ће ње ду ха од свих кон вен ци ја и 
та ла са на сле ђе ног ис ку ства. Упра во у овом сег мен ту је Ста јић и нај бли жи 
Ћи пи ку, јер шта је он це лог жи во та ра дио не го чи та ју ћи и из у ча ва ју ћи 
спи се це ње них књи жев ни ка, по ли ти ча ра, фи ло зо фа и со ци о ло га, за ла гао 
се за сло бо ду ми шље ња, го во ра, ра ци о на ли стич ко обра зо ва ње, твр де ћи да 
при обра зо ва њу омла ди не тре ба од ба ци ти сва ки дог ма ти зам. То ни је ни
шта дру го до не ка вр ста пан да на Ћи пи ко вом иде а лу сло бод ног чо ве ка. 
Ако се при се ти мо чи ње ни це да је Ћи пи ко во де ло у пр вом ре ду гло ри фи
ка ци ја при ро де и ње них по зи тив них вред но сти, апо те о за љу ба ви и сло
бо ди лич но сти ко је се оства ру ју ис кљу чи во у сим би о зи са том при ро дом, 
а на по слет ку и оштра са ти ра упу ће на на ра чун но вих вре ме на усло вље
них исто риј ским пре ви ра њи ма, да је ње го во осе ћа ње при ро де, иа ко 
су штин ски ве за но за ро ман ти зам, ипак осе ћа ње при ро де но вог ве ка – 
су бјек тив но и са мо ни кло, од но сно да при ро да има соп стве ну лич ност у 
чи јем пре ла ма њу чо век тре ба да про на ђе свој иден ти тет, ја сна је ана ло
ги ја са Ста ји ће вом жи вот ном фи ло зо фи јом. У пи та њу је, код оба ау то ра, 
те жња за по сто ја њем сло бод ног при род ног чо ве ка, не спу та ног и не из ве
шта че ног, ко ји жи ви ис кљу чи во по соп стве ним на го ни ма и пра ви ли ма, 
ли ше ним свих дру штве них кон вен ци ја и нор ми. То по твр ђу је и Ста ји ћев 



унук Раст ко Швал ба, ко ји је у тек сту о се ћа њи ма на свог де ду, „Ље то ва ња 
у Срем ским Кар лов ци ма”, а ко ји се као је дан од до да та ка днев нич ким 
за пи си ма на ла зи на са мом кра ју књи ге, за пи сао и да је Ста јић био про
тив сва ке дог ме, иде о ло ги је, те да је био за на у ку, кул ту ру и чо ве ка сло
бод ног из бо ра.

С дру ге стра не, Ста ји ће ви днев нич ки за пи си от кри ва ју нам и ње
го ву скло ност ка мо дер ни стич ком на чи ну при по ве да ња. Та кво је ње го во 
схва та ње и ту ма че ње сно ва: „Мо жда они чо ве ка мо гу оба ве сти ти о истин
ској, нај ин тим ни јој му при ро ди. У сва ком слу ча ју са др же они мно го 
пси хо ло ги је, чак и ло ги ке, па је ин те ре сант но пре по зна ти у њи ма ствар
но сне еле мен те, бри ге да на у сно ви ма но ћи” (140). Ја сно је, да кле, да је 
Ва са Ста јић, осим што је, као што је то у исто ри ји за бе ле же но, у по ли
тич ком сми слу био иде ал омла ди ни, њи хов учи тељ (о то ме све до чи и 
чи ње ни ца да су на ње го ва пре да ва ња пред Пр ви свет ски рат хр ли ли сви 
гим на зи јал ци и при пад ни ци та да ве о ма по зна те ор га ни за ци је Мла да 
Бо сна), и био узор јед ног ви со ког, мо дер ни стич ког на чи на пи са ња, јер 
ње го ви днев нич ки за пи си пред ста вља ју и ре а ли стич ки при каз дру штве не 
ствар но сти и оштру кри ти ку дру штве них од но са, ма ни фест соп стве них 
фи ло зоф ских по гле да на свет, и лир ске опи се при ро де, љу ди и соп стве
них ду хов них ста ња ви со ке умет нич ке вред но сти. На при мер, раз ми шља
ју ћи о се би то ком там но ва ња 1917. го ди не, за пи сао је: „Или сам ја зар, у 
овом по гле ду из у зет на лич ност: не во љу лак ше под но сим, не го ли жи во
та ре ње. И ка да те ле сно стра дам, ду ша као да ми до би је кри ла, она про
пе ва, и ја имам осе ћа ње да жи вим, да до жи вља вам ства ри на ко је ћу ра до 
ми сли ти у су тон жи во та” (168). 

Днев нич ки за пи си Ва се Ста ји ћа от кри ва ју нам још јед ну бит ну 
ствар о ње го вом уну тра шњем ја, без ко јег не би би ло ни спо ља шњег ја, 
а са мим тим ни ње го вог пре гал нич ког дру штве ног и кул тур ног де ло ва
ња. Реч је о ње го вом од но су са по ро ди цом. Ту, пре све га, ми слим на 
ње гов од нос са су пру гом Ми ли цом (Ба бу ком), са ко јом је у бра ку про вео 
не што ви ше од че тр де сет го ди на. На и ме, он ве о ма рет ко пи ше о њи хо
вим не су гла си ца ма (из у зев ка да, ре ци мо, то ком Дру гог свет ског ра та 
бе ле жи да су Ба бу ки би ле сим па тич не уста ше ко је су за по се ле део њи
хо ве ку ће у Срем ским Кар лов ци ма, те због то га ни су при ча ли не ко ли ко 
да на), па се сти че ути сак да им је брак био скла дан. Ба бу ка је би ла ње го
ва је ди на ве за са спољ њим све том, по што је цео Дру ги свет ски рат про вео 
у ку ћи, де лом по сло бод ном из бо ру, а де лом услед ло шег здра вља. Ме
ђу тим, ови за пи си ни ка ко не пру жа ју ком плет ну сли ку о ком плек сној 
при ват ној лич но сти Ва се Ста ји ћа, јер о љу ди ма и до га ђа ји ма из ве шта
ва ју ис кљу чи во из ње го вог угла. Упра во за то, ми слим да је Зо ри ца Ха џић 
као при ре ђи вач ове књи ге ура ди ла пра ву ствар сту пив ши у кон такт са 
Ста ји ће вим уну ком Раст ком Швал бом (ко ји је, на жа лост, пре ми нуо 2015. 
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го ди не, не до че кав ши да ова књи га угле да све тлост да на), чи ји је текст 
„Ље то ва ња у Срем ским Кар лов ци ма” об ја ви ла као је дан од до да та ка овој 
књи зи. Овај текст, из ме ђу оста лог, до но си Швал би но се ћа ње на де ду, 
ње гов до жи вљај де де и њи хо вог ме ђу соб ног од но са: „Де да је уви јек био 
озби љан, као на мр го ђен. Шу тљив. Они ко ји су га по зна ва ли мо гли су по 
сја ју де ди них очи ју и по ло жа ју бр ко ва, по го ди ти ње го во рас по ло же ње. 
Али ка да је био љу тит, ни је тре ба ло по га ђа ти по сит ним зна ко ви ма. По
ву као би се и са свим ушу тио” (302). Или: „Наш вр ло озби љан од нос нај
бо ље илу стри ра по све та ко ју ми је де да на пи сао на сво јој књи зи при је во да 
пје са ма Шан до ра Пе те фи ја. На пи сао ми је: МомунукуРасткуШвалби,
ВасаСтајић. Ни шта то пло, тек мом уну ку, па име на и пре зи ме на. Чак 
ни смо раз го ва ра ли о оном што сам про чи тао, а чи тао сам вр ло мно го и 
бр зо” (320). Тек на кон овог тек ста има мо ком плет ну сли ку о лич но сти 
и де лу Ва се Ста ји ћа, тек на кон овог лич ног до жи вља ја ње го ве лич но сти 
не ке ства ри про чи та не у днев нич ким за пи си ма до би ја ју пра ви сми сао. 
Ре ци мо, тек на кон ових ис кре них мла да лач ких ис по ве сти Раст ка Швал бе 
ја сно нам је да се пред на ма об рео је дан ин те лек ту а лац по ма ло сли чан 
ју на ци ма ро ма на Ми лу ти на Уско ко ви ћа (1884–1915) – пр вен стве но се 
ми сли на Че до ми ра Или ћа, ју на ка исто и ме ног Уско ко ви ће вог ро ма на из 
1914. го ди не – ко ји по ку ша ва да се ухва ти уко штац са све том у ко јем жи ви. 
Реч је, да кле, о љу ди ма пре ла зног вре ме на (у пи та њу је спе ци фи чан исто
риј ски мо ме нат, ка да до ла зи до сме не два ве ка и два све та, сред њо ве ков
нопа три јар хал ног и но во ве ков номо дер ног), углав ном ин те лек ту ал ци ма 
или умет ни ци ма са на гла ше ном по тре бом за дру штве ним успе хом, ко ји 
ни су пот пу но ли ше ни мо рал них скру пу ла, а при том су још и сен зи бил ни 
и пси хич ки не ста бил ни, скло ни са мо спо зна ји и пре и спи ти ва њу. Не склад 
ко ји не ка ко при род но по сто ји из ме ђу ствар но сти и њи хо вих по ли тич ких 
и со ци јал них иде ја, те мно штво пре пре ка и не мо гућ но сти са ко ји ма се 
су о ча ва ју у свом дру штве ном окру же њу, чи не их ра њи вим и по ја ча ва ју 
њи хов осе ћај нео ства ре но сти и не за до вољ ства. Че до мир Илић по тра жио 
је из лаз у са мо у би ству, а и Ста јић је, ка ко то бе ле жи и Зо ри ца Ха џић у 
пред го во ру овој књи зи, у је ку Дру гог свет ског ра та (1942) по ку шао да 
из вр ши са мо у би ство узев ши не до вољ ну ко ли чи ну мор фи ју ма: „Сме не 
ма ло ду шно сти и ве ре у бо ље су тра, ви дљи ве у ње го вим днев нич ким 
бе ле шка ма, ра зу мљи ве су услед не из ве сно сти ко ју сва ки но ви рат ни дан 
но си” (13–14). 

Пре ма то ме, као што смо и по ка за ли, Зо ри ца Ха џић је об ја вљи ва
њем днев нич ких за пи са Ва се Ста ји ћа од го во ри ла на иза зов ко ји је Све
ти слав Ма рић по ста вио још 1938. го ди не, по ка зав ши да су ови за пи си, 
пре све га, пу то ка зи ка про на ла же њу пра ве ме ре из ме ђу ње го вог јав ног 
и при ват ног ли ка. На тај на чин бу ду ћим ис тра жи ва чи ма и про у ча ва о ци
ма лич но сти и де ла Ва се Ста ји ћа ста вљен је на увид је дан пот пу но нов 
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при ступ ње го вом до при но су на у ци, дру штве ној исто ри ји и књи жев но сти, 
раз ли чит од оног ко ји нам је још 1963. го ди не у сво јој књи зи Политички
ликВасеСтајића при ка зао Ар пад Лебл.
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