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НЕ НАД КР СТИЋ

МOЈ ПРИ ЈА ТЕЉ,  
ПРО ФЕ СОР МИ О ДРАГ РА ДО ВИЋ

Че сто сам по ста вљао се би јед но пи та ње на ко је ни сам мо гао 
да дам од го вор. Оно је гла си ло: „За што ве ли ка ни, љу ди ко ји су 
сво јим де ли ма за ду жи ли свет, нај че шће од ла зе са ове пла не те без 
не ке по себ не на ја ве, ти хо и из не на да?” Ми слим да сам не дав но 
на шао од го вор на ово крај ње те шко пи та ње. Би ће да Све ви шњи у 
јед ном тре нут ку по же ли да раз го ва ра са тим ин те лек ту ал ним го
ро ста си ма и јед но став но их згра би, от ме од нас обич них љу ди. 
Та ко нам је Све ви шњи отео и Ми о дра га Ра до ви ћа, ува же ног про
фе со ра Но во сад ског уни вер зи те та, ко ји је при па дао ма лом бро ју 
срп ских ин те лек ту а ла ца ен ци кло пе диј ског зна ња.

Има не што ви ше од три го ди не, пре се лио сам се са сво јом 
по ро ди цом у Срем ску, ма лу, до ста уску ули цу ко ја из ла зи на Ули цу 
Мак си ма Гор ког. Али за ме не је мно го ва жни ји по да так био да се 
та ули ца у су шти ни на ла зи у про ду жет ку јед не дру ге до ста уске 
ули це, Ули це Ла зе Ко сти ћа. А у тој ули ци жи вео је, све до пре не
ко ли ко недељa, про фе сор Ми о драг Ра до вић, нај ве ћи по зна ва лац 
ства ра ла штва ве ли ког срп ског пе сни ка, пре во ди о ца, ми сли о ца, 
јед ном реч ју ин те лек ту ал ца, Ла зе Ко сти ћа. Има не ке сим бо ли ке 
у тој ве зи из ме ђу чу ве ног Ла зе, с јед не стра не, и хо да ју ће ен ци кло
пе ди је, про фе со ра Ми о дра га Ра до ви ћа, с дру ге стра не. Пре не го 
што се усе лио у свој но ви, скром ни стан у Ули ци Ла зе Ко сти ћа, 
ви ше се ра до вао чи ње ни ци да ће ста но ва ти у ули ци свог нај о ми
ље ни јег срп ског пе сни ка, не го чи ње ни ци да ће се на по кон усе ли
ти у но ви дом. А про фе сор Ра до вић је у мно го че му био на лик на 
Ла зу Ко сти ћа. Не ра стом и фи зич ким из гле дом, већ оним мно го 
ду бљим, не ви дљи вим људ ским осо би на ма. Обо ји ца су би ли љу ди 
ен ци кло пе диј ског зна ња, сва ки у свом вре ме ну, обо ји ца су би ли 
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ве ли ки бор ци за ИСТИ НУ. Обо ји ца су би ли истин ски ро до љу би 
и па три о те, али и ве ли ки по што ва о ци за пад не кул ту ре. Са вр шен 
спој на ци о нал ног и гра ђан ског, оног уни вер зал ног, ка ко са мо ве
ли ки ин те лек ту ал ци мо гу да бу ду. Али че сто и не схва ће ни. Но, то 
је дру га при ча, ко ју ће мо при ча ти не ком дру гом при ли ком.  Ви сок, 
прав, стро гог по гле да, али ме ког ср ца, про фе сор Ра до вић је имао 
ис кре не при ја те ље и ме ђу сво јим ко ле га ма, и ме ђу, ка ко се то до
ста не спрет но ка же, обич ним све том. Али имао је и же сто ке, не ћу 
ре ћи не при ја те ље, већ су пар ни ке, опо нен те, пре све га ме ђу уни
вер зи тет ским на став ни ци ма. Би ће да је раз лог том су пар ни штву 
ле жао у њи хо вим раз ли чи тим по гле ди ма на свет. 

И от ка ко смо по ста ли бли ски су се ди, на ши су сре ти, и уоп ште, 
на ше дру же ње, по ста ли су ин тен зив ни, го то во сва ко днев ни. Кад 
год бих имао сло бод ног вре ме на, кре нуо бих у прав цу Ули це Ла
зе Ко сти ћа, на да ју ћи се да ћу мо жда на и ћи на мог во ље ног ко ле гу 
Ми о дра га Ра до ви ћа. И он би чи нио исту ствар. Или сам ја ишао 
пре ма згра ди у ко јој је он жи вео, или он пре ма згра ди у ко јој сам ја 
ста но вао. И обич но смо се на ла зи ли на по ла пу та. Она ко спон та но, 
ре као бих ин ту и тив но. И та да би смо за по че ли раз го вор. По не кад 
би он био кра ћи, по не кад ду жи. На рав но, има ли смо и уго во ре не, 
у ми нут за ка за не са стан ке. Обич но у ма лом при јат ном ка феу у 
Срем ској ули ци, у ка феу, бо ље ре ћи у би строу, ко ји је ве о ма на лик 
на ма ле фран цу ске би строе. У том би строу че сто пу шта ју фран цу
ске шан со не, што је, ва ља при зна ти, рет ка по ја ва у нас. Пе сме Едит 
Пјаф, Жил бе ра Бе коа, Ива Мон та на... А нас дво ји ца, за не се ни 
пре ле пом му зи ком и још леп шим фран цу ским је зи ком, за по чи ња ли 
би смо на ше раз го во ре упра во на том ми ло звуч ном је зи ку, је зи ку 
Мон те ња, Вол те ра, Игоа, Пру ста... Обич но би ти раз го во ри тра ја ли 
ду го. По не кад два са та, по не кат три. А о ко јим те ма ма смо раз го
ва ра ли? Го то во о свим те ма ма о ко ји ма мо гу да раз го ва ра ју два 
уни вер зи тет ска про фе со ра, и то још два про фе со ра Фи ло зоф ског 
фа кул те та. И не са мо два про фе со ра не го два при ја те ља, бу ду ћи 
да се на ше дру же ње вр ло бр зо тран сфор ми са ло у при ја тељ ство. 
Оно пра во, искре но, не оно ла жно, по вр шно, из не ких лич них ин
те ре са. На жа лост, да нас по сто ји и тај вид при ја тељ ства. Бо ље ре ћи, 
мно ги и не зна ју за онај пр ви и је ди ни вид при ја тељ ства. Се ћам 
се, би ло је ка сно про ле ће, ди ван сун чан дан, нас дво ји ца се ди мо 
у на шем оми ље ном би строу. „Не на де”, ка же ми про фе сор Ра до вић, 
овог пу та на срп ском је зи ку, „пред ла жем да пре ђе мо на ТИ. Али да 
зна те, Не на де, обра ћа ње са ТИ оба ве зу је.” И од та да, би ли смо на 
ТИ. На ТИ ко је вас оба ве зу је да бу де те са при ја те љем и у до бру и 
у злу. Раз го ва ра ли смо о ве ли ка ни ма ко ји су сво јим де ли ма за ду
жи ли свет, о фи ло зо фи ма, фи ло ло зи ма, пи сци ма и пе сни ци ма, од 
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Хо ме ра до Ари сто те ла, од Мон те ња до Игоа, од Ге теа до Хум бол
та, од Пу шки на до До сто јев ског и Тол сто ја, од Све тог Са ве, пре ко 
До си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа, па све до Иве Ан дри ћа и 
Алек сан дра Бе ли ћа. На рав но, Ла за Ко стић је био на ша оми ље на 
те ма. Ла за пре во ди лац, Ла за пе сник, Ла за ро до љуб. Раз го ва ра ли 
смо и о по ли ти ци, о ве ли ком Шар лу де Го лу, о Јо си пу Бро зу Ти ту, 
али и о Ан ри ју IV, Лу ју XIV, На по ле о ну Бо на пар ти, ди на сти ја ма 
Ка ра ђор ђе вић и Обре но вић. Раз го ва ра ли смо и о спор ту, по себ но 
фуд ба лу, али и о ја го да ма, ма ли на ма, о ме ду. Са по себ ним жа ром 
смо раз го ва ра ли о ње го вим уну ци ма. Бо же, ко ли ко сам мно го 
на у чио од про фе со ра Ра до ви ћа, те ин те лек ту ал не гро ма де. И кад 
год бих му се по хва лио да сам до шао до но вих са зна ња, упра во 
за хва љу ју ћи тим ду гим, сми сле ним, раз го во ри ма, Ми о драг би ми 
од го во рио: „Ne nad, moi aus si, en vo us éco u tant, j’ai ap pris be a u co up 
de cho ses.”     

Вре ме про ла зи, а ја све ре ђе идем у прав цу Ули це Ла зе Ко сти ћа. 
Са мо ка да мо рам. Јед но став но, из бе га вам да кре нем у том прав цу, 
јер знам да не ћу ви де ти ви со ког ве ли ког чо ве ка ка ко бр зим ко ра
ци ма иде пре ма ме ни. И ка ко ме већ из да љи не по здра вља оним 
при сним, чу ве ним фран цу ским по здра вом: SA LUT, MON AMI.

Та кав је био мој при ја тељ, про фе сор Ми о драг Ра до вић. Та кав 
ће ми оста ти у пам ће њу. Као та квог тре ба га и при хва ти ти. 

СЛА ВА МУ!*

* Реч на ко ме мо ра тив ном ску пу по во дом смр ти Ми о дра га Ра до ви ћа, на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 20. сеп тем бра 2018. го ди не.




