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Р А З  Г О  В О Р

НЕ НАД ЉУ БИН КО ВИЋ

КА КО НА СТА ЈЕ ЕП СКА ЛЕ ГЕН ДА

Раз го вор во ди ли Бран ко Злат ко вић и Алек сан дра Но ва ков

Не над Љу бин ко вић (1940) је на уч ни са вет ник и ре дов ни про
фе сор бе о град ског Уни вер зи те та умет но сти. Ди пло ми рао је, ма
ги стри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Об ја вио је сле де ће мо но гра фи је: Усме на књи жев ност ју го сло вен
ских на ро да, Бе о град 1978, Се ул 1995; Пје ва ни ја цр но гор ска и хер
це го вач ка Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, Бе о град 2000; Тра га ња 
и од го во ри – сту ди је из књи жев но сти и фол кло ра (1), Бе о град 2010; 
Пр ви срп ски уста нак – од исто ри је до „на род не исто ри је” и ње не 
усме не ми ти за ци је (у ко а у тор ству са Мир ја ном Дрн дар ски), Бе о
гра д–О ра шац 2012; На ши да ле ки пре ци, Бе о град 2014; Од Ко сов ске 
бит ке до ко сов ске ле ген де, Но ви Сад 2018. Ау тор је пре ко 400 рас
пра ва, сту ди ја, чла на ка и кри ти ка, као и не ко ли ко ан то ло ги ја усме
ног на род ног ства ра ла штва. До бит ник је ви ше на гра да и при зна ња.

Но во фор ми ра ни Ко сов ско ме то хиј ски од бор Ма ти це срп ске 
као сво је пр во из да ње об ја вио је књи гу Од Ко сов ске бит ке до ко сов
ске ле ген де Не на да Љу бин ко ви ћа. Ово де ло на и шло је на ве ли ко 
ин те ре со ва ње пу бли ке, ка ко на Сај му књи га у Бе о гра ду 2018, та ко 
и пре и по сле пред ста вља ња књи ге у Ма ти ци срп ској. Књи га је 
по вод за раз го вор са ау то ром Не на дом Љу бин ко ви ћем.

Бран ко Злат ко вић, Алек сан дра Но ва ков: У „Бе ле шци о на стан
ку књи ге” на во ди те да је књи га на пи са на 1989, збoг че га је до 
да нас ни сте об ја ви ли?

Не над Љу бин ко вић: Књи га је сте на пи са на 1989, и по до го во ру 
из да вач је ва ља ло да бу де КИЗ „Кул ту ра” (вла сник Аца Јо ва но вић). 
То ком ју нају ла те го ди не, из да вач је об ја вљи вао огла се за књи гу 
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и по зи вао на прет пла ту. Ме ђу тим, у сеп тем бру исте го ди не за пао 
је у озбиљ не про бле ме, јер је ка снио пре вод тре ћег то ма ме мо а ра 
ге не ра ла Жу ко ва. Бу ду ћи да пр ва два на штам па на то ма ни је мо гао 
да пу сти у про да ју без тре ћег, за пао је у фи нан сиј ску кри зу. По шту
ју ћи џен тлмен ски спо ра зум, ни сам хтео та да да тра жим дру гог 
из да ва ча. На сту пи ле су по том ру жне и зле го ди не. Сма трао сам да 
не тре ба да до зво лим да мо ја књи га бу де на би ло ко ји на чин упо
тре бље на и зло у по тре бље на, што се у тим вре ме ни ма до га ђа ло 
пре че сто. Ка ко је та књи га за ме не бар би ла раз ре ше на и за вр ше на, 
окре нуо сам се дру гим про бле ми ма. За хва љу ју ћи пре да ва њи ма из 
фол кло ро ло ги је на Му зич кој ака де ми ји или, ка ко они во ле да кажу, 
на Фа кул те ту му зич ке умет но сти, по све тио сам се пот пу но срп ској 
и бал кан ској ет но ми то ло ги ји. Књи га о Ко сов ској бит ки и ле ген ди 
гур ну та је у стра ну, а ру жне го ди не су и да ље тра ја ле. Бит не про
ме не ду го ни сам осе тио. По ште но ре че но, бит ни је про ме не ни сам 
ни ка сни је осе тио. Осни ва њем Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра при 
Ма ти ци срп ској, ко ја је у ре ла тив но бли ској и бли жој про шло сти 
мно го зна чи ла не ким ра ни јим чла но ви ма по ро ди це ко јој при па дам, 
од лу чио сам (за хва љу ју ћи и јед ном дра гом при ја те љу) да ру ко пис 
књи ге по ну дим Ма ти ци. Из у зет но сам за хва лан што је Ма ти ца 
срп ска по ка за ла раз у ме ва ње. 

Шта сте же ле ли да ис ка же те сво јом књи гом?

По ку шао сам да по ка жем на јед ном ве о ма илу стра тив ном при
ме ру ка ко за пра во на ста је еп ска ле ген да. Мо је ко ле ге ко је се ба ве 
оним што на зи ва ју на род на књи жев ност, а што ја у јед ном ши рем 
кон тек сту под во дим под по јам фол кло ро ло ги ја, ве ру ју ка ко еп ска 
ле ген да на ста је ди рект но на дах ну та од ре ђе ним исто риј ским до га
ђа јем. Исто риј ски до га ђај је сте по вод, али еп ска ле ген да про ис хо
ди из по ли тич ких по тре ба. Жао ми је, али ми слим да Ален Дан дес, 
је дан од тво ра ца те о ри је о тзв. ла жном фо л кло ру ( fa ke lo re) ни је схва
тио бит fa ke lo rea. Раз ми шљао је о фал си фи ка ти ма, о тзв. кри во
тво ре њи ма. Ни је раз у мео ка ко по ли тич ки и слич ни раз ло зи ути чу 
на тво ре ње не че га на ме ње ног на ро ду, ис ка за но чак јед на ким на род
ским је зи ком, што за пра во ни је на род но, али на род тре ба да при
хва ти, да усво ји као сво је. Та кав по сту пак се пре по зна је да нас у 
ме ди ји ма ши ром све та. А да ка ко и у на шим. Сми шље ном про па
ган дом „учиш” на род шта тре ба да ми сли. То се мо же чи ни ти ру жно 
и пре по зна тљи во, као што је у нас не кад чи нио Фи лип Гра бо вац, 
или са искре ним уве ре њем у ва ља ност вла сти тог чи на, ка ко је то 
чи нио сво је врем но на истим про сто ри ма Ан дри ја Ка чић Ми о шић. 
Искре ност и спон та ност ње го вог кри во тво ре ња пре ва ри ла је, на 
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при мер, и знал ца на род них усме них твор би ка кав је био Вук Ка ра
џић. По ку шао сам, да кле, да по ка жем од че га за пра во по чи ње ко
сов ска ле ген да. Крат ке, шту ре, нео д ре ђе не ве сти. Очи глед но да ни 
уче сни ци ма бит ке, ни по сма тра чи ма са стра не, ни је би ло ја сно шта 
се за пра во зби ло. По том на сце ну сту па ју по ли тич ка раз ми шља ња, 
пре ми шља ња и про ми шља ња. Су ко бље не стра не до ми шља ју се 
ка ко да на нај бо љи на чин ис ко ри сте оно што се зби ло. Срп ска 
стра на по ме ни је сте до би ла бит ку, оста ли су на бој ном по љу, 
Тур ци су га у хит њи на пу сти ли. Бит ка за Ср бе је сте би ла до би је
на, али у исто вре ме и на истом по при шту из гу бљен је рат. Реч је 
о Пи ро вој по бе ди, а по сле за вр ше не бит ке, пре ску по пла ће не по
бе де, ука зу ју се у окру же њу ле ши на ри, ко ји же ле по сва ку це ну 
да ис ко ри сте ту ђу не во љу. На срп ске зе мље пре тен зи је ис ка зу ју и 
Ма ђа ри и краљ Тврт ко. Срп ска стра на, Ла за ре ва удо ви ца и срп ска 
цр ква, од лу чи ли су да при ка жу Ко сов ску бит ку на на чин ко ји опо
ми ње у це ли ни, а и у де та љи ма, на стра да ње Хри сто во ра ди ис ку
пље ња свих до та да при чи ње них гре хо ва, а јед но вре ме но на гла ша
ва пра ста ро уве ре ње о ну жно сти уград ње људ ске жр тве у те ме ље 
бу ду ћег но вог зда ња. Ту р ска стра на је има ла сли чан на чин раз ми
шља ња и они сма тра ју ка ко је Му рат се бе све сно жр тво вао и као 
ше хит се бе угра дио у те ме ље на ста ју ће Ото ман ске им пе ри је. По том 
су се и „исто риј ска при ча” о бит ки и ко сов ска ле ген да до пу ња ва
ле и бо га ти ле уче шћем обе ју су ко бље них стра на. Ко сов ској бит ки 
из 1389. и ко сов ској ле ген ди, ко ја се на њој за сни ва ла, при до да ва ни 
су су ко би ко ји су се од и гра ва ли то ком де це ни ја ко је су сле ди ле. 
У том сми слу по себ но су зна чај ни: оп са да ве ли ког ру дар ског и тр го
вач ког цен тра – Но вог Бр да и бо р бе око ње га и, да ка ко, Дру ги ко
сов ски бој 1448. го ди не.

Чи ни се да сте же ле ли да ис пра ви те или об ја сни те не ке 
исто риј ске за блу де или гре шке исто ри ча ра. 

Тач но је. Пре све га, же лео сам да ко ле ге исто ри ча ре под се тим 
на чи ње ни цу ко ју они ина че зна ју бо ље од ме не. Кнез Ла зар ни је 
био краљ Ср би је, ни са мо др жац, ка ко че сто на во де. Го ди не 1377. 
у ма на сти ру Ми ле ше ви, над мо шти ма Све то га Са ве, бо сан ски краљ 
Тврт ко Пр ви кру ни сан је у при су ству кне за Ла за ра, да кле и уз 
ње го ву са гла сност за кра ља и Ср би је. То да ље зна чи да у Ко сов ској 
бит ки ни су по ги ну ла два вла да ра, већ са мо је дан – сул тан Му рат, 
али је су два ге не ра ла: глав но ко ман ду ју ћи хри шћан ске вој ске кнез 
Ла зар, и за по вед ник ана дол ских тру па, дру ги Му ра тов син, Ја куб 
Че ле би ја. Тр врт ко ни је уче ство вао у бор би, већ је ње го ве по моћ не 
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тру пе пред во дио вој во да Влат ко Ву ко вић, ко ји је го ди ну да на ра
ни је до но гу по ту као ту р ску вој ску код Би ле ће.

По том сам же лео да до ка жем ка ко Ми лош Ко би ло вић или 
Ко би лић је сте исто риј ска лич ност, да ука жем где је би ло ње го во 
пре би ва ли ште, ње гов градтвр ђа ва (из над ма на сти ра Ми ле ше ве). 
На по кон, на сто јао сам да об ја сним ка ко сто ји чи ње нич но ста ње 
са тзв. из да јом Ву ка Бран ко ви ћа, као и са на вод ном из да јом ње го
во га си на, де спо та Ђур ђа у Дру гом ко сов ском бо ју. Вук Бран ко вић 
ни је из дао кне за Ла за ра, јер се Ко сов ска бит ка од и гра ва ла на про
сто ри ма Ву ко ве др жа ве, па би из да вао са мог се бе. А исти на је сте 
да ни је сле дио по ли ти ку сво је та ште, Ла за ре ве удо ви це Ми ли це. 
У том сми слу је сте био из дај ник, али из дај ник ко ји је на ста вио 
бор бу про тив Ту ра ка. Ње гов син, де спот Ђу рађ, ни је уче ство вао у 
Дру гом ко сов ском бо ју, јер је по што вао де се то го ди шње при мир је 
ко је су хри шћа ни скло пи ли са Ту р ци ма. О на ме ра ва ној вој ни на 
Му ра та Дру гог ни је оба ве стио тур ско га сул та на, већ сво га зе та, 
му жа сво је кће ри, сул та ни је Ма ре. Из Дру гог ко сов ског бо ја по при
лич но срам но по бе гао је вој ско во ђа Јан ко Ху ња ди, оста вља ју ћи 
део вој ске да бу де ма са кри ран.

Же лео сам и да об ја сним бит не раз ло ге оног што се у исто рио
гра фи ји на зи ва pro pa gan da fi de: реч је о сми шље ној ак ци ји по ка
то ли ча ва ња пра во слав ног жи вља на се ље ног у де ло ви ма Ау стриј ске 
ца ре ви не ко ји су се гра ни чи ли са Ото ман ском им пе ри јом. Ак ци ја 
је ор га ни зо ва но по че ла кра јем ше сна е стог, а ве о ма ви дљи во по
чет ком се дам на е стог ве ка. За раз ли ку од ко ле га исто ри ча ра ко ји 
има ју са мо ре чи па три от ске хва ле за де ло ва ње ве ли ког ве зи ра 
Мех медпа ше Со ко ло ви ћа и ко ји у на ци о нал ној еу фо ри ји до жи вља
ва ју ње го ву об но ву Пећ ке па три јар ши је и име но ва ње бли ског ро ђа ка 
Ма ка ри ја за па три јар ха – ни сам склон та квом уви ду у зби ва ња. 
Ми слим, на и ме, да је Мех медпа ша Со ко ло вић об но вио вр ло сми
шље но, уз на гла ше ну са гла сност сул та на Су леј ма на Ве ли чан стве
ног, Пећ ку па три јар ши ју, има ју ћи на уму сул та но ве ам би ци је про
до ра на ис ток, пре ма Бе чу. Ау стриј ска ца ре ви на је до та да све сно 
на се ља ва ла из бе гли це из пра во слав них обла сти Ср би је, Бо сне и 
Хер це го ви не на гра нич ном обо ду пре ма Ото ман ској им пе ри ји, 
ве ру ју ћи, при род но, ка ко ће убе гли це би ти по у здан за штит ни, од
брам бе ни бе дем. Об но ва срп ске са мо стал не цр кве у окви ру Ото ман
ског цар ства у пер спек ти ви је мо гла, са знат ном ве ро ват но ћом, да 
про ме ни рас по ло же ње но вих гра ни ча ра, да по у зда ни бе дем по ста не 
у не ком тре нут ку (ма кар де ли мич но) „пе та ко ло на”. Та да за по чи ње 
ду га сми шље на ка то лич ка ак ци ја да се Ср би про гла се из дај ни ци ма, 
да се њи хо ве чел не во ђе обе ле же као та кве, да им се дâ на зна ње 
ка ко су ве чи ти из дај ни ци пра ве (ка то лич ке!) хри шћан ске ве ре. 
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То га гре ха мо ра ју увек би ти све сни, мо ра ју га ока ја ва ти, али га ни
кад не мо гу до ка ја ти. По ја ва са мо зва ног де спо та Ђор ђа Бран ко ви ћа 
ко ји је же лео да на тур ским про сто ри ма об но ви осо бе ну срп ску 
др жа ву, пр во је од го ва ра ла беч ком дво ру, ко ји му је чак при знао 
ка ко је за ко ни ти на след ник вла дар ске по ро ди це Бран ко вић. Ме ђу
тим, по сле не срећ не Ве ли ке се о бе Ср ба по ли тич ка си ту а ци ја се 
из осно ва ме ња. Ам би ци је Ђор ђа Бран ко ви ћа, не мо гу да се оства
ре у окви ру Тур ске им пе ри је, али те о риј ски мо гу да се ре а ли зу ју 
на про сто ру Ау стриј ског цар ства, за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју но
во до се ље них Ср ба. То се ни је сме ло до пу сти ти ни у за чет ку. Не
су ђе ни де спот је ухап шен, за тво рен пр во у Кла до ву, а по том је у 
за то че ни штву и умро.

Пи ше те и да ко сов ска ле ген да не са мо да ни је би ла је дин стве
на, већ ка ко их је би ло и ви ше раз ли чи тих.

На то ме и ин си сти рам. Наш про блем је што за слу гом или, 
дру га чи је, од го вор но шћу Ву ка Ка ра џи ћа, под ко сов ском ле ген дом 
под ра зу ме ва мо оно што са др же на род не пе сме о Ко сов ско ме бо ју 
из ње го ве дру ге књи ге Срп ских на род них пје са ма беч ког из да ња. 
Про блем је у то ме што је реч о ре ли ги о зној ва ри јан ти ко сов ске ле
ген де у чи јој је жи жи кнез Ла зар, ње го во ко пи ра ње Ису са Хри ста, 
опре де љи ва ње за цар ство не бе ско итд. То је сте вер зи ја ко сов ске 
ле ген де ко ју је ства ра ла срп ска цр ква не по сред но на кон Ла за ре ве 
по ги би је, а у же љи да по мог не ку ћу Ла за ре ви ћа у на сто ја њи ма да 
за др же Ла за ре ве зе мље. У том кон тек сту, уз зду шну по моћ Ла за
ре ве удо ви це, на сто ја ла је и да Ла за ра про гла си за све ца. Вук је пе сме 
де лом до био од Лу ки ја на Му шиц ког, де лом их је и сам за пи сао. 
За пи си, осим пе сме „Смрт мај ке Ју го ви ћа” (за пи са не у Сла во ни ји), 
по ти чу из Сре ма. За бе ле же не су у око ли ни, тач ни је у пор ти тзв. 
срем ске Ра ва ни це, од но сно Врд ни ка, где су се на кон Ве ли ке се о
бе ко нач но по хра ни ле Ла за ре ве мо шти. Пе сме је цр ква не го ва ла, 
цр ква шти ти ла. У то ме се ишло чак то ли ко да ле ко да сле пе пе ва
чи це и пе ва чи ни су ме ња ли ни текст чи је зна че ње ни су раз у ме ли. 
Вук је уза луд тра жио од Му шиц ког и од све ште ни ка, ко ји је не ке 
пе сме за пи сао, об ја шње ње: шта зна чи ко ла ста азди ја, шта бур ма 
по зла ће на итд. У цр кве ној пор ти, на све тој зе мљи, ин тер вен ци је 
у тек сту ни су би ле до зво ље не. Ре ли ги о зна вер зи ја ко сов ске ле ген
де жи ве ла је ра ни је, сва ка ко, у ср би јан ској Ра ва ни ци, ве ро ват но 
и у Ми ли чи ној за ду жби ни Љу бо сти њи, а ло гич но је оче ки ва ти да 
су по што ва не и не го ва не и у дру гим за ду жби на ма ди на стич ке 
ку ће Ла за ре вић. Ме ђу тим, по ред ове, на ма нај по зна ти је, чак и је
ди не по зна те ко сов ске ле ген де, по сто ји и опреч на, ко ја у жи жи 
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има Ми ло ша Ко би ли ћа, ње гов за вет и уби ство сул та на. Тре ба 
ис та ћи да у хри шћан ским окви ри ма по сто је две вер зи је – ис точ на 
(пра во слав на) и за пад на. По ред њих по сто ји и ло кал на, тзв. ме сна 
вер зи ја, ве за на за са мо Ко со во и ње го ве то по ни ме. Ни ислам ска 
вер зи ја ко сов ске ле ген де ни је је дин стве на. Зна чај но су су че ље не 
зва нич на тур ска двор ска вер зи ја и пи са ње пер сиј ских хро ни ча ра 
и пе сни ка. По то њи, на при мер, оп ту жу ју Ба ја зи та за дво стру ко 
уби ство – оца и бра та. За го ва ра ју ћи по сто ја ње ви ше раз ли чи тих 
ле ген ди о Ко сов ско ме бо ју, ко је се по вре ме но спа ја ју, по себ но сам 
ука зао на про блем тзв. не ис то риј ских Ју го ви ћа. На гла сио сам како 
они при па да ју, по ме ни, из гу бље ном но во брд ском ци клу су. У на
сто ја њу да то до ка жем, пи сао сам ка ко су Ју го ви ћи би ли но во брд ска 
ис так ну та вла сте ла: Бог дан Ју го и Во јин Ју го (За кон о руд ни ци ма 
де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа), а да је Ми ли ца, из ме ђу оста лих, 
има ла и ти ту лу con tes sa di Mon ta Nu o vo – го спо да ри ца Но вог Брда. 
На по ми њем, ма да то са ко сов ском ле ген дом ни је у ди рект ној вези, 
ка ко је Но во Бр до од Ту ра ка хе рој ски бра нио вој во да При је зда. 
На род на пе сма ће ње го во име ка сни је ве за ти за хе рој ску од бра ну 
Ста ла ћа.

Ши рој јав но сти ма ло је по зна то да сте Ви унук Вла ди ми ра, 
али и Све то за ра Ћо ро ви ћа, као и да Вам је Јо ван Скер лић де даујак. 
Ко ли ко је то евен ту ал но ути ца ло на Ваш по ле ми чан тон, ко ји се 
спо ми ње ме ђу ко ле га ма ка да се го во ри о Ва ма и о Ва шим ра до ви ма?

Си гур но је реч о тем пе ра мен ту, ма да има и дру гих раз ло га. 
На и ме, то ком сту ди ја био сам сва ке го ди не, че твр тог апри ла, про
зи ван или име но ван, ка ко хо ће те, као „уну че кр ва вог рек то ра”. На 
се ми на ри ма сам би вао пи тан шта ми слим о Скер ли ће вим оце на
ма Ди со ве по е зи је или про зе Иси до ре Се ку лић. На дру гом де лу 
ди плом ског ис пи та, из ме ђу оста лих, про фе сор Ве ли бор Гли го рић 
ми је по ста вио пи та ње упра во о Скер ли ће вој оце ни Ди со ве по е зи је. 
Ре а го вао сам у скла ду са сво је та да шње два де сет две го ди не и хро
нич ним гне вом. Од го во рио сам ка ко је Ди со ва по е зи ја и те ка ко 
уз др ма ла оно га Скер ли ћа ко ји је имао слу ха за Бо ри ну Ко шта ну 
и да му је би ло по треб но го то во два де сет штам па них стра ни ца да се 
са њом об ра чу на, а ка ко је Гли го ри ја Со ко ља ни на [иначе, оца Ве ли
бо ра Гли го ри ћа – прим. Б. З. и А. Н.] и ње го ву про зу ли кви ди рао 
на стра ни и по. Та да сам од про фе со ра до био је дан од жи вот них 
ша ма ра ко ји ћу увек пам ти ти – до био сам де сет. И да нас по цр ве
ним ка да се то га се тим. 

Мно ги про фе со ри су ми че сто за ме ра ли ка ко не по шту јем 
до вољ но ау то ри те те. Ка да ми је то јед ном оштро за ме ре но, од го
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во рио сам ка ко сам од ма ле на учен да ау то ри тет не по сто ји сам по 
се би, већ се до ка зу је по ступ ци ма и сми сле ним ре чи ма. Као де те 
имао сам част да ме на ко ле ну цуп ка ју Бог дан По по вић и Ти хо мир 
Ђор ђе вић (то су ми дру ги при ча ли, ја не пам тим), али се до бро 
се ћам Ива на Ђа је, ко га сам чуп као за бра ду, Ми лу ти на Ми лан ко
ви ћа, Иси до ре Се ку лић итд. Сви они су ми се обра ћа ли без аче ња 
и стр пљи во об ја шња ва ли оно што тре ба да раз у мем. На у чи ли су 
ме да ау то ри тет ни је утвр ђен ни ти ту лом, ни го ди на ма, ни чар шиј
ским угле дом, већ он је сте, или пак ни је – кон крет на лич ност.

Ка да се освр нем уна зад, ми слим да сам у мла ђим го ди на ма 
био пре ви ше гне ван и ис кљу чив. Не ка да са вид ним раз ло гом, а че
сто и без ње га. Због то га сам имао при лич но не во ља. Пам тим два 
сво ја при ка за, или две кри ти ке, због ко јих сам имао про бле ма де
це ни ја ма. Го ди не 1968. на пи сао сам при каз на ан ке ту ко ју је спро
вео уре ђи вач ки од бор за из да ва ње Ву ко вих са бра них де ла. Знам 
да ми то ни је би ло по треб но, али текст бих пот пи сао и да нас. То 
ме је су ко би ло са до брим де лом ка те дре на ко јој сам ди пло ми рао. 
Дру ги текст је на пи сан по во дом Срп ског ми то ло шког реч ни ка. 
Кри ти ка је има ла про во ка ти ван, уби лач ки на слов „Ни срп ски, ни 
ми то ло шки, ни реч ник”. Мир не са ве сти пот пи сао бих га и да нас, 
али због ње га сам се смрт но за ме рио мно гим ко ле га ма ет но ло зи ма. 
Ни сам се од мах опа ме тио. На ста вио сам да си сте мат ски пи шем 
при ка зе и кри ти ке у Књи жев ној исто ри ји, а го то во две де це ни је по
том и у Рас ков ни ку, што си сте мат ски ни ко од мо јих ко ле га ни је 
ра дио. Пре ки нуо сам ка да ми је ре че но да хва лим при ја те ље, а дис
кре ди ту јем не јед но ми шље ни ке. Иро ни ја је у то ме што је то из ре
че но по во дом мо је кри ти ке од лич не књи ге чо ве ка ко ји ме је пет
на е стак го ди на ра ни је на ду плој стра ни ци ча со пи са Од јек, на тзв. 
чар ша ву, же сто ко на пао због мо је кри ти ке књи ге ње го ве (и мо је) 
ко ле ги ни це. Сре ди на де ве де се тих го ди на би ла је очи глед но по гре
шан по ли тич ки тре ну так за по зи тив ну кри ти ку. Ни је ми жао. И 
по ред „на кнад не па ме ти” учи нио бих то по но во.

Сма тра се да ни сте пре ви ше на кло ње ни про фе со ри ма, иа ко 
сте од 1970. па све до од ла ска у пен зи ју би ли вр ло ак тив ни и у тој 
про фе си ји.

Пот пу но тач но. Че сто, ка да сам ис про во ци ран, ис ти чем ка ко 
на став ни ке и про фе со ре (са рет ким, уи сти ну ча сним из у зе ци ма) 
ни сам во лео као ђак, ка сни је их ни сам во лео ни као сту дент (ма да 
је и та да по сто јао „та та Ви до” Лат ко вић, Ра шко Ди ми три је вић, 
Ни ко ла Ба на ше вић...). Ка да сам стао с дру ге стра не ка те дре, по стао 
сам пот пу но све стан због че га ни сам ни у јед ном уз ра сту во лео 
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на став ни ке, од но сно про фе со ре. Раз лог је крај ње јед но ста ван. У 
ве ћи ни слу ча је ва они не по шту ју мла де љу де (јер то ви ше ни су и 
не ће би ти), зло у по тре бља ва ју по ло жај ка ко би до ка за ли вла сти ту 
прет по ста вље ну над моћ. Основ но је да те упо зо ре: ка ко сам ја то 
ре као! По но ви као па па гај, на у чи да не маш ми шље ње, да не маш 
став. На да вао сам се де сет ки сту ден ти ма (ми слим и на де вој ке и 
на мла ди ће) ко ји су има ли вла сти то ми шље ње, су прот но мом. На
кон убе ле жа ва ња оце не и да ва ња ин дек са сту ден ту у ру ке, мо лио 
сам да оста не још не ко ли ко ми ну та да му об ја сним у че му ми слим 
да гре ши или о че му ва ља да по ве де ра чу на. По пра ви лу је на кон 
раз го во ра сле ди ло пи та ње: ако сам у све му том по гре шио/по гре
ши ла, ка ко де сет? Од го вор мој био је увек исти: чи ње ни це се мо гу 
на у чи ти, али је те шко оспо со би ти не ко га да ми сли сво јом гла вом, 
а го ди на ма је слу шао про фе сор ско „ка ко сам ја то ре као”.




