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ЛА СЛО БЛА ШКО ВИЋ

СИ НО ВАЦ НА КО ЛЕ НИ МА

Сву да се мо же до го ди ти, кат кад у во зу,
чак ниг де: од јед ном отва ра ју се

вра та и до ла зе за бо ра вље не лич но сти, по ја вљу је се
мој ма ли се стрић, ко га ви ше не ма...

А. За га јев ски

Ка да сам пр ви пут про чи тао јед ну лир ску про гре си ју тог пе
сни ка, иш чу па ну за нок ти цу што се да ла на зло, по ми слио сам да 
ње ним рас те гљи вим про сто ром вла да из ве сни по лу бог, ко ји осе ћа 
сна жне, фан том ске бо ло ве у оној по ло ви ни ко ја му не при па да, 
ко ју не осе ћа а ко ја се да опи па ти. Знао сам да сам ан тич ки хе рој, 
а не тек вај ни ши франт, за ди ха ни ин три гант.

Ада ма За га јев ског упо знао сам пре сто го ди на у мом род ном 
гра ду, ко ји је имао ту шту и тма име на, ме ња ју ћи их ка ко би га 
ко ја вој ска обез о ру жа ла, баш као и Ада мов род ни град, Ла вов. 
Град је био део рат ног пле на и ве ли ки пе сник га је на пу стио као 
јед но го ди шњак, ни не са ња ју ћи шта ће од ње га ис па сти, по што се 
об рео у дру гој др жа ви, ода кле се у Ла вов мо гло са мо у пу стом сну.

У ства ри, по зна вао сам га мно го пре тог су сре та, схва та ју ћи да 
су у исто ри ји, као и у жи во ту, нај бит ни ји по је дин ци. Да се сли ка не 
отва ра са ма од се бе, као на дра же ни ла ринкс или цвет, не го да за 
чи та ву при чу мо же да бу де би тан са мо је дан, је дан је ди ни, ко ји ће 
сен ку учи ни ти це лом. Реч ју, пре во ди о ци спа да ју у нај бли же ро ђа ке. 

За га јев ски је у Но ви Сад до шао у дру штву не ко ли ци не мо јих 
бе о град ских ли те рар них при ја те ља, и ту, у ку ћи у ко јој сам ра дио, 
упри ли чи ли смо књи жев но ве че, у јед ном од те а тар ских пре двор
ја, док је тра ја ла пред ста ва и док се ди ми ла Ет на. По сле чи та ња, 
оти шли смо сви у ре сто ран на иви ци Ду на ва, под но ста ро став не 
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Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве, где се већ не ко ли ко го ди на одр жа ва гла
со ви ти му зич ки фе сти вал, због ко јег по ла мла де Евро пе по лу ди, 
укљу чу ју ћи По ља ке, не ка се За га јев ски рас пи та о то ме код свог 
не ћа ка. 

Тог мла ди ћа, ко ји је до са да си гур но пу стио бр ко ве и сто ма чић, 
не по ми њем тек та ко. 

На и ме, но ви ре сто ран још ни је био при кљу чен на град ску 
ка на ли за ци ју, па се то а лет на ла зио на спла ву, ко ји се љу љу шкао 
у пли ћа ку јед не од рај ских ре ка. Уну тра је све би ло ка ко ва ља, ни 
сит ни чав чо век не би мо гао би ло че му на ћи ма ну, али си до би ску
па, до ме ста на ко је и цар иде пе шке мо рао до ћи мо сти ћем, за љу
ља ним уо би ча је ном ко ша вом, као да си ка жње ни гу сар из цр та ног 
фил ма, или Ин ди ја на Џонс, на ко рак од Све тог Гра ла. 

Не знам шта се све дру го до па ло на шем пољ ском го сту, Ада му, 
али ме је он, вра тив ши се из то а ле та, ус хи ће но упи тао ка ко се ре сто
ран зо ве, јер је свом не ћа ку хтео да по ша ље по ру ку о нео бич ном 
до жи вља ју, у ко ји се пре тво рио ор ди нар ни од ла зак до ме ста где 
чо век има да се олак ша, ма био он и укле ти Си зиф, с про ста том 
ве ћом од гла ва тог а дра гог ка ме на.

Ње гов мо бил ни те ле фон, у та древ на вре ме на, још ни је био ка
дар да сни ми нео бич ну, баш као ни обич ну, си ту а ци ју, па је пољ
ском пе сни ку оста ло тек оно што је је ди но и имао, е да би ро ђа ку 
све пред ста вио ка ко ва ља, реч ју – ма тер њи је зик. 

Та ква, да кле, не сва ки да шња сли ка за ни ма истин ског пе сни
ка. Не знам да ли ју је икад Адам За га јев ски сло жио. Или је све 
учи нио да би за ба вио јед ног мла ди ћа. То, уо ста лом, и ни је без раз
ло жан и не ви ђен пе снич ки раз лог.

Али, у том ча су, мо гао сам да ви дим сплав ко ји је по ди вља ли 
ве тар ис трг нуо из ко ре на, и ко ји је за пло вио без кор ми ла ра мут ним 
Ду на вом, са чо ве ком згр че ним над са мим со бом, на кло зет ској шољи, 
ко јој ни по зла та не би про ме ни ла зна че ње, пре пу шта ју ћи се без и ме
ним та ла си ма, ко ји ће отрг ну ти сплав пун зла ћа них го ми ли ца, с 
чо ве ком цр ве ног ли ца ко ји је да ле ко од ме та фи зич ког олак ша ња, 
сплав ко ји ће ста ви ти тач ку на се бе у Цр ном мо ру (ако је оно уоп ште 
циљ), или се раз би ти о не ке скли ске оба ле, о ус пут но ад ско мра мор
је, с чи та вим сво јим те ре том, ко ји за ме њу је су шти ну и људ скост. 

Ду бљу стра ну про па сти.

пост скрип тум

Текст ко ји је у овом ча су ис коп нео на ме ра вао сам да про чи там 
на јед ном ли те рар ном ску пу у Под го ри ци, пред За га јев ским, ко ји 
је ту био овен чан из ве сном на гра дом. На са мом по чет ку на ше 
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ди је тал не го збе, пе сник је про сло вио не ко ли ко ре че ни ца, а за тим 
се, ре ци мо, из ви нио, устао и оти шао, прав да ју ћи се ин тер вју ом ко ји 
је, ве ко ви ма ра ни је, био уго во рен. Про мр мљао је да ће се мо жда 
вра ти ти, али то се ни је де си ло у овом жи во ту, та ко да је нас ше сто
ро струч ња ка, у пра зној хо тел ској кон фе рен циј ској са ли, уз јед ну 
пр по шну те ле ви зиј ску ка ме ру и дватри ра се ја на но ви на ра кул
тур не ру бри ке, го во ри ло за грц ну то о де лу пољ ског пе сни ка, ње му 
иза ле ђа – ка ко се то већ ка же – ко ло кви јал но и бу квал но.

Ка да сам ову анег до ту он да ис при чао при ја те љу, пре во ди о цу 
Виц ку Ар па ду, он се ис ку сно на сме јао, се тив ши се да је Адам З., 
наш пе сник, при ма ју ћи опет не ку ви со ку ли те рар ну на гра ду, у 
пре пу ном ма ђар ском пар ла мен ту, иза шао за го вор ни цу, на ка шљао 
се, др же ћи до би је ни ар те факт с обе ру ке, а за тим се окре нуо, с 
бла гим на кло ном и бле дим осмеј ком, пр во ле вој, а по том и де сној 
стра ни иш че ку ју ће скуп шти не. Ка да је гла ву, из пр вог по ку ша ја, 
цен три рао, лир ским по лу гла сом ре као је: хва ла вам, и си шао са 
естра де, прет ход но се пи па во огра ђу ју ћи од упљу ва ног ми кро фо на!

(У оба слу ча ја, апла уз при сут них се под ра зу ме ва.) 




