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ЗО РАН КО СТИЋ

БАЈ КО ВИ ТОСТ ЗМА ЈЕ ВИХ СТИ ХО ВА 

Ва ше пре о све штен ство, да ме и го спо до, бра ћо и се стре, по
ма же Бог! Ува же ни чла но ви Ма ти це срп ске, а зар то сви ни смо у 
не ку ру ку – срећ но вам сто де ве де сет и тре ће ље то по сто ја ња, овог, 
дру гог да на Сре те ња Го спод њег!

А ко ли ко је и са мо по сто ја ње Ма ти це зна чај но у жи во ту свих 
Ср ба – и оне ве ћи не ко ја то сла ви бла го да ре ћи и ње ним осни ва чи
мауте ме љи ва чи ма и са мом Го спо ду Бо гу, то ли ко и оне од ср бље
не ма њи не ко ја се ње не дво вје ков не при сут но сти у сво јој сре ди ни 
бо ји ко ли ко цр ни ђа во кр ста! Зар ни смо свје до ци то га и у да на шњој 
ствар но сти и на све ко ли ком срп ском др жав ном и књи жев ном про
сто ру, а зар о то ме, ма кар ова ко на кнад но (а да нам се то не ура чу на 
у ме та на ра ци ју), ни смо у ста њу да су ди мо кад је у пи та њу и мо је 
дав но дје тињ ство, и кад је, ре као бих, био већ пре по зна тљив атак 
и на Ма ти цу, на ње ну при сут ност у ду хов ном жи во ту на ци је и 
њен на ци о нал ни зна чај?

А та да, при је шест и по де це ни ја, чак ни ис тра жни ор га ни 
ни су по сум ња ли у књи гу Пе сме за де цу Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја! 
И ни су је, „у ин те ре су ис тра ге”, из би бли о те ке мог ухап ше ног оца 
оту ђи ли као оних оста лих петшест хи ља да књи га што су од ни
је ли те је се ни 1949, ма ло по што сам на пу нио го ди ну да на... И кад су, 
по мај чи ној при чи, рев но сни УДБов ци, ОЗНов ци и оста ли ис тра
жни основ ци ро ва ри ли по ку ћи у ко јој је до ско ра жи вио, као ми
ни стар у вла ди Цр не Го ре, но ви „на род ни не при ја тељ”, „из дај ник” 
и „ибе о вац”! Рова ри ли су и од но си ли све што би мо гло ука за ти 
на траг не ке суб верзив не за вје ре са ци љем ру ше ња др жа ве, за шта 
ће, не ко ли ко мје се ци доц ни је, и су ди ти оцу и због че га ће (ма да 
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до ка зи ни су про на ђе ни), одра пи ти де вет и по пу них, у ка за ма ти ма 
Ма му ле, Би ле ће и Го лог ото ка.

Би ло ка ко би ло, ис тра жи те љи не са мо да су, са из у зет ком њих 
де се так, од ни је ли пре ко пет хи ља да књи га, не го и ве ћи ну те шких 
ства ри, чи ме су нам знат но олак ша ли да се, про тје ра ни из пре сто
ног Це ти ња, што лак ше до мог не мо Ник ши ћа – род ног гра да мо јих 
ро ди те ља – по том и пла нин ског се ла Мо ра ко ва, нај за ба че ни јег у 
Жу пи Ник шић кој, у ко ме ћу, као из гна ник, за јед но са мај ком, се стра
ма и бра том, на ред них шест го ди на бо ра ви ти у до му оче ве се стре, 
мо је не за бо рав не тет ке Ста ни це. Упра во у збир ци удо сто је ној Зма
је вом на гра дом, што ми пред ста вља истин ску част, о том пе ри о ду 
стра да ња и из гнан ства од бе сје де ће бо ље свје до чи ти пје сма „Ис
тра га”: 

По сли је ап са оче вог, тек ма ло
од мно штва оста: зид но огле да ло,

чи ви лук, ду бак, дје чи ји кре ве тац,
шпо рет „Сло бо да”, зе ле ни кре де нац,

ши фо њер, астал, пар ста рих сто ли ца
и шест ве ли ких, бу ко вих по ли ца

те шког ко сту ра од би бли о те ке
гдје су оста ле књи ге са мо не ке,

њих се дамосам, од ви ше хи ља да:
„Зло чин и ка зна”, „Ха млет”, „Или ја да”,

Зма је ве „Пје сме”, „Ти хи Дон”, „Рад”, „Ма ти”
и (за што, амо ис тра га ће зна ти,

оста ви ро ду ка жње ни ка мр ског) –
још Ње го ше во „Огле да ло срб ско”. 

Књи геопи сме њи ва чи це, не са мо мо је без гра мот но сти, не го 
и оних мно го ста ри јих уку ћа на без јед ног раз ре да шко ле – по лу сли
је пе 90го ди шње ба ке, мо је 60го ди шње тет ке, а бог ме и по не ког 
основ ца ко ји је про пу стио кључ не лек ци је у школ ској на ста ви... 
Сви ма њи ма је тих де се так је ди них књи га у ку ћи зна чи ло мно го 
– про зор у сло ве сност – а по нај ви ше Пе сма ри ца Чи ка Јо ве Зма ја; 
ваљ да су им, од све га про пу ште ног у жи во ту, нај ви ше не до ста ја ли 
сти хо ви за дје цу, што они, мо ји че сти ти срод ни ци, из су ро во сти 
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окол но сти – ни ка да и ни су би ли у жи во ту; тек, са да, на кнад но, 
Змај је и под њи хо вом окор је ло шћу, ди ти рам би ма ожи вља вао дје цу, 
све их пре тва ра ју ћи у мо је ду хов не вр шња ке... Све, осим мо је мај ке 
– свр ше не ма ту рант ки ње и ћер ке про фе со ра књи жев но сти пред рат
не ник шић ке гим на зи је – нај пи сме ни је у тој је дин стве ној шко ли 
због че га су је сви по ла зни ци ње них ча со ва, углав ном уве че, уз 
пе тро леј ку, до жи вља а ва ли као пра ву учи те љи цу, укљу чу ју ћи и 
нас, ње ну дје цу; а она је, уз гред ре че но, уда ју ћи се за оца, у ми раз 
и до ни је ла ону им по зант ну би бли о те ку... На дам се са мо, ако је 
су ди ти по оних де се так књи га ко је ни су од ни је ли, да су и оста ле 
књи ге – њих не ко ли ко хи ља да – ми си о нар ски, у „ин те ре су опи
сме ња ва ња”, за вр ши ле у ра фо ви ма ис тра жних ор га на и њи хо вих, 
да не ка жем „ор ган чи ћа”, то јест, по то ма ка... Дај Бо же да је ме ђу 
њи ма би ло још Зма је вих књи га, а је сте, су де ћи и по то ме што је 
ова „пје сма ри ца за дје цу”, очи то при па да ла ком пле ту Чи ка Јо ви
них Са бра них де ла, об ја вље них по чет ком три де се тих го ди на 20. 
ви је ка... О „ми си о нар ству” по ха ра не ро ди тељ ске би бли о те ке не 
са мо да су ди мо по да на шњим пи сме њем „гра мот ном” цр но гор
ском по литру ко вод ству, до те мје ре „уче ном” да је из ми сли ло још 
је дан срп ски је зик, већ и по њи хо вим слу жба ма без бјед но сти чи јој 
буд но сти, ево, не мо же про ма ћи ни го луб пи смо но ша, а ка мо ли да 
им у др жа ву уђе пје сник и ва га бунд! Е, са да, ша лу на стра ну, ко 
ће зна ти ко је су књи ге код њих пре ваг ну ле и учи ни ле их та кви ма?! 
Зма је ве си гур но ни су, Змај се, уо ста лом, и згра жао над та квом 
буд но шћу исми ја ва ју ћи је... Али мо жда је баш то и ство ри ло у 
ор га ни ма и њи хо вим по том ци ма – от пор пре ма пје сни ци ма, пре ма 
ви шој пи сме но сти, скло ној да на ру ши ба ланс осред њо сти и та ко 
иза зо ве не ред у пост ње го ше вој др жа ви...

А оно дав но, у дје тињ ству, кад смо сви ми, ђа ци пр ва ци (од 
пет до де ве де сет пет го ди на) – по ла зни ци је дин стве не ве чер ње шко
ле – већ уве ли ко са ми, ко ће зна ти по ко ји пут, чи та ли оно не ко
ли ко не за пли је ње них књи га – за на шу „Све ту пи сме ну” од ре ди ли 
смо Пе сме за де цу Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. На њи ма и на еп ским 
пје сма ма из Огле да ла Срб ског те ме љио сам свој од нос пре ма сви
је ту, пре ма жи во ту уоп ште: Зма је ве сти хо ве на ми је ње не дје ци, 
одав но то знам, до жи вља вао сам као соп стве но „вје ру ју”; оно у 
њи ма по сто је ће за ме не би ја ше бу квар по сто ја ња, да не ка жем – 
сво је вр сно Све то пи смо жи во та! До те мје ре да све та мо про на ђе но, 
уко ли ко ни сам успи је вао на ћи у сво јој сва ко дне ви ци и окру же њу, 
сма трао сам до ка зом не пот пу но сти, то јест до ка зом не са вр шен ства 
ја ве у ко јој оби та вам... Да ка ко, Зма је ви сти хо ви су би ли она бај ко
ви тост ко ја и не до ста је ствар но сти – та ман то ли ко да је ни ка да не 
за во лим ко ли ко ћу во ље ти по е зи ју! Ка ко та да, у ра ном дје тињ ству, 
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та ко и ци је лог жи во та, у ко ме ћу по сто ја но тра жи ти ону ствар ност 
ко ја ми се ука за ла, или на про сто при ви дје ла у стро фа ма чи ка Јо ве 
Зма ја, Ње го ша, Хо ме ра, Пу шки на... Та ко је то од оног дав ног да на 
ка да сам, као не ко ко је озбиљ но по кра ден и об ма нут, пи тао сво ју 
мај ку:

„За што, у на шој ба ри, још ни ка да ни сам ви дио жа бу да чи та 
но ви не на ли сту ло ква ња!?”

А ма ти, озбиљ на, са учи тељ ском убје дљи во шћу од го во ри ла:
„На ши су жап ци – или све зна ју ћи, па не мо ра ју ни шта чи та ти, 

или у Цр ну Го ру уоп ште не сти жу срп ске но ви не! Чак ни Зма јев 
Не вен...

Хва ла вам на па жњи и стр пље њу!*

* Реч на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске при ли ком при ма ња Зма је ве 
на гра де за збир ку пе са ма Пул сквам пер фек та, у Но вом Са ду, 16. фе бру а ра 2019. 
го ди не.




