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то га књи жев ност Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа мо же мо на зва ти ап со лут ном 
књи жев но шћу, ко ја је то ли ко сло бод на да су у њој ство ре ни не са мо 
ју на ци и фа бу ла, при по ве да но ме сто и вре ме, већ и је зик, исто ри ја, гео
гра фи ја, чак и са ма ка у зал ност, па и ло гич ка струк ту ра ка ко оп тич ког, 
та ко и он то ло шког.” Вре ди про чи та ти и ове ре чи о бо га том и из ра зи то 
са мо свој ном књи жев ном опу су Бе лог Мар ко ви ћа и с не стр пље њем оче
ки ва ти сва ко да ље раз ма тра ње о ње го вим књи га. Јер, на рав но, са мо од 
сте пе на му дро сти и уме ћа ту ма ча за ви се и од го во ри ко је ће Мар ко ви ће во 
сло је ви то де ло да ти и до ко је ће мо ду би не про дре ти све сла жу ћи се да 
се сми сао сва ког де ла мо же от кри ти је ди но у не по сред ном до ди ру са њим. 
У овом слу ча ју, у до ди ру са из ми шље ним при ча ма из ствар ног жи во та 
ко је јед на ке је су ствар ним при ча ма из из ми шље них жи во та. 

И да не бу де за бу не. Има ју ћи у ви ду да се и у обра ном ви но гра ду 
слат ка пу цад за тек ну... у овом освр ту мо гу се на ћи и ма ло број ни фраг
мен типри ло зи из мо јих пи са ња о ра ни јим Мар ко ви ће вим књи га ма, што 
ни ма ло ни је слу чај но. Јер, ако има пи са ца ко ји све вре ме пи шу Јед ну 
књи гу, а Ра до ван Бе ли Мар ко вић је ме ђу њи ма, за што не би смо о ње го
вим на ни за ним и пот пи са ним ру ко пи си ма и ми пи са ли ва зда јед ну кри
ти ку? Чи ни се да то је сте кре а тив ни при но вак у по ја вљи ва њу кри тич ких 
тек сто ва са но вим зна че њи ма, а ни је. То оста је и на да ље тек је дан од све 
ви ше кљу че ва за по е ти ку и осо бе ни Мар ко ви ћев књи жев ни свет. Не ка 
бу де (и во лео бих) да је та ко. 

Ми лан Р. СИ МИЋ

ИС ПИТ СА ВЕ СТИ

Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић, Оку па циј ски днев ник (јун –де цем бар 1941), 
при р. Алек сан дра Вра неш и Бо јан Ђор ђе вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2020

Не ка ме оп ту же за ма ли ци о зност, зло во љу и све што иде уз то, али 
овој ле пој и ва жној књи зи пр во мо рам из ре ћи сит не при мед бе. (А све то 
се ла ко мо гло из бе ћи – са мо да се ма ло ви ше па зи ло.)

Да кле, на пред њој стра ни ко ри ца књи ге (али и на тре ћој стра ни ци) 
пи ше да су ау то ри књи ге Оку па циј ски днев ник Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто
и ми ро ви ћа (јун –де цем бар 1941) – Алек сан дра Вра неш и Бо јан Ђор ђе вић.

А ствар сто ји ма ло дру га чи је: Оку па циј ски днев ник Ми ла на Јо ва
но ви ћа Сто и ми ро ви ћа, при род но, на пи сао је сам Ми лан Јо ва но вић Сто
и ми ро вић. Алек сан дра Вра неш и Бо јан Ђор ђе вић су ру ко пис при ре ди ли 
за штам пу.

На рав но, ка да чи та лац поч не да чи та књи гу то ће ла ко уо чи ти. 
Ко нач но, на дру гој стра ни ци, све је то уред но и пре ци зно за бе ле же но. 
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Те же је уо чи ти јед ну дру гу гре шку: на и ме, књи га се по ја ви ла не где у 
сеп тем бру 2020. го ди не, а на тре ћој стра ни ци је го ди на 2019! Без же ље 
да се над му дру јем са из да ва чем – ка та ло ги за ци ја Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске ми да је за пра во. Та мо пре ци зно пи ше да је ка та ло ги за ци ја ура
ђе на 2020. го ди не.

Шта то кон крет но зна чи? То зна чи да је вре ме за при ка зи ва ње ове 
књи ге скра ће но. (Не ки би ре кли да је жи ва са хра ње на.) Чим се по ја ви ла, 
ова књи га већ ни је би ла но ва. (Књи ге се, ка да је при ка зи ва ње у пи та њу, 
тре ти ра ју као ла ко квар љи ва ро ба.)

Јед ну при мед бу ћу оста ви ти за крај. Сит на је, али... Та ко се на ме стило.
Но, кре ни мо од пред го во ра ко ји за јед но пот пи су ју при ре ђи ва чи 

ове књи ге. (Уз гред, је дан од нај ве ћих зна ла ца бе о град ске рат не пе ри о
ди ке је, не ма ни ка кве сум ње, Бо јан Ђор ђе вић.) Пр во ћу ис та ћи сит ну 
не до след ност, а по том ћу по ку ша ти да раз ре шим јед но спор но ме сто. У 
кон тек сту при че о пре ћут ки ва њу Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа, 
по ми њу се Си лу е те ста рог Бе о гра да, ко је је за штам пу при ре дио Бо жи
дар Ко ва че вић. Али, ка да по ми њу при ре ђи ва че Пор тре та пре ма жи вим 
мо де ли ма, Сто ја на Тре ћа ко ва и Вла ди ми ра Шо вљан ског, не по ми њу се 
њи хо ва пу на име на. А упра во је Вла ди мир Шо вљан ски (уз по моћ Дра
га на Мр да ко ви ћа) при ре дио и јед ну за ни мљи ву књи гу Ми ла на Јо ва но
ви ћа Сто и ми ро ви ћа, ко ју при ре ђи ва чи ни су има ли у ру ка ма. Та књи га, 
чи је име кри јем, обо га ти ла би јед ну фу сно ту. А фу сно те су те мељ но 
ура ђе не и под у пи ру овај пред го вор и за пра во их чи та мо као са став ни 
део пред го во ра.

Сти жем и до спор ног ме ста. По ред пре ци зне би о гра фи је Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа (до ђе ми и да по ме нем на ди мак на шег ју на ка 
док је по сле Дру гог свет ског ра та у срем ско ми тро вач ком за тво ру), при
ре ђи ва чи ис ти чу и ње гов ан ти се ми ти зам и го во ре да Сто и ми ро вић ка же 
да су нас у рат гур ну ли „ма со ни и Је вре ји”. У мом при мер ку књи ге 
Сто и ми ро вић нај ру жни је пи ше о Тур ци ма (то ли ко ру жно, да то не ћу ни 
ци ти ра ти) и о Хр ва ти ма – по ми ње њи хо ва „кр во жед на звер ства”; а за 
уво ђе ње Ју го сла ви је у рат, нај те же оп ту жу је Ен гле зе! Мо рам се од мах 
огра ди ти од ове при мед бе: имам у ру ка ма са мо овај оку па циј ски днев
ник (тих дру гих шест ме се ци 1941. го ди не), а при ре ђи ва чи су има ли у 
ру ка ма це ло вит оку па циј ски днев ник! Мо жда је ка сни је Ми лан Јо ва но
вић Сто и ми ро вић пре нео кри ви цу на ма со не и Је вре је...

И до след но и че сто наш ју нак пи ше про тив де мон стра ци ја одр жа
них 27. мар та 1941. го ди не. Те де мон стра ци је до жи вља ва као не про ми
шљен по тез. Али ни Сто и ми ро вић – то до да јем из ла год не по зи ци је – не 
зна шта би Ју го сла ви ја до би ла, а шта се од ње оче ки ва ло, да се ни је 
уме ша ла у рат. Са мо кон ста ту јем. Ни ти ве ру јем да би се мо гла из ву ћи 
из ра та, ни ти да би обе стра не по што ва ле до го вор. Да кле, Нем ци ма је 
би ла по треб на Ју го сла ви ја ко ја не ра ту је, већ ко ја за по тре бе не мач ке 
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вој не ин ду стри је про из во ди ба кар и ан ти мон у Бо ру... А Ју го сла ви ји су 
за уз врат ну ди ли Со лун и из ла зак на мо ре... (По ли ти ка је че сто тр го ва ње 
ту ђим...) Рат Не мач ке и Ју го сла ви је био је по тре бан Ен гле зи ма. (За на
гра ду су, при кра ју ра та, бом бар до ва ли Бе о град!)

Но, да на пу сти мо ве ли ке те ме. Лич но сти ко је окру жу ју Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа су мај ка и же на (ко је се, при род но, не во ле)... 
Ту је и ујак, Ду шан Сто и ми ро вић, ко ји и у Дру гом свет ском ра ту (као 
и у Пр вом) бри не о свом се стри ћу... Јед ном реч ју – из др жа ва га! (Имао 
је бес плат но и стан и хра ну.) Брат Иван је у роп ству – али успе шно, и у 
ло го ру, пра ви ду го ве... И о ду го ви ма уред но из ве шта ва Ми ла на Јо ва но
ви ћа Сто и ми ро ви ћа. И тра жи од на шег ју на ка да те ду го ве по кри је. Ва жна 
лич ност у овој књи зи је и Ми ха и ло Ми ха и ло вић Све тов ски, ко ји уми ре 
пред на ма. За ви ру је кроз кљу ча о ни цу Сто и ми ро вић док Све тов ског опе
ри шу – не би ли му при чао о то ме ка да оздра ви... Али оста ли смо му са мо 
ми, да на шњи чи та о ци. Ума ло да за бо ра вим: Све тов ски је био нај бо љи 
при ја тељ Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа.

А нај ва жни ји до га ђај у пр вој го ди ни ра та за на шег ју на ка је сте екс
пло зи ја му ни ци је у Сме де ре ву. До но се бе ле шке о то ме и при ре ђи ва чи 
и Сто и ми ро вић. Тек, уз ви ше од 1.500 мр твих, ни јед на де се ти на ку ћа у 
Сме де ре ву ви ше ни је би ла за ста но ва ње. И наш ју нак, хтео то или не, 
ула зи у ду го ве... Ку ћа се мо ра ла по пра ви ти ма кар то ли ко да би бли о те ка 
не ки сне... (Уз гред, остао је и без ку ће у Бе о гра ду.)

Ма ло је ле пих тре ну та ка у жи во ту Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро
ви ћа то ком тих пр вих шест ме се ци Дру гог свет ског ра та. Али, и ти тре
ну ци по сто је! Ка ко се оза рио, на при мер, ка да је у Ар хи ву от кри вен је дан 
ба кро рез Ана ста са Јо ва но ви ћа...

Ово ни је днев ник у кла сич ном сми слу те ре чи. На мо мен те се учи
ни да Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић има са мо јед ну све ску и да у њу 
уно си и оно што не при па да днев ни ку. А на тре нут ке ова књи га ли чи и 
на днев ник о дру ги ма. Јер, ако је наш ју нак не ко га срео, про збо рио са 
њим не ко ли ко ре чи, он да нам и до но си пор трет тог чо ве ка: где је жи вео, 
шта је по сти гао – са жме се чи тав жи вот у не ко ли ко ре че ни ца. А зна мо да 
је Сто и ми ро вић био мај стор пор тре та. Пред на ма је га ле ри ја за ни мљи
вих лич но сти. Су ро во је кад на пи ше о не ком: „Углав ном, из ње го вог жи
во та не мо же да се за пи ше или за пам ти ни јед на реч, ни је дан гест”. За 
пам ће ње је и ка ко се при ма ју не на ја вље ни го сти: не рас по ло жен до ма ћин 
кроз про зор, са спра та, го во ри да су га за кљу ча ли и од не ли кључ... (Као 
са став ни део тих пор тре та чи та ју се и ис црп не на по ме не при ре ђи ва ча.)

Али, има у овом днев ни ку и чи та вих есе ја: раз ма тра ју се узро ци 
сло ма та да шње Ју го сла ви је; ана ли зи ра се од нос пре ма су сед ним зе мља ма. 
Оп се сив на те ма му је суд би на срп ског на ро да. Ма шта о ре ду и за ко ну... 
Срп ски на род је и стра дал нич ки на род и луд на род. Тра жи у све му то ме 
и сво је ме сто: ис пи су је днев ник као ис пит соп стве не са ве сти. Му чи га 
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нашa мегаломанијa. У днев ник уно си и ба сне; те пре пи су је сво је об ја вље
не члан ке... До но си и пи смо же ни. Кад год му се ука же при ли ка до но си 
анег до те. (Мо гао би се на пра ви ти леп из бор анег до та из ове књи ге.) Из
два ја ју се анег до те о прин цу Ђор ђу, о Вла да ну Ђор ђе ви ћу, о чо ве ку ко ји 
је до био на ди мак Ка раОбре но вић; ту је и анег до та о кра ђи уз по моћ 
мр твач ког сан ду ка – уз мр твог чо ве ка, по греб ни ци су од не ли и све што 
је мо гло да ста не у сан дук... По себ но је за ни мљи ва анег до та о ноћ ном 
од во ђе њу Сто и ми ро ви ће вог уја ка. За пра во, Нем ци су до шли по ле ка ра 
– да по мог не бо ле сном ка фе џи ји – али су пр вом ра до знал цу ре кли да га 
во де „на кла ни цу”. (Још увек кла ни ца пи шем ма лим сло вом – тек ка сни је 
се от кри ло да је у пи та њу хо тел Кла ни ца.) Уз гред, кад хо те лу да те име 
Кла ни ца – он да то под се ћа на на сло ве у да на шњим но ви на ма: не ма ју 
ве зе са са др жа јем тек ста. (Уз гред, пам тим и про дав ни цу на ме шта ја са 
име ном Огрев – ко је, у бу дућ но сти, мо жда и има не ки сми сао; као и 
ме са ру ко ја се зва ла Ле тва.)

По ме нуо сам већ ле пе тре нут ке у жи во ту Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто
и ми ро ви ћа за вре ме оку па ци је. Пр во је био уред ник Об но ве, да би за тим 
био по ста вљен за ди рек то ра Др жав ног ар хи ва. Успех на по слу га је ди но 
оза ри. (А ко ли ко је по сла би ло по ка зу је по да так да је, у јед ном тре нут ку, 
тра жио пе де сет учи те ља као ис по моћ!) А нај ве ћи успех је то што се у 
Ар хив пре не ло све што је оста ло иза Вла да на Ђор ђе ви ћа. 

Опи сао је наш ју нак до у де та ље ка ко је Ар хив до шао у по сед остав
шти не Вла да на Ђор ђе ви ћа – али са да жу рим да се вра тим у вре ме Пр вог 
свет ског ра та. На и ме, и Пр ви свет ски рат Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро
вић про во ди у Бе о гра ду – шти ти га ујак у Ду шев ној бол ни ци. Но, та да 
је Вла дан Ђор ђе вић жив и про чуо се по јед ном ју нач ком ге сту. (Пр вом 
чо ве ку оку па тор ске по ли ци је, чу ве ном Ср бо жде ру, скре сао је у ли це, 
јав но, да је би тан га.) Оду ше вљен је тим ге стом Вла да на Ђор ђе ви ћа – и 
ка сни је је, уз име Вла да на Ђор ђе ви ћа, ре дов но по ми њао тај до га ђај... Ме
ђу тим, за вре ме ра та, док пи ше о Ђор ђе ви ћу, наш ју нак ту епи зо ду не 
по ми ње. Хо ћу да ка жем да по сто ји ау то цен зу ра и да је та ау то цен зу ра 
при сут на на ви ше ме ста. Је сте Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић пи сао о 
љу ди ма и оно што се не пи ше (ми слим на Пор тре те пре ма жи вим мо
де ли ма), али се за вре ме ра та кон тро ли ше. Јер, и он и сви из ње го ве 
око ли не стра ху ју да ће омрк ну ти, али да не ће осва ну ти...

На рав но, оста вио нам је и пор трет Вла да на Ђор ђе ви ћа – јед не од 
нај ин те ре сант ни јих лич но сти срп ске исто ри је. (Ве ро ват но и јед не од 
нај ком пли ко ва ни јих.) Чи ни ми се да ни ко ни је то пли је од на шег ју на ка 
пи сао о Вла да ну Ђор ђе ви ћу. Ка же да је био „да ро вит, сја јан, ра дан, енер
ги чан, пун иде ја, пун ис ку ства” – а био је „од ба чен и жи го сан”. Био је у 
за тво ру, али је и слао љу де у за твор; био је и власт и опо зи ци ја; ка знио је 
оца због не хи ги је не у бол ни ци; био је хи рургдо бро во љац у фран цу ско
пру ском ра ту; (био је чак шеф бол ни це у Франк фур ту); го во рио је кад 
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су сви ћу та ли; ни је се пла шио од го вор но сти; вој ном ди сци пли ном ре
ша вао је ци вил не ства ри... (А ја сам ве ро ват но „из ме шао” оно што је о 
„док то ру Вла да ну” наш ју нак пи сао и у днев ни ку, али и у књи зи Си лу
е те ста рог Бе о гра да.) Има ве ли ко по што ва ње за „док то ра Вла да на”, али 
је ви део (са да смо у днев ни ку) и оно што се пи са ло о Вла да ну Ђор ђе ви ћу 
у вре ме ње го вог ју би ле ја – пе де се то го ди шњег слу же ња срп ској књи
жев но сти, исто ри ји и пу бли ци сти ци. Да по јед но ста вим: Ла за Ко стић би 
за та кав ју би леј ре као – не ка ми опро сти ста ри Ле то пис Ма ти це срп ске 
– је би леј. (На пи са ће у јед ном тре нут ку Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић 
ка ко би ро ман си ра на би о гра фи ја Вла да на Ђор ђе ви ћа би ла ин те ре сант
на. Мо гу са мо да до дам да је ту би о гра фи ју на пи сао Јан ко Ве се ли но вић 
– у пи та њу је не до вр ше ни ро ман Ју нак на ших да на.)

Мо гла би се на осно ву овог днев ни ка, ура ди ти и „еко ном ска” ана
ли за. Реч је о це на ма – би ло би за ни мљи во по ре ђе ње са да на шњим вре
ме ном, пре ко па ри те та це на... Но, тај по сао оста вљам по зва ни ји ма. (Бео
град је нај јеф ти ни ји за жи вот.) Исто та ко је и ин те ре сант но тра же ње 
др жав ног по сла. Бе о град је, на при мер, пре пун глу ма ца из Бе о гра да, 
Но вог Са да, Ни ша, Са ра је ва и Ско пља. 

Оби ћи ћу у ве ли ком лу ку и љу бав пре ма свом ро ду. Те шко је, и да
нас, из ме ри ти па три о ти зам. Да ли љу ди во ле сво ју зе мљу или во ле сво ју 
уло гу у њој? (Па ра фра зи рам Сло бо да на Јо ва но ви ћа.) А па три о ти зму се 
Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић учио од Пе тра Ко чи ћа за вре ме Пр вог 
свет ског ра та, у Ду шев ној бол ни ци. Већ те шко бо ле стан, Ко чић је лу ци
дан је ди но док при ча о Ср би ји!

У Дру гом свет ском ра ту Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић се ухва тио 
за рад у Др жав ном ар хи ву – а ту не где се крио и ње гов па три о ти зам, али 
и нај те жа оп ту жба про тив ње га.

Но, да се вра тим обе ћа ном. А обе ћао сам сит не при мед бе ко је се 
ти чу фу сно та. На и ме, фу сно та број 152, ко ја го во ри о Сто и ми ро ви ће вом 
од но су пре ма Дра ин цу, би ла би си гур но пу ни ја да су при ре ђи ва чи има ли 
у ру ка ма књи гу Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа Лан че Сме де ре вац, 
ко ју су за штам пу при ре ди ли Вла ди мир Шо вљан ски и Дра ган Мр да ко
вић. (Књи га се по ја ви ла у Сме де ре ву 2006. го ди не.)

Дру га при мед ба је ком пли ко ва ни ја и ве ро ват но ћу се за пе тља ти. 
По ми ње се ма ђар ски ге не рал срп ског по ре кла, Бе ла Но ва ко вић, ко ји је, 
на вод но (ово на вод но, пи шем ја, а не при ре ђи ва чи), „ус пео да спре чи” 
да се из Бач ке де пор ту ју „сви срп ски ко ло ни сти на се ље ни по сле Пр вог 
свет ског ра та”...

Не же лим да ума њим зна чај ча сног ге не ра ла, али си ту а ци ја ни је 
та ко јед но став на. Не гле дам да ље од Шај ка шке. Не са мо што су про те ра
ни ко ло ни сти, већ су ин тер ни ра ни и до бро вољ ци из Пр вог свет ског ра та... 
Али, мо жда се то де си ло по сле бр зог пен зи о ни са ња ге не ра ла Но ва ко ви ћа? 
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(Мо жда би би ло бо ље на пи са ти – да је „по ку шао” да спре чи?) Реч је о 
фу сно ти 104 на 121. стра ни.

Но, на тој ис тој стра ни, чи та мо да је у пла ну је дан но ви свет ски по
ре дак. И пи сац днев ни ка за до вољ но до да је: „Ова ’бла га вест’ ме на дах
њу је на дом да ће мо и ми Ср би дах ну ти ду шом и про гле да ти, јер ми се 
чи ни да би Сје ди ње не Европ ске Др жа ве би ле спас и за наш на род.”

То ми је не што по зна то – до да јем умор но, на кра ју тек ста.

Др Ми ли вој С. НЕ НИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност 

ne nin lok@yahoo.com

ЛИР СКО ПУ ТО ПИ СА ЊЕ ИВА НА НЕ ГРИ ШОР ЦА

Иван Не гри шо рац, Огле да ла Ока Не дре ма на, Ла гу на – Фон да ци ја Група 
се вер, Београд – Нови Сад 2019

„С об зи ром да је ово пу то пи сни ро ман,
тек сто ве тре ба чи та ти с ра до шћу и ту гом, с
игри вом не хај но шћу и пу ном са бра но шћу,
али и с енер ги јом сла га ња и про ти вље ња,

буд не кон тем пла ци је и же сто ке ак ци је.”
(Из ко мен та ра јед ног

ано ним ног до у шни ка)

Пет на е ста пе снич ка збир ка Ива на Не гри шор ца, Огле да ла Ока Не
дре ма на, све до чи о по ет ском кон ти ну и те ту, ко ји је ус по ста вљен у књи
зи Ве зни ци (1990), од ко је као по е тич ке кон стан те из два ја мо: ли рич ност, 
ви со ко ко му ни ка тив ни иди ом, по ста по ка лип тич ну ре ли ги о зност, ело
квент ност и еру ди ци ју. 

По тра га за ми ром, хар мо ни јом и це ло ви то шћу, и то од ста ња пот
пу ног од су ства ових ка те го ри ја до иси ха стич ке хар мо ни је и це ло ви то
сти, од тра га ња за пред ме том по е зи је до по твр де да она ипак тре ба да 
се ба ви он то ло шким и уз ви ше ним пи та њи ма, пред ста вља раз вој ни пут 
пе сни ка Ива на Не гри шор ца. Реч је о пе сни ку ко ји је у са вре ме ној срп ској 
по е зи ји до жи вео нај дра стич ни ју тран сфор ма ци ју по е ти ке од крај њег 
по ла (нео)аван гар де пре ма тра ди ци о на ли стич ком иси ха стич ком пе снич
ком из ра зу. Та ко је Не гри шо рац од пе сни ка „ло ма је зи ка”, од тех нич ких 
по сту па ка усло жња ва ња, оне о би ча ва ња и умно жа ва ња зна че ња, до спео 




