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ДРА ГО КЕ КА НО ВИЋ

СМЕ ДЕ РЕ ВО И МА ТЕ МА ТИ КА*

Отац је био у пра ву. У Сме де ре ву сам сте као учи те ље ка кве 
сам мо гао са мо по же ље ти. Сва је не во ља, ме ђу тим, би ла у то ме 
да им ја, са сво јим пред зна њем, ни сам био до ра стао. Из у зме мо ли 
уче ње ту ђих је зи ка и не ко ри сну спо соб ност да на па мет збра јам, 
мно жим, ди је лим и од у зи мам, у све му сам дру гом за о ста јао за сво
јим сме дерев ским вр шња ци ма. У све му су би ли ис пред ме не; ка снио 
сам и за о ста јао. Али баш у све му. Од ма те ма ти ке, фи зи ке до астро
ло ги је, од астро но ми је до ге о ме три је, ни у чи та њу и ту ма че њу 
кла си ка, због за муц ки ва ња, ни сам се мо гао так ми чи ти с њи ма, а 
ка мо ли у са вла да ва њу но вог гра ди ва. Сва ко днев не њи хо ве ви те шке 
игре, за тим, у пре ска ка њу за пре ка и пре по на, бр зом тр ку, ско ко
ви ма и до ско ци ма с ма ке та др ве них ко ња, бо ље да не спо ми њем. 
На по врат ку у ко њу шни цу, ка ве зи ма мо јих со ко ло ва, сва ко днев но 
сам за кљу чи вао да сво је мје сто у Ака де ми ји, ду гу јем са мо на кло
но сти де спо та Ђу ра ђа и ње го вом обе ћа њу бив шем шти то но ши да 
ћу му од по том ка уз го ји ти мом ка по мје ри, па ма ка ква (и ко ја) та 
мје ра би ла.

А, и ина че, кад бо ље раз ми слим, мо је од ра ста ње у Сме де ре ву 
је збир слу чај но сти; не мо гу дру га чи је об ја сни ти ка ко сам до пао 
у ша ке То ме Кан та ку зи на. Тог по сли је по дне ва, а дан је био без 
об лач ка, па сам из нио со ко ло ве из гра да да се уз не су у не бе ску 
ти ши ну, да ле ко од га ла ме и бу ке ве ли ког гра ди ли шта уну тар већ 
ви со ко из диг ну тих бе де ма и уз Ду нав и уз Је за ву. Ти ши на ће им 
при ја ти, као и ме ни, вје ро вао сам. На по врат ку сам на тра пао на 
де спо та и То му, ни сам их мо гао за о би ћи. Де спот ми је за рио ша ку 
у ру но и об ја снио да ме ни за жи ву гла ву не во ди са со бом у Тур ску, 

* Од ло мак из нео бја вље ног ро ма на При вр же ност.
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да сул тан та мо има чо пор од хи ља ду па са и ја то од три хи ља де 
со ко ло ва, и да су до ње га до шле при че о на шим со ко ло ви ма, па је 
упут ни је да их не но си мо са со бом, јер је тај спре ман да уби је (а 
ка жу и да је убио не ке сво је еми ре ко ји се ни су мо гли од ре ћи сво
јих љу би ма ца). Не ћу ви дје ти Је дре не, по ми рио сам се. То ма ми је, 
ме ђу тим, до мах нуо да им се при дру жим, па смо се Да ни јел и ја 
је два про би ли кроз хр пе на ве же ног ка ме ња; ни је баш тре ба ло да 
ви дим ка ко из ви ру ју раз би је ни рим ски сар ко фа зи и сло мље ни мито
ло шки ре ље фи, пра го ви сру ше них се о ских ку ћа, над гроб не плоче 
и кр сто ви, али сам ви дио. 

„А ка ко сто јиш с ма те ма ти ком, Да мја не?”, пре срео ме де спот 
с пи та њем.

Ни сам на слу тио на што смје ра ње го во пи та ње, а чи ни ло ми 
се и не при лич ним да му сад об ја шња вам ка ко је ње го вом бив шем 
шти то но ши би ло те шко да у Ду бров ни ку про на ђе не ког ма те матика, 
спрем ног да под у ча ва ње го вог мул ца ког је че шће ле мао пру том 
не го по но сно гр лио; да га је на шао, већ би га пла тио.

„Сла бо. Али на па мет до бро ра чу нам”, из ла нуо сам се.
„Е, мој блен та ви Је ро ни ме! Пре да мном те хва лио да не ма 

је зи ка ког ти не ћеш тр ке ља ти у ме сец да на! А ма те ма ти ку и бр зо 
ра чу на ње ни је ни спо ме нуо?!”

Од шу тио сам, отац је сва ка ко пре тје ри вао, али су ми за и ста 
ту ђи је зи ци сје да ли у уво, што се ка же, а с бро је ви ма је ста ње било 
још го ре, јер бих, уз ма ло тру да, на па мет ра чу нао до ше сте или 
сед ме зна мен ке. Уз бла го по ви је на сто па ла и тра па вост у хо ду, уз 
не спо соб ност да пре бри шем у гла ви не ке (че сто нај глу пље) стра
не ри је чи, на сли је дио сам (ка ко дру га чи је?!) и му ку с бро је ви ма, 
на гон да из ра чу нам са свим не по треб не ства ри: ко ли ко је ка мен
чи ћа на жа лу ако их је у јед ном пе дљу двје ста се дам, а жал има 
се дам на ест ко ра ка, ко ли ко је го лу бо ва, ако сам их пре бро јао сто 
три на ест, па их је се дам де сет и три од ле тје ло, а три де сет и се дам 
се вра ти ло, са да на Стра ду ну, и слич не глу по сти. 

„Од да нас си То мин по моћ ник!”, ре као је де спот.
Ва зда на мр го ђен, То ма је са мо клим нуо.
„А Да ни јел?! Што ће би ти с њим?!”, упи тао сам.
„Зна ли он ма те ма ти ку?!”
У том ча су, ку нем се, Да ни јел ме је ту жно по гле дао, и по тврд но 

је клим нуо, ку нем се по но во, као да се под ра зу ми је ва да ма гар ци 
зна ју ма те ма ти ку, са мо што то не уми ју по ка за ти, а он да је скре нуо 
по глед у стра ну, на хр пе ка ме ња, свје стан да га од сад че ка ју пу но 
те жи то ва ри од кр лет ки са со ко ло ви ма. Чим се де спот од ма као, на 
То мин знак је до тр чао црн пу ра сти Ми ло ји ца, бо со но ги се ља чић мо
јих го ди на, у мал те ру и кре чу од гла ве до пе те; спрет но је, ме ђу тим, 
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осе длао Да ни је ла и по вео га за со бом, а овај се окре нуо и по гле дао 
ме ми ло сти во, као да ми опра шта.

Ни ја ни сам про шао бо ље. 
По слу шно сам, с ка ве зи ма у ру ка ма, по шао за То мом. Чим 

смо се по пе ли до ње го вог ша то ра на уз ви си ни, на ре дио ми је да 
од ло жим со ко ло ве на астал за тр пан на цр ти ма, а пре да ме је тут нуо 
та бли цу с гру бом ски цом ди мен зи ја не ке про сто ри је за ко ју ни сам 
мо гао од ре ди ти да ли се ра ди о жит ној ја ми или о те ме љи ма двор
ске цр кве, ору жар ни це, мо жда. Ис пи сао је, за тим, број ке и пре дао 
ми пи саљ ку. По гле дао сам, ра за брао сам до вољ но да из ра чу нам о 
ко ли ко се пру ских ко ра ка или мле тач ких хва ти (раз ли чи то, али 
све јед но), сто па и па ла ца ра ди, ни је ми би ла по треб на пи саљ ка, 
ни та бли ца. 

„Ду жи на: сто три де сет и шест мле тач ких хва ти, ше сто три
де сет пи е да и два де сет и се дам па ла ца, а ду би на че ти ри пру ска 
ко ра ка и дви је и по сто пе”, ре као сам раз го вјет но и, за чу до, без 
за муц ки ва ња.

То ма се на мр го дио, отео ми је та бли цу, за гри зао је не у по тре
бље ну пи саљ ку, бр зо је ис пи си вао бро је ве, збра јао и мно жио, ди
је лио, а он да се ње го во ли це раз ву кло у ши рок осми јех; гле дао ме 
у чу ду и ни је знао, чи ни ло се, да ли да ми че сти та или пре шу ти 
по хва лу, па је са мо твр до про мр сио:

„Тач но, Ду бров ча ни не! Од са да да се не одва јаш од ме не!”
Ни он ни је одо лио на па сти да ухва ти онај пласт ко су ри не, и 

да за до вољ но ис ко ра чи пре ма но вом бе де му. А ја за њим, ка мо би? 
По не сен не ком чуд ном, скри ве ном и нео бја шњи вом на дом да ћу 
по но во угле да ти Кан та ку зи ну, и да ће мо се по но во сре сти, јер сам, 
ето, по стао де сна ру ка ње ног уја ка, ру ка ко ја му за мје њу је де сети
не ра чу но во ђа и пи са ра. Та ко је, уз То му Гра ди те ља, не сми ље ног 
вој ско во ђу, ина че, за по чео мој крат ки жи вот не и ма ра. Број ке не 
ла жу, а ја не гри је шим, ни у сну да ме пи таш. Чим би То ми ни по
моћ ни ци из мје ри ли не ка кве раз да љи не и из го во ри ли их у број ка ма, 
он је мој од го вор, без про вје ре, па жљи во упи си вао као да ис пи сује 
ци та те из Све тог пи сма.

„Тач но”, ре као би, „иде мо да ље”.
И ишли смо. За гле да ли смо бе де ме и пре мје ра ва ли твр ђа ву, 

уз дуж и по при је ко, уз Ду нав, и уз Је за ву. Сва ки пут би се на ша 
оп ход ња за вр ша ва ла на про вје ри при ступ ног мо ста и на про вје ри 
ула зних вра та: То ма је тра жио од по са де да их отво ре и за тво ре, 
да спу сте др ве ни мост пре ко ка на ла с во дом и да га по диг ну, а у 
су тон би вра ћа ли у ње гов ша тор, гдје би нас уви јек до че ки ва ло 
ста кле ни це охла ђе ног же сто ког и опо рог на пит ка, ма сти ке, да, чи је 
сам име до знао пу но ка сни је. Али, не са мо због ома мљи ве ма сти ке, 
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ње гов је за нос и ме не за ра зио, за и ста сам не ко ли ко мје се ци ви ше 
леб дио над зе мљом не го хо дао по њој и сам оп чи њен што на лази
мо све ма ње не до ста та ка ко је тре ба по пра ви ти. Све док ме јед ног 
да на, ло ше во ље, као да је устао на ли је ву но гу, То ма ни је упо зо рио:

„У Мле ци ма су, при ча се, Да мја не, на пра ви ли ма ши ну ко ја 
не по гре ши во ра чу на”, по вје рио ми је. „А шта то зна чи?! Зна чи да ће 
ма ши не уско ро за ме ни ти чо ве ка”, та ко ђе ми је по вје рио и за шу тио. 
И ја сам шу тио, ни сам ра зу мио на што смје ра, а већ сам сви као 
да он ни јед ну ри јеч не тро ши за ба да ва. И ни сам ду го че као да 
са знам на што вој ско во ђа и гра ди тељ ци ља. „Кад узи да мо Сме де
ре во, ти за бо ра ви и Град и сво ју ма те ма ти ку! Уро ни не где гла ву у 
ду бо ку и хлад ну во ду, пре кр сти се и по мо ли Бо гу да те осло бо ди 
тог ђа во љег уме ћа, не дај се са та ни у ру ке”, ре као је. По ву као ме 
је по но во за ко су, али са да не ка ко очин ски, са вјет нич ки у нај ма њу 
ру ку, и из ба цио из ша то ра. Знао сам да ме ви ше не ви ди, али сам 
клим нуо, по твр дио сам да ћу га по слу ша ти, иа ко баш ни сам до 
кра ја ра зу ми је вао што ми са вје ту је. Све ми се раз ја сни ло не ко ли
ко го ди на ка сни је, у са свим дру га чи јим окол но сти ма, кад сам бје
жао ис пред тур ских ко ња ни ка, и ни сам мо рао ура ња ти гла ву у 
хлад ну во ду: да спа сим го ли жи вот, ско чио сам са ви со ке сти је не 
и за ро нио у млач но Егеј ско мо ре, а сви бро је ви из мо је гла ве из бри
са ни; по сли је ми је ду го тре ба ло да се до бро за ми слим и гла сно 
збро јим ко ли ко су два ви ше два, као да је је дан Да мјан уро нио, а 
ду ги из ро нио. 

То ми но је ма сло што сам се об рео у дру жи ни мла дих рат ни ка, 
вје жба ча, у ства ри, де спо то вих пре то ри ја на ца; Је ри на је бдје ла 
над град њом, Ђу рађ је не у мор но ја хао од По жу на, Бу ди ма, Бе ча 
до Је дре на, па не ви дим ни ко га дру гог не го на мр го ђе ног Гр ка, 
Гра ди те ља и за по вјед ни ка де спо то ве вој ске да од ме не на пра ви 
ка квогта квог вој ни ка. До вољ но об у че ног пје ша ка ко ји се не спо
ти че о соп стве но ко пље; у сво јој пет на е стој, да, вје ро вао сам љу ди
ма и, ако ће мо пра во, у То ми не до бре на мје ре, иа ко се бр зо ис по
ста ви ло да од ме не ни кад не ће би ти пра вог вој ни ка, и да је је ди ни 
на ук ко ји ћу по ни је ти из те шко ле спо зна ја да до бро под но сим 
удар це и ба ти не. Бр зо сам, ме ђу тим, за пео за око мом но вом учи
те љу, јед но о ком Фри де ри ку, Фур ла ну. Да не ду љим, ње го ва је за
да ћа би ла да нас под у чи ма че ва њу и ба ца њу ко пља, рва њу и бор би 
с но же ви ма, оба ра њу и за ска ка њу пје ша ка, с бр зим по ла га њем про
тив ни ка на пле ћа и при но ше њем (др ве них) ма че ва, уз ње го во грло, 
и све то што већ ва ља на у чи ти ка ко би ти су пар ни ку од у зео жи вот, 
а не он те би. С вре ме на на ври је ме, Фри де рик се, ма да већ у ви со
ким го ди на ма, и сам упу штао у бор бу с мом ци ма ко ји ма је мо гао 
би ти дјед, све про бра ним мом ци ма, не смет ни мо с ума, и отре сао 
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их на ле ди ну иза Ма лог гра да као вре ће ме ки ња. Ни ме не, на рав
но, ни је за о би шао. А све ово ка зу јем, Ди ми три је, с до брим раз ло гом, 
по сли је ћеш до зна ти за што. Ер го, Фри де рик је на ср тао и на ме не с 
та квом же сти ном као да сам му баш ја ис ко пао око, или га ис ка са
пио по обра зу. За раз ли ку од дру гих мо ма ка, ба цао ме је и по неко
ли ко пу та, уда рао ме је гдје стиг не, на сје дао ми је свом те жи ном на 
ле ђа, те шким чи зма ма је га зио по ме ни, са ви јао ми је ру ке и ву као 
за но ге, од ба ци вао од се бе и по но во ми ска као за врат, сте жу ћи ме 
до гу ше ња, и по ти чу ћи ме, за тим, да уста нем и да се бо рим, нази
ва ју ћи ме ду бро вач ким гов ном, усра ним го спа ром, кука ве љом и 
ја дом, не би ли ли ме на тје рао да се пре дам и од у ста нем од бор бе. 
С ка квом ме је ра до шћу до че ки вао на пе сни це и по но во оба рао! 

Нео че ки ва но, на кра ју бор бе (ако се то мо же на зва ти бор бом) 
до шап нуо ми је да од свих ње го вих уче ни ка нај бо ље под но сим 
удар це и бол. „Бе не! Бе не! По ло жио си ис пит! Гут, Ду бров ча ни не, 
зер гут!”, пље снуо ме по пле ћи ма. Са да знам оно што он да ни сам 
знао: да тај Фур лан у де спо то вој на јам нич кој вој сци, ни је имао 
дру гу за да ћу, не го да од нас на пра ви мом ке ко ји се не бо је уми ра ња, 
и ко ји не ће од у ста ти да за да ју смрт ни уда рац дру го ме, јер ће их 
тај, у тре ну њи хо ве ко ле бљи во сти, за сје ћи и усмр ти ти, без раз ми
шља ња. 

Не ко ли ко да на ка сни је, из не на да ми је из ро нио иза ле ђа, док 
сам че као да ми Ни ко и Ни ка сле те на ру ка ви це, та мо, у сјен ка ма 
Ма лог Гра да, иза ви со ке ку ле с Је ри ним ба зе ном с из во ром то пле 
во де, ода кле је до пи ра ла гра ја и ци ка ку па ча, ви зан тиј ских епи ско
па, пап ских кар ди на ла, двор ја на, на рав но, (ко ли је већ свра тио у 
по сје ту?!). Ни Ни ко ни Ни ка му се ни су об ра до ва ли, а и ко би се 
об ра до вао јед но о ком стар цу из бра зда ног ли ца и са пе том у цр ну 
ко жу од гла ве до пе те, с исто та ко ко жним цр ним ше ши ром ши
ро ког обо да, тим при је што се сми је шио (ке зио, да кле) оду ше вљен 
њихо вим елип са ма, си ну со и да ма и син ко па ма.

„До шао сам да се опро сти мо, Ду бров ча ни не. Го спо дар је усли
шио мо ју мол бу да се вра тим у ку ћи”, огла сио се. Јед на ко за ди вљен 
ле том со ко ло ва, ма ло је по шу тио, па се из не на да рас коп чао и це
ре мо ни јал но ми пре дао крат ки сре бр ни бо деж у укра ше ним ко
жним ко ри ца ма, др шке осу те би се ри ма.

„Код нас је та кав ред, да се да ру је мо на ра стан ку!”, ре као је.
Ни сам знао што да ра дим с тим ску пим по кло ном, па ми га 

је сам при па сао око бе дра и за ту рио у чи зму.
„За пам ти: ода вле га ва ди са мо у смрт ној опа сно сти.”
„А шта ћу ја Ва ма по кло ни ти?! Не мам ни шта ври јед но...” 
„О, имаш! Ти ћеш ме ни уз вра ти ти ли сич јим ре пом! До ла зи 

зи ма, а ни шта бо ље у Ал па ма не гри је врат од ли сич јег ре па.”
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„Ни сам да нас ви дио ни јед ну ли си цу...”
„Та мо”, по ка зао ми бри ну об ра слу гу стим жбу њем, „има је дан 

жго ља ви ли јов с ре пи ном од два лак та, де бе лом пер ја ни цом.”
„Акакодагаухватим?!”, сад сам се опет за му цао, на што се 

он опет за сми јао и упе рио прст у не бо, као да ци ља Ни ка и Ни ку.
„Не мо раш ти, они ће!”
Сад сам се и ја на сми јао, до звао сам со ко ло ве, при че као сам 

да пре дах ну, иа ко њи ма ни је тре ба ло пре да ха, већ су че ка ли мо ју 
но ву на ред бу, би ли су ор ни да из вр ше сва ки мој за да так, а ја сам 
их за мо лио да не жу ре, већ да се про ше ћу пре ко Фри де ри ко вих 
ру ку, да кљуц ну и по њу ше ње гов ко жни огр тач и да му про ше та ју 
иза ле ђа, пре ко ра ме на. Пла ше ћи се, ваљ да, да му не по зли је де оно 
јед но око, Фри де рик је про бли је дио и уз вр по љио се, ни је знао шта 
би с ру ка ма. Ужи ва ју ћи у над мо ћи над стро гим учи те љом, ни сам 
се оба зи рао на ње го ве не во ље, али сам на по кон по ка зао со ко ло ви ма 
бри ну у жбу њу, ни је би ло по тре бе да им би ло што дру го до шап нем, 
јер су се већ устре ми ли на ту стра ну. 

„Шта тво ји со ко ло ви ра де ка да шче па ју пли јен?”, за бри ну то 
је упи тао Фри де рик. 

Још уви јек сам био опи јен осве том над учи те љом ко ји ме је 
пре ту као као ни ко на ово ме сви је ту да сам се гра дио као да ни сам 
чуо ње го во пи та ње.

„Зар му за и ста про кљу ју мо зак и иш чу па ју ср це?”, про ша пу
тао је Фри де рик.

Шу тио сам, клим нуо бих му, што сам мо гао дру го, тра жио 
сам ри је чи, али су умје сто мог од го во ра Ни ко и Ни ка по ло жи ли 
под мо је но ге не ве ли ког и не јач ког ли јо ва с ре пи ном ду љом и де
бљом од ње га са мог; не знат но раз ва ље ног пр сног ко ша и с ма лом 
ра ном на гла ви, ко је ће вјешт кр знар са ши ти као да је и не ма.

„Дан ке! Дан ке!”, по на вљао је Фри де рик, то ли ко осуп нут и 
сму шен да сам му мо рао пре ба ци ти ли јо ва пре ко ра ме на. Ма зе ћи 
мр твог ли сца и гла де ћи му ре пи ну, ста ри рат ник ни је на ла зио 
ри је чи ко ји ма би ми се за хва лио на по кло ну; уз ми цао је, па се опет 
вра ћао и при ми цао, као да не ма сна ге да се ко нач но уда љи:

„Угле дај се на њих, Да мја не! Од по чет ка сам ви дио да ни си 
ство рен за рат ни ка, али не знам чи ме сам се ви ше за ди вио: упор
но шћу да пре вла даш уро ђе не не до стат ке или од би ја њем да се 
пре даш, и бо деж бих ти по кло нио и без ре ван ша, не ма бо љих од 
ве не ци јан ских, са мо га с вре ме на на ври је ме дај не ком вје штом мај
сто ру да га на о штри, и јер сам ио на ко до шао, ка жем, с на мје ром да 
ти дам по сљед њу усме ну лек ци ју, а сад сам је за бо ра вио, али се 
од оно га што сам ти хтио ре ћи не че га ипак сје ћам, а хтио сам ти 
ре ћи да су љу ди би јед ни ци и ку ка ви це, че мер и јад ка да се су о че са 
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смрт ном опа сно сти, та да их об у зме страх, мно ги се и про се ру од 
му ке, па он да још и цви ле, ри да ју, пла чу и мо ле за ми лост, а ти ни си 
та кав, ма ло би љу ди под ни је ло без ја у ка ба ти не ко је си до био, и у 
то ме је сва тво ја сна га, из др жи, ко зна шта те че ка, не во ље ни ко га 
не за о би ла зе, али кад те та ко не што до че ка, во лио бих да се сје тиш 
свог ста рог учи те ља и ње го ве по у ке да је у би ло у ми ру, би ло у ра ту, 
би ло у пја ној го стил ни, би ло у кр кљан цу ра ти шта, страх нај ве ћи 
не при ја тељ, а да је по бјед ник онај ко стра ха не ма!”, из го во рио је 
у да ху.

„Угле дај се на сво је со ко ло ве”, уда љио се на по кон и до вик нуо 
из сјен ки.

Фри де рик ме је, ни ко дру ги, пре по ру чио Је ри ни да за вре ђу
јем да уђем у про бра но сме де рев ско дру штво уче них, ка ко би то 
ре кли у Ду бров ни ку, у Ака де ми ју, у ко ју су и ов дје, као и та мо, у 
Ду бров ни ку (да се не ла же мо) ула зи ли сви ко ли кото ли ко пи сме ни 
мла ди ћи. Сво јом ме је пре по ру ком скло нио, по сли је сам ра за брао, 
од те шког ар га тлу ка и те ре та под ко ји ма бих се сло мио, скре нуо 
је ток мо је суд би не из ван ци је ле оне сви те ру да ра, те са ра, ко ва ча, 
пот ки ва ча ко ња, ка ме но ре за ца и зи да ра, у ко ри то (ни је суд би на 
по ток, али му ли чи) ико но пи са ца и све ште ни ка, ко ји су, бје же ћи 
пред Тур ци ма, на гр ну ли с Ис то ка; и ов дје су Је ри ни за тре ба ли уче
ни ци, мла ди ћи у чи је се гла ве мо гло на то чи ти зна ње, а у ру ке уми
је ће: та ко су и ме не ода бра ли. Та кво је ври је ме до шло: да се Град 
ви ше ни је же лио ис ти ца ти са мо сво јим ку ла ма и зи ди на ма, већ и 
фре ска ма и књи га ма пре пи си ва ча би блиј ских и ка нон ских ру ко пи
са, зна ла ца и уче ња ка свих сор ти, баш по угле ду на Кон стан ти
но пољ, да. Дру ги ма је она пре пу сти ла да про би ру не са мо здра ве 
му шкар це и же не већ и стар це и ста ри це спо соб не да се са гну и 
по са де ку пус; и они су јад ни ке, го ми лом дје чур ли је, дје вој чи ца и 
мом чи ћа, за у ста вља ли, та ко ђе, јер су у њи ма пре по зна ли бу ду ће 
уда ва че и ода не су пру ге вој ни ке де спо то ви не.

У по чет ку, при зна јем, био сам по но сан што сам пре мје штен 
у ода је Ма лог гра да, и што сам се на шао у про бра ном дру штву, у 
ко ме се од сва ко га по не што да ло до зна ти и на у чи ти, али сам, тек 
ка да су у ве ли кој учи о ни ци за ре да ли ода бра ни учи те љи, схва тио 
ко ли ко је по вр шно и ду бо ко мо је ду бро вач ко не зна ње, а би ло је 
то ли ко по вр шно да сам се упла шио хо ћу ли мо ћи пра ти ти и ра зу
мје ти у ка кве нас про сто ре на у ке и зна ња уво де. Сва је сре ћа да 
ни сам за бо ра вио ни јед ну грч ку или ла тин ску ри јеч ко ју сам чуо, 
па ме је учи тељ Ди о ни зи је, Ки пра нин, од мах упу тио у скрип то риј, 
гдје сам успје шно (по ње говм мни је њу и за до вољ ном гла ђе њу бра де), 
раз вр ста вао и сла гао ма ну скрип те је ван ђе ља и спи се из фи ло зофи
је, астро но ми је и агро но ми је, ли сти не ко је су из бје гли до ни је ли у 
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сво јим тор ба ма. У сва ком слу ча ју, увје рио сам се да сам ба рем у 
не че му ко ри стан, и ра до сам, чим бих на хра нио Ни ка и Ни ку, сила
зио у све ту ти ши ну скрип то ри ју ма и при хва ћао се по сла око то га 
да раз лу чим ко ја је вјер ни ја ори ги на лу или апо криф на (и та квих 
је би ло, по до ста) вер зи ја Ро ма на о Тро ји, или би блиј ске „При че о 
Је сти ри”, „Псал ти ра”, „Ми не ја”, „Ок то и ха”, или „Че тво ро је ван ђе
ља”, „Алек сан дри де”. Њих је би ло нај ви ше, по не ке у је два ра зу
мљи вим при је во ди ма с грч ког на ла тин ски, а не ке и с ме ни са свим 
не по зна тих је зи ка, ко је су по сва ја ле Алек сан дра Ве ли ког као свог 
вла да ра. Би ло је ту си нак са ра и ти пи ка, збор ни ка (и њих по при
ли чан број, на пи са них за по себ ну осо бу о ко јој ни шта не знаш), а 
шти во је гу сто и са др жај но, ври јед но, па ти га је жао од ло жи ти у 
стра ну, јер си оп сјед нут ма ги јом да је све што је за пи са но има ло 
до брих раз ло га и ја сног сми сла за што се ути ску је у па пир. Са мо 
што тај раз лог, а ни сми сао не мо жеш од го нет ну ти: па мо жеш 
гад но по гри је ши ти да га осу диш на за бо рав, а мо жда је, (мо жда?!) 
ри јеч о пра вом би се ру те би не по зна те пи сме но сти. Би ло је ту, да
ка ко, раз ли чи тих ту ма че ња би блиј ских спи са. Оних, с ко ји ма си 
се мо гао сло жи ти с пр вом про чи та ном ре че ни цом. Али и оних спи
са, уче них и гла со ви тих ту ма ча, ко је ни си мо гао ухва ти ти ни за 
гла ву ни за реп, и тад ти ни је пре о ста ло ни шта дру го не го да се 
за пи таш ка ко су та кви уоп ће сте кли углед, сла ву и глас, а да ни си 
смио ни по ми сли ти да су мно ге, па и те бе, не вољ ни че, та кви му
тља ро ши од ве ли на по гре шан пут и уда љи ли од мо гућ но сти да 
до жи виш бож ју ми лост тек ста. Ди ја ло га је би ло, та ко ђе, (пре че сто 
не су ви слих), гдје ни ка ко ни си мо гао ра за бра ти што се за го ва ра и 
бра ни, а на што опо нент од го ва ра), и за чу до до бро уде ше них и нај
че шће, без круп ни јих по гре ша ка, чи сто пи сом сло же них, а ве ћим 
ди је лом чак и ли је пим ини ци ја ли ма на ни за них Но мо ка но на, По
у ка из Је ван ђе ља, с илу стра ци јом не пот пи са ног цр та ча, а за тим 
и Пен ти ко ста ра, Цвет них три о да и Ше сто дне ва, Прак са по сто ла, 
Ле стви ца, укра ше них ту и та мо с по ко јим ини ци ја лом и пот пи сом 
(ипак, ипак) оних ко ји ни су же ље ли да, по сли је то ли ко на по ра и 
тру да, не ста ну у ано ним но сти, ма да ће не ста ти уко ли ко их сад не 
за пи ше мо: Ма ка ри је, Ра дак, Га ври ло, Иг ња ти је, То ма Грк, За ви да 
Ра ша нин, за ври је ди ли су. Тим при је што је на ше ври је ме одав но 
за бо ра ви ло да је скром ност вр ли на, а ано ним ност бла го дат. А и 
тим ви ше што бих че сто за стао над њи хо вим стра ни ца ма с гор ком 
по ми сли да ни пот пис на мар ги ни не спа са ва ру ко пис од за бо ра ва, 
и ка ко ни од мо јих ка зи ва ња у ра то ви ма и ра за ра њи ма мо жда не ће 
оста ти ни шта, осим по не ког ли ста, не ког уз да ха, слич ног са да мо ме. 
С мо јим име ном. Или без ње га, све јед но. 




