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ПЕ ТАР МИ ЛО ШЕ ВИЋ

КО СМИЧ КА ЕНЕР ГИ ЈА

На пе штан ском фа кул те ту сти же нам гост из Бе о гра да, доби
јам за да так да га пра тим.

– Од ве ди га у Сен тан дре ју и по ка жи му срп ске ку ри о зи те те, 
али бу ди опре зан, јер ко ле га до ла зи са же ном; ве ро ват но сво јом 
– упо зо ра ва ме шеф ка те дре, као да пред о се ћа не сре ћу.

Ули це ма ле, цр ква до цр кве, му зеј и ар хив, бр ка ти Вук Ка ра
џић на би сти крај по то ка, те род на ку ћа оца срп ског ре а ли зма.

– Ов де је ро ђен Ја ков Иг ња то вић – пр сим се као да сам ја био 
ба би ца. – На пи сао је и је дан трикро ман. Ја та ко на зи вам...

Ни сам за вр шио, по што у ме ђу вре ме ну сти же мо у ма лу ули
цу где же лим да по ка жем кип оца срп ског ре а ли зма у жи во пи сном 
ам би јен ту ис под жа ло сне вр бе.

– Ево наш слав ни пи сац – по ка зу јем го сти ма, а они гле да ју, 
и не ви де... ни ког!

Ис по ста вља се да је отац срп ског ре а ли зма од ше тао у со ка чић 
иза сво је род не ку ће, па са да сто ји та мо го ло глав, бу да ла, ба рем 
да је пре са дио жа ло сну вр бу или на био ше шир на брон за ну гла
вур ду да не до би је сун ча ни цу.

На жа лост, ни сам знао да су град ске вла сти за мо ли ле Ја шу да 
се по ме ри у обли жње со ка че, ње му је ио на ко све јед но где дре жди.

По сле па у зе за ка фу, во дим го сте на Ста ру во ду да им по ка жем 
из вор где је па три јарх Чар но је вић у је сен 1690. го ди не за у ста вио 
Ве ли ку се о бу и ре као: „Ево, на ро де, ле по ме ста шце, ту ће мо од сад 
се ја ти ко сти. Али и ми сли. Та ко бар ми слим.”

– Чо ве че, ба да ва сам те мо лио да па зиш с ку ри о зи те ти ма – 
ја ди ку је ми шеф ка те дре. – Го шћа ка же да си мо гао пре ско чи ти 
ба рем пор но граф ске де та ље.
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Не ве ро ват но! Ба ба ни је чу ла за струк ту ра ли зам. Не ма пој ма 
шта је це ло де ло и де ло као це ли на. (А то је осно ва есте ти ке.)

Мо ја пе сма „Ста ра во да” го во ри о то ме ка ко је ов де ис под 
шта па па три јар ха Чар но је ви ћа за жу бо ри ла во да, те на ста де сец кај, 
пец кај, све на ра жањ, мла до јаг ње, ста ри ован, све ђу ту ре из чу туре, 
сви у ко ло на о ко ло, тра ла ла.

Шта ви ше: туцтуцтуц.
До бро, ово би го шћа ваљ да чак и про гу та ла.
Фр ка је на ста ла по сле то га.
На глом про ме ном аспек та, ја као лир ски су бјект ула зим у 

сво ју пе сму. У пр вом ли цу јед ни не ка жем да је пре дак лир ског 
су бјек та од ву као у жбун пра ба бу лир ског су бјек та.

Па шта? Ре че но је да ће би ти туцтуцтуц.
Уо ста лом, це ла ствар сто ји у исто риј ској пер спек ти ви и све 

је пре кри ве но ве лом по е зи је. Чак и туцтуцтуц.
Јер кроз вео по е зи је ви ди мо ка ко се пре дак лир ског су бјек та 

сав на ко стре шио ка да га је пра ба ба лир ског су бјек та згра би ла и 
рас пу ца ним дла но ви ма као пе че на гли на по ле ђи ма гр че ви то ми
ло ва ла.

У ре ду, ваљ да би про шло и то без по тре са.
Али по сле то га сле ди ис по вест о то ме да су дој ке пра ба бе лир

ског су бјек та на бу бре ле као окол на бр да, а та мо где сва ком ро са 
па да, и њој је ни кла гу ста тра ва.

Ето, то ли ко. За то је тре ба ло ди ћи га ла му? Не по сто ји фи ни ји 
на чин за ре а ли стич ко од ра жа ва ње ствар но сти.

За вр ше так је са свим при сто јан. Кла сич на ба ла дич на ма гло
ви тост и драм ска ка тар за.

Пре ци лир ског су бјек та ду го оста ју у жбу ну. (Але го ри ја.) 
Зве ри скру ше но са кри ва ју гла ву у кр зно. (Ме та фо ра, пер со ни фи
ка ци ја.)

Са мо пти це по ле ћу да до не су у кљу ну бла то и сла му за гне здо 
љу бав ни ци ма и лир ском су бјек ту. (Исто риј ска еро ти ка и ро до љу
би ва фан та сти ка.)

*

– Ха ло, ви сте ви?
– Је сте, ја сам ја, чи ни ми се.
– Ов де по ли ци ја!
Ајој! Ни је тре ба ло фор си ра ти шум ски секс! По ли ци ја не ма 

слу ха за исто риј ску еро ти ку и ро до љу би ву фан та сти ку. 
– По сла ће мо вам је дан до си је. Ва жи?
– Ако је ва жно...
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Су тра дан на фа кул те ту не стр пљи во отва рам до си је. Ви дим 
пе чат сен тан дреј ске по ште, не ма сум ње: на гра бу сио сам због ре
ци то ва ња на Ста рој во ди.

Сми ру јем се тек по ла ко, ви дев ши да у дру гом гр му ле жи зец.
Из при ло же ног пи сма са зна јем да је то ком пре се ља ва ња ста

ре сен тан дреј ске по ли циј ске ста ни це на но во ме сто про на ђе на 
све ска с ви ње том „Дру штво Ја вор 1923” с пра те ћим по ли циј ским 
за пи сни ци ма. Пре ар хи ви ра ња тог за ста ре лог ма те ри ја ла, по ли
ци ја тра жи по моћ сла ви стич ке ка те дре за пре вод срп ског тек ста.

Зна ти жељ но отва рам све ску. За што је по ли ци ја за пле ни ла 
сен тан дреј ске срп ске спи се баш из 1923. го ди не?

Пе ро во ђа сен тан дреј ског дру штва „Ја вор” пи ше да је у ја ну
а ру 1923. го ди не Сен тан дре ју по се тио пи сац Ми лош Цр њан ски, 
ко ји је бо ра вио у Ма ђар ској као спе ци јал ни из ве штач бе о град ске 
По ли ти ке и пи сао за њу се ри ју чла на ка. (Чи тао сам те члан ке: „У 
Хор ти је вој Ма ђар ској”, По ли ти ка, Бе о град, од 23. ја ну а ра до 1. фе
бру а ра 1923. Уп. Де ла Ми ло ша Цр њан ског IX. Пу то пи си II. Бе о град 
1995, 9–42.)

Све ми је ја сно. У на пе тој ат мос фе ри по сле Пр вог свет ског 
ра та и од ре ђи ва ња но вих др жав них гра ни ца, ре пор тер ско кр ста
ре ње срп ског пи сца по Ма ђар ској ни ко ни је мо гао сма тра ти бе за
зле ним но ви нар ским ин те ре со ва њем. Аген ти су пра ти ли сва ки 
ње гов ко рак, па је по ли ци ју за ни мао и за пис о бо рав ку Ми ло ша 
Цр њан ског у Сен тан дре ји.

Пе ро во ђа сен тан дреј ског дру штва „Ја вор” опи су је ве че ру у 
част Ми ло ша Цр њан ског у Ху жви ко вом ре сто ра ну, где пе вач ко 
дру штво пе ва ло кал ну хим ну „Ми же Сен тан дреј ци слав ни це лог 
све та, / Да жи ви мо с по лу на мно га ја ље та”, по том кел нер из но си 
пе че не ко ба си це и сви њо кољ ску сар му (са да је се зо на, ве ли пе
ро во ђа).

По сле ве че ре, Цр њан ски при ча до ма ћи ни ма да су тра дан пу
ту је у Ир му у по се ту гроб ни ци ру ске кне ги ње, јер на ме ра ва да 
на пи ше књи гу у ко јој ће се Ру си ја по ја ви ти као сан. Или зве зда. 
То још, он, ни је од лу чио.

Пла ни ра да про ђе кроз се ло Ка лаз. То му је са ве то вао, гла вом 
и бра дом, Ни ко ла Те сла.

Сен тан дреј ци ми сле да се Цр њан ски ша ли. Или се на пио. 
От куд Ни ко ла Те сла? Сен тан дреј ци зна ју да Те сла жи ви у Аме ри ци. 
(Они ка жу: у Аме ри ки.)

Цр њан ски ве ли да је раз го ва рао с Те слом пре ко те ле фо на. Из 
По ма за, а пре ко оке а на! Си ноћ је го сто вао код Те сли них ро ђа ка у 
По ма зу, ов де крај Сен тан дре је. Те сли ни ро ђа ци рас по ла жу те ле
фон ским апа ра том, до би ли су га пре ко ве зе, по што је Те сла ра дио у 
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Бу дим пе шти као ин же њер у те ле фон ској фир ми Ame ri can Te lep ho ne 
Com pany.

Цр њан ски глу мач ки до ча ра ва те ле фон ски раз го вор и бра ву
ро зно па ро ди ра са мо га Те слу.

– Аха! Охо! Ви сте, да кле, пи сац? Чу јем да же ли те да по се
ти те гроб ни цу ру ске кне ги ње у Ир ми. Див но! Иди те Ир ман ским 
пу тем кроз Ка лаз. Ка да сам ја сво је доб но про ла зио ту да, имао сам 
при ви ђе ње код ка ме но ло ма. Бес крај ни пла ви круг, у ње му му ња. 
Та да сам от крио ко смич ку енер ги ју. Али са да вам не мо гу ка за ти 
ви ше, јер ако се рас при чам, мо ји ро ђа ци оста ће без га ћа ка да пла те 
те ле фон ски ра чун. Ма да има ју шта да удро бе у мле ко. Да ка ко не 
га ће. Но, ај де, збо гом, до чу ве ња.

*

То ли ко са зна јем из све ске сен тан дреј ског дру штва „Ја вор”. 
На ста вак на ла зим у по ли циј ском за пи сни ку о то ме да је Цр њан ски 
пре но ћио у го стин ској со би код „Ху жви ка”, а су тра дан при град
ским во зом оти шао до Ка ла за и свра тио у Гре шли ну крч му. (Крч ма 
је ра ди ла на ме сту да на шње са мо по слу ге на глав ном тр гу; та ко 
сам чуо од де де.)

Ту је Цр њан ски нај мио ко чи ја ша, и та ко от ка чио де тек ти ва 
ко ји га је пра тио од Сен тан дре је, а са да ни је мо гао да не при мет но 
тр чи за коњ ском за пре гом. За то је ко чи јаш су тра дан по зван у сент
ан дреј ску по ли циј ску ста ни цу на са слу ша ње.

За пи сник о са слу ша њу

Ко чи јаш: Био је чу дан све тац, бо га ми. Кад смо сти гли до скре
та ња за ка ме но лом, хтео је да ста не мо.

Ислед ник: За што?
Ко чи јаш: Пи та те за што? То сам га пи тао и ја. Ми сли те да је 

од го во рио? Вра га. Из бе чио је очи и бу љи у не бо. А ме ни се иде, 
па и ко њи ржу, јер ви де ве шти цу.

Ислед ник: Бу ди те озбиљ ни!
Ко чи јаш: Ку нем се! На шум ској ста зи до ла зи ка ла шка ве шти

ца. Но си гра ње на ле ђи ма и пу ши лу лу. А тај дим, мо ли ћу ле по... 
Ислед ник: Уда љи мо се од ве шти це! Шта сте ра ди ли по сле то га? 
Ко чи јаш: По сле то га? Ни шта. Ве шти ца је пу ши ла лу лу, па 

ме оша му тио ми рис ди ма...
Ислед ник: Пре не брег ни мо про блем ни ко ти на.
Ко чи јаш: Ни је ни ко тин. Пу шим као Тур чин, па кло ци га ре та 

на дан, али од њих ни кад ни сам имао...
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Ислед ник: Шта? Шта ни сте има ли?
Ко чи јаш: Не знам ни ја. Сан, шта ли...
Ислед ник: Сан? Не мој те бр бља ти. Пре ђи те на су шти ну!
Ко чи јаш: Ве руј те ми, то је су шти на! Ко њи се ри та ју, те си ђем 

да на ме стим узде, али у том тре нут ку сев не му ња, а ја чу јем глас 
као да не ко пе ва крај ме не, прем да ни сам ви део ни ког. У гла ви ми 
се окре тао рин ги шпил.

Ислед ник: Рин ги шпил у гла ви? Го во ри те нор мал но!
Ко чи јаш: Не умем да ка жем нор мал ни је. Ка да је ве шти ца 

шмуг ну ла у шу му, из ди ма ње не лу ле оте ло ви ла се жен ска при ли
ка, но ка да сам ис пру жио ру ку да је ухва тим, ни сам згра био ни шта.

Ислед ник: Ваљ да сте ха лу ци ни ра ли?
Ко чи јаш: Мо же би ти, ако се то та ко зо ве... Кре нуо сам да се 

поп нем на ко ла, али... Мо лим вас, не мој те опет ур ла ти...
Ислед ник: Ја ни ка да не ур лам!!! На ста ви те нај зад, сун це вам 

љу бим!
Ко чи јаш: Хтео сам да се вра тим на ко ла, али... ко ла су не ста ла. 

Иш че зла су, за јед но с мо јим пут ни ком. 
Ислед ник: Мај му не! Уте кла вам му ште ри ја? И укра ла ко ла, 

за јед но са ко њи ма, ха?
Ко чи јаш: И ја сам ми слио да је мој гост ло пов. Али не знам 

где сам ја то ми слио.
Ислед ник: Шта сте ти ме хте ли ре ћи?
Ислед ник: Хтео сам ре ћи да, вра тив ши се пе шке у се ло, на шао 

сам за пре гу и ко ње у авли ји Гре шли не крч ме. Као да се ни су по
ме ри ли с ме ста.

(Ме ни је лак ну ло. Ипак би би ла бру ка ако би се ис по ста ви ло 
да је Цр њан ски украо коњ ску за пре гу за јед но са ко њи ма.)

Ислед ник: А ваш пут ник?
Ко чи јаш: Ње му ни тра га ни гла са. Не мам пој ма. Пи тај те ка

ла шку ве шти цу.
Ислед ник: У ре ду, пи та ће мо ве шти цу... За пи сник, стој! Ве

шти цу не мој те за пи са ти, ма гар че!

*

О са слу ша њу ка ла шке ве шти це не ма за пи са. Прет по ста вљам 
да ислед ник ни је хтео да бру ка по ли ци ју.

Уме сто при че о ве шти ци, у по ли циј ском до си јеу на ла зим две 
це ду ље о раз ме ни те ле гра ма из ме ђу сен тан дреј ске по ли циј ске 
ста ни це и жан дар ме ри је у Ир ми, из че га ви дим да до тич ног да на 
ни ко ни је по се тио гроб ни цу ру ске кне ги ње.




