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АНА АТА НА СКО ВИЋ

ДНЕВ НИК ЗНА КО ВА: 
ПА ВИЋ, ПРИ РУЧ НИК ЗА ПРИ ЗИ ВА ЊЕ

И, Па вићбај ко сто ри ја се на ста ви ла. Или је све ово од раз мо је 
оп се си је, и ду го го ди шње, ста ре и тре нут не, мла де? Јер ста рост и 
мла дост не по сто је ка да се чо ве ку не што до па да, са мо до па да ње 
учи ни да вре ме и про па да ње не по сто је. По сто ји са мо љу бав.

Сто га упор но тра жим филм Ви зан тиј ско пла во на ин тер не ту, 
уку ца вам на слов у Ју тјуб пре тра жи вач, не на ла зим га, тра жим га 
по сву да, ма кар и пи рат ски, али не на ла зим. На мах од у ста нем, 
али не дам се кра ју. Уо ста лом, зар ме Па вић до са да ни је на у чио 
да крај не по сто ји? Про бам са уку ца ва њем ре чи whe re to watch и 
од мах на ђем филм, и то на Ју тју бу, ко ји ми је упор но го во рио да 
га не са др жи.

Ду го ни сам гле да ла тај филм, те сам за бо ра ви ла да на по чет
ку пи ше да је по све ћен Те сли. Те сли! Још увек сам у кам па њи пред
ста вља ња мог ро ма на о же ни ко ја је во ле ла тог чо ве ка. 

Да ли је све ово збиљ ски?
Филм се раз ви ја, ви дим Те сли ну лам пу ко ју сам дав но има ла, 

али је до жи ве ла тра ге ди ју, и бе ли ту ни ски ка вез у об ли ку па го де 
је ту... Осе ћам као да са да у фил му играм и ја.

На кон не ко ли ко да на имам за ка за но фо то гра фи са ње са дру
га ри цом, тра жи мо на Дор ћо лу ка фић ко ји је она за ми сли ла по мо јим 
упут стви ма, али, авај, он ра ди тек од 17 ча со ва. Не мо же мо да че
ка мо, си ла зи мо до сле де ћег у ни зу ко ји, гле чу да, има ка вез! То је 
огро ман ка вез, атрак ци ја и, на рав но, да се у ње му фо то гра фи шем. 
Док се ка сни је во зи мо ка Ка ле мег да ну, са ра ди ја се чу је пе сма 
„Цр ни леп тир” YU гру пе.

Па вић се усе лио у ме не, на врх ми је је зи ка да ка жем дру
га ри ци, али сман др љам не што бла же, не што као – по ве за на сам 
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са Па ви ћем. Јер ла ко је у овом вре ме ну дру ги ма да по ми сле да си 
луд. 

Све је ово мо жда уо бра зи ља, а не зби ља. 
Не знам. Али знам да је љу бав, књи жев на и чи ста, људ ска и 

при ја тељ ска.
По сле не ко ли ко да на тра жим по ста ну ме сто где ћу сме сти ти 

но ве ча со пи се и из ла зим на те ра су. На лап то пу је пу штен ин тер
вју, еми си ја на оп скур ном Ју тјуб ка на лу, ко ји је мој gu ilty ple a su re. 
Из ла зе ћи на те ра су, мо гла сам да не на тр чим на део ка да ин тер
вју и са на осо ба спо ме не Па ви ћа, али, вра ти ла сам се у про сто ри ју 
у пра вом тре нут ку, да чу јем. Кон текст је чу дан јер осо ба твр ди да 
је Па вић био ма сон. То не знам ни ти је мо је да се пе тљам, са мо 
шти кли рам још је дан „су срет”. 

Ис тра жу јем леп ти ре и на ла зим да по сто ји „ефе кат леп ти ра”, 
тј. да на из глед ма ла про ме на у по рет ку и де ша ва њи ма, као што је 
ма ха ње кри ла леп ти ра, мо гу да иза зо ву ве ли ке про ме не у при ро
ди, суд би ни, Ко смо су.

То је тач но.
До би јам шан су за ре ше ње го ру ћег про бле ма, за ко је сам при

у пи та ла Па ви ћев та рот сво је вре ме но. 
По ми слим, упр кос свим ја вља њи ма и ја сним по ру ка ма – је 

ли ово крај Па ви ћа? Да ни про ла зе, ни је ми се ја вљао, вре ме је да 
мо ја анк си о зност и не пре пу шта ње на но во по ми сле – крај је. 

Ка кав да нак не ис ку ству!
У да ну ка да идем ка Ка ле ни ћу да на ђем још јед ног леп ти ра 

са оне го ми ле на те зги (на жа лост, ни је их би ло), ше та ју ћи са при
ја те љем, сре ћем по зна ни ка пи сца ко ји од јед ном у раз го во ру спо
ми ње Па ви ћа. Не и за зван са мо је стра не. Иза зван ле пе том леп ти
ро вих кри ла ко ји кон тро ли ше Па вић! Тог чо ве ка ни сам ви де ла око 
осам го ди на и сад га срет нем и, ето, спо ми ње Па ви ћа! Го во ри нам 
о из ве сној ми сте ри ји – је дан ма ли му зеј ван цен тра гра да има 
нео бја вље ни Па ви ћев ру ко пис.

Чу јем се са Ја сми ном, ко ја ми пре но си да у ле га ту (ста ну) има 
тре нут но пре ко де сет ноћ них леп ти ра иа ко на свим про зо ри ма 
има су пер дих ту ју ће мре же.

Леп ти ра сти ефе кат.
И, ка же Ја сми на, „не ће он та ко ла ко оти ћи не го има па у зе. 

Ко му ни ци ра са мно го све та. Гло ба лан је.”
Оп ште жи тељ је, ми слим. 
Два да на ка сни је сам на пу ту у Цр ној Го ри. Пред кре та ње за 

Острог из лук су зног хо те ла „Ма ло се ло” у Са со ви ћи ма, са дру ге 
стра не ау то мо бил ског ста кла ле пр ша леп ти рић, та моам о!
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Он је леп тир ко ји мо же да пре ђе сва ки кла нац, он је мост који 
мо же да пре ва зи ђе сва ку бол. 

Ју тро пред но ви по че так, ко ји је, ипак, био проб ног ти па, са
њам Па ви ће ву ку ћу ко ја је у Ви шњич кој ба њи, у бр ду, гле да на 
Ду нав као на мо ре. У њој има ми ни мум де се так со ба. За др жа вам 
се у јед ној ма лој за ко ју знам да је јед на од ње го вих рад них и у њој 
на ла зим бе ло ја је на ко ме пи ше „Ти си Ана”...али ипак, дру гим 
по гле дом схва там да пи ше „Ти си оно (ко ће га зна ти шта у ства ри 
пи ше) на На та ши”.

На та ша је име мо је по кој не се стре, ма да је мо гу ће да је у све
сти оста ло и име дру га ри це са ко јом сам при ча ла те но ћи.

Ре фе ри шем Ја сми ни ко ја му дро ка же: „Ја је је Ал фа и Оме га. 
Про чи тај те од ло мак из Ха зар ског реч ни ка – при чу о гу да лу и ја је ту”.

Чи там. И ја је из Реч ни ка има не што за бе ле же но на се би, то 
је учи нио Ма ђар са очи ма бо је су рут ке. „То је не ки да тум.” То је, 
да ље ка же Па вић, „да тум ко ји ће на сту пи ти тек кроз не ко ли ко 
ме се ци”.

Он се ствар но игра!, ми слим ра до сно. И по ка зу је ми ка ко вре
ме по сто ји са мо ако га по ро дим из гру ди, ина че не. И ка ко че ка ње 
ни је че ка ње већ при пре ма, и ка ко до га ђа ји ни су зе мља ни већ ва
зду шни, про зир ни. И ка ко у свој па па зја ни ји и жи вот ној кај га ни 
сре ћа мо же би ти „за доц не ла”, али по сто је акор ди ко ји мо гу да 
„олак ша ју све те го бе ово га све та”.

Он да, пред мој нај ве ћи књи жев ни до га ђај до са да – пред ста
вља ње мог до са да шњег ра да у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, ула зим 
у кан це ла ри ју Иси до ре Ињац. А у њој Па ви ћев по стер! У чу ду сам, 
иа ко је то ком овог пу те ше стви ја ви ше пу та до ка за но да не би тре
ба ло да бу дем. У ства ри, ви ше је то чу до ко је је жи ко жу, а не сум ња. 
Са да је већ вре ме за не сум њу. 

Пи там Иси до ру о че му се ра ди, а она ми са по но сом да је бро
шу ру из ло жбе „Па вић од Ш до А”, чи ји је би ла ко а у тор.

О, ди во те!, ми слим. Ово је Па вић од Оме га до Ал фа. И, ето, 
пра ти ме и у да ну ко ји ми је по себ но би тан, ко ји је кру на мог до
са да шњег књи жев ног ра да!

Но ви кон крет ни по че так сам ба та ли ла по сле два да на. Ипак 
ни је био за ме не. 

Али, на дам се још но ви јем. 
А је ли ово крај? И је ли ово па ви ћев ски дах, пре дах, удах или 

из ма шта ни, па још и не ви дљи ви плашт? Ми слим да је вре ме да 
пре ста нем да се пи там ка да ће крај. Не ће ни ка да. На мо ју сре ћу!

Чи та лац ће бо ље од ме не зна ти чи тав сми сао ове Па ви ће ве 
уј дур ме. Ја по у зда но мо гу да твр дим са мо сле де ће: кад за тво рим 
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очи и пре ко пра зни не уђем у ду би ну, у сло је ве ис под че ла (ко је 
при том про це су бри ди по сре ди ни), ис под за ми шље не Па ви ће ве 
сли ке ви дим мут но све тле ће се пиажућ ка сто, ве ли ко ср це.

Оно ку ца за пи са ње, и за исти ну. Све опи са но је чи ста исти на. 
Мо је збиљ ско. Ка ко бих дру га чи је? Уо ста лом, и Па вић је, епи том 
искре но сти, ре као:

Не сме те ла га ти, не сме те се ла жно пред ста вља ти. Не сме те 
да бу де те јед но у ли те ра ту ри, а не ко дру ги у при ват ном жи во ту. 
Не ис пла ти се, чи та лац вас од мах ухва ти у ла жи.




