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би ти са хра њен, или ће га за па сти тек оно у Бор чи, зва но Збег, за „си ро
ма хе и по бје га ре”. 

Да, „оста ло је ни шта, ако го во ри мо о илу зи ја ма”. Али оста је оно 
што ће пе сни ка, у нај леп шем сми слу, над жи ве ти – три во ље не кће ри, 
чи ја род на ме ста, Мо стар, За греб и Бе о град, чи не ма пу и хро ни ку ње
го вог жи вот ног пу та, на чи јем тра гу оста је и по ме ну тих сто ти ну књи га, 
чи ји сра мот ни из гон из хр ват ских књи жа ра и књи жни ца не мо же би ти 
ко на чан. 

Ве чи ти де чак, „лу да гла ва свих на ших књи жев но сти”, Го ран Ба бић 
и без не гда шњих илу зи ја, и с не у га си вим се ћа њи ма на то ли ка стра да ња 
не ви них, и нај бо љих, ни је ни да нас без вољ ни ме лан хо лик, а по го то во 
не де фе ти ста. Би ће да му је туђ и „му шки плач” ко ји Иси до ра при пи су је 
Ње го ше вом и Ра ки ће вом жи вот ном и ства ра лач ком ста ву и слу ча ју. Уз 
два бо дра ис ка за, је дан Ву ка Ка ра џи ћа а дру ги Ду брав ке Угре шић, ко ји 
сто је као мо то Вид ном по љу, мо гао би се до пи са ти и жи вот ни ре зи ме 
Па бла Не ру де: „При зна јем да сам жи вео!”

Слав ко ГОР ДИЋ

ДУ ШКО РА ДО ВИЋ О ДУ ШКУ РА ДО ВИ ЋУ

Сто го ди на Ду шка Ра до ви ћа, при ре ди ла Зо ри ца Ха џић, Ma scom EC d.o.o, 
Бе о град 2022

До бро је што Зо ри ца Ха џић у књи гу Сто го ди на Ду шка Ра до ви ћа 
ни је увр сти ла ни јед но је ди но Ра до ви ће во пи смо, а још је бо ље што није 
ко ри сти ла по моћ Ма ти је Бећ ко ви ћа... Осе ћам да би упра во та ко, при каз 
ове књи ге, по чео Ила ри он Ру ва рац. На рав но, ус пут би по ча стио и све 
по ме ну те лич но сти, а и ме не ко ји ово пи шем... Не ко би био шмо кљан, 
не ко Бу га рин, не ко... А по том би Ила ри он на ста вио при чу о то ме ка ко 
је та ква пи сма, као Ра до вић, је ди но мо гао на пи са ти сли кар Урош Пре дић... 
На пи сао би да је због то га што пре де по хар ти ји и по нео пре зи ме Пре дић... 
А за Ма ти ју Бећ ко ви ћа би ре као да је над ма шио се бе и мо жда би га по
звао на осве ће ње (или осве ште ње) ма на сти ра Гр ге тег и опро стио му што 
кла ња и аб дес узи ма, јед ном реч ју што се по тур чио... Јер, знао је ду хо ви
ти и не згод ни ар хи ман дрит ма на сти ра Гр ге тег да окре не свет на гла вач
ке и да оно што ја ко ни је, ста ви као да је сте, и да све то тек он да вра ћа 
у нор ма лу... За слу жио је да се на ђе на по чет ку. А не ће мо га за бо ра ви ти 
ни на кра ју.

Али уме сто осве ште ња ма на сти ра Гр ге тег, осве штај мо ову књи гу 
Ду шка Ра до ви ћа о Ду шку Ра до ви ћу. Зо ри ца Ха џић је по мо гла пр вом да 
бо ље осве тли дру гог.
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Ка да смо већ код Ила ри о на Ру вар ца, про го во ри мо о јед ној књи зи 
ко ју ни је до че као на срп ском је зи ку. (Ово је, из ме ђу оста лог, и књи га о 
че ка њу. За Ду ша на Ра до ви ћа је ре че но да је нај ду хо ви ти ји – али да на 
то мо ра ду го да се че ка. Об ја сни ћу ка сни је и због че га мо ра да се че ка.) 
Књи гу ко ја му је би ла на до мак ру ке, Ила ри он ни је до че као.1 А ту књи
гу је Ду шан Ра до вић имао у ру ка ма. И ако бих мо рао да опи шем на шег 
да на шњег ју на ка у не ко ли ко ре да ка, у јед ном па су су, он да бих по сег нуо 
за том књи гом. Не мо гу вам све од јед ном от кри ти. Ре ћи ће на јед ном 
ме сту Ду шко Ра до вић шта је на у чио од ро ди те ља. (Је сте наш ју нак упо
тре био мно жи ну, али, да се не ла же мо, ми слио је са мо на јед ног ро ди те ља: 
на оца. Ово ће мо оста ви ти без об ја шње ња.) „Сти дим се све га што су ме 
још ро ди те љи на у чи ли да ни је ле по. Да ла жем, кра дем, бу дем се би чан, 
жи вим на туђ ра чун, да за ви сим од дру гих, да ми дру ги бу ду кри ви.2 
Ста ра, до бра шко ла”. (Ко мен та ри шем ово у за гра ди: учи ли су га да не 
бу де се би чан – а био је не се би чан пре ко ме ре. Оста ла су нам све до чан
ства о то ме...)

Исто то нам при ча и ју нак књи ге чи ји на слов још увек ни смо от кри
ли. При ча о свом те шком жи во ту и о не сре ћа ма ко је су га пра ти ле, али 
исто вре ме но нам го во ри ка ко је, и по ред свих не во ља, жи вео ча сно и по
ште но. Уо ста лом, због то га нам и при ча свој жи вот. Пу то ва ла је та књи
га ду го до срп ских чи та ла ца: кре ну ла је из Ру си је, па пре ко Ма ђар ске и 
Не мач ке, да би до нас сти гла 1961. го ди не... Јед на од нај ве ћих срп ских 
књи га, мо ра ла је би ти пре во ђе на на срп ски је зик. Реч је о ме мо а ри ма Си
ме о на Пи шче ви ћа. Оду ше ви ла је та књи га Ду ша на Ра до ви ћа; ра до вао би 
јој се и Ила ри он Ру ва рац да ју је до че као.3 Под се ћам на ве за ност Си ме
о на Пи шче ви ћа за оца. Ми сва ког тре нут ка зна мо где му се отац на ла зи. 
(За же ну и де цу, то не би смо са си гур но шћу мо гли твр ди ти.) И за Ра до
ви ћа је отац био ме ра свих ства ри. Као и отац, та ко је и Ду шко Ра до вић 
био про тив сва ког фу ше ра ја. По ка зао нам је то, наш ју нак, на ле пом при
ме ру – ру ши ла су се сва др ва, спре мље на за огрев, јед ним по те зом, уко
ли ко ни су би ла до бро по ре ђа на. Али ту се кри је и од го вор због че га се 
ду го че ка ло на ду хо ви тост Ду шка Ра до ви ћа. Не жу ри, јер се и ту пла ши 
фу ше ра ја. Уз гред, ово је књи га о све ту ко ји при па да му шкар ци ма. (То 
ма ло же на што се по ја ви ло у овој књи зи, углав ном је не га тив но при ка
за но. Пре ко Ми ре Алеч ко вић, Ми ре Тра и ло вић – осве та ко ју је сми слио 

1 Ила ри он Ру ва рац ту књи гу че ка са мо у мо јој гла ви. Јер пред очи ма ми 
је гроб Ми те Ко сти ћа, ко ји је, као и Ру вар чев, на гро бљу ма на сти ра Гр ге тег... 
За бо ра вио сам ту ко је ка да жи вео... А Ми та Ко стић је у ко ре ну те књи ге, ко ју 
је Ра до вић во лео!

2 Мла ди ко ле га, но во пе че ни отац, ду хо ви то ко мен та ри ше то што му је 
та шта у ку ћи: „Од лич но што је ту, он да је она за све кри ва”. Ра до вић би од ове 
ре че ни це на пра вио ме да љон за Бе о гра де, до бро ју тро!

3 Во лео је Ра до вић књи ге у ко ји ма има „ма ште, по е зи је и ху мо ра”, али, 
у овом слу ча ју, во ли књи гу у ко јој не ма ни ма ште ни ху мо ра!
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Ми ри Тра и ло вић оста ла је у при чи4, а пи смо ко је је на ме нио Ве ри Бјело
гр лић, ни је по сла то.)

Али да нај пре об ја сни мо не што што ли чи на гре шку, но, ка да се 
чо век уду би, ви ди да је у пи та њу так ти ка... Но, мо ра ли би смо ићи уна зад, 
до јед ног дру гог Ду ша на. Ка да би се све срп ске по де ле (ко је је по пи сао 
Ду шан Ко ва че вић) ма ло ску пи ле, са би ле, зи по ва ле (што би ре кли клин ци), 
ста ла би ме ђу њих и по де ла на зве зда ше и пар ти за нов це. (Уз гред, све 
срп ске по де ле су та кве, да је сва ка нај ва жни ја!)

Ма ти ји Бећ ко ви ћу, очи то је, ва жна она по де ла на на ви ја че Зве зде и 
Пар ти за на. У чи та њу Ма ти је Бећ ко ви ћа, глав ног ју на ка из сен ке, ис па да 
да је Ду шко Ра до вић на ви јао за Зве зду, ду го и ода но, а тек ма ло и ни ка ко 
за Пар ти зан. Не мо же би ти да Ма ти ја Бећ ко вић не зна шта пи ше и да не 
про ве ра ва оно о че му пи ше. Јед но став но, хтео је сра чу на то и са нај бо љим 
и нај пле ме ни ти јим на ме ра ма, да укра де на ви ја чи ма Пар ти за на нај вред
ни јег и нај по ште ни јег на ви ја ча. Ка ко је по ку шао да из ве де ту кра ђу Ма
ти ја Бећ ко вић? Па, пре ко јед не ве ли ке спорт ске лич но сти. Па зи те, по
шту је мо ве ли ке спор ти сте, али мо ра мо од спор ти ста одво ји ти спорт ске 
лич но сти. Ако би смо да нас, на при мер, из дво ји ли нај ве ћу спорт ску 
лич ност у Ср би ји, он да би то био бив ши се лек тор ва тер по ли ста Ср би је, 
Де јан Са вић – из ме ђу оста лог, и због ре че ни це о то ме ка ко вас пи та ва ју 
мла де ва тер по ли сте. (Уз гред, сва мо ја ве за са ва тер по лом је у то ме што 
по зна јем чо ве ка, ко ји је убе дио та шту ка ко се је дан ва тер по ли ста уда вио 
то ком утак ми це, јер ни је знао да пли ва.)

Да кле, ја не знам ко је наш нај бо љи фуд ба лер, али знам ко је нај ве ћа 
спорт ска лич ност ме ђу фуд ба ле ри ма. Зна то и Ма ти ја Бећ ко вић. То је, 
не ма ни ка кве сум ње – Рај ко Ми тић! (Ко је у све ту – сем Рај ка Ми ти ћа 
– ика да за гр лио фуд ба ле ра, ко ји га је упор но фа у ли рао? Ко је још, као 
ка пи тен, ис те рао из еки пе нај бо љег дру га ка да се овај ни је за ла гао? Ко је 
из вео тим са те ре на ка да је пу бли ка би ла при ми тив на и ка да ни је за слу
жи ва ла да гле да утак ми цу?)

И шта ра ди Ма ти ја Бећ ко вић? Ка ко кра де нај бо љег на ви ја ча Пар
ти за на? Па ле по, пре ко Рај ка Ми ти ћа. Ка же Бећ ко вић да је Ду шко Ра до вић 
на ви јао за Зве зду док је Рај ко Ми тић био жив – а тек по сле је по чео да 
на ви ја за Пар ти зан. А зна до бро Ма ти ја Бећ ко вић да је Рај ко Ми тић над
жи вео Ду шка Ра до ви ћа за го то во че тврт ве ка. Али по ку шао је, што би 
ре кли сред њо школ ци. Јер ако је Пар ти зан у пред но сти над Зве здом, 
он да је то због тог јед ног на ви ја ча. Тај на ви јач је умео ле по да за мо ли 
игра че Пар ти за на да су тра по бе де, али ако не мо гу су тра, он да не ка по
бе де ка да бу ду мо гли...

Ко би да укра де та квог на ви ја ча – за слу жу је по што ва ње. (Ако кра
де те, је ди но вам је до зво ље но да укра де те Ду шка Ра до ви ћа.)

4 Пре ћу та ћу ту осве ту, јер се пла шим да би је не ко, на не кој сво јој Мири 
Тра и ло вић, зло у по тре био!
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Али ни сам опи сао ову књи гу (она ко ка ко се књи ге опи су ју). Ни сам 
при бли жио Са др жај ове књи ге. Ов де и не ма тог ста рин ског Са др жа ја – у 
сми слу, где се шта на ла зи. Књи га по чи ње пред го во ром Ма ти је Бећ ко ви ћа 
– али су Бећ ко ви ће ва се ћа ња и ко мен та ри „раз ба ца ни” по књи зи до са мог 
кра ја. Мо жда је леп ше ре ћи – књи га је про ша ра на и Бећ ко ви ће вим, али 
и не ким дру гим се ћа њи ма, као и из бо ром из Ра до ви ће вог де ла. А гро 
књи ге чи ни Ра до ви ће ва пре пи ска. Јед ном реч ју, пред на ма је књи га у 
на ста ја њу и књи га ка кву би, ка же то и Бећ ко вић, Ра до вић во лео.

Чи ни ми се да је у тим ле пим се ћа њи ма на Ра до ви ћа, и Бећ ко вић 
не се би чан по пут Ра до ви ћа, и да је у том дру же њу и за јед нич ком да ва њу 
и пи са њу, по не кад те шко раз ли ко ва ти шта је чи је.

На и ме, са да сам већ на кли за вом те ре ну на га ђа ња, али чи ни ми се 
да је Бећ ко вић не ке сво је ре че ни це при пи сао Ра до ви ћу. Реч је о 1968. го
ди ни и о сту дент ском по кре ту. („Ре корд по бро ју уби је них ђа ка у Ср би ји, 
др же Нем ци. Ко же ли да тај ре корд сру ши, не ка кре не на вас. Вас је ов де 
ви ше”, ре као је, на вод но, Ра до вић.) Ме ни то по ре ђе ње и ус по ста вља ње 
исто риј ског кон тек ста ви ше ли чи на Бећ ко ви ћа. Ра до ви ће ве те ме су више 
ве за не за сва ко дне ви цу, за обич но, ма да се ту, до кра ја, не сла жем ни сам 
са со бом, као да сам ар хи ман дрит ма на сти ра Гр ге тег.5 На рав но, мо жда 
сам се и окли знуо на опа сном те ре ну на га ђа ња.

Но, вра ти мо се, још ма ло, са те ре на на га ђа ња на спорт ски те рен. Поме
ну ће мо ов де још јед ног фуд ба ле ра. За ни мљи ва је суд би на тог фуд ба ле ра, 
ко ји је ве зан за су бо тич ке да не Ду шка Ра до ви ћа. Ов де је об ја вљен са мо 
Ра до ви ћев те ле грам по во дом смр ти Или је Вор гу чи на. А за ни мљи ва је при
ча о пр вим вој нич ким да ни ма по ме ну тог фуд ба ле ра. На и ме, тек што је 
сти гао у Ти то ву гар ду на Бри о ни ма, по ње га су, без ре чи – у оним не си гур
ним вре ме ни ма – до шли и стр па ли га у мо тор ни ча мац. Би ло је то нај ду же 
пу то ва ње јед ног вој ни ка. (Нај при род ни је би би ло да је ис ко чио из чам ца, 
пре пли вао Ја дран и по бе гао у Ита ли ју. Не мам дру гу иде ју.) А во зи ли су га 
у дветри нај леп ше го ди не жи во та. Ти му Мор на ра из Спли та не до ста јао је 
цен тар фор. (Вор гу чин је био пр ви стре лац тог ран га так ми че ња у ко јем се 
Мор нар так ми чио, а Сплит је имао све што је мла дом чо ве ку по треб но.6)

Ис ко ри сти ли смо мла дог вој ни ка као пре лаз са фуд ба ла на вој ску. 
Но, пре не го што оде мо у вој ску (као пра ви му шкар ци), ова при ча о путо
ва њу јед ног вој ни ка, леп је увод и у при чу о пу то ва њу јед ног ди на ра.

5 Ма да је Бећ ко ви ће ва ду хо ви та опа ска о не за ви сним пи сци ма но си ла 
у се би и траг Ду шка Ра до ви ћа. На и ме, у вре ме док је Бећ ко вић био пред сед ник 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, осно ва но је удру же ње не за ви сних пи са ца и сви 
су, по во дом тог но вог удру же ња, са не стр пље њем оче ки ва ли из ја ву Ма ти је Бећ
ко ви ћа. А Бећ ко вић је, по пут Ду ша на Ра до ви ћа, то ду хо ви то ре шио. За бра њи вати 
пи сци ма да се удру жу ју, би ло би као за бра њи ва ти брак из љу ба ви – та ко не што 
је ре као. Јед ном реч ју, у Ма ти ји Бећ ко ви ћу је, на трен, ожи вео Ду шко Ра до вић. 
Али ко ће све то раз вр ста ти и раз ме сти ти...

6 Пи ше ми друг (из Не мач ке), ка ко је ле по у Не мач кој и ка ко та мо има све: 
са мо не ма но ва ца и де во ја ка! (А имао је та да два де сет го ди на!)
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Ка да би га ћер ке Ма ти је Бећ ко ви ћа са ња ле, Ду шан Ра до вић би им 
слао, ре дов ном по штом, по ди нар. (За ле пио би га се ло теј пом на до пи сни
цу!) Ни ти су оне икад ла га ле, ни ти је не ко не кад узео тај ди нар. Се тио 
сам се ка ко су се про да ва ле кар те у но во сад ским ау то бу си ма. Ако уђе те 
на пред ња вра та, ша ље те но вац пре ко дру гих пут ни ка кон дук те ру. Он 
вам на исти на чин вра ћа кар ту, али и ку сур, уко ли ко сте по сла ли круп
ни ју нов ча ни цу. Са мо сам јед ном ви део да је не ко круп ни ју нов ча ни цу 
стр пао у свој џеп. То је мо жда био тре ну так ка да се свет по ква рио. Сме шно 
је и на ив но, али ка да чи та те Ду шка Ра до ви ћа, стал но има те по тре бу да 
тра жи те тре ну так ка да се свет по ква рио. Јер ако ухва ти те тај тре ну так, 
чи ни вам се, до ћи ће Ду шко Ра до вић и по пра ви ће то што смо по ква ри ли. 
(Те шко је пи са ти стар ма ло о Ра до ви ћу – мо ра те се при ла го ди ти те ми.)

Ма да, ка да би да нас ви део три би не ста ди о на и но во за ни ма ње („вођа 
на ви ја ча”), пре дао би се и је дан Ду шко Ра до вић. Ипак је кључ на ствар 
на ших да на – „про из вод ња” бо ле сни ка... Ако не зна те о че му го во рим, 
по гле дај те ре кла ме за све об ли ке коц ка ња... За пра во, ако уо зби љи мо ствар, 
ово ни је вре ме за Ду шка Ра до ви ћа. При вид сло бо де го во ра то ли ко је све 
обе сми слио, да из го во ре на реч не ма ни ка кву те жи ну... (Те жа је сен ка 
ша ра на, ко ји је от пао са уди це, ако је ве ро ва ти пе ца ро ши ма.) При ча о 
Ду шку Ра до ви ћу је, ипак, при ча о јед ном дру гом вре ме ну.

На пу шта мо спорт ске те ре не, али и три би не, и од ла зи мо, ко нач но, 
у вој ску...

Ов де је мно го пи са ма си ну у вој ску. Нео бич но мно го. (Као да је 
не ко кри вац, па се прав да.) Је су та пи сма бри жна, по тре сна, ду хо ви та 
– че сто и ан то ло гиј ска. Али ја мо рам да ка жем, да сам у овој пре пи сци 
на стра ни мај ке. („Не при чај то ни ком, али мај ка ти ни је ве ли ки ро до љуб. 
От ка ко је те бе ро ди ла, све је из да ла. Сад, по го то ву, ње на мо рал нопо ли
тич ка по доб ност је бед на”.) И да ље: „Да си је по ка зао, мо гли су те због 
ње осло бо ди ти вој ске”.

До ла зи мо и до оно га због че га Ду шан Ра до вић ми сли да је до бро 
што му је син у вој сци. И то нам по ка зу је пре ко ма ме вој ни ка. „На жа лост, 
ти ћеш у жи во ту ма ње мо ћи да се осло ниш на ње но ми шље ње о те би, а 
мно го ви ше на са мог се бе и због то га је до бро што си из успа вљу ју ћег 
до ма ћег ком фо ра сти гао ту, да про ве риш шта све мо жеш, и да из др жиш 
и ура диш”. У по за ди ни је вас пит на уло га вој ске, ко ју Ра до вић по шту је...

А ме ни се чи ни, из пер спек ти ве чо ве ка ко ји је у два на вра та био у 
вој сци – у раз ли чи тим го ди на ма – да баш на том вас пит ном мо мен ту па да 
ЈНА – тек да се зна на ко ју вој ску кон крет но ми слим. Све је то би ло јед но 
ве ли ко гу бље ње вре ме на. (Ни сам ге не рал ко ји се пра ви па ме тан по сле бит
ке, већ не ко ко је то ви део и пре не го што је ика ква бит ка би ла на ви ди ку!)

Пи са ти о вој сци зна чи пи са ти и о пр во мај ским па ра да ма. Јед ном 
го ди шње се по ка зи ва ла и ве ли ча ла сна га ЈНА. Ду шко Ра до вић је упра
во на тој па ра ди обр нуо ства ри. Вра тио је из гу бље ни по ре дак ства ри. 
(Ту се кри ла ве ли ка јед но став ност на шег ју на ка.) Уме сто тран спа ре на
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та на ко ји ма је пи са ло: „Жи вео друг Ти то”, „Жи ве ла КПЈ”, „Жи ве ла 
ЈНА”, Ра до вић је са де цом но сио тран спа рен те на ко ји ма је пи са ло: „Жи
ве ле ма ме”, „Жи ве ле та те”, „Жи ве ло мле ко”. (Мо же ли суб вер зив ни је?) 
До вољ но је под се ти ти да је упра во Ра до вић на пи сао да се нај вред ни је 
ства ри у жи во ту до би ја ју бес плат но...

Не мој те ме кри во схва ти ти. Не жа лим за пр во мај ским па ра да ма, 
али ко је су нам још па ра де да нас оста ле? Ка кве би тран спа рен те но сио 
Ду шко Ра до вић – не смем ни да по ме нем де цу – на па ра ди по но са? (Тра
жио би да Ро мео оста ви Ју ли ја?) Или сам већ на пи сао да ово вре ме ни је 
Ра до ви ће во вре ме?

Чи та ње Ду шка Ра до ви ћа је опа сно по сва ко днев ни жи вот. Мо же те 
за ка сни ти на воз – та мо где има во зо ва; мо же вам се уга си ти ва тра (ако сте 
је упа ли ли); мо же жи вот про ћи по ред вас (ако сте по че ли да га жи ви те)... 
Чи та ње Ду шка Ра до ви ћа је као бра ње тре ша ња. Али то мо рам об ја сни ти.

При ре ђи вао сам по чет ком 21. ве ка Ра до ви ћа за штам пу. (Та да се 
то дру га чи је ра ди ло не го да нас.) На пра вио сам из бор, по том сам фо то
ко пи рао стра ни це из Ра до ви ће вог де ла, а он да сам ре зао иза бра не пе сме 
(ни сам смео да чи там док их ре жем) и ле пио сам их се ло теј пом на па пир 
фор ма та А4 (ни сам смео да их чи там док их ле пим)... „Сло во сла га чу” је 
тре ба ло да ти уре дан ру ко пис.

Ни ко ми ни је бра нио да га чи там док ре жем и ле пим. Бра ни ло ми је 
мо је ис ку ство. На и ме, мно го пу та сам брао тре шње. Ако их не је де те док 
их бе ре те – бра ње иде не ка ко. Чим кре не те да би ра те ко ја је нај сла ђа – 
бра ње је два на пре ду је. Та ко је би ло и са ле пље њем и ре за њем Ра до ви
ће вих пе са ма – ако се пре ва ри те и про чи та те пр ви стих, мо ра те чи та ти 
пе сму до кра ја. Јер на кра ју вас че ка из не на ђе ње. То је Ра до вић. (А ја сам 
по тро шио по ла стра ни це тек ста да бих са мо на го ве стио ту су ге стив ност 
Ду шка Ра до ви ћа.)

Би ло би за ни мљи во чи та ти па ра лел но Мар ка Ма ру ли ћа (1450–1524) 
и Ду шка Ра до ви ћа. Мо гле би се ис пра ти ти за јед нич ке те ме. Ја сно је било 
Мар ку Ма ру ли ћу да ви ше де лу ју при ме ри из жи во та не го упут ства, са
ве ти и про пи си... Да ли би оно што је Ра до вић пи сао о људ ској су је ти, на 
при мер, при ста ја ло и јед ном пи сцу ко ји је у Евро пи по стао по знат сво јим 
де ли ма ре ли ги о зномо ра ли стич ког са др жа ја... Пи ше Ра до вић си ну у 
вој ску: „Ти као да већ знаш да уко ли ко не да је мо се би су ви ше ве ли ки 
зна чај и све на ше те шко ће мо ра ју из гле да ти ма ње”. (По кла њам ову те зу 
о па ра лел ном чи та њу но вим и мла дим ту ма чи ма Ра до ви ће вог де ла.)

Ма да ова ре че ни ца о при да ва њу ве ли ког зна ча ја са мом се би, по
ка за ла нам је то ова књи га, мно го ви ше при ста је јед ном дру гом пи сцу...

Ин те ре сант но је, и не би би ло па мет но ола ко пре ћи пре ко то га, то 
што је Иво Ан дрић имао раз у ме ва ња за ства ра ла штво Ду шка Ра до ви ћа.

Ис ти чем то да је имао раз у ме ва ња, јер је Ан дрић пот пу но дру га чије 
гле дао на про стор де тињ ства. На и ме, де тињ ство у Ан дри ће вом ви ђе њу 
ни је про стор без бри жне игре, сме ха, по ро дич ног скла да, раз у ме ва ња, 
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то пли не, бри жне ро ди тељ ске па жње већ је то про стор пат ње, му ке, стра ха, 
не прав де, не сре ће, на си ља... Са крио је Ан дрић јед ну су ро ву ре че ни цу 
у за гра ду, као да је кри је од са мог се бе: „Це лог ве ка се по сле ле чи мо од 
тог де тињ ства”.

(И ову те му по кла њам ја чи ма и спрем ни ји ма.)
Ја бих се ви ше за др жао на јед ној дру гој лич но сти: на Гу ста ву Кр кле

цу. Уз гред, мно го је ду хо ви тих љу ди у овој књи зи. По чев ши од Бран ка 
Ћо пи ћа, ко ји ка же за Кр кле ца да би био ду хо вит и на свом спро во ду али, 
до да је Ћо пић – бо ље је да бу де ду хо вит на свом, не го на мом спро во ду, па 
пре ко Ми ло ва на Да ној ли ћа – не мо раш ми од го во ри ти на ово пи смо, од го
во ри ми на оно про шло... Има ту и не по зна тих љу ди, а јед на ко ду хо ви тих...

Али вра ти мо се Кр кле цу. Ов де је пре штам па но ве се ло над му дри
ва ње из ме ђу Кр кле ца и Ра до ви ћа. Бу дио је Кр клец Ра до ви ћа, а Ра до вић 
је, по пут шнај дер ке ко ја ши је по на руџ би ни, ве се ло от пе ва вао... Ни ка да 
ми не ће би ти ја сно, ка ко не ко ме (чи тај: Дра га ну М. Је ре ми ћу) мо же па
сти на па мет да пре ки не тај чи та лач ки пра зник... Из гле да ло им је све то 
као не ка по ле ми ка? А од по ле ми ка се бе жа ло.

Ра до вић од по ле ми ка ни је бе жао. Али је у по ле ми ке ула зио го ло рук 
– то јест, ни је ко ри стио сво је глав но оруж је: ху мор. До вољ но је ви де ти 
ка ко је, у јед ном дру гом вре ме ну, по ле ми сао Ила ри он Ру ва рац. (Ту је 
вар ни чи ло од ху мо ра.) Ра до вић је сво је по ле ми ке по чи њао из ста ња, 
ко је ни је зна ло за ху мор. Хлад но је и су ро во пи смо, ко је је мо гло би ти 
по сла то и као те ле грам НИНу: „Мо лим вас да на ста ви те са нео бја вљи
ва њем мо је ру бри ке шко ло ва ње шко ле. Нај пре за то што искре но ми слим 
да ни је до бра, а за тим и због то га што сма трам да сте ви још го ри”.

Ни је ла ко би ло би ти Ду шко Ра до вић: че ка ли су на ње га и глум ци 
и ре ди те љи и Ду шан Пе три чић. Че као је на ње га и Бе о град.

Али те шко је би ти лаф, као књи жев ни кри ти чар, пред овом књи гом. 
Јер лаф нај пре раз ли ку је ва жно од не ва жног, а ов де ми све из гле да ва жно...

По ка зао сам ка ко би Ила ри он Ру ва рац по чео овај при каз, али не 
знам ка ко би га за вр шио. А ја ћу га за вр ши ти ла ко – јер сам обе ћао да 
ћу на кра ју тек ста још јед ном по ме ну ти Ила ри о на Ру вар ца. А то по ми
ња ње је са да сти гло на ред.7

Ми ли вој НЕ НИН 

7 И ђа во ми не да ми ра. Мо рам да скре нем па жњу на Ра до ви ће ву „тво ре ви
ну” ко ја се чи та дво стру ко. Ка да је раз глед ни ца скло пље на, он да се ту чи та са мо 
оно: „Не се ри у нај леп шем сну”, а ка да се раз глед ни ца отво ри, рас кло пи, он да 
ту пи ше: „Не ка се се ри ја тво јих лет њих аван ту ра за вр ши у нај леп шем сну”.




