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Бо ра Ћо сић

ПО РЕ КЛО ТУ ТО РА
(по го вор не мач ком из да њу)

Ле ви чар ски ре жи ми има ју у се би не што од ме те о ро ло ги је, час је ле по вре ме, час 
уда ри ура ган, тре ба је ди но ући под не ка кав кров и са че ка ти да не по го да про ђе. Би ла 
је го ди на 1972. Од је дан пут су иш че зли при мер ци мо јих књи га из књи жа ра, по зо ри шни 
ко мад, на кон сто ти ну пред ста ва ски нут је пре ко но ћи с ре пер то а ра, филм истог на
сло ва имао је пре ми је ру у Ве не ци ји, али се ни кад ни је по ја вио у ју го сло вен ским би о
ско пи ма. У но ви на ма су чи та ве стра ни це би ле по све ће не ру ши лач кој, не при ја тељ ској 
но ти мог пи са ња. На рав но, ни су ме хап си ли, чак ни по ли циј ски са слу ша ва ли – зар ми 
ни смо жи ве ли у по зна том „ру жи ча стом ко му ни зму”, да ле ко од оног у Бу гар ској или 
Ал ба ни ји. Са мо сам имао схва ти ти: тре ба не ко вре ме да бу дем куш, да за је дан пе ри
од не по сто јим. Же ни на слу жба би ла је за крух.

Ни су ни дру ги бо ље про ла зи ли, осам фи ло зо фа из гу би ло је про фе сор ску слу жбу. 
Љу ди са фил ма пре ста ли су да сни ма ју, уз њи хо ва де ла по ја вио се по јам „цр ног та ла
са“; та ко је из не ра зу мљи вих раз ло га цр на бо ја по ста ла не по ћуд на, а реч „ноћ“ та ко ђе. 
Је дан сли кар је по ста вио сво ју из ло жбу, али ова ни је отво ре на, из ме ђу га ле ри је и 
пу бли ке по ја вио се по ли циј ски кор дон, са мо за то што се овај усу дио да при ка же пред
сед ни ка Ти та у дру штву са жи ра фа ма из бри он ског вр та и са глум цем ко ји га је играо, 
Бaртонoм. Као и увек би ло је љу ди ра зних. Јед на глу ми ца, ко ја је оду ше вље но игра ла 
у мом ко ма ду, од је дан пут је схва ти ла да је тај ко мад не при ја тељ ске са др жи не, па да 
га тре ба ски ну ти.

Он да сам се се тио свог ве ли ког прет ход ни ка: Иво Ан дрић про жи вео је не мач ку 
оку па ци ју у со би ци, из најм ље ној од не ког ин же ње ра, ни ко га он де, у стр мој ули ци 
ис под глав ног бе о град ског тр га, ни је ди рао, ни ње га, ни ње гов ти хи рад. Та мо је, у 
оп штем ћу та њу око се бе, на пи сао сво је нај ва жни је ства ри.

Ти ши на јед но и по соб ног ста на, на дну Бе о гра да, по ред Ду на ва, вр ло ми је по го до
ва ла, али се у њу ни сам уко пао, као у зе му ни цу. Па ка ко ни сам мо рао да ра дим на 
ци гла ни или да ис то ва рам пе сак – ни сам чак био при ну ђен ни да об ја вљу јем ко је шта 
под ту ђим име ном – ба цио сам се на ба за ње ули ца ма, кат кад као фла нер, кат кад као 
дух. Ко ли ко сам се на хо дао тих го ди на, ко ри сте ћи окол ност да сам по стао не при ме тан, 
је дан не ви дљи ви створ из при по ве сти Х. Џ. Вел со ве. Та ко је за ве ћи ну мо је ге не ра ци
је пу кла иди ла из ме ђу по је дин ца и це ли не, по сле ду же вре ме на жи во та у ка квојта квој 
дру штве ној по ро ди ци, по но во смо би ли раз ба шти ње на не јач, из ба че на на ули цу. Наш 
рас кид са фа ми ли јом др жа ве, дру штва, ње го вих ре гу ла и зах те ва, био је, ме ђу тим, 
дра го цен. Био је то сре ћан тре ну так да се ко нач но одво ји мо од ри гид не, кон вен ци о
нал не, за ту ца не кон сте ла ци је јед ног ре жи ма, што се са мо у вла сти тим за ми сли ма 



111

сма трао „на пред ним“. Мо жда оштрим уре ђе њи ма уоп ште ни су по треб ни на след ни ци, 
де ца увек по ста вља ју не у год на пи та ња. Од је дан пут из оп штен и без до ман, осло бо ђен 
оба ве за пре ма оби те љи мо је до мо ви не, са свим ње ним све ча ним, кру тим то но ви ма, 
мо гао сам да ље да прак ти ку јем сво ју скло ност пре ма про фа ним чи ње ни ца ма жи во та. 
Пре да мном се отво рио ве ли ки про ле та ри јат је зи ка, да су би ли ио ле са мо све сни, во ђе 
на ро да би схва ти ли да и са ми при па да ју ње му. Јер и ри гид ни дик тум на ре да ба, од ре
да ба и за ко на има у се би сво ју про ти вје зич ку при ро ду, ону исту, по је дин ца ко ји гре ши 
у па де жи ма.

Та ко је по че ла да се од мо та ва јед на хро ни ка ни же ра зред них окол но сти, да ле ко од 
стро го сти све та ко ји нас је окру жа вао. Тек са да мо гао сам до кра ја про у чи ти уло гу 
по ро ди це у свом жи во ту. Па ипак, ово што сам за по чео ис пи си ва ти у сво јој ве се лој 
оса мље но сти, ни је био не ка кав по ро дич ни ро ман, не го со ти ја о је зи ку. Био сам на чи
сто да ни је дан на род не го во ри сво јим го во ром, не го ту ђим, на ту ре ним, пу ним го то
вих фло ску ла. Па кад пи ше сво ја пи сма, кућ на, до ма ћа, љу ве на, или она, упу ће на суд
ским ор га ни ма, кад ис пи су је шпе це рај ске ра чу не сво јим му ште ри ја ма, кад раз го ва ра 
при ла го ђе ним на чи ном са по слу гом или стран ци ма, кад чи та ро ман у на став ци ма из 
но вин ског под ли ска, кад де те ту по на вља лек ци је из школ ске чи тан ке, кад по пи су је 
ства ри из сво је имо ви не или са ста вља спи сак оче ки ва них го сти ју, људ ско би ће у вла
сти је јед не неје зич ке и про тивје зич ке ре гу ла ти ве, ушто гље не, на ка рад не, али услед 
све га нео бич но за бав не. По сто ји, зна чи, тај неје зик, тај про тивје зик, је зик ту то ри
са ног го во ре ња, ко ји сам по чео да ис тра жу јем.

Имао сам при вр же ног ан ти ква ра у бе о град ској Ули ци кне за Ми ха и ла, он ми је, свих 
го ди на док сам се овим ба вио, одва јао отр ца не све шчи це са сво је нај до ње по ли це, 
Цр ти це из ме те о ро ло ги је Ото на Ку че ре, Фи зи ка за жен ски ње, уде сио Е. Јо си мо вић 
пре ма др Ев ге ни ју Не то лич ка, Но во сад ско ба што ван ство, из 1909, По вр ћар ство жуп
ни ка Па је Клем пе ра, Ју го сла вен ски ком пас 1919–1921, Пла ни на, од Е. Ре клиа, При вред ни 
ре ги стар, 1940, у ре дак ци ји др инж. Фра на Под бре жни ка, Ор га ни за ци ја Са ве за Со ко ла 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, 1930, Pow zec hna Ko re spon dencya han dlo wa w pi et na stu jezykach 
око 1900, Би ћеш гра ђа нин, Че до ми ља То до ро ви ћа, Жен ски свет, за г. 1901, 1902, 1903. 
Од ма те ре при сво јио сам књи жи цу у ко ју упи си ва ла је ва жне по ро дич не да ту ме, ро
ђен да не и да не умр лих ро ђа ка, бро је ве ци пе ла уку ћа на, су ме по зајм ље не су сет ки. 
Ба ка ми је да ро ва ла је дан лист из сво је ку хар ске књи ге, у ко јој, осим ре це па та, би ло 
је по да та ка из ко смич ке и људ ске исто ри је, до ку мен тар но је за бе ле жи ла о „не за пам
ће ној ску по ћи из оку па ци је 1941–1944“ (бра шна ниг де осим „цр не бер зе“, 1 кг. обич ног 
цр ног 100 дин., бе лог 250, 1 пар жен ских ча ра па 500, све за обу ћи до би ја се са мо на бон, 
на пи ја ца ма ре до ви 200–300 же на... итд.) Већ сам и ина че био на вик нут да исе цам бу да
ла шти не из днев них но ви на, да пре пи су јем на ка рад ност не ког огла са или фир ме, да 
слу шам бр бља ње љу ди на пи ја ци, у трам ва ју и у че ка о ни ци код зу ба ра. Ма ми не се стре, 
ме ђу тим, у на сту пу љу бо мо ре, ус кра ти ле су ми кућ не бе ле шке, тр го вач ке књи ге на ших 
пре да ка, не ки од њих би ли су по зна те осо бе, ову вр сту до ку ме на та мо рао сам по тра
жи ти у јав ној би бли о те ци. Све јед но, мо ја пуч ка хре сто ма ти ја до би ја ла је ла га но сво ја 
по гла вља: Le xi kon / Ba u er nka len dar / Le se buch / Be le hren der Bil der bo gen / Di let tan ten / Bild
legende / Kitsch / Ka ta logIn hal tsver ze ic hnis / Ha us halt sbuch / Co mic / Koc hwis sen schaft / 
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Por no grap hie / Ba e de ker / Vol ksli e der buch / Schun dro man in Fort se zun gen / Pri va ter Bri ef wec hsel 
/ Buchsprac he / Sprac he der Re geln und der Ad mi ni stra tion.

Та ко је тра ја ла ова уну тра шња еми гра ци ја, не ка вр ста особ не оку па ци је, без ди ма 
и ва тре: не ко је мо жда пре шао на дру гу стра ну ули це ка да ме је спа зио, али то је би ло 
све. Ипак сам се је дан пут, при кра ју 1977, ско ро су да рио са не ка да шњим из да ва чем. 
Где си ти, ту сам, шта ра диш, ни шта, ваљ да пи шеш не што, пи шем, шта је то, јед на 
де бе ла књи га, ко ли ко, 800 стра на, па до не си!

Ту то ри су иза шли иду ће го ди не, до би ли су го ди шњу на гра ду из да ва ча, ушли су у 
ко лек ци ју 50 срп ских ро ма на, овај из да вач ко ји ме је су срео о Ту то ри ма на пи сао је 
књи гу. Ни сам ни при ме тио ка ко је мо је оку па ци је од јед ном не ста ло. Онај ви хор ко ји 
је ду нуо у до бар део мо јих са вре ме ни ка, па до не кле и у мо ју јед но и по соб ну ка би ну, 
утих нуо је. Кон стру и шу ћи јед но по гла вље од са мих па пи ри ћа, по ре ђа них по не ком 
ре ду на сто лу, тру дио сам се са мо да не ко не отво ри про зор, да се не раз не се њи хов 
рас по ред, дру гих ве тр о ва ви ше ни је би ло.

Ма кар ме мо ји не мач ки при ја те љи већ два де сет го ди на убе ђу ју да је то не пре во
ди ва књи га, она се, ис трај но шћу ње ног из да ва ча и го ле мим тру дом пре во ди те љи це, 
ипак по ја вљу је. Сил ни иза зо ви би ли су пред овом упор ном го спо ђом, се ћам се да сам 
и сам био на истом, пре во де ћи у ра ној мла до сти не пре во ди ву по е зи ју Ве ли ми ра Хлеб њи
ко ва. Јер не пре во ди вих књи га за пра во не ма, без об зи ра на раз ли ке пре ма ори ги на лу, 
ко је су не из бе жне. Та ко вам го спо ђа Bri git te Döbert ну ди књи гу ко ју је са ма на пи са ла, 
гле да ју ћи ис ко са, са стра не, мој дав ни ру ко пис. Али ни ау тор књи ге ни је без ове так
ти ке; пи шу ћи, он не из бе жно гле да у оно што је би ло пре ње га. 

Март, 2015.


