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СВЕ ЈЕ ВАЖНО
(Ивана Стефановић: Приватна прича, према садржају једног  
кофера, Службени гласник – Архив Србије, Београд, 2013)

Хо де ћи у срп ску про шлост уна зад век-век и по, уоча ва мо да го то во не ма ин те лек-
ту ал ца ко ји ни је имао по тре бу да за со бом оста ви ка кав за пис о по ре клу, по ро ди ци, 
ко ре ни ма. Ма чи ме да су се то ком жи во та ба ви ли – би ли про фе со ри, ле ка ри, на уч ни-
ци, умет ни ци, по ли ти ча ри – по се до ва ли су свест да реч сто ји на кон цу ко ли ко и на 
за ча лу, ко нач но да има мо са мо ре чи. Да нас, его цен трич ни и са мо жи ви, уско спе ци ја-
ли стич ки ис про фи ли са ни, оку пи ра ни бри гом око „си-ви ја”, без до вољ но во ље, без 
ду хов не ши ри не, увек у жур би али бес крај но ра сип ни пред ди ги тал ним екра ни ма, 
ма ло број ни су они ко ји има ју по тре бу и спо соб ност да тра га ју за од го во ри ма на пи-
та ње: „ко сам” од но сно „ко смо”, ка ко то чи ни у нај но ви јој сво јој књи зи по зна та ком-
по зи тор ка Ива на Сте фа но вић. 

По се жу ћи за При ват ном при чом оче ки ва ли смо да ће нас аутор ка бо ље упо зна ти 
с бли жом, два де се тве ков ном исто ри јом сво је по ро ди це; оним ње ним чла но ви ма чи-
ја су име на одав но за бе ле же на у лек си ко ни ма: оцем Па влом и де дом Све ти сла вом 
Сте фа но ви ћем. Ме ђу тим, ре кон стру и шу ћи по ро дич ну про шлост, Ива на Сте фа но вић 
уне ко ли ко из не ве ра ва оче ки ва ње ис пи су ју ћи жи во то пи се и ис тра жу ју ћи ге не а ло ги-
ју по ро ди це Бо та. 

Сто жер на фи гу ра При ват не при че је Па вле Бо та, отац аутор ки не ба ке Ми ла не, су-
пру ге књи жев ни ка Све ти сла ва Сте фа но ви ћа. Жи вот Па вла Бо те и ње го вих бли жњих 
раз от кри ва се на осно ву са др жа ја ко фе ра при спе лог у ро ди тељ ски дом Ива не Сте фа-
но вић „по сле тет ки не смр ти”, са чу ва ног за хва љу ју ћи ње ној мај ци, Ве ри Бог да но вић, 
ко ја „је са др жај ко фе ра нај ви ше ис тра жи ла и ти ме га за шти ти ла. То је ура ди ла она 
ко ја ни је би ла ’ни шта’ они ма из ко фе ра, али је та post mor trem ’при ча до ку ме на та’ би ла 
до вољ но за ни мљи ва да је по ста ла њи хов чу вар, и, не хо ти це, за штит ник”. Без на ро чи-
тог ин те ре со ва ња за по ро дич ну про шлост (по пут оца Па вла), Ива на Сте фа но вић нај пре 
има от пор пре ма са др жа ју ко фе ра с ме мљи вим во њем ста ре хар ти је, да би је ка сни је 
при ву као. На осно ву гра ђе по хра ње не у ње му – по нај пре пре пи ске, фо то гра фи ја, слу-
жбе них до ку ме на та, но вин ских исе ча ка, сва ко ја ких бе ле жа ка и за пи са... на стао је ве-
ћи део При ват не при че – књи ге ко ја се, ка ко аутор ка у уво ду бе ле жи, на пи са ла „са ма 
од се бе”. Њен за да так сво дио се, ка же, на чи та ње, раз вр ста ва ња, ода бир и хро но ло шко 
сор ти ра ње ма те ри ја ла. Уз то, кат кад је би ло ну жно ту ма чи ти и ко мен та ри са ти ту пи-
са ну остав шти ну но, че шће је та до ку мен та „пу шта ла да го во ре са ма за се бе”. По не што 
је због де ли кат но сти и скру пу ла пре ћу та но, а по не кад ко ри шће на дру га гра ђа и ли-
те ра ту ра. Аутор ске бе ле шке, ин кор по ри ра не у до ку мен тар но тки во књи ге, пи са не 
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то ком не ко ли ко го ди на (ко ли ко је тра јао рад на ру ко пи су) да то ва не су и озна че не 
на сло вом „Днев ник”. Та ко је на стао нај ве ћи део књи ге од пре ко пет сто ти на стра ни ца, 
на сло вљен „Пр ва књи га, ду гач ка – у ко јој се опи су ју до га ђа ји из ме ђу 1800. до 1916”, 
иза че га сле де „При ло зи, на пре ла ску из пр ве књи ге у дру гу”. „Дру га књи га, крат ка – 
ко ја об у хва та пе ри од од го ди не 1800. уна зад, до 1599, 1588, 1566. и да ље” са чи ње на је 
из два де ла: „По тра га кроз мрак. При че из про шло сти” и „Пу то пис. За пи си из са да-
шњо сти”. На сло ви от кри ва ју да је ова це ли на на ста ла за хва љу ју ћи ис тра жи вач ким 
на по ри ма Ива не Сте фа но вић да осве тли и онај део пре дач ке про шло сти о ко јој се 
гра ђа ни је ну ди ла са ма већ се за њом тра га ло, а од го не та ло, че сто, уз по моћ ту ма че ња 
исто ри ча ра, ет но ло га, хе рал ди ча ра..., на осно ву слут њи на ко је на во де пре да ња 
и по ет ска гра ђа, „те рен ских ис тра жи ва ња” ло ка ли те та се вер не Ру му ни је – Кар па та, 
Ер де ља, ви со рав ни Ма ра му реш – по стој би не по ро ди це Бо та. За вр шне стра ни це књи-
ге чи не „При ло зи” и „До ку мен та”.

Основ но пи та ње за ко јим се у При ват ној при чи тра га: „Ко смо?” ни је за сно ва но на 
уве ре њу о на сле ђу као де тер ми ни шу ћем де лу лич но сти: „На про тив. Нај ва жни ји део 
је онај ко ји смо лич но из гра ди ли, ко ји смо об ли ко ва ли сво јим обра зо ва њем, опре де-
ље њем, ми шље њем, за ко ји смо се на не ки на чин из бо ри ли на пре ду ју ћи у из град њи 
се бе и соп стве ног жи во та. Чо век се ства ра обра зо ва њем и са мо фор ми ра њем. Ге ни, 
ве ру јем, ни су не при ко сно ве ни. Не при ста ја њем да на сле ђе по ста не до ми нант но и 
’про пи са но’, осло ба ђа се про стор да се о ње му раз го ва ра и ми сли сло бод но и са без-
бед не дис тан це ко ју омо гу ћа ва објек тив ност. За то – не гле да ју ћи ни у се бе, ни кроз 
се бе, не тра же ћи њих у се би ни ти се бе у њи ма – же лим да ис пи шем део исто ри је сво-
је по ро ди це.” Циљ Ива не Сте фа но вић је сте да „пре ци ма ода по што ва ње” она кви ма 
ка кви је су, без улеп ша ва ња њи хо вих лич но сти и до те ри ва ња би о гра фи ја. Већ на осно-
ву увод них ре до ва ја сно је да аутор ка, с по зи ци ја хро ни ча ра-ис тра жи ва ча, за сту па 
сво је вр сни ега ли та ри зам ко ји у чи та о че вој све сти при зи ва у се ћа ње ки шов ска уве-
ре ња тран спо но ва на у но ве ли Ен ци кло пе ди ја мр твих. 

И дру ги де та љи у овој књи зи ево ци ра ју (по)ети ку и про се де Да ни ла Ки ша ко ји, 
за сни ва ју ћи тек сто ве на до ку мен тар ној по тки има, да ка ко, раз ли чи те ин тен ци је у од-
но су на аутор ку књи ге о ко јој је реч. Али и Киш и Ива на Сте фа но вић (у овој књи зи) 
за о ку пље ни су од но сом из ме ђу та ко зва не „Ве ли ке” и „Ма ле” исто ри је, ме стом чо ве ка, 
по је дин ца, у тур бу лен ци ја ма, чи ни се сва кад те гоб них вре ме на; „Те шка вре ме на на-
сту па ју, не ма прав де ни за ко на и то је не сре ћа за зе мљу и на род у Ср би ји”, све до чи 
је дан од пре дач ких гла со ва 1898. го ди не.

Ка зу је аутор ка, иако јој, ве ли, то ни је на ме ра, и о иден ти те ту, ко ли ко лич ном то ли-
ко и ко лек тив ном, на ци о нал ном ко ји, че сто (иден ти тет) по ста је усуд; о ис пре пли та-
но сти, пре та па њу јед ног на ро да у дру ги: Ioan Bot ta из Ер де ља по ста ће Јо ван Бо та из 
Вр шца, „Ср бин по из бо ру”, је дан од ви ђе ни јих уче сни ка Пр вог срп ског устан ка, Ка ра-
ђор ђев то по ли вац. Уз гред, на кнад ним уви дом у пр ви том Срп ског би о граф ског реч ни ка, 
мо ра мо ко ри го ва ти сво ја са зна ња о пре ци ма Ива не Сте фа но вић ко ји су се сво јим 
де лом утка ли у то ко ве на ци о нал не исто ри је. Ни су то са мо дво ји ца Сте фа но ви ћа, већ 
и три лич но сти из ро до сло ва Бо та; све ште ник и књи жев ник Ђор ђе Бо та (Вр шац, 1862 
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– Јар ко вац, 1941), зво но ли вац и то по ли вац Јо ван Бо та (Ер дељ, кра јем 18. в.–?, пре 1860) 
и ле кар и на род ни по сла ник Па вле Бо та (Ор ша ва, 1859 – Кру ше вац, 1916).

И ка та ло зи, као ма нир (и) Да ни ла Ки ша, за сту пље ни су (гра ђа је та ква), у При ват ној 
при чи. Већ на по чет ним стра на ма на и ла зи мо на азбуч ник Ли ца из пр ве књи ге („Ко су 
би ли?”) с им пли цит ном су ге сти јом драм ског ра кур са, да би усле дио спи сак рав но 
два де сет то по ни ма у ко ји ма се „од ви ја рад ња” („Где су би ли?”) и вре мен ски оквир 
При че: „Ка да су би ли?” Или, на при мер, ре ка пи ту ла ци ја тро шко ва јед не да ће: „...Ра тлук 
16 дин., Шла је ри 15 дин., Крст за гро бље 10 дин., Ви но цр но 2 дин., Уве ре ње за смрт 
Па ји ну 6 дин. 50 п., Та мја ни 3 дин., Ви но 3 ли тра 9 дин.,...”

Упра во на пр ви по глед не ва жни па пи ри, сит ни це, по дат на су све до чан ства о исто-
ри ји при ват ног жи во та. Та ко, из не на ђу је по да так да се „је сти во” (сла ни на, пра се ти на, 
ћу ре ти на, зим ни ца, ко ла чи...) ша љу срод ни ци ма и при ја те љи ма из Ср би је у Швај цар-
ску, ка ко то ком дру ге по ло ви не 19, та ко и де це ни ја ма ду бо ко у 20. век. Јед на ко су 
ин те ре сант ни по да ци о хи ги јен ским при ли ка ма у ци ри шким пан си о ни ма, ме ни ју беч-
ких ре сто ра на као и је лов ни ци ма до ма ће ку хи ње, ре ла ци ја ма ро ди те љи–де ца, пла-
ни ра њу кућ ног бу џе та, књи жев ним по ле ми ка ма, по ли тич ким при ли ка ма и сл. Не ке 
од епи зо да де лу ју би зар но јер, ре ци мо, оно што зва нич на исто ри о гра фи ја скру пу ло-
зно озна ча ва епи те том „пу нач ка” (ве за но за из глед су пру ге по зна тог срп ског пе сни ка), 
Ми ла на Бо та, у при ват ном пи сму из Бе ча ро ди те љи ма у Кру ше вац, но вем бра 1906, 
не за зор но ква ли фи ку је син таг мом „пра ви слон”, док ра сип ни штво брач ног па ра те 
по вла шће не кла се сом бор ских ве ле по сед ни ка ви ди као „бе сну го спо шти ну”.

Не пре тен ци о зно на сло вље на При ват на при ча, ну де ћи мно штво по да та ка и де та-
ља о жи во ту у про шло сти, дра го це но је све до чан ство о ра зно вр сним аспек ти ма дру-
штве не исто ри је. Уз мно ге дру ге де та ље, ин те ре сант ни су и они у ве зи са „жен ским 
пи та њем”. Чи ње ни це с ко ји ма се су сре ће мо у књи зи по би ја ју мно ге сте ре о ти пе о по-
ло жа ју жен ске че ља ди. Иако је про пор ци о нал но ма ло по да та ка о жен ским ли ко ви ма 
фа ми ли је Бо та, оне ко је су „ви дљи ве” је су пер со не сна жних ка рак те ра – по пут пре ра-
но умр ле мај ке Па вла Бо те, удо ви це Пор фи ри је (Ве ли ки Беч ке рек, 1836 – 1881), ко ја 
ће ус пе ти свог је дин ца да про из ве де у ин те лек ту ал ца за вид ног ин те гри те та. Или Па-
вло ве же не Ма ре (Ста ри Фу тог, 1859 – Бе о град, 1941) ко ја је, по све до че њу срод ни ка, 
у том па три јар хал ном све ту „би ла за по вед ник” у по ро ди ци.

Две па ра диг ма тич не, за ни мљи ве, иако по све му раз ли чи те лич но сти, ко је до ста 
ка зу ју и о ро ди тељ ству и од но су пре ма жен ској де ци је су, вр ло су ге стив но пре до че ни 
Па вле Бо та и Ва са Пет ко вић. Па вле Бо та био је по смр че, пре пу ште но бри зи мај ке ко-
ја, вра тив ши се из Ор ша ве с је дин цем у род ни Беч ке рек (Зре ња нин) за ла же све у си-
но вље во обра зо ва ње. По сле основ не шко ле у Беч ке ре ку, Па вле по ста је ђак но во сад-
ске „ђим на зи је”, сти пен ди ста до бро тво ра Не сто ра Ди ми три је ви ћа. Вре дан и ам би ци-
о зан, „пр ви” у раз ре ду, већ као ше сна е сто го ди шњак ви со ко по ста вља лич не ци ље ве: 
„Ле по је исти на би ти пр ви, али ни је сва сласт ни у пр вен ству. Јер шко ле шта ће ми, 
ђим на зиј ске на у ке ни ка кву ко рист не ће до не ти, оне су као не ко стре мље ње за доц-
ни је, за ко ри сне на у ке, оне су ми по жи вот нај по год ни је на у ке; не го ако ина че свет ског 
зна ња сте чем, он да мо гу тек ре ћи, да сам све стра но из о бра жен, да имам свет ског 
зна ња – а то ме ни тре ба.” Осим зна ња и ро до љу бље је ви со ко на ње го вој ле стви ци 
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вред но сти. Као гим на зи ста пре бе гао је у Хер це го ви ну 1875. с на ме ром да се при дру-
жи уста ни ци ма. Сту ди је ме ди ци не за вр ша ва 1884. го ди не у Пра гу. Као ле кар из Аустро-
у гар ске од ла зи у Ср би ју, Кру ше вац. Ин те лек ту а лац с осми шље ним ци љем да до спе 
ме ђу ели ту (по ка за ће се да је не до во љан про фе си о нал ни са мо пре гор без по ли тич ког 
ак ти ви зма – па ће 90-их го ди на 19. сто ле ћа ући у по ли ти ку и по ста ти ра ди кал ски по-
сла ник) и од мла да лач ке не про ми шље но сти, на сто ји да на чи ни под виг. По став ши отац 
у се дам на е стој го ди ни, ута ји ће и пред ро ђе ном мај ком да је по ста ла ба ка. Но, ве ли ки 
део енер ги је ин ве сти ра ће у обра зо ва ње је ди ни це Ми ла не (Но ви Сад, 1877 – Бе о град, 
1931), јед не од пр вих Срп ки ња ко је сти чу ви со ко обра зо ва ње.

Па влов таст, Ва са Пет ко вић (Фу тог, 1830 – Кру ше вац, 1901) оли че ње је обич ног, 
ма лог чо ве ка вер ног жи во ту ко ји се пре пу шта ег зи стен ци ји и при хва та све ње не хи-
ро ве. Из ро див ши мно штво де це – од ко јих је тек дво је по жи ве ло – зна да це ни жи вот 
у ње го вој еле мен тар но сти. Без про јек то ва ња бу дућ но сти, сва кад је по кро ви тељ ски 
на стро јен пре ма Ма ри и Ду ша ну, при хва та њи хо ве па до ве и „бак су злу ке”. Упра во у 
лич но сти овог по ро дич ног хро ни ча ра, ко ји бри жљи во но ти ра по дат ке о свом до му и 
по ро ди ци, пре по зна је се оно Ки шо во: „Сва ки је чо век зве зда за се бе”, „све се де ша ва 
увек и ни кад”, „сва ко људ ско ство ре ње [је] све ти ња”.

Ива на Сте фа но вић пак, ан га жо ва на је као ма ло кад у сво јим ко мен та ри ма упра во 
у ве зи с пи та њем обра зо ва ња же не, а у ве зи с од лу ком ње не за љу бље не ба ке, Ми ла не, 
да на пу сти сту ди је. Ко мен та ри шу ћи „по твр ду о исту па њу” с Ци ри шког уни вер зи те та, 
из да ту 31. ок то бра 1900, аутор ка бе ле жи: „По сле за вр ше них шест пу них се ме ста ра 
сту ди ја, Ми ла на је тог да ту ма већ два ме се ца уда та и труд на, и ве ро ват но је ло гич но 
што пре ки да шко ло ва ње. Али не мо гу да не осе ћам да је то ште та. И не мо гу да не 
при ме тим ка ко се Ми ла на од тог тре нут ка ме ња, и, по што сам про чи та ла на сто ти не 
ње них пи са ма ко ја је на пи са ла у сле де ћих 20-30 го ди на, не мо гу да из бег нем ма ло 
гор чи не по том пи та њу. Гле дам у овај па пир и ви дим не што што ве се ла мла да же на у 
дру гом ста њу не ви ди. То је тре ну так ка да је она на вр ху, тре ну так по сле ко га се, и 
по ред лич не сре ће и ис пу ње но сти де цом и по ро ди цом, ње на лич на зве зда за там њу-
је.” У том по гле ду, Ива на Сте фа но вић чи ни се пра вим из дан ком сво га пра де де Па вла 
и за го вор ни ком ње го вих пе да го шко-про све ти тељ ских на зо ра. („Сва ку при ли ку упо-
тре би те да што ви ше ви ди те и са зна те”; „са мо та ко мо ћи [ће] вре ме ном би ти чо век 
ако про ђе кроз шко лу пат ње,” пи са ће сво јим срод ни ци ма Па вле Бо та.)

Уоста лом, јед на од им пли цит них „те за” При ват не при че, са зда на је на уве ре њу да 
не ма ели те без пла ни ра ња ели те, на по ра и на сто ја ња да се до сег ну вр хо ви. Сто га је 
и јед на од нај ве ћих вред но сти књи ге Ива не Сте фа но вић опо ми ња ње на ба зич не вред-
но сти без ко јих не ма ни лич ног ни дру штве ног про спе ри те та. 




