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РАЗ ГО ВОР СА ДРА ГА НОМ СТО ЈА НО ВИ ЋЕМ

Дра ган Сто ја но вић био је ре дов ни про фе сор на Ка те дри за оп шту књи жев ност и 
те о ри ју књи жев но сти у Бе о гра ду, на Фи ло ло шком фа кул те ту. Од 2013. је про фе сор еме-
ри тус. Ба вио се и пре во ђе њем с не мач ког (То мас Ман, Фри дрих Шле гел, Гот фрид Бен...). 
Уре ђи вао је ча со пи се Ви ди ци, Гле ди шта, PH – Го ди шњак за по е тич ка и хер ме не у тич ка 
ис тра жи ва ња, Ис точ ник. Са чи нио је обим ну ан то ло ги ју не мач ког есе ја. Оно, ме ђу тим, 
што по себ но скре ће на шу па жњу је сте ње гов књи жев ни рад. За по след њу збир ку но-
ве ла Ћер ка шпан ског бор ца до био је Ан дри ће ву на гра ду за 2018. го ди ну.

Сва ка ко тре ба ис та ћи ње го ве ро ма не Дво јеж (1995), Зло чин и ка зна (1996), Бен зин 
(2000), Оке ан (2005), Уред ник од ис ку ства (2009); као и збир ке при по ве да ка Свет ска 
књи жев ност. На уч но про ве ре не при по ве сти у ко ји ма се из но си исти на о ра зним пи та-
њи ма а на ро чи то о љу ба ви, раз вр ста не у че ти ри књи ге (1988), и Ме се ци (2007), за ко ју је 
до био На гра ду „Ве се лин Лу чић”, ко ја се до де љу је за нај бо ље књи жев но оства ре ње 
ау то ра са Бе о град ског уни вер зи те та. 

За ни мљи ве су, и не ма ње ва жне, збир ке пе са ма: Олуј но ве че (1972), Сл. Че ти ри пе сме 
о Сл. (1992), Го ди не (2006), Ни је то све (2007), Си то (2015).

И на кра ју, а мо ра ло би би ти на по чет ку, тре ба на ве сти ње го ве те о риј ске књи ге, као 
и кри тич ке сту ди је и есе је, не за о би ла зна шти ва ка да је реч о струч ном и на уч ном де-
ло ва њу про фе со ра Сто ја но ви ћа. То су Фе но ме но ло ги је и ви ше знач но сти књи жев ног де ла. 
Ин гар де но ва те о ри ја опа ли за ци је (1977, ²2011), Чи та ње До сто јев ског и То ма са Ма на (1983), 
Иро ни ја и зна че ње (1984, ²2003), О иди ли и сре ћи. Хе ли о троп но лу та ње кроз сли кар ство 
Кло да Ло ре на (1992, ²2013), Рај ски ум До сто јев ског (1994, ³2009), Па ра док сал ни кла сик 
То мас Ман, (1997), Ле па би ћа Иве Ан дри ћа (2003, ²2012), По ве ре ње у Бо го ро ди цу (2007), 
Енер ги ја са крал ног у умет но сти (2010, ²2012), Швејк хо ће да по бе ди (2014), Пи смо о по е зи-
ји. О пет пе са ма Бо ри сла ва Ра до ви ћа (2016), Све ча ни час при по ве сти. Јо сиф и ње го ва 
бра ћа То ма са Ма на (2018), Умет ну ти при по ве дач. Ло пов Ле о ни да Ле о но ва (2019). Књи ге 
Чи та ње До сто јев ског и То ма са Ма на и Иро ни ја и зна че ње об ја вље не су и на не мач ком 
(Bern-Frank furt a/M., 1987; 1992).

До био је ви ше на гра да: пр ву на гра ду На ци о нал не ко ми си је UNE SCO-а, 1968. го ди не, 
пр ву на гра ду за збир ку пе са ма Олуј но ве че Сту дент ског кул тур ног цен тра, 1971; На гра-
ду „Ђор ђе Јо ва но вић” за Ле па би ћа Иве Ан дри ћа, 2003; На гра ду На ше бор бе за Рај ски ум 
До сто јев ског, 1995; На гра ду „Ни ко ла Ми ло ше вић” за Енер ги ју са крал ног у умет но сти, 
2011, све до На гра де „Иво Ан дрић” за Ћер ку шпан ског бор ца. 

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: Чи та ли сте Ан дри ћа још у де тињ ству, а кра јем про-
шлог и по чет ком овог ве ка на пи са ли сте књи гу Ле па би ћа Иве Ан дри ћа (2003) ко ја, пре 
све га, го во ри о жен ској ле по ти, али и о фа сци на ци ји ле по том и љу ба ви уоп ште. Књи га 
је на гра ђе на На гра дом „Ђор ђе Јо ва но вић” за есе ји стич ку про зу. Мо же мо раз го вор за по-
че ти пи та њем о ле по ти и Ва шем ду го трај ном ин те ре со ва њу за Ан дри ће во де ло. 

РЕД ВОЖЊЕ

Дра ган Сто ја но вић и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић
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Дра ган Сто ја но вић: Да, вр ло ра но сам по чео да чи там Ан дри ћа. Не мо гу тач но да 
се се тим са ко ли ко го ди на. Мо жда де сет. Кад сам био са свим ма ли, мо ја ба ба Ан ка 
ни је ми чи та ла бај ке већ, без број пу та, Го го ље ве Ве че ри у се о це ту крај Ди кањ ке. Знао 
сам све то на па мет, и кад би по ку ша ла не што да пре ско чи, опо ми њао сам је да то не 
чи ни. Ан дри ћа сам већ чи тао сам, та ко ђе по ви ше пу та. Нај пре књи гу На Дри ну ћу при-
ја. Си ве плат не не ко ри це, још их ви дим. Са при по вет ка ма сам по чео ка сни је: ни сам 
чи тао све ре дом, не го увек јед не исте. Ште та је што ни сам во дио не ку вр сту днев ни ка, 
из ко јег би се ви де ло шта сам та да раз у ме вао у њи ма. 

Че тр де сет го ди на ка сни је од лу чио сам се да се по за ба вим ле по том код Ан дри ћа, 
на ро чи то у при по вет ка ма, што ће ре ћи: пре све га жен ском ле по том. Мно го се, и не увек 
нај бо ље, пи са ло о Ан дри ће вом „пе си ми зму“, о исто риј ском и ег зи стен ци јал ном злу. 
То за и ста у ве ли кој ме ри од ре ђу је Ан дри ћев опус. Али, ту је и ле по та, ши рок, раз у ђен, 
на раз не стра не окре нут свет ерот ског, о че му се не го во ри или се го во ри по вр шно, 
као уз гред, по не кад про из вољ но, не тач но. Про чи тао сам, да не ка жем баш све, али 
сва ка ко ско ро све што је пи са но о Ан дри ћу и ни сам на шао за до во ља ва ју ће ин тер пре-
та ци је ње го вих ре мек-де ла као што су Ма ра ми ло сни ца, Ани ки на вре ме на, Труп, Ро би ња... 
На дру га чи ји на чин, то ва жи и за Мост на Же пи, Бај ро на у Син три, Са ра че... При том, 
ни сам га чи тао ни ти ту ма чио у окви ри ма на ше „ср би сти ке“, чи тао сам га са Тол сто јем, 
Фло бе ром, Ге те ом, До сто јев ским, Хо ме ром... На рав но, увек су ту и Вук и Ње гош.

Ње го во де ло у мно го че му по твр ђу је оно што је сам на пи сао у Раз го во ру са Го јом: 
„Ина че, око ле по те су увек или мрак људ ске суд би не или сјај људ ске кр ви.” По ка зу је 
се у ана ли зи, ко ли ко сам ја мо гао да до ку чим, да тре ба раз ли ко ва ти фа сци на ци ју ле-
по том од љу ба ви, као и – што ни је ма ње ва жно, мо жда је и ва жни је – да по сто ји зна-
чај на раз ли ка из ме ђу не чи је ле по те и ле по те ње го вог по сто ја ња. То је на при ме ри ма 
де таљ но раз ма тра но. Љу бав је те же по но вљи ва, ако се не кад из гу би – ствар не, ве ли-
ке љу ба ви се не до жи вља ва ју два пут; фа сци на ци ја ле по том се вра ћа, лак ше се об на вља 
и мо же би ти усме ра ва на ка број ним ле пим, па и ма ње ле пим би ћи ма. Отуд мо ја књи-
га о ко јој раз го ва ра мо – усу ђу јем се да дам оп ши ран ци тат – по чи ње сле де ћим ре чи-
ма: „Пре ма јед ном од рас про стра ње них ра чу на ња вре ме на, из ме ре но је два пу та по 
хи ља ду и јед на го ди на от ка ко је по че ло не што што осе ћа мо као ’сво је вре ме’, у ко јем 
мо ра мо не ка ко да иза ђе мо на крај са сво јим жи во том, са сво јом смр ћу; у ко јем хо ри-
зонт ко ји нам се ука зу је тре ба да очи сти мо од зна ко ва и на ја ва скон ча ва ња, и ис пу-
ни мо жи вот са др жа ји ма ствар ним или из ма шта ним, же ље ним и не же ље ним, ка ко већ 
бу де, стра шним и див ним, зна чај ним и бе зна чај ним, а пред ли цем смр ти – упра во 
не ке при че нам го во ре о то ме – сви су, у ства ри, зна чај ни, ни чег у жи во ту бе зна чај ног 
не ма. При ча ње причâ од ла же смрт – ни је ли то јед на од кру ци јал них спо зна ја, је дан 
од нај дра го це ни јих на чи на да се ко ри сте спо соб но сти људ ског ума, о че му се одав но 
чу ло из јед ног све та чи је се вре ме не што дру га чи је ра чу на?! Ре ћи ће се: жи вот је по-
стао лак ши и ду жи за хва љу ју ћи на у ци. Ако се до бро схва ти шта зна чи да при ча по ме-
ра гра ни цу са ко је се ви ди пред сто је ћа смрт, то са оним прет ход ним ни је ни у ка квом 
су ко бу, шта ви ше, ду бља исти на о ег зи стен ци јал ном вре ме ну, ко је за хва та и ’оку пи ра’ 
оно при род но и исто риј ско, упра во је у при ча ма и са мо у њи ма, увек ја чим од тре зног 
са зна ња. 
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У сва кој од тих две хи ља де и две го ди не на ста ло је мно го но вих и по но во је при-
ча но и пре при ча ва но мно штво од ра ни је по зна тих при ча... илу зор но је по ку ша ва ти 
пре бро ја ти их. Из ве сно је да ве ли ки број њих го во ри о ле по ти и љу ба ви, по не кад, ако 
се па жња од вра ти од оних ко је из ве шта ва ју о ра то ва њу и ју на штву, из гле да да се ни 
о че му дру гом и не при ча. Вар љив и, за пра во, не та чан, тај ути сак ни је слу ча јан. Увек 
се мно го при ча ло и о нов цу, зла ту, о не во ља ма у по ро ди ци и, на рав но, о смр ти. Ипак, 
љу ди ма при че о љу ба ви и ле по ти као да су нај ва жни је, оне су им нео п ход не, увек су 
им би ле нео п ход не, и та ко ће ве ро ват но би ти и на да ље. Оне су, мо жда, по треб ни је 
од дру гих, иа ко се ни без тих дру гих не мо же. У два пу та по хи ља ду и јед ну го ди ну на-
ста ло их је ко зна ко ли ко ко је се и да нас чи не не за о би ла зним, јер су се по ка за ле нај-
за ни мљи ви јим, нај у збу дљи ви јим, нај хра њи ви јим.“ 

Као и мо ја књи га Рај ски ум До сто јев ског, и Ле па би ћа Иве Ан дри ћа има осло нац у 
књи зи, на пи са ној кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на, О иди ли и сре-
ћи. Нај бо ље је чи та ти их за јед но. То је мо жда пре те ран зах тев, али ако се при хва ти, 
до би ја се це ли на, ко ју, до ду ше, чи не са мо стал ни де ло ви, али ко ји се у бит ном до пу-
њу ју. Мо гло би се ре ћи и ова ко: те две књи ге су вр ло обим не фу сно те сту ди је О иди ли 
и сре ћи. 

Р. Г. П.: Де цем бра 2003. уче ство ва ли сте на сим по зи ју му о од но су Европ ске уни је и 
Ср би је, ко ји је ор га ни зо вао COL LE GI UM EU RO PA E UM JE NEN SE Уни вер зи те та „Фри дрих 
Ши лер” у Је ни. Ваш текст „Европ ско и ан ти е вроп ско у Евро пи” об ја вљен је ка сни је у од-
го ва ра ју ћем збор ни ку са тог ску па, а на срп ском фе бру а ра 2004. у ма га зи ну Вре ме. У 
ње му сте, по ред оста лог, ре кли: „Љу бав, као нај бо ље од нај бо љег што по сто ји, при па-
да при ват ној суд би ни по је ди нач них гра ђа на, хо ћу ре ћи: гра ђан ки и гра ђа на.” Са ким се 
све мо же во ди ти искрен раз го вор?

Д. С.: Тај скуп је ор га ни зо ван с иде јом да се по ка же да из ме ђу Ср би је и Не мач ке 
од но си ни су увек би ли са мо не при ја тељ ски, обе ле же ни ра то ви ма, оку па ци ја ма, бом-
бар до ва њи ма и та ко да ље – би ло је, и то ва жних, по зи тив них ства ри. Сви из во ри на 
ко је сам се том при ли ком осла њао би ли су ис кљу чи во не мач ки. Алу ди ра ју ћи на ин-
ста ла ци ју Јо хе на Гер ца, ко ја је ста ја ла, а ве ро ват но и сад сто ји, на огра ди Ми ни стар ства 
фи нан си ја у ује ди ње ном Бер ли ну, на ко јој се по ста вља пи та ње: „Но вац, љу бав, смрт, 
сло бо да – шта се ра чу на на кра ју?“, же лео сам да по ен та мог из ла га ња бу де из ве штај 
о ан ке ти ко ју сам спро вео на ред них го ди на ме ђу сво јим сту ден ти ма. Пр ви пут гла са-
ње о то ме „шта се ра чу на на кра ју“ би ло је јав но, ка сни је тај но. Ко је хтео, мо гао је да 
се пот пи ше. Увек је, на рав но, што се мо гло и оче ки ва ти, на пр вом ме сту би ла љу бав, 
али, са мо је дан, два, нај ви ше три гла са ма ње до би ја ла је сло бо да. Ни кад ни ко ни је 
гла сао за но вац или за смрт. Се ћа ње на агре си ју 1999. би ло је још све же, али, ми слим, 
ни је то био је ди ни раз лог. Ум ним гла ва ма пред ко ји ма сам у Је ни го во рио о то ме да-
љих об ја шње ња о срп ско-не мач ким од но си ма ни је би ло по треб но. Нај зад, при вред но, 
еко ном ски, и ра ни је, и тад, и сад, чвр сто смо уве за ни с њи ма. То од лу чу је, ка ко са да 
ства ри сто је, о мно го че му.

Мо жда ће Вас за ни ма ти и мој текст из 2008. „Члан ство и су сед ство“, пи сан по на-
руџ би ни јед ног ка то лич ког ча со пи са ко ји из ла зи у Фрај зин гу – гра ди ћу бли зу Мин хе на. 
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И ту сам се ко ри стио ис кљу чи во не мач ким из во ри ма, од Ле о пол да Ран кеа до Јо зе фа 
Ра цин ге ра, бу ду ћег па пе, ко га сам ов де и пре во дио. Те за је би ла да је Ср би ја у сва ком 
слу ча ју и ка ко год окре неш европ ска зе мља; да у Европ ску уни ју не ће ући ни кад и да 
је до вољ но да бу де мо до бри су се ди. Умет ност је уни вер зал на, у на у ци – сад то ви ди мо 
бо ље не го икад – мо ра да се са ра ђу је. Тре ба нам вак ци на про тив овог ви ру са, су тра 
ће сви ма тре ба ти не што дру го. Но вац (ах, тај но вац) на ћи ће сво је то ко ве и без члан-
ства; Ко со во и Ме то хи ја оста ју у Ср би ји у сва ком слу ча ју... На вео сам Фри дри ха На у-
ма на, ко ји је 1916, у је ку Пр вог свет ског ра та, пи сао да Ср би, као и дру ги, на рав но 
(на рав но!), има ју пра во да по сто је, али ни у ком слу ча ју као са мо стал на за јед ни ца – то 
вам је оно о „ре ме те ћем фак то ру“, што се про вла чи до да нас. То је оста ло у тек сту, штам-
па но је. Ре као сам не што о На де жди Пе тро вић, ко ја се шко ло ва ла у Мин хе ну. О Ми лу-
ти ну Ми лан ко ви ћу, ко ји је сво је глав но, свет ски чу ве но де ло на пи сао на не мач ком. 
Раз не дру ге ства ри.

Пре вео сам тај текст и об ја вио га у Ле то пи су Ма ти це срп ске (мај 2009) по нај ви ше 
за то да бих ма сним сло ви ма из дво јио ре че ни це (или не ке њи хо ве де ло ве), ко је су у 
не мач ком ори ги на лу, без кон сул та ци ја са мном, из ба че не. Да би се ви де ло шта сам 
за и ста на пи сао, уко ли ко је то уоп ште од не ког зна ча ја. Из ба че ни де ло ви уоп ште ни су 
би ли нај ва жни је тач ке ко је сам за сту пао, и ни до да нас не раз у мем чи ме се ре дак ци ја 
тог ча со пи са ру ко во ди ла. Шта год да је, та кве ства ри се ипак не ра де. На та квим и 
слич ним, сит ним и ма ње сит ним „по ме ра њи ма“ из гра ђе на је сли ка о на ма ка ква и 
да нас по сто ји. 

Мо ја пред ви ђа ња, што се члан ства у ЕУ ти че, по ка за ла су се као тач на. И да нас ми-
слим исто. Ако сам се пре ва рио, по зо ви те ме, кад бу де мо при мље ни, да на пра ви мо 
још је дан ин тер вју. Лич на кар та ми ва жи до 2055. го ди не. Има мо вре ме на. 

Уз гред, не мач ка исто ри о гра фи ја се гра на у ра зним прав ци ма, ја сам вре дан чи та лац. 
Та лек ти ра је у до број ме ри ути ца ла на то ка ко ће из гле да ти но ве ле у књи зи Ћер ка 
шпан ског бор ца.

Р. Г. П.: У књи зи огле да По ве ре ње у Бо го ро ди цу (2007) има се на уму пе снич ки до жи-
вљај Бо го ро ди це у огле ду о Че ти ри ка но на Ива на В. Ла ли ћа, ко ји је од ре дио и на слов 
чи та ве књи ге. За ни мљи ви су и тек сто ви о Вла да ну Де сни ци, о Хи пер бо реј ци ма „Фу га 
Цр њан ског”. Ка кав је од нос ле по те и све то сти? 

Д. С.: Нај бо ље ће би ти, ве ру јем, да опет ци ти рам са мог се бе, овог пу та из књи ге 
Енер ги ја са крал ног у умет но сти. (У њој је пре штам пан и текст о Ива ну В. Ла ли ћу ко ји 
спо ми ње те.) Та мо сам пи сао: 

„Са крал но по не кад до дир не умет ни ко во би ће и та ко по кре не ње гов дух, ње го ву 
има ги на ци ју. За деј ство енер ги је са крал ног у ства ра лач ком чи ну ни је пре суд но да ли 
је та кав до дир тра јао са мо је дан трен или мно го ду же, да ли је био тан ген ци о на лан, 
је два при ме тан, та ко да га умет ник мо жда ни је био ни све стан, или је онај ко ји у умет-
ни ку ства ра био, уз пу ну са мо свест, ду бље и по ра зним прав ци ма про жет та квом 
енер ги јом. ’Схва тљи ви са др жај ико не има дог мат ски ка рак тер и сто га ни је ико на – 
умет нич ко де ло – та ко ја је ле па, не го је ле па ње на исти на’, пи ше Па вел Ев до ки мов. Са 
те о ло шког ста но ви шта, ово је сва ка ко тач но. Одав но је, у ве зи с тим, схва ће но и сле де ће: 
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не мо гу ће је на сли ка ти или ’опе ва ти’ Бо га, али га је мо гу ће учи ни ти при сут ним, ка ко 
у ње го вој исти ни, та ко и у све то сти, на ико ни, фре сци, у ли тур ги ји, мо ли тви... Та кве 
сли ке, тек сто ви или по ја ње, од но сно му зи ка, мо гу се по сма тра ти и до жи вља ва ти и 
као умет ност, али ва жна је њи хо ва исти на о све том или све та исти на; естет ско и све то 
се ту ра зи ла зе иа ко се мо жда и до ди ру ју.

Уто ли ко тре ба раз ли ко ва ти са крал ну умет ност, ко ја је усме ре на на ова кву исти ну 
о ко јој го во ри Ев до ки мов, и са крал но у умет но сти усме ре ној на умет нич ке, од но сно 
естет ске ефек те, ко ји се по сти жу из ме ђу оста лог и де ло ва њем та квих ње них ре ли ги-
о зних аспе ка та или мо ме на та. То га је све стан и овај пра во слав ни те о лог ка да раз ли-
ку је и одва ја ’ико ну од сли ке на ре ли ги о зну те му’, што је ја сно и из сле де ћег ста ва: ’Сви 
де ло ви хра ма – ар хи тек ту рал ни об ли ци, фре ске, ико не – ин те гри са ни су у ли тур гиј ску 
ми сте ри ју, и то је оно што је мо жда нај ва жни је, јер јед ну ико ну ни ка да не ће мо раз у-
ме ти из ван ове ин те гри са но сти. Са ма ли тур ги ја у сво јој це ли ни је ико на це ло куп ног 
до мо стро ја спа се ња. (...) Це ло куп на умет ност је у жи во ту об ли ка, али са крал на умет-
ност до сти же об ли ке не ви дљи вог, жи вот ли тур гиј ских об ли ка. Ико на је чу до ве ре.’ 
Ако умет нич ко де ло омо гу ћа ва те о фа ни ју, пред њом ’ни ко не мо же да оста не гле да лац, 
не го јој се тре ба по кло ни ти у чи ну хва ле и мо ли тве’. 

Мно ги не спо ра зу ми и спо ро ви у ико но бо рач ким рас пра ва ма би ли би из бег ну ти 
да се стро го раз два ја ло по што ва ње, ко је ико на за слу жу је, од обо жа ва ња, ко је она не 
за слу жу је, јер ово при па да са мо Бо гу. Не пре ци зни пре во ди с грч ког на ла тин ски до-
при не ли су, по ред оста лог, у овој тач ки сва ко ја ким за бу на ма и тр ве њи ма. 

Увек ће, на рав но, би ти и оних ко ји оста ју ’са мо гле да о ци’, ко ји ни су ’ин те гри са ни у 
ли тур гиј ску ми сте ри ју’ и не до пи ру до до мо стро ја спа се ња, или се у то ме не сна ла зе, 
али ви де, чу ју и раз у ме ју оно што се мо же ви де ти, чу ти или у не ком тек сту раз у ме ти: 
за њих – ка да се ка же да умет ност, као са крал на умет ност, до сти же об ли ке не ви дљи-
вог – ово оста је не про зи ран или не схва тљив ок си мо рон. Ка да Ев до ки мов ука зу је на 
то да стро га пра ви ла ико не ’чу ва ју ду хов но од сва ке објек ти ва ци је пу тем чул ног’, 
та ко да пре ла же ње ове гра ни це пред ста вља фал си фи ко ва ње са крал ног ’обе ле же но 
ве о ма сум њи вом ге ни јал но шћу’, и до да је: ’То је сва раз ли ка из ме ђу Би бли је и школ ског 
уџ бе ни ка те о ло ги је, из ме ђу све те тај не као чи на и не ког пре да ва ња о све тој тај ни’, 
он да се овом пи та њу о не ин те гри са но сти у ли тур гиј ску ми сте ри ју или не спо соб но сти 
да се схва ти сми сао из ра за об лик не ви дљи вог при бли жа ва мо из дру гог угла. За раз у-
ме ва ње уџ бе ни ка те о ло ги је или пра ће ње пре да ва ња о не кој све тој тај ни до во љан је 
ин те лект; за ве ро ва ње је нео п ход но це ло чо ве ко во би ће. Обо жа ва ње и по ве ре ње 
ко је из ра ста из ве ре не сво де се на чи сто пси хич ко у чо ве ку, ни ти на ње гов ра зум ски 
део, на обра зо ва ње, вас пи та ње, оби ча је, на ути ца је сре ди не и исто риј ских окол но сти, 
ма да све ово има свог уде ла у жи вље њу вер ни ка. У раз ли ко ва њу са крал не умет но сти 
и са крал ног аспек та по је ди ног умет нич ког де ла мо же мо оста ви ти по стра ни пи та ње 
да ли је ве ра дар, ко ји се до би ја и не мо же се ’из деј ство ва ти’ тру дом, мо рал ним по на-
ша њем, упра жња ва њем ри ту а ла и по што ва њем од ре ђе них пра ви ла, или се сво јим 
ан га жо ва њем у од ре ђе ном сме ру чо век ипак и сам мо же про би ти до ве ре и сте ћи је. 

Што се умет нич ког до жи вља ја ти че, би ло да је реч о умет нич ком де лу ко је по се-
ду је ре ли ги о зне аспек те, би ло да је по сре ди де ло ко је је та квих аспе ка та ли ше но, ја сно 
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је да на то ути че ка ко се и за хва љу ју ћи че му фор ми рао укус по је ди ног чо ве ка ко ји са 
умет но шћу до ла зи у до дир; у ка квој кул ту ри он сти че ис ку ства ве за на за умет ност и 
на ко ји на чин при том оспо со бља ва сво ја чу ла за од го ва ра ју ћу ре цеп ци ју.“ 

Мо гао бих, пре пи су ју ћи из исте књи ге, до да ти и ово: 
„По е зи ја мо же без са крал ног. Са крал но по го то ву мо же без по е зи је. Уто ну лост у 

мо ли тву, An dacht, да кле пре пу шта ње соп стве ног би ћа сми слу мо ли тве ног тек ста, увек 
је не што ви ше и дру га чи је од ужи ва ња у по ет ском, чак и он да ка да је мо ли тве ни текст 
сро чен у сти хо ви ма. Са мо из го ва ра ње мо ли тве, без по себ не усред сре ђе но сти на то 
ку да нас она во ди, још ни је пра ви мо ли тве ни чин, сли ве ност са све тим. За мо ли тву су 
нео п ход не па жња и пот пу на при бра ност, ко је за јед но чи не мо гу ћим обра ћа ње не че-
му што нас у пот пу но сти пре ва зи ла зи, бо ље ре ћи: за обра ћа ње не ко ме ко је у све му 
из над нас, а ипак нас мо же ’чу ти’ и раз у ме ти. 

Пре да ва ње ча ри ма по ет ског тек ста пак има сво је по себ но сти и за о ку пља чо ве ков 
дух, де лу ју ћи исто вре ме но и на емо ци је, не за ви сно од мо гу ћег деј ства са крал ног на 
це ли ну чо ве ко вог би ћа. При том је та ко ђе нео п ход на па жљи вост у чи та њу, али је она 
дру ге вр сте. Ту се ослу шку је шта све је зик мо же, чи ме нас зву ком и зна че њем сво јих 
је ди ни ца, и сли ка ма уо бра зи ље ко је на ста ју за хва љу ју ћи њи ма, ди ра, по кре ће и оду-
ше вља ва.“ 

Р. Г. П.: Ва ша књи га есе ја Швејк хо ће да по бе ди (2014) ба ви се пи сци ма за ко је ва жи 
да их, пре све га, од ре ђу је ху мор, смех... Али, с дру ге стра не, на слу ћу је се и там на стра на 
чо ве ко ве ег зи стен ци је и људ ске исто ри је. Да ли је то смех из ду би не оча ја? 

Д. С.: Швејк, Ра бле о ви ју на ци, Јо не ско ви ли ко ви, у овом слу ча ју Мак бет, као кр ва-
ва па ро ди ја Шек спи ро вог Мак бе та, на во де нас на то да по глед скре не мо са уз ви ше ног 
ка до њим, ни жим и нај ни жим „ре ги стри ма“. Ако се сме је мо чи та ју ћи До жи вља је до брог 
вој ни ка Швеј ка, то је мо гу ће сто га што нам се исти на уз ви ше ног, у умет но сти и у жи-
во ту, при ка зу је као лаж. Шта би у ра ту мо гло би ти уз ви ше но, ако то ко шта жи во та 
хи ља де или ми ли о не љу ди? „А не, же лим сва ка ко да оста нем жив.” На су прот тра ге ди-
ји, ху мор ове вр сте, као ње но на лич је, су ге ри ше да чо век нај пре хо ће да бу де жив, а 
не жр тва уз ви ше ног или уз ви ше на жр тва. Уто ли ко пре што се „уз ви ше ни ци ље ви“ 
вр ло че сто по ка зу ју као хи ме ре, не вред не би ло ка квог жр тво ва ња, а они ко ји их фор-
му ли шу и про па ги ра ју нај че шће не да ју свој жи вот за њих, већ тра же од дру гих да се 
жр тву ју или их си лом на те ру ју да из ги ну, бу ду оса ка ће ни, да по лу де или на про сто да, 
и кад су по бед ни ци и кад су по ра же ни, на ста ве да жи ве уве ра ва ју ћи се да је све на 
по чет ку, чак и кад се чо век, као код Се ли на, до бро вољ но при ја вљу је у вој ску, из гле-
да ло са свим дру га чи је, да су пат ња и по ги би ја би ле ма ње-ви ше уза луд не. На рав но, 
кад је реч о бор би за сло бо ду, про тив ти ра ни је, про тив Хо ло ка у ста, про тив из ра бљи-
ва ња и по ни же ња, он да су ту Рат и мир или, ре ци мо, ве ли ки ро ман Ва си ли ја Гро сма-
на о Ста љин гра ду и Ау шви цу, а не Швејк. Ха шек се на ру гао Ау стро у гар ској, ко ја се 
рас па да, и то та ко што ње гов ју нак ни је по бу ње ник, још ма ње мо ра ли за тор; на про тив, 
он по ка зу је ап сурд ност си ту а ци ја у ко је је ба чен упра во при хва та ју ћи све што се де-
ша ва као „при род но“ и „нор мал но“. Он ни је оча јан, већ гле да да по пи је сво је пи во. 
Да ле ко је од то га да пре ви ђа зло ко је је око ње га, али гле да да му се из мак не. Ако је 
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по треб но, спре ман је да се „пра ви бу да ла“ у очи ма оних са ви шим чи но ви ма, у то ме 
је ње го ва му дрост и ње гов ви та ли зам; бу да ла он сва ка ко ни је. Зло чи ни ове уми ру ће 
мо нар хи је, не на по след њем ме сту упра во над Ср би ма, ни су у књи зи пре ћу та ни. Швејк 
их је и те ка ко све стан. За ни мљи во је да до бар део чи та ла ца ово пре ви ђа и у све му 
ви ди го лу и гру бу спрд њу. Из ме ђу оста лог, и због то га сам оп шир но пи сао о ње му.

Пр ви свет ски рат био је стра шан и – ни ка кву по у ку чо ве чан ству ни је до нео. Дру ги 
је био – не знам да ли се та ко мо же ре ћи – „још стра шни ји“. Не са мо због бро ја жр та ва. 
По сле ње га се и да ље не где не пре ста но ра ту је. Пи там се да ли је у не кој књи жев ној 
ар ти ку ла ци ји ко ја би се ти ца ла и Дру гог свет ског ра та или Хи ро ши ме и На га са ки ја, 
Ја дов на, Ја се нов ца, Бу хен вал да и Мат ха у зе на, или оног што се у Ман џу ри ји де ша ва ло 
из ме ђу Ја па на ца и Ки не за, мо гућ та кав, сва ко ме по знат књи жев ни лик, као што је 
Швејк, ко ји ће све на про сто из вр ћи ру глу и на ве сти чи та о ца да се на сме је. Швејк је 
ду ху епо хе при ла го ђен да љи ро ђак Шек спи ро вог Фал ста фа, из Хен ри ја IV. Има вре ме-
на и зби ва ња ко ја зах те ва ју дру га чи је књи жев не ли ко ве. Мо же те се исме ја ва ти с по-
руч ни ком Ду бом, нат по руч ни ком Лу ка шем или фелд ку ра том Ка цом. Али не и са мај ком 
Ју го ви ћа.

Р. Г. П.: Књи га Ћер ка шпан ског бор ца по чи ва на са зна њу да се епо ха умет нич ки мо-
же истин ски из ра зи ти тек ка да се укр сте у по себ ну на ра тив ну це ли ну жи во ти исто-
риј ских лич но сти с ли ко ви ма на ста лим ра дом пи шче ве има ги на ци је ко ју је то вре ме 
усме ра ва ло. Шта се од про шло сти пре ли ва у са да шњост и на го ве шта ва бу дућ ност?

Д. С.: На ме ра је би ла да се са гле да шта нам се у ве ку ко ји је за на ма де си ло, и шта 
нам се ни је де си ло, а тре ба ло је и мо гло је. Увек сам за сту пао гле ди ште да оно што сâм 
пи сац ми сли о оно ме што је ра дио не тре ба узи ма ти у об зир, то се не ра чу на. Тре ба 
гле да ти шта ка же текст, а не ње гов пи сац. Уто ли ко, све што бих мо гао ре ћи у ве зи с 
Ва шим пи та њем тре ба узе ти с ре зер вом. За што би не ког за ни ма ле мо је по бу де или 
на ме ре? Ре ћи ћу ипак да уво ђе ње исто риј ских лич но сти као књи жев них ли ко ва у 
про зној тво ре ви ни ста вља пи сца пред по себ не за дат ке. То се у мно го че му раз ли ку је 
од оно га што сам ра дио у Дво је жу и све му оста лом што је до шло по сле ње га. А и то се 
раз ли ку је од оно га што су уста ље не или опро ба не ма три це у срп ској про зи. Та окол-
ност је ути ца ла на ре цеп ци ју, ја сно ми је и за што. Сва ки, да та ко ка жем: нов „спи са-
тељ ски по тез“ и ње гов про дукт, ре ци мо усме ре ност на ре а ли стич ност сом нам бул ног, 
„лу дог“, би зар ног и гро теск ног на и ћи ће сву где, а ов де по го то ву, ну жно на от пор, 
не ра зу ме ва ње. То је та ко. По ла ко се ре цеп ци ја и ме ња, ка ко до ла зе мла ђи љу ди, ко ји 
чи та ју пре све га или, ко ли ко је то мо гу ће, са мо текст. То се ви ди у но ви јим огле ди ма 
о тим мо јим књи га ма или у ве ли кој док тор ској ди сер та ци ји Ка та ри не Ро рин гер Ве шо-
вић по све ће ној мом ра ду. 

Исто ри ја? Да у ве зи с „упа дом“ исто ри је у фик ци ју упо тре бим, у кон тек сту од ре ђе-
ном Ва шим пи та њем, тер мин па ра диг ма. Но ве ле ко је чи не Ћер ку шпан ског бор ца пи сао 
сам с уве ре њем да се мо ра опро ба ти јед на још нео про ба на на ра тив на па ра диг ма, 
ка ква, ко ли ко ја мо гу да про су дим, ни је опро ба на у срп ској пр о зи ко ја се „ба ви“ исто-
ри јом, а то је њен по за ма шан, мо жда и нај ва жни ји део. Текст би тре ба ло да је „брз“, не 
сме при ти сну ти чи та о ца хи ља да ма стра ни ца; тре ба да бу де као цр теж из ве ден са што 
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ма ње ли ни ја, јер ће се та ко бо ље из ра зи ти оно што нам је од ре ђи ва ло суд би ну. Ту на 
спе ци фи чан на чин ва жи де ви за „ма ње је ви ше”. Тре ба од ре ди ти нај о се тљи ви је тач ке 
у вре ме ну и спо ји ти их – тач ке ко је ина че оста ју пре ћу та не, скри ве не, јер су нај бол-
ни је, или су за тр па не из ре че ним и не из ре че ним иде о ло шким, по не кад хлад но ра тов-
ским „са др жа ји ма“, по не кад тра ди ци о нал ним пред ра су да ма и фал си фи ка ти ма или 
„ма те ри ја лом“ бо је ним пи шче вим са мо об ма на ма и мр вље ним лич ним омра за ма. 
Са др жа ји ма и ма те ри ја лом ло го сно не пре по ро ђе ним. Дру гим ре чи ма, от кри ти и до-
дир ну ти од ре ђе ну тач ку и ти ме „ожи ве ти“ це ли ну. За да так, кад је реч о исто ри ји, за-
пра во нео ствар љив, сва ка ко не до кра ја, али тре ба по ку ша ти. До кле се сти гло и шта 
је од то га ус пе ло, то не тре ба ја да про це њу јем. 

Р. Г. П.: У пр вој но ве ли „Па тро” о јед ном од ју на ка ка же те да је бо ље по зна вао ка ме-
ње по шум ском бес пу ћу и по крај пу та не го зве зде. Ка ко је про ти ца ло Ва ше де тињ ство?

Д. С.: Ро ђен сам 1945. Ти ме је, ми слим, до ста ре че но. Био је пе так, три на е сти. То 
ни шта не зна чи, али ипак по ми њем јер је дан ра ни је умро Ру звелт. Цео свет је, на рав-
но, бру јао о то ме. Су тра дан, не знам да ли баш у исти час кад сам ја ро ђен, умро је не-
мач ки фи ло зоф Ернст Ка си рер, нео кан ти ја нац, ко ји је пред на ци сти ма из бе гао пр во 
у Швед ску, па у Аме ри ку. Ис пред згра де фа кул те та пру жио је ру ку јед ном сту ден ту и 
сру шио се мр тав. Ка пља. Рат је тра јао још око ме сец да на, али крај је био ту, по бед ник 
се знао. По след њи текст ко ји је Ка си рер на пи сао био је о Ма но вом ро ма ну Ло та у 
Вај ма ру. Об ја вљен је пост хум но. Ја о све му то ме, ба ве ћи се Ма но вим опу сом, са зна јем 
мно го ка сни је. Као што тек од не дав но, у сво јој осмој де це ни ји, имам при ли ку да де таљ-
ни је чи там шта се, осим сла вља осло бо ђе ња, де ша ва ло у мом род ном гра ду. Об ра чун 
са са рад ни ци ма оку па то ра, али и кла сним не при ја те љи ма, не по ште ном ин те ли ген ци јом 
и дру ги ма; ли кви да ци је без су ђе ња, по сле и уз су ђе ње. Спи ско ви. Не знам, на рав но, 
ка ко је из гле да ло раш чи шћа ва ње ру ше ви на по сле не мач ког бом бар до ва ња 1941. и 
аме рич ких и ен гле ских бом бар до ва ња 1944. Али знам да не ке ло ка ци је ни су раш чи-
шће не ка ко тре ба ни по сле пе де сет го ди на. И да нас у нај стро жем цен тру сто је уџе ри це 
као у не кој нај за ба че ни јој па лан ци. Се че се др ве ће. Град, ко ји је ве о ма на ра стао, улеп-
ша ва се та ко што се се ку др во ре ди. Др ве ће сме та. Маг но ли је сме та ју, јер не ма ме ста 
за пар ки ра ње. Чак и та мо где би се та ко не што нај ма ње оче ки ва ло.

Ако алу ди ра те на то има ли у мо јим но ве ла ма не чег ау то би о граф ског, мо гу од мах 
ре ћи: не ма ни че га. Све је књи жев ност. Ја сно је, на слу шао сам се све га и сва че га за ових 
75 го ди на. И као де те, и ка сни је. И од у век сам пре ви ше чи тао. Оп ште жи вот но ис ку ство, 
из ми шље ни, пре у де ше ни или ствар ни до га ђа ји о ко ји ма се чу ло и ау то би о граф ски 
са др жа ји, то су раз ли чи те ства ри. 

Р. Г. П.: У дру гој но ве ли, „Ери хо ва смрт”, за пи са ли сте: „Ово тре ба ис при ча ти што 
кра ће – и за бо ра ви ти.” 

Д. С.: Ако ја уоп ште тре ба да скре ћем па жњу на не што у тој но ве ли, он да је то раз-
ли ка на ко ју ука зу је Хо лан ђан ка Жа нин свом љу бав ни ку есе сов цу, при ли ком јед не од 
по се та у оку пи ра ном Бе о гра ду. По во дом уби ја ња сто Ср ба-та ла ца за јед ног уби је ног 
не мач ког вој ни ка, она га упо зо ра ва да не тре ба да се ди чи ти ме да је то што ра де са 
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Је вре ји ма, Ср би ма, Ци га ни ма, уоп ште то што ра де – ап со лут но зло. Тај цр ни по нос је 
илу зо ран. Ап со лут но зло не по сто ји, ка же она, јер ка да би по сто ја ло, свет не би мо гао 
по сто ја ти. Оно што по сто ји је сте ап со лут но нео про сти во зло. Има ства ри ко је се не 
мо гу и не сме ју ни за бо ра ви ти ни опро сти ти. Ви со ки есе сов ски офи цир, ко ме су ове 
ре чи упу ће не, учи ни ће и не што до бро: са чу ва ће жи ву гла ву де вој ци до бе глој у Бе о-
град, спа са ва ју ћи се од оних ко ји су Нем це до че ка ли с цве ћем. Чи та лац је до вољ но 
упу ћен у то шта је та да та мо ода кле је бе жа ла да ље би ло. Као из бе гли ца, та де вој ка 
по ста је на ло жни ца не мач ког есе сов ца ни жег ран га, да би уз њу очај на мај ка и се стра, 
не спрем на на та ко не што и не спо соб на за то, не ка ко пре жи ве ле. Ка да га уби је, осве та 
је не ће сти ћи. Спа си ће је онај ко ји је мир но са слу шао да ап со лут но зло не по сто ји, а 
да је то што ра ди ап со лут но нео про сти во. Он има и свог под-Ме фи ста, ко ји оба вља 
тех нич ку стра ну го спо да ре вих на ред би. Тај го спо дар ће се уби ти, ка да му ви ше не 
пре ти ни ка ква ка зна. Чи та лац ће се су о чи ти с пи та њем: за што?

Не тре ба ту ма чи ти соп стве не тек сто ве. Мо гу да на по ме нем да је Ка ми у Ми ту о 
Си зи фу са мо у би ство про гла сио нај ве ћим фи ло зоф ским про бле мом. Ми слим да са мо-
у би ство мо же да се по сма тра као пси хо ло шки, ан тро по ло шки, пси хи ја триј ски и не знам 
ка кав још „про блем“, али не као фи ло зоф ски. Оно што је ов де бит но је сте да ни ко ме 
ни је па да ло на па мет да стре ља или ка жња ва Ка ми ја што је об ја вио сво ју сту ди ју или 
чу ве ни ро ман Стра нац за вре ме ра та, или Сар тра, за то што је го ди ну да на по сле Ка ми ја, 
1943, об ја вио Би ће и ни шта ви ло. Да ли мо же те да за ми сли те Де Го ла ка ко на ре ђу је хап-
ше ње или стре ља ње Ка ми ја или Сар тра? Ов де су ства ри ишле дру га чи је. Ни је све сву да 
исто. Ни је сва ка оку па ци ја, ни сву да, иста.

Осло бо ди о ци Бе о гра да су се бр зо по у се ља ва ли у ту ђе ви ле и лук су зне ста но ве, 
већ пре ма „ран гу“. О то ме го во ри тре ћа но ве ла. Јед ног од по то ма ка тих бо ра ца то 
ти шти и про из во ди по сле ди це по чи тав ње гов жи вот, дру гог – не. Обо ји ца ка сни је жи ве 
на За па ду, не на Ис то ку. Ода тле се он да раз ви ја основ ни про блем чи та ве при че, и целе 
књи ге. Ко ли ко до са да ви дим, и кри ти ка и чи та о ци се из ра зних пра ва ца, али увек с 
ин те ре со ва њем упра во за то што про из ла зи из ова квог осло ба ђа ња, ма ша ју књи ге.

Р. Г. П.: Ви, из гле да, не во ли те „ан га жо ва ну књи жев ност”?

Д. С.: Не, ни ка ко је не во лим. Ви ше пу та сам го во рио о то ме. Ду го би би ло да по-
тан ко ов де рас пре да мо о то ме. Мо гу ре ћи то ли ко: не знам ни јед но де ло ко је спа да у 
оно што се на зи ва „ан га жо ва ном књи жев но шћу“ а да је у умет нич ком по гле ду вред но 
пам ће ња или чак са мо чи та ња.

Р. Г. П.: Књи га Ћер ка шпан ског бо ра ца нај пре је би ла на пи са на као ро ман?

Д. С.: Да, био је то нај пре ро ман од не ких 220 стра ни ца. Ни сам био за до во љан и 
оста вио сам ру ко пис по стра ни, ви ше од де сет го ди на. Ка сни је по прав ке ни су уро ди-
ле пло дом. Наjзад, до шло је до ве ли ких ре зо ва. Оно што је оста ло је сте ова но ве ла, 
али сам за то ре ла тив но бр зо на пи сао дру ге две, Па тра и Ери хо ву смрт, а за тим зби ља 
и кра ћи ро ман, ко ји ове но ве ле „до пу њу је“. Ка да и он бу де об ја вљен, би ће то сво је вр-
сна це ли на, ма да се сва ки од та че ти ри на сло ва – че твр ти је Там на пу чи на – мо же 
чи та ти и сам за се бе. Мо жда ћу на пи са ти и пе ти део, и то би он да био мој XX век.
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Р. Г. П.: Са да сте про фе сор еме ри тус на Фи ло ло шком фа кул те ту, а све про те кле 
го ди не ба ви ли сте се пи са њем и бе ле три сти ке. Пре да ва ли сте свет ску књи жев ност. 
Од Гил га ме ша до То ма са Ма на, Бор хе са, „свет ско а на ше”, а мо же и „на ше а свет ско”.

Д. С.: Да, пи та ли су ме да ли је то што сам ра дио као про фе сор ути ца ло на мој бе ле-
три стич ки рад. Ни је, не по сред но. Све ути че на све, али не по сред но ни је на ста ва ути-
ца ла ни на по е зи ју, ни на про зу. Кад сам пи сао о на шим пи сци ма, пи сао сам о њи ма као 
свет ским, да кле из ван сла ви стич ких или дру гих, још ужих окви ра. Уто ли ко ва жи то 
што по ми ње те: на ше, а свет ско.

Р. Г. П.: Ка та ри на Ро рин гер Ве шо вић об ја ви ла је књи гу Зе маљ ско и све то у љу ба ви 
– о де лу Дра га на Сто ја но ви ћа. О Ва ма као пи сцу књи га о То ма су Ма ну, До сто јев ском, 
Ан дри ћу, итд., о Ва шој бе ле три сти ци, али је реч и о плат ни ма ра зних сли ка ра.

Д. С.: То је во лу ми но зна сту ди ја, ко ја тра жи усрд ног и мар љи вог чи та о ца. Ау тор ка 
је пре ки ну ла сва ки до дир са мном не ко ли ко го ди на, док је пи са ла ту књи гу; до био сам 
ру ко пис тек кад је све би ло тзв. pdf. Ишла је нај те жим пу тем: на чи ни ла је па но ра му 
све га што сам ра дио, али та ко да, кад го во ри о про зи, исто вре ме но го во ри и о по е зи ји, 
есе ји ма итд. Узе ла је у об зир и мо је те о риј ске ства ри. Нај ви ше су је при ву кли ипак ро-
ма ни. Ма ло ко до жи ви да про чи та та кву сту ди ју о све му што је де це ни ја ма ра дио.

Р. Г. П.: Ка да Вам је уру че на Ан дри ће ва на гра да, ре кли сте да ће те на гра ду да ти 
Фон да ци ји „Со ли дар ност за Ко со во” чи ји је осни вач фран цу ски ху ма ни та рац Ар но Гу јон.

Д. С.: Је сте, дао сам је. Ар но је сја јан чо век. Ни сам хтео да се то об ја вљу је у ме ди ји ма, 
али је ипак об ја вље но. И Ан дрић је дао све сво је на гра де, укљу чу ју ћи и Но бе ло ву – то 
ме је де лом и под ста кло.

Р. Г. П.: Да ли су Ва ши ро ма ни XX ве ка, Мај стор и Мар га ри та, Ча роб ни брег, Про ле ће 
Ива на Га ле ба и пи сци Ан дрић, Цр њан ски, Ћа мил Си ја рић итд.? 

Д. С.: Све што сте на бро ја ли зби ља осе ћам као „сво је“. Тре ба ло би ту до да ти још 
не ка име на и не ке на сло ве. Чи тао сам, у ра зним пе ри о ди ма свог жи во та, до ста и фи ло-
зоф ске спи се, исто ри ју умет но сти, исто ри ју, у по след њих пет на е стак го ди на и те о ло-
ги ју... Са да ви дим да сам што шта мо гао и да пре ско чим, а и да је мно го шта оста ло и 
оста ће не про чи та но. Не ке, по не кад вр ло де бе ле књи ге чи тао сам по три, че ти ри, чак 
и пет пу та. Ви ше то ни ко ме и не го во рим, јер ми љу ди, чак ни при ја те љи, не ве ру ју. 
Као про фе сор, мо рао сам мно га кла сич на де ла др жа ти у гла ви ра ди ис пи та. Наш про-
грам по чи њао је с Гил га ме шом и Књи гом о Јо ву. И ди плом ски ис пит је из гле дао дру га-
чи је не го са да шњи „бо лоњ ски“ ис пи ти. Вра ћа ње јед ним истим ства ри ма, ме ђу тим, 
ни је би ло усло вље но ти ме. Има до ста књи га ко ји ма сам „ве ран“ це лог жи во та ко је 
ни су из на шег фа кул тет ског про гра ма.

Жи виш с књи га ма и на кра ју си њи ма за тр пан, са свим до слов но схва ће но. Шта бих 
по нео на пу сто остр во? И то би би ла по ве ли ка го ми ла.


