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ТРА ГА ЊЕ ЗА ЦЕ ЛИ НОМ И СМИ СЛОМ
(Ми лан Жи ва но вић: Сва ко осва ја свој Ара рат: за пи си о ства ра о ци ма и де ли ма, 

Град ска би бли о те ка, Но ви Сад, 2020)

Ства ра лац на ви ше раз бо ја – Ми лан Жи ва но вић, но ви нар и уред ник кул тур них ру-
бри ка, пе сник и сли кар с го то во по лу ве ков ним ис ку ством на јав ној сце ни, уче сник и 
све док, нај но ви јом књи гом Сва ко осва ја свој Ара рат, отва ра ку ти ју на осно ву чи јег 
са др жа ја је мо гу ће ре кон стру и са ти на шу не дав ну кул тур ну про шлост, али и пи шче ва 
лич на естет ска и етич ка на че ла. На три ста пе де сет стра ни ца овог из да ња, с под на сло-
вом за пи си о ства ра о ци ма и де ли ма, до не то је пре ко сто два де сет тек сто ва, пи са них 
ма хом за но во сад ски Днев ник од 2000. до 2006. го ди не, те њо ме де фи лу ју по нај пре 
лич но сти из но во сад ске и вој во ђан ске сре ди не, али и они ко ји ме ђу на шу пу бли ку 
до спе ва ју из све та (Ре бе ка Вест, Ум бер то Еко, Ви сла ва Шим бор ска, Јор го Се фе ри...)

Са зда на из че ти ри це ли не: Мар ги на ли је, При ка зи књи га, За пи си и In me mo ri am, књи-
га се отва ра пред го во ром „Де сет де ка ду ше“ у ко јем Жи ва но вић, да ју ћи од го во ре на 
пи та ња (у ТВ еми си ји Ђор ђа Ран де ља „Пла ви круг“), уне ко ли ко от кри ва и свој ства ра-
лач ки пут и кре до. „Би ти ано ни ман у су ро вом све ту ва жних и обе сних, све са мих ди рек-
то ра и екс пе ра та, и за ме не је пра ви под виг, и успех“, ве ли пи сац ове књи ге ко ји се у 
умет нич ке во де оти снуо већ то ком сту ди ја ју го сло вен ске књи жев но сти на но во сад ском 
Фи ло зоф ском фа кул те ту, као је дан од кон цеп ту ал них умет ни ка 70-их, ко ји су сво је 
упо ри ште има ли на Три би ни мла дих. Не ду го по том от по че ће и но ви нар ску ка ри је ру, 
у до ба док је но ви нар ство „озна ча ва но као при ме ње на књи жев ност и има ло... све 
од ли ке тзв. ле пог пи са ња“. Не ма ју ћи од го во ре на пи та ње о тај ни књи жев не ра ди о ни це, 
зна да „са мо ра ње на шкољ ка пра ви би се ре, а она обич на/здра ва са мо је до бар за ло гај“ 
и ве ру је у „бле сак има ги на ци је, сна гу та лен та ко ји, упр кос све му, увек на ђе на чи на да 
се ма те ри ја ли зу је...“

У дру штве ном и кул тур ном ми љеу у ко јем су „Стал ни, и је ди ни си гур ни пут ни ци... 
је ди но пе сни ци удво ри це“, ка ко на во ди у са оп ште њу са ску па „Књи жев ност и де мо-
кра ти ја“ 1989, ба ве ћи су „враж јим“ но ви нар ским по слом, Жи ва но вић је ко нач но до спео 
у по зи ци ју да, ми мо им пе ра ти ва на мет ну тих днев них те ма, из свог обим ног опу са 
ода бе ре тек сто ве ко ји и о ње му ка зу ју оно што је сам из ре као о јед ном од оних чи је 
де ло ви со ко вред ну је; да на но ви нар ство и књи жев ност гле да „као осе ћа ње, а не се-
ћа ње, као жи во тки во, а не па пир на ти са др жај“, а да су иза име на увек „љу ди, али са мо 
они ко је он ода бе ре и до не се на свој на чин.“

Ме ђу тим љу ди ма, ве ли ки је број оних ко ји не при па да ју ма ги страл ном кул тур ном 
то ку, не ви дљи ви по све ће ни ци сво га по сла ко ји оста ју у сен ци, чи је де ло и де ло ва ње 
по чи ва ју на не у пит ним вред но сти ма. „Јер, зна те“, ка ко ве ли је дан од пре га ла ца то га 
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ко ва, Жи во јин Бо шков, „оце не за ста ре ва ју или се ме ња ју, а по да ци има ју стал ну вред-
ност“. Та кви су и дру ги Жи ва но ви ће ви иза бра ни ци: „Чо век кул ту ре“ Сло бо дан Св. 
Ми ле тић, „Ба нат ски Мо па сан“ Ђу ра Ђу ка нов, „Го спо дар ру ко пи са“ Сто јан Тре ћа ков, 
„те ча-пре те ча“ Ву ји ца Ре шин Ту цић, „Бард аван гар де“ Во ји слав Де спо тов – за ког ће 
ре ћи да је „при па дао ли те ра ту ри из над ко је је био три ко пља, али је то ма ло ко ви део, 
а још ви ше при зна вао“, и мно штво дру гих ства ра ла ца не са мо из све та ли те ра ту ре, 
већ и сли кар ства, по зо ри шта, фил ма, на у ке...

Ту су и они чи ја су де ла ушла у лек ти ре и ан то ло ги је, по зна та име на, по пут Ми ла на 
Ко њо ви ћа, Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, Алек сан дра Ти шме или Ми ро сла ва Ан ти-
ћа – јед не од сто жер них фи гу ра књи ге. Но, и „рап со да ре чи“ Жи ва но вић осве тља ва 
из по себ ног ра кур са, ука зу ју ћи на јав но сти не по зна те де та ље ко ји омо гу ћа ва ју до но-
ше ње но вих су до ва о овом умет ни ку. Та ко смо у при ли ци да чи та мо и јед но при ват но 
пи смо из но вем бра 1981, у ко јем Ан тић от кри ва сву му ку и гнев ства ра о ца спу та(ва)
ног  по ли тич ко-иде о ло шким дик та том ствар но сти. 

Уо ста лом, мно ги Жи ва но ви ће ви ју на ци на ди ла зе сре ди ну, вре ме и кул ту ру ко јој 
при па да ју: Алек сан дар Са ша Пе тро вић, Сре тен Ма рић, Све то зар Пе тро вић – „свет ски 
про фе сор“ чи је ће мо име у Гра ђи за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је Ма ти це срп ске – уза-
луд тра жи ти. 

На ме ње на чи та о ци ма ко ји у но ви на ма нај пре отва ра ју стра ни це за кул ту ру, са свим 
вр ли на ма пу бли ци стич ког сти ла, књи га Сва ко от кри ва свој Ара рат уне ко ли ко из не-
ве ра ва хо ри зонт оче ки ва ња на оним стра ни ца ма ка да се Жи ва но вић из но ви на ра 
пре о бра ћа у пи сца ко ји суп тил но, али брит ко и ана ли тич но про ми шља о пој мо ви ма 
и фе но ме ни ма у сти лу вр хун ских есе ји ста. И не са мо у мар ги на ли ја ма (ка ко на зи ва 
сво је ми кро е се је), већ и у пор тре ти ма и при ка зи ма књи га са вре ме ни ка у ко ји ма се 
огле да. Та ко би се и о овој књи зи мо гло ре ћи не што слич но оно ме што ће Жи ва но вић 
при бе ле жи ти о јед ној од књи га Дра го ми ра Поп но ва ко ва: „То ни је са мо час исто ри је 
не го пре све га не на пи сан том исто ри је умет но сти, ле пље ње сли ка из има ги нар них 
ал бу ма и ком по но ва ње кр хо ти на рет ких до ку ме на та и ра да има ги на ци је, ма ни фе сто-
ва ње стра сне же ље да се офор ми це ли на и на ђе не ки сми сао.“

На да мо се да ће Ми лан Жи ва но вић на ста ви ти по ду хват про би ра ња гра ђе из сво је 
но ви нар ске ра ди о ни це и по да ри ти нам још ко ју слич ну књи гу. 


