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ВА КАТ1

нај зад ће ти до ћи ва кат2

на др ве ту би ћеш пла кат
кад од зво ни кобвни са хат

(За вр шна тер ци на со не та „Ба ња луч ка Са хат-ку-
ла“, из пр ве Ко љи не пе снич ке збир ке Сто па сна 
(1984); сто па сна ана грам ре чи опа сност, об ја-
вље на ка да је Ко ља Ми ће вић имао 43 го ди не.)

*

Крај је ок то бра 2022. док ово пи шем. У ок то бру 2020. по след њи пут сам пи сао Кољи. 
Ни је се пу то ва ло, број обо ле лих од ви ру са ко вид 19 на све стра не је ра стао, од го вор 
да ни ма ни је сти зао, би ло је раз ло га за бри гу; Ко ља би увек на ла зио вре ме на да на пи-
ше бар ре дак-дв а, био сам за пре па шћен кад сам при мио по зив, у је ку пан де миј ског 
пан де мо ни ја: Ко ља је те ле фо ни рао из хо те ла „Бо сна“, за ка за ли смо са ста нак за уто рак 
– дан ка да је хит но упу ћен на Уни вер зи тет ски кли нич ки цен тар, на оде ље ње за обо ле ле 
од ви ру са ко вид 19.

Иш чи та вам по но во то пи смо – окру жен ра зним из да њи ма „Ко љи не Ко ме ди је“ – оно 
је су мор но све до чан ство по след њег; то је све што са да мо гу да про чи там из ње га.

Ка жем: окру жен сам и ка жем: „Ко љи ним Ко ме ди ја ма“, јер јед но је ита ли јан ско, из 
Ко љи не ба ња луч ке би бли о те ке и остав шти не, са мо је јед на реч, Ко љи ном ру ком, под-
ву че на у тој књи зи: dif e ren te / men te.

*

У Па ри зу, 8. де цем бра 1992. го ди не, Ко ља Ми ће вић за по чео је пре во ђе ње Ко ме дије 
с ита ли јан ског на фран цу ски, у при вре ме но усту пље ној гар со ње ри у тре ћем арон ди-
сма ну, у исто риј ском окру гу Ма ре, у Rue des Ver tus; то је био ве ро ват но пр ви су срет с 
ита ли јан ским је зи ком, ве ро ват но?! јер са свим је мо гућ но да је Ко ља већ из вео и оба вио 
низ ве жби и при пре ма за су срет с нај ве ћим ду хом европ ске по е зи је – ри там, трој на 

1 Из ру ко пи са у на ста ја њу – По е ти ка сто ја на ру ка ма (књи га о Ко љи Ми ће ви ћу), ово је са мо фраг мент, 
фраг мент ко ји је на стао у сен ци – Упо зо ре ња – Вла ди ми ра На бо ко ва да пи шу ћи про зу ствар них 
до га ђа ја и (ау то)би о граф ске на ра ви мо ра мо да удво стру чи мо опрез ка ко не би смо уз не ми ри ли 
ду хо ве жи вих и мр твих; мој је опрез, ме ђу тим, уве ћа ни ји: јер пи шем о Ко љи Ми ће ви ћу – во ди чу 
свог ду ха.
2 Од арап ског ва кит – waqt (تقو), озна ча ва до ба, вре ме, тре ну так; тур ци зам.
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вер си фи ка ци ја „и чу де сна игра оп ко ра че ња“, на спрам ра та у „бе сној Бо сни“ и су ко би-
ма на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је: Ко љин при ја тељ, Ми лан Ми ли шић, по ги нуо је 
у ок то бру 1991. и јед на је од пр вих ци вил них жр та ва оп са де Ду бров ни ка, Ву ко вар је 
уни штен; у Ба ња лу ци, од апри ла до де цем бра 1992, па ра вој не је ди ни це спро во де си-
сте мат ско ет нич ко чи шће ње – из Ба ња лу ке је про те ран Ир фан Хо ро зо вић, та ко ђе 
Ко љин при ја тељ, ау тор чу де сне збир ке при ча Тал хе или Ше др ван ски врт.

„По ста вио сам ово пи та ње, има ви ше од 50 го ди на: Шта мо же је дан чо век?“3

Иа ко је при вид но во дио свој пре во ди лач ки (са мо пре во ди лач ки?) жи вот као из ван 
вре ме на, као рав но ду шан за сва окол на зби ва ња, Ко ља Ми ће вић је нај ма ње тип чо-
ве ка ко ји рав но ду шно по сма тра сво је вре ме. На про тив, он по кре ће иде је од њи хо вих 
нај ма ње пред ви ди вих об ли ка и ис ка за, од ви со ко е сте тич ких раз ма тра ња до ве о ма 
же сто ких по ле ми са ња с по ја ва ма и лич но сти ма ко је су не кад чи ни ле – за јед нич ку – 
кул ту ру: „Дан те нас је на у чио да мо же мо бес ко нач но, ма кар из да љи не, во ле ти свој 
род ни град и исто вре ме но му по гле да ти у ли це и ре ћи да је кур ва за јед но са свим ко ји 
њим упра вља ју; или да је ова је ди на до мо ви на ко ја нам је пре о ста ла оби чан бор дел! 
А то ни је ма ла по у ка...“ (из пред го во ра дру ге кан ти ке Ко ме ди је пр вог из да ња).

Пре вод Ко ме ди је нај не по сред ни ји је на ста вак по ет ско-пре во ди лач ког, не у мор ног 
тра га ња, квин те сен ци ја Ко љи не „пре во ди лач ке по-ети ке“, „јер Дан те је са вре ме ник 
по след њих тру ба ду ра, и њи хов след бе ник у мно го че му, на ро чи то оних чи ји је за јед-
нич ки име ни тељ Ар но Да ни јел (Il mi gli or fab bro del par la re ma ter no)“ и јер се Ко ља, упра-
во де це ни ја ма, ба вио тру ба ду ри ма – не са мо као пре во ди лац, већ и као му зи ко лог; 
на по кон: „Ни је ни нај ма ње слу чај но што је јед на од сре ди шњих лич но сти с ко ји ма се 
(Дан те) су сре ће на овом пу ту очи шће ња Ар но Да ни јел, ко ји је из вр шио ве ли ки ути цај 
на Дан теа и ње гов по глед на по е зи ју; то ли ки да је у пр вом тре нут ку ми слио да Ко ме
ди ју на пи ше на про ван сал ском је зи ку!“

Ко ља Ми ће вић се из Rue des Ver tus се ли у два де се ти арон ди сман, у стан од два на-
ест ква драт них ме та ра, у Rue de Ménil mon tant 103–105, то је со ба са че ти ри го ла зи да, 
при ча Дра ги ца Му го ша, Ко љи на су пру га: у уну тра шњем по пло ча ном дво ри шту на ла-
зи ла се че сма и за ход, ни је би ло чак ни за јед нич ког ку па ти ла; у та квим је усло ви ма, 
слог по слог, на ста јао пре вод Ко ме ди је с ита ли јан ског на фран цу ски: пр ви, уо ста лом 
до не дав но је ди ни, пре вод у ко јем је пре во ди лац ап со лут но по што вао зах те ве Дан те-
о вог је да на е стер ца и тер ца-ри ме.

Ко ља је ра дио не у мор но, ње гов је пре во ди лач ки узор, био и остао, Дра ги ша Ста но-
је вић, чи је је де ло по ку шао да ре ви та ли зу је и о ко јем пи ше још 1981. у књи зи Кон стан те 
и пре ви ди: „Био сам то ли ко про жет ње го вом лич но шћу (ње гов анег дот ски фа на ти зам: 
бор ба за ак цен те, спа ја ње раз ли чи тих ди ја ле ка та, на сил но ши ша ње ко се, чак бри ја ње 
гла ве, ка ко би при ну дио се бе да не из ла зи из ку ће, да би пре во дио).“ 

Пр ве три кан ти ке об ја вље не су у Па ри зу 1996–1997. у три то ма; у књи зи мо но по ле-
ми ка (Дан те ша ље се кун дан те) К. М. го то во с оду ше вље њем пи ше ка ко му је на ме ра 
би ла да књи га ма дâ очи гле дан гра фич ки из глед са ми зда та.

3 Из Све за ка По ла Ва ле ри ја, ко је је Ко ља, све до пе тог то ма, пре вео и чи је је об ја вљи ва ње за у ста-
вље но упра во због ра та и су ко ба на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је.
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*

Као што је је ди ни пре во ди лац, из у зев Еми ла Ли треа (ко ји је Ко ме ди ју, у ства ри са мо 
пр ву кан ти ку, да кле Па као, пре вео у тер ца-ри ми с ита ли јан ског на ста ро фран цу ски, 
али ви ше из пе да го шких раз ло га), Ко ља Ми ће вић је је ди ни пре во ди лац ко ји је тај по-
ду хват из вео и оства рио на два је зи ка.

Пр во из да ње пре во да с ита ли јан ског на срп ски об ја вље но је, као и пре вод на 
фран цу ски је зик, у три то ма: Па као је об ја ви ла бе о град ска Про све та у са рад њи са 
ба ња луч ком Ли те ром (2005. го ди не), на ко ри ца ма књи ге сто ји: „Пре плео с то скан ског 
Ко ља Ми ће вић“; на ко ри ца ма дру ге кан ти ке, уме сто уо би ча је ног: „Пре вео са...“ К. М. 
се опре де лио за: „Из вео на из вор ним ин стру мен ти ма...“ (Про све та, Бе о град, 2005). Рај 
је об ја вљен 2006. го ди не (Про све та, Бе о град), уме сто: „Пре вео/пре плео с ита ли јан-
ског/то скан ског“, сто ји: „Пре ор ке стра ци ја: Ко ља Ми ће вић“.

То пр во из да ње, иа ко се чи ни „опит ним“,4 не про це њи во је, шта ви ше, ин спи ра тив-
но је! због кон цеп та, струк ту ре, гра фич ког из гле да и јер у од но су на дру го, у ко јем је 
„Сва ка стра ни ца, не без прет ход ног раз ло га и про ра чу на до би ла из глед сту ба од 24 
сти ха, са по сто љем од пет ре до ва на по ме на...“, на по ме не пр вог из да ња су оп шир ни је, 
дра го це на су ту ма че ња мо гућ ног пр вог акро сти ха Ко ме ди је: NA TIo, мо но ра спра ва о 
ну ме ро ло шкој струк ту ри Па кла, Чи сти ли шта и Ра ја (1 + 33 + 33 + 33 = 100), ту ма че ње 
Дан те о вог ле три зма, оп ко ра чењâ, рас пра ва о тру ба ду ри ма и њи хо вом по ло жа ју у 
Ко ме ди ји итд. На по кон, пр во из да ње пре во да Ко ме ди је на срп ски, са др жи два де се так?!, 
мо жда ви ше, цр те жа Вла ди ми ра Ве лич ко ви ћа – из бор, гра фич ка при пре ма књи ге, 
ни шта не под ле же слу ча ју: сти че се ути сак да Ве лич ко ви ће ви цр те жи ни су илу стра-
ци је, већ пре – илу ми на ци је.

„Сва ки је пре ве де ни стих са мо при вре ме но до ве ден у не ко лир ско ста ње у ко ме 
на ње га мо же да ути че и онај ко га је пре вео, али и онај ко га чи та.“ Не знам да ли је 
по то њи ко мен тар ика ква уте ха?! Ко ља Ми ће вић ни је до че као по след ње из да ње Ко
ме ди је, Ко ме ди је по Ко љи Ми ће ви ћу, ка ко ју је на звао, ина џиј ски, го то во др ско; до да-
на шњег да на та – де фи ни тив но – пре ве де на Ко ме ди ја ни је об ја вље на. „Та ко се за хва-
љу је на ци о нал на кул ту ра чо вје ку ко ји је по ред то га не појм љи во за хтјев ног ра да, осим 
што је Фран цу зи ма дао дру га чи јег Дан теа, дао при де и дио сво је кул ту ре, кад је сам 
са брао, пре вео и из дао Les sa luts sla ves, ан то ло ги ју на шег, про то-ју го сла вен ског пје сни-
штва XIX ви је ка“ (Ђор ђе Ма тић).

*

Осам на ест го ди на ка сни је, осам на ест го ди на од пр вог пре ве де ног сти ха с ита ли-
јан ског на фран цу ски (1992. го ди не), за Ко љу Ми ће ви ћа, и да ље је све у зна ку Ко ме дије 
– у вре ме ка да је др жа вља ни ма Ср би је и Бо сне и Хер це го ви не, због бро ја обо ле лих од 

4 Јер већ у иду ћем, ин те грал ном из да њу (Рад, 2007) пре вод пр вог сти ха Дан те о ве Ко ме ди је: Nel 
mez zo del cam min di no stra vi ta је ва ри ран: „На по ла пу та на ше га жи во та“ за ме ње но је са „На по ла 
пу та тог на шег жи во та“.
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ви ру са ко вид-19, био огра ни чен ула зак у ве ћи ну др жа ва Евро пе, Ко ља Ми ће вић се из 
Па ри за, на кон крат ког бо рав ка у Бе о гра ду, ау то бу сом упу тио пре ма Ба ња лу ци, тре-
ба ло је да раз го ва ра са гра до на чел ни ком, та да Иго ром Ра до ји чи ћем, да се у гра ду, али 
иду ће – 2021. го ди не (да кле, у сеп тем бру) – обе ле жи 700. го ди на од Дан те о ве смр ти; то 
би под ра зу ме ва ло и да се ко нач ни пре вод Дан те о ве Ко ме ди је – ко нач но – об ја ви.

Из ве сна обе ћа ња за тај до га ђај, „да се Дан те уго сти у Ба ња лу ци“ – јер Ко ља је не-
по сред но пред рат од Ба ња лу ке на пра вио ва ле ри јев ски град, за хва љу ју ћи Ага ти Ру ар-
-Ва ле ри, пе сни ко вој кћер ки, ор га ни зу ју ћи Да не По ла Ва ле ри ја – да та су у апри лу 2019, 
на кон што је Ко ља при мио Кљу че ве гра да и ти ме по стао та ко зва ни по ча сни гра ђа нин 
Ба ња лу ке; та да – 2019. го ди не – на кон при је ма код гра до на чел ни ка, одр жа на је прес-
-кон фе рен ци ја; 23. апри ла сâм је гра до на чел ник го во рио о спрем но сти гра да да до-
при не се. 

*

Дру гог но вем бра 2020. Ко ља Ми ће вић, хит но је упу ћен на оде ље ње за обо ле ле од 
ви ру са ко вид 19; би ли су су ви, хлад ни но вем бар ски да ни пу ни смо га, и све тлост, рас-
пр ше на, ди фу зна, је два се про би ја ла с улич не ра све те и из до мо ва обли жњих згра да; 
град сив, пун ого ље них ста ба ла.

Кад сам се јед не ве че ри – ве че ри?!, смр ка ва ло се већ у пет са ти! – од ве зао на Па-
при ко вац, где се на ла зи бол ни ца, кроз ру жи ча сту ма глу, све тлост гра да на ли чи ла је 
на при ште ве ко ји пул си ра ју. Ства ри, на мир ни це у ке са ма, на ко ји ма је тре ба ло на пи са ти 
име па ци јен та и оде ље ње где се на ла зи, оста вља ли би смо ис пред, на са мом пра гу 
бол ни це, по не кад ис пред кли зних вра та.

У ау то бу су, по по врат ку ку ћи, за гле дао бих се у су мор на ли ца, очи у ства ри, сви смо, 
чи ни ми се, осе ћа ли да сва ког тре нут ка и на сва ком ко ра ку мо же мо да се за ра зи мо; 
ма ске, ди са ње кроз ма ске, зној ко ји ока па са пр сти ју на кон ски да ња ру ка ви ца – пра ње 
ру ку, пи та ње мо је су пру ге из дру ге про сто ри је: „Је си ли ус пео?“ То је зна чи ло: да ли 
сам ус пео да на ба вим, пре све га, све пред ви ђе но; у бе ле жни ци, ко ју сам во дио то ком 
Ко љи них по след њих да на, из крај ње прак тич них, ути ли тар них раз ло га, ви дим да је 
је дан на пи так Ко ља го то во сва ко днев но тра жио: швепс са ли му ном.

*

Пре ли ста вам, са да, ту су мор ну бе ле жни цу, бе ле жни цу о смрт но сти те ла; ку пио 
сам је у Егип ту, у Ка и ру, где сам не ко вре ме ра дио, укра ше на је еги пат ским хи је ро гли-
фи ма: ска ра бе ји ма, змиј ци ма, со ко ло ви ма, же зли ма, ан ко ви ма, хо ру со вим очи ма итд.

Да ли мо гућ но – јер та је све ска би ла на ме ње на мо јој су пру зи као по клон – да ли 
по се ду је мо мо ћи, мо гућ но сти, да на слу ти мо би ло шта, да ли сам уоп ште по ми слио на 
ко ји на чин ће та бе ле жни ца би ти ис пу ње на, кад ме је тр го вац, спре ман да по сва ку 
це ну про да све ску, об ма њи вао да су ли сто ви па пи ра на чи ње ни од па пи ру са, а не од 
ли сто ва ба на не... и за што се на шла – баш ту – при ру ци да у њу за пи шем све што је би ло 
нео п ход но кад смо пр ви пут сту пи ли на ве зу са оде ље њем?
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По след ња стра ни ца бе ле жни це са др жи по след њу вест из бол ни це; да ни су се за-
вр ша ва ли раз го во ром са Дра ги цом Му го шом, Ко љи ном су пру гом – из ме ђу две уса-
мље но сти, две са мо ће: Дра ги це ко ја је оста ла са ма у Па ри зу, и Ко ље у бол ни ци, на 
бр ду Па при ко вац. Све се, са да при ме ћу јем, док не спо кој но зу рим у стра ни це све ске, 
од ви ја ло бр зо; де ло ва ло је као да тра је ду го, ду го вре ме на:

Је да на е стог или два на е стог но вем бра, др Ђе кић, пу тем те ле фо на, ту ма чи на ла зе: 
оп ште ста ње се по пра вља (не чит ко), оп ште ста ње се по пра ви ло?! Го то во не ве ри ца 
пред чи ње ни цом да се те ло ус пе ло из бо ри ти са... Дра ги чин зво нак глас: по пи ће ви но, 
да на здра ви, сви су из гле ди да би ства ри мо гле да изи ђу на до бро. Ле кар је спре ман 
– што се на ла за ти че – да от пу сти Ко љу из бол ни це; про блем је ути сак ко ји Ко ља оста-
вља на др Ђе ки ћа, ути сак те шког бо ле сни ка. Ти ши не и па у зе у раз го во ри ма са ле ка ром, 
ка шљу ца ња и не ста ју ћа: „Да... да...“; 12. но вем бар: Ко љин глас ви ше не при па да ње му, 
то је одво јен, лу та ју ћи глас, ко ји се слу чај но при бли жио мом уху: „Пи там се ко се ја вља 
с оне стра не слу ша ли це?!“

Три на е сти но вем бар. Ко ља те шко под но си бо ра вак у бол ни ци, же ли по сва ку це ну 
да изи ђе. На ла зи, ме ђу тим, још ви ше охра бру ју, Ђе кић сма тра да је у пи та њу не ка кав 
об лик акут ног пси хо со мат ског ста ња ко је успо ра ва опо ра вак, спре ман је да от пу сти 
Ко љу. Са ба хе та Ха џи ка дић, ко ја жи ви у Ка на ди, Ко љи на по зна ни ца, усту па свој ба ња-
луч ки стан, гар со ње ру у ства ри, ко ја се на ла зи ис под ста на где жи вим са су пру гом и 
си ном Ко љом.

Пет на е стог но вем бра, ме ђу тим, на дан кад је тре ба ло да бу де от пу штен, Ко љи но 
ста ње на гло се по гор ша ло. Тог 15. но вем бра, у но ћи кад су Ко љу мо жда већ при кљу-
чи ва ли на ре спи ра тор, Ба ња лу ка је сла ви ла: на ло кал ним из бо ри ма, гра до на чел ник 
Игор Ра до ји чић, с ко јим је Ко ља тре ба ло да раз го ва ра о обе ле жа ва њу се дам сто го ди-
шњи це Дан те о ве смр ти, ни је до био дру ги ман дат, сме њен је.

Постскрип тум. Ко ља Ми ће вић са хра њен је по пра во слав ним оби ча ји ма у Але ји 
за слу жних гра ђа на на гро бљу у Вр ба њи – то је пуст и уз не ми ра ва ју ћи при зор.

Би ло нас је не ко ли ци на, нај у жа по ро ди ца и при ја те љи.
На гро бљу, на ве тро ме ти ни, све ште ник, са цр вен ка стим но сом, без во љан, шмр ца-

ју ћи, би флао је опе ло: „Ти, Бо же, упо ко ји, ра ба бож јег, опро сти итд.“
По гле дао сам ли це све ште ни ка, био је блед, рав но ду шан, у тре нут ку ка да је из го-

ва рао „оно“ о ду ши ко ја ви ше не ће па ти ти и тр пе ти му ке зе маљ ске, о ду ши ко ја се се ли 
у пре де ле где не ма мра ка, где не ма су ше, где не ма бо ли, где не ма жа ло сти, где не ма 
– учи ни ло ми се да ће ре ћи – та ко ре ћи ни че га... Иза ње га, с ло па та ма у ру ка ма и не-
стр пљи ви, дра па ју ћи се, ста ја ли су гро ба ри. „Го рак је in me mo ri am Ко љи Ми ће ви ћу, и 
не мо же би ти дру га чи ји“, пи ше Ђор ђе Ма тић у свом не кро ло гу.

Ути сци ко је но сим у се би – ути сци ко је не же лим ни ко ме да на мет нем – про тив-
реч ни су.

Ба ња лу ка је град ко ји је за Ко љу био – ве ли ка иди ла – че сто је, не сум њи во ми сле ћи 
на соп стве ни од нос пре ма ме сту у ко јем се ро дио, ци ти рао По ла Ва ле ри ја: да је ро ђен 
у гра ду у ко јем би и сам по же лео да је ро ђен.
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Да ли се Ко ља вра ћао у исту Ба ња лу ку? На по кон, и сам је имао про тив ре чан од нос 
пре ма „свом гра ду“, у књи зи раз го ва ра Пи сац с кра јо ли ком, Зо ра на Је ре ми ћа, Ко ља је 
из ја вио: „Са да не знам шта ћу с овим ба ња луч ким“, ми сле ћи на Кљу че ве гра да и на 
ста тус по ча сног гра ђа ни на – Ба ња лу ка се ни ка да ни је оду жи ла, ни ти за хва ли ла јед ном 
од нај ве ћих, уи сти ну, нај ма ње пред ви ди вих ду хо ва ко је је има ла, уме сто то га Ко ља је 
у Ба ња лу ци че шће на и ла зио на не схва та ње и по ни же ња; на је дви те ја де об ја вљен је 
Ри ма ги на тор – омаж Ко љи Ми ће ви ћу, за хва љу ју ћи при ја те љи ма и упор но шћу Дра ги це 
Му го ше; СКД из Бе о гра да по бри ну ло се за из да ва ча, књи га је јеф ти но опре мље на – 
до стој на штам пе ро то-ро ма на.

Ђор ђе Ма тић с пра вом, у свом не кро ло гу пи ше: „Да је ро ђен као Хр ват, а оства рио 
ма кар по ло ви ну оно га што је у сво јих не пу них осам де сет го ди на успио да ура ди, Ко ља 
Ми ће вић био би одав но члан и ЈА ЗУ и ХА ЗУ, Ма ти це и свих глав них ин сти ту ци ја кул-
ту ре, но си лац свих ор де на и ме да ља, да ни ца и лен ти.“ Да је.

Да је ро ђен као Хр ват, да је, у Ба ња лу ци, ро ђен као при пад ник ислам ске ве ро и спо-
ве сти, као му сли ман, не тре ба уоп ште сум ња ти, био би, ме ђу прог на ни ма! – и исто та ко, 
не тре ба сум ња ти, по но во би оти шао (или се вра тио) у Rue de Ménil mon tant 103–105 
и за по чео пре во ђе ње Ко ме ди је.


