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Ти бор Ва ра ди и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

„СРЕ ЛИ СМО СЕ, АЛИ СМО СЕ И  
МИ МО И ШЛИ“

Ти бор Ва ра ди је по зна ти прав ник и про зни пи сац. Сту ди је пра ва за вр шио је у Бе о-
гра ду, а по том је на Хар вар ду сте као зва ње док то ра прав них на у ка. Пре да вао је на 
мно гим по зна тим уни вер зи те ти ма у све ту, био је уче сник у зна чај ним спо ро ви ма пред 
Ме ђу на род ним су дом прав де и ме ђу на род ним ар би тра жа ма. Ка ри је ру је за по чео као 
адво кат ски при прав ник у по ро дич ној адво кат ској кан це ла ри ји у Беч ке ре ку (Зре ња ни ну).

Пр ве ра до ве из обла сти књи жев но сти об ја вио је у но во сад ском ча со пи су Уј Сим по
зи он. Од по кре та ња ча со пи са 1965. био је ње гов уред ник, а од 1969. до 1971. го ди не 
од го вор ни уред ник. До са да је об ја вио пет на ест про зних књи га на ма ђар ском, срп ском, 
ен гле ском и не мач ком је зи ку.

Об ја вље на про зна де ла на срп ском је зи ку: Мит и мо да (есе ји на срп ском, 1978; На-
гра да „Стра жи ло во“), Тај на миш је си ве бо је (1976, на срп ском 2020), Спи си и љу ди. При че 
из адво кат ске ар хи ве (2015), Пут у ју че. При че из адво кат ске ар хи ве (2017), До го ди ло се у 
Еч ки. До ку мен тар ни ро ман (2019) и Про тив на род ни осмех (2021).

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: У књи зи Спи си и љу ди, у увод ном де лу пи ше те о исто
ри ја ту по ро ди це, од вре ме на ка да је у Ве ли ком Беч ке ре ку 1893. Ваш де да отво рио адво
кат ску кан це ла ри ју, по том је тра ди ци ју на ста вио отац Јо жеф. Да ли то зна чи да је 
то био глав ни ути цај за Ва ше опре де ље ње?

Ти бор Ва ра ди: Да. Адво кат ске тра ди ци је у по ро ди ци су сва ка ко је дан од глав них 
мо ти ва због ко јих сам се окре нуо ка до ку мен тар ној про зи. Ту се на до ве зу је и чи ње-
ни ца да је не што што је би ло нор мал но, с вре ме ном по ста ло из у зет но. Го во рим о 
по ро дич ној адво кат ској кан це ла ри ји. Она је би ла по зна та кан це ла ри ја у Беч ке ре ку и 
Ба на ту – али је тач ни је ако ка жем да је би ла јед на од по зна тих адво кат ских кан це ла-
ри ја. Оно што је ов де по себ но је сте чи ње ни ца да је та по ро дич на кан це ла ри ја ра ди ла 
ви ше од сто го ди на (од 1893. го ди не па до 2014. го ди не). Осни вач је био мој де да Имре, 
па је на ста вио отац Јо жеф. Не ко крат ко вре ме сам се и ја при кљу чио оче вој кан це ла-
ри ји. Мој мла ђи брат Имре је био пра ви адво кат, ра дио је ви ше од два де сет го ди на у 
по ро дич ној кан це ла ри ји, док ни је тра гич но из гу био жи вот у са о бра ћај ној не сре ћи. 
По том је ње го ва су пру га Ју ди та во ди ла кан це ла ри ју још два де се так го ди на. По себ но 
– мо жда бих мо гао и да ка жем без пре се да на – је сте и то да су сви спи си оста ли са чу-
ва ни. Оста ло је око два де сет-три де сет хи ља да ака та. У њи ма су тра го ви сва ко днев ни-
ца ко је обич но оста ју не за бе ле же ни део исто ри је. На ла зим де ша ва ња и при сту пе о 
ко ји ма не ма тра га ни у суд ским, град ским, по кра јин ским или дру гим ар хи ва ма. Ина че, 
од ка да гле дам спи се, ма ло сам се при бли жио и др жав ним ар хи ва ма. Јер по не где не што 
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не до ста је из не ког пред ме та. Ре ци мо пре су да. Мо гу да ка жем и то да слу жбе ни ци ко ји-
ма се обра ћам за и ста на сто је да ми по мог ну. Имам ути сак да де ли мо ра дост ако се 
не што на ђе у не кој ар хи ви. Али нај че шће ни др жав на ар хи ва не до но си ре ше ње. Поне-
кад по ма же пам ће ње (соп стве но или пам ће ње дру гих), али је и то све ре ђе. И све ви ше 
ви дим да је у спи си ма ко ји су не ким чу дом за др жа ни у беч ке реч кој ку ћи (нај ве ћи део 
у јед ној га ра жи) са чу ва но не што што се дру где из гу би ло. Оно што се про ме ни ло, то је 
свр ха и зна чај тих до ку ме на та. Ми слим да су се мно ги спи си – по себ но они ко ји обе-
ле жа ва ју пр вих по ла ве ка кан це ла ри је – то ком ду ге са мо ће пре тво ри ли у књи жев ност. 
Али се до ње не сти же про сто ти ме да се отво ре ак та. То је са мо по чет на тач ка тра га-
ња. До про зе – по не где мо жда и до по е зи је – мо же се сти ћи са мо кроз кри ву да ве 
прав не ста зе, а зна ци на пу те ви ма су на три је зи ка (не где срп ски, не где ма ђар ски, 
не где не мач ки). Та ко сти жем до јед не књи жев не вр сте за ко ју бих мо гао да ка жем да 
ју је ис кле са ла суд би на.

Р. Г. П.: Да ли је адво кат ска кан це ла ри ја по че ла са ра дом 15 XI 1893. у ку ћи де де, ко ји 
је та ко ђе био док тор пра ва, а у ар хи ви су нај ве ћи део за у зи ма ли ечан ски спи си? Да ли 
је сва адво ка ту ра по че ла од де де?

Т. В.: Да, по че ло је од де де и пр во за и ста зна чај но по при ште спо ро ва је Еч ка. У цен тру 
спо ро ва је ве ле по сед ко ји је ство ри ла по ро ди ца Ла зар. Ра ди ло се о има њу на ко јем 
су би ли по треб ни и пси чу ва ри – и то је да на ест хи ља да па са! Тај по сед је био и ме та. 
Ре ци мо удва ра ча, ко ји су на сто ја ли да при до би ју на кло ност кћер ке вла сни ка, да би 
по том скло пи ли брак и по ста ли су вла сни ци. Гроф Фе ликс Хар нон кур је имао по зна то 
пле мић ко по ре кло, дру жио се са при пад ни ци ма ау стриј ске кра љев ске по роди це, али 
ни је био бо гат. Па је по ку шао да бу де. Пре ко Ма ри ја не Ла зар. Отац Ма ри ја не, Жиг монд 
Ла зар, био је све стан прет ње, па ни је пу штао гро фа Хар нон ку ра на сво је има ње. Али 
се гроф сна шао, осла ња ју ћи се на мул ти ет нич ки са став Ба на та. У Еч ки и око Еч ке жи ве-
ли су и Ср би и Ма ђа ри и Нем ци и Ру му ни. Нај ви ше је би ло Ру му на. То је знао и Фе ликс 
Хар нон кур, па се при шу њао двор цу у ру мун ској на род ној но шњи, да би по том Ма ри-
ји Ла зар ко ја је гле да ла кроз про зор пе вао (нај ве ро ват ни је на не мач ком) љу бав не 
пе сме. Ње го ви по ку ша ји су уро ди ли пло дом. По стао је га зда двор ца. Доц ни је, ка да је 
по стао отац и ка да су му од ра сле кћер ке, по ку шао је да их бра ни од бра ка.

У дво рац је ина че до ла зио и ау стриј ски пре сто ло на след ник Франц Фер ди нанд. 2 
ја ну а ра 1900. го ди не, па ри ски лист Ле Фи га ро је оба ве стио Евро пља не да је пре сто ло-
на след ник у Еч ки за гр лио Че хи њу Со фи ју Хот ко ву. (Че тр на ест го ди на ка сни је, Франц 
Фер ди нанд је већ био у бра ку са Со фи јом, али их је у Са ра је ву устре лио Га ври ло Прин цип.) 
У спи си ма свет из гле да дру га чи је не го у исто ри ји – јер се ви ди из бли за. Ви де се и људи 
на га здин ству и за по сле ни у двор цу. Ре ци мо Јо жеф Ку нић ко га је ба рон Штра лен дорф, 
управ ник има ња, оп ту жио да је про не ве рио че ти ри ки ло гра ма ри бе, да би ку пио био-
скоп ске ула зни це и ти ме оча рао јед ну слу шки њу са вла сте лин ства. То су би ле го ди не 
ка да је у Беч ке ре ку отво рен пр ви би о скоп. То је би ла сен за ци ја и би ло је по треб но 
ју на штво да би је дан чу вар ри бар ског је зе ра на ба вио кар те за се бе и де вој ку.

На шао сам око сто ма њих или ве ћих пред ме та ве за них за вла сте лин ство у Еч ки. 
Први је из 1895. по след њи из 1946. го ди не. Кроз ових по ла сто ле ћа ме ња ју се др жа ве 
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и ве ро ва ња. Еч ка оста је. У по след њем пред ме ту мој отац за сту па Алис Хар нон кур – на-
кон што има ње ви ше не при па да гро фов ским по ро ди ца ма. Али је остао је дан спор ни 
зах тев по во дом ра ни је не ис по ру че них ри ба. Ис ход је утвр ђен у пи сму Рад нич ко-слу-
жбе нич ке-на ба вљач ко-по тро шач ке за дру ге. Од у ста ло се од ту жбе. На кра ју пи сма се 
са жи ма су шти на, те се ка же да адво ка ту Ва ра ди ју при па да се дам де сет пет ди на ра, и 
да ље: СМРТ ФА ШИ ЗМУ – СЛО БО ДА НА РО ДУ. Да кле, сва ком сво је.

Са да, ка да сам за вр шио да пи шем од го вор на ово пи та ње, са вест ми не да ми ра, па 
сам још јед ном по гле дао и по твр ди ла ми се сум ња да на кра ју пи сма ко је је по сла ла 
за дру га за пра во сто ји СМРТ ФА ШИ ЗМУ – СЛО БО ДА! Пи смо пи сац се ве ро ват но не где 
жу рио, па је за бо ра вио на род.

Р. Г. П.: Да ли је де да пи сца Ива на Ива њи ја био при ја тељ са Ва шим де дом? 

Т. В.: Да, би ли су школ ски дру го ви и при ја те љи. По не кад су би ли за јед но и на дво-
бо ји ма – мој де да као све док, Ива њи јев де да као де жур ни ле кар. На шао сам и сли ке 
са ма тур ских са ста на ка ко је сам по кло нио Град ском му зе ју у Зре ња ни ну. При ја тељ ство 
се на ста ви ло кроз ви ше ге не ра ци ја. Ка да је до шло до не мач ке оку па ци је, Ива но ви де да 
и ба ка су по чи ни ли са мо у би ство. У јед ном беч ке реч ком днев ном ли сту на ма ђар ском 
је зи ку (и то га је не кад би ло) 16. ма ја 1941. го ди не об ја вље на су име на умр лих то ком 
про шлог ме се ца. Мој де да је ма сти лом под ву као пет на ест име на и на пи сао је при дну 
но вин ског исеч ка „име но ва ни су са мо у би лач ке жр тве не мач ког про го на“. Ме ђу тим 
име ни ма су и Ива но ви де да и ба ка. У мо јој књи зи Пут у ју че, на 227. стра ни ци на ла зи 
се сли ка овог исеч ка из но ви на. Ина че, ка да се Иван вра тио из Ау шви ца, мој отац је 
сре ђи вао да до би је жи вот но оси гу ра ње за ње го вог оца ко ји је из гу био жи вот у бе о-
град ском ло го ру смр ти.

И Иван и ја смо има ли за и ста ак ти ван жи вот, рет ко смо се сре та ли, али смо не ка ко 
би ли све сни да смо бли ски – иа ко смо се је два по зна ва ли. Од ка да смо обо ји ца у пен зији 
че шће се сре ће мо или чу је мо те ле фо ном, па је прет по ста вље но при ја тељ ство по ста ло 
ствар но. Иван је де сет го ди на ста ри ји од ме не. Не ка да сам имао број не при ја те ље или 
до бре по зна ни ке ко ји су би ли де сет го ди на ста ри ји од ме не. Да нас је остао са мо Ива њи.

Р. Г. П.: У књи зи До го ди ло се у Еч ки пи са ли сте о Пр вом свет ком ра ту и из ве сном 
ба ро ну Штра лен дор фу ко ји је пи сао Ва шем де ди о „бра ву ро зном ноћ ном пли ва њу јед ног 
ма ђар ског офи ци ра у Пољ ској“. И Ви сте би ли ак ти ван члан беч ке реч ког пли вач ког и 
ва тер по ло клу ба Про ле тер. По кат кад сте пли ва ли све до Ти те ла. 

Т. В.: Да, пли ва ње је би ло не што ва жно у мом жи во ту. Играо сам и ва тер по ло. Све 
се ве зи ва ло пре све га за Бе геј и за ку па ли ште Бран ко ван. Ту су се то ком вре ме на фор-
ми ра ла при ја тељ ства ко ја су над жи ве ла и ра то ве. До ста сам пу то вао са Про ле те ром. 
Јед ном сам и на зе бао. Игра ли смо у Охрид ском је зе ру. Ако се до бро се ћам, про тив ник 
се звао Охрид ски бра но ви. По бе ди ли смо, али на кон јед не спор не су диј ске од лу ке. 
Пу бли ка је сма тра ла да ни смо по бе ди ли. Гур ну ли су су ди је у је зе ро. Пре ти ли су нам. 
Ми смо оста ли у је зе ру. Су ди ја ма је би ло те же, јер су мо ра ли да пли ва ју у оде лу. Би ло 
је чла но ва раз го ро па ђе не пу бли ке ко ји су ви ка ли и пре ти ли да ће и они ско чи ти у 
је зе ро да би нас ту кли – али ни су ско чи ли (а ве ро ват но су би ли сла би ји пли ва чи, па 
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нас не би ни сти гли). Оста ли смо у хлад ној во ди, че ка ли смо ми ли ци ју, и то је тра ја ло 
два-три са та. Ка да је сти гла ми ли ци ја, мо гли смо да иза ђе мо, па смо се обу кли и се ли 
у ау то бус. С ки ја ви цом. Ина че, као пли вач Про ле те ра, имао сам ам би ци је, хтео сам да 
стиг нем на циљ пре дру гих, али ни ка да ни са њао ни сам да бих мо гао да стиг нем пре 
Чи пе та. Би ло је ме ђу на ма и ствар но до брих пли ва ча.

Р. Г. П.: Сту ди ра ли сте у Аме ри ци кра јем ше зде се тих, две го ди не. Бо ра ви ли сте не
ко ли ко не де ља у Швед ској и Фин ској. А за што и ка ко сте се од лу чи ли да по том ко ли ма 
кре не те из род ног Беч ке ре ка пре ко Бу гар ске и Тур ске у Иран? 

Т. В.: Кре нуо сам уз од го ва ра ју ћа оба ве шта ва ња. На ко ла сам на ле пио тра ку на ко-
јој је пи са ло: ЗРЕ ЊА НИН –ТЕ ХЕ РАН via СТА ЈИ ЋЕ ВО. Пр во ме сто кроз ко је сам про шао на 
пу ту из Зре ња ни на (Беч ке ре ка) ка Бе о гра ду – и по сле ка Те хе ра ну – би ло је Ста ји ће во 
(бли зу Еч ке). До пу та је до шло јер је при ја тељ мог оца Ла сло Ба ла по стао ју го сло вен ски 
ам ба са дор у Те хе ра ну. Био сам код ње га у по се ти око три не де ље. Ни је би ло ла ко сти-
ћи. Али вре де ло је. На у чио сам и не ко ли ко ре чи пер сиј ског (од но сно „фар си ја“). Ви део 
сам, на при мер, да као и Ср би, Иран ци има ју по себ ну реч за „де сет“ ка да го во ре о це ни. 
Срп ски се ка же „бан ка“, на фар си је зи ку „то ман“. Ко ли ко знам, у ма ђар ском, ен гле ском, 
фран цу ском и не мач ком не по сто ји та ква реч. Имао сам ути сак да сти чем сим па ти је 
Пер си ја на ца ка да из го во рим (ве ро ват но не са вр ше но) не ку реч на фар си је зи ку. Се ћам 
се са мо јед ног ме шта ни на ко ме се си гур но ни сам до пао. Во дио је до ма ћин ство у ре-
зи ден ци ји ам ба са до ра, и – пре ма чи ка Ла ци ки – ве ро ват но је имао по ло жај и у иран ској 
тај ној слу жби. Чуо сам да је знао и срп ски, али је то крио. Ви де ло се да на пе то че ка 
пр ву за јед нич ку ве че ру на кон што сам сти гао. Мо жда му се ни је чи ни ло ло гич ним да 
код ју го сло вен ског ам ба са до ра у Те хе ра ну до ђе не ко због беч ке реч ког при ја тељ ства. 
Би ло му је ве ро ват ни је да сам не ки агент и да ће нај зад са зна ти шта Ти то за пра во сме ра. 
За вре ме ве че ре нас је по слу жио, али се ни је од ми цао на кон што је све по ста вио на 
сто. Че као је, али се те шко раз о ча рао. Јер смо го во ри ли ма ђар ски.

Р. Г. П.: Јед ном, у Аме ри ци, у дру же њу, пи та ли су Вас шта ми сли те о шко ли за пи сце 
и о кре а тив ном пи са њу. Да ли би сте и са да од го во ри ли не га тив но? 

Т. В.: Са чу вао сам сум ње. Аме ри ка у ко јој сам се на шао кра јем ше зде се тих го ди на 
ме је мно го че му на у чи ла. Не ке ства ри су та мо по че ле не што ра ни је не го у Евро пи, по-
сте пе но су се раз ви ја ле, па их ве ћи на љу ди та мо ни је ни при ме ти ла. Ја сам те ства ри 
пр ви пут угле дао у већ раз ви је ној фа зи, па је све би ло ви ше уоч љи во. Ре ци мо ве ро-
ва ње да се све мо же струк ту ри са ти, да је све мер љи во и пре но си во. На кон што сам 
до шао у Аме ри ку, и пре не го што је по че ла школ ска го ди на на Хар вар ду, био сам око 
ме сец да на – за јед но с оста лим ино стра ним сту ден ти ма – уче сник обра зо ва ња чи ји 
је циљ био да се при ла го ди мо Аме ри ци. По не што је би ло за и ста ко ри сно, али је би ло 
збу њу ју ће да се прет по ста ви ло да се све мо же ста ви ти у пе да го шке окви ре. Има ли 
смо и не ко ли ко ча со ва чи ји је пред мет би ла тех ни ка удва ра ња. Основ ни циљ овог 
кур са био је да сту ден те са ра зних кон ти не на та и из ра зних кул ту ра од вра ти од по те-
за ко ји би се у Аме ри ци пер ци пи ра ли као не ко рект ни. Оба ве ште ни смо, на при мер, 
да пип ка ње ни је аде ква тан по чет ни при ступ јед ној не по зна тој де вој ци. Но, ко ли ко сам 
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ви део, то ни је би ло не ко от кри ће ни Афри кан ци ма, ни Азиј ци ма, па ни сту ден ти ма из 
Ис точ не Евро пе. Ви део сам и то да сту ден ти ко ји не ко ри сте стан дар ди ма по твр ђе не 
удва рач ке тех ни ке (ни ти су агре сив ни), мо гу за пра во да бу ду и ефи ка сни ји.

И да се вра тим на по ста вље но пи та ње, тре ба на рав но ана ли зи ра ти и пре да ва ти књи-
жев ност, али ми слим да су шти ну лич ног кре а тив ног из ра жа ва ња тре ба пре пу сти ти 
по је дин ци ма. За ни ма ло ме је, па сам био оти шао на не ко ли ко ча со ва cre a ti ve wri ting-а. 
Не ка ко ми се све чи ни ло пре ви ше јед но сми сле ним. Ви део сам да на сто је да тра си рају 
је дан пут ка ства ра ла штву. Али се до ори ги нал них ми сли и ра до ва до ла зи раз ли чи тим 
пу те ви ма. Мо де ли и пу то ка зи мо гу и да сме та ју. Хе мин гвеј не би по стао Хе мин гвеј да 
је сле дио Хај не ов обра зац кре а тив но сти. Оно што по ве зу је Хај неа, Хе мин гве ја, Ан дри-
ћа, Бе ке та, Пе те фи ја, или ре ци мо Ка ми ја, те шко се мо же из ра зи ти у јед ном ре цеп ту 
ко ји би се обе ло да нио кроз на ста ву. Ви део сам ина че да се пре да ва ла и по слов на 
пре пи ска. У том до ме ну ве ро ват но и вре ди упо зна ти (па сле ди ти) ко ри сне обра сце. 
Књи жев ност би тре ба ло пре пу сти ти књи жев ни ци ма. 

То ком по след њих го ди на на сто јао сам да пи шем не ко ли ко тек сто ва о то ме ка ко 
ве ро ва ње у мер љи вост и у ма три це од вра ћа па жњу од са мих ми сли у на уч ним ра до-
ви ма. Ов де бих по ме нуо да све че шће до би јам по ру ке од бив ших сту де на та, ко ји ми 
по но сно са оп шта ва ју да су об ја ви ли чла нак ре ци мо у ча со пи су ка те го ри је М-21. При 
то ме не по ми њу о че му су пи са ли.

Р. Г. П.: У књи зи Мит и мо да (1978) на во ди те при ме ре из адво кат ске кан це ла ри је. 
Ме ђу тим, за ни мљи ви је су при че о Ва шим дру же њи ма у Аме ри ци до анег дот ских си ту
а ци ја ка да сте тек при по врат ку ку ћи схва ти ли да сте би ли на по гре шној жур ци, те 
ка ко сте се про ве ли на се ан си При зи ва ње ду хо ва, па о Еми лу Зо ли, ко га сте во ле ли да 
чи та те у де тињ ству.

Т. В.: Не мам до вољ но ослон ца за ком па ра тив ну ана ли зу жур ки, али уну тар мог 
ис ку ства (и се ћа ња), жур ке у Аме ри ци су би ле нај број ни је и нај не пре дви дљи ви је. Био 
сам на Хар вар ду из ме ђу 1967. и 1969. го ди не. То су би ле го ди не про те ста. Про те сто ва ло 
се про тив ра зних ства ри. Ре ци мо ра та у Ви јет на му. Мно ги мла ди ћи су од би ли да оду у 
рат. (Не ки су због то га и по бе гли у Ка на ду или Ју жну Аме ри ку). Би ло је и по ку ша ја да 
се за ме не по ли ти ча ри. До шло је на при мер до охра бри ва ња да се ка же „не“, те да се 
од би је при кљу че ње ра ту. Али то охра бри ва ње ни је до шло од опо зи ци о них пар ти ја. 
Пар ти је су то про пу сти ле, па су их за ме ни ле де вој ке. Мно ге су но си ле ма ји це на ко ји ма 
је пи са ло: МОМ ЦИ МА КО ЈИ КА ЖУ „НЕ“ ДЕ ВОЈ КЕ КА ЖУ „ДА“. 

Ја сам био ме та ати пич но број них по зи ва на жур ке, јер сам био из Ис точ не Евро пе. 
Ис па ло је да сам на Прав ном фа кул те ту на Хар вар ду био пр ви Ис точ но е вро пе јац по сле 
Дру гог свет ског ра та. (То ме је до при не ла чи ње ни ца да сам био из Ју го сла ви је. Мо је 
ко ле ге, ре ци мо, из Ма ђар ске или Пољ ске та да ни су има ли шан се.) Ви део сам да пре ма 
ме ни кре ће ин те ре со ва ње да ле ко из над за слу же ног. Оно што је усме ри ло па жњу није 
би ла не ка сим па ти ја пре ма ко му ни стич ким зе мља ма, већ сим па ти ја пре ма нео бич ним 
и ати пич ним. 

Ина че, мо је го ди не на Хар вар ду су би ле за и ста ин тен зив не. Ишао сам на ви ше жур-
ки не го ика да, ни сам из о ста јао са пре да ва ња (она су би ла оба ве зна и на том пла ну 
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ни сам осе ћао ди си дент ске на го не), при пре мао сам се за ча со ве јер је та ко тре ба ло, 
мно го сам чи тао, на сто јао сам и да пи шем не што, по ку шао сам и да упо знам град у ко јем 
жи вим, од ла зио сам на ко шар ка шке утак ми це (јер сам на ви јао за Бо стон сел тикс). 
Са да, ка да по ку шам да ства ри са бе рем, по ста вља ми се и пи та ње да ли су та да да ни 
тра ја ли ви ше ча со ва не го да нас. 

По зи ви за жур ке су до брим де лом би ли мо ти ви са ни ти ме да до ла зим из нео бич не 
зе мље. По сле упо зна ва ња до би јао сам и не ка (не баш оба ве ште на) пи та ња о Ју го сла-
ви ји и ко му ни зму, али су се те кон вер за ци је о ати пич ном све ту из ко јег до ла зим бр зо 
за вр ши ле. Жур ке су има ле свој свет. Оне на ко је сам био по зи ван ни су се мно го раз-
ли ко ва ле од оних на ко је ни сам био по зи ван. Та ко се де си ло да сам јед ном оти шао на 
по гре шну адре су. Игром слу ча ја и та мо је баш би ла жур ка. Би ла је и гу жва, не ма ње од 
пе де се так љу ди, не ки су до ла зи ли, не ки од ла зи ли. Хо дао сам по ста ну, че као сам да 
срет нем Ди ка ко ји ме је по звао, али га ни сам срео. Су тра дан смо се сре ли на фа кул-
те ту, пи тао ме је за што ни сам до шао. Ис па ло је да сам био на не кој дру гој жур ци, не 
на оној на ко ју сам био по зван. 

Би ло је ра зних ства ри на жур ка ма. До ста се пу ши ла и ма ри ху а на. И ме ни су че сто 
ну ди ли, ја сам од би јао, али сам јед ном осе тио да бих за и ста увре дио осо бу ко ја ми је 
ну ди ла, па сам за па лио ци га ре ту са ма ри ху а ном. Ни је би ло ефе ка та. Ве ро ват но за то 
што сам био и остао не пу шач, не до ста ја ла ми је тех ни ка. На јед ној жур ци је до шло и 
до при зи ва ња ду хо ва. За ме не је то би ло пре све га за фр ка ва ње, али сам на јед ној тач-
ки био уз др ман. Да би ства ри би ле што ми стич ни је, до го во ре но је да ду ху по ста вим 
пи та ње на ма ђар ском. Па сам (на ма ђар ском) пи тао ду ха ко ји му је оми ље ни ма ђар ски 
пи сац. Од го вор је тре ба ло да пру жи јед на ча ша ко ја се кре та ла из ме ђу сло ва по ре ђа-
них на сто лу. На ча ши је стал но др жа ла ка жи прст јед на Тај лан ђан ка, а по вре ме но су 
се при кљу чи ли и дру ги. На кон мог пи та ња ча ша је кре ну ла ка З, па О, па Л, па А. Да кле 
Зо ла. Мо жда је још не ко око сто ла раз у мео ма ђар ски, па је схва тио/схва ти ла да пи там 
за пи сца. Зо ла на рав но ни је ма ђар ски пи сац, али ми је па ло на па мет да тај тај ни по-
зна ва лац ма ђар ског је зи ка (чи ји је ка жи прст мо гао би ти на ча ши) мо жда ни је све до бро 
чуо. Али ми је он да бле сну ло да сам као де те имао по ли цу књи га из над кре ве та, да су 
ту би ле и две Зо ли не књи ге у ма ђар ском пре во ду – и да сам ја та да ми слио да је Зо ла 
ма ђар ски пи сац. То сем ме не (и ду ха) ни ко дру ги ни је мо гао зна ти. Ма ло сам се при-
бли жио они ма ко ји су ве ро ва ли у ду хо ве. Че као сам и не ку по твр ду по лу до ка за ног 
чу да, али је од та да про шло ви ше не го по ла ве ка и по твр да ни је до шла. 

Р. Г. П.: Ва ше пра ви ло ни шта не ба ци ти је – про сто од ла га ње, али из гле да да је и до
бра од лу ка. У спи си ма ни шта ни сте ме ња ли. У ве зи са ча со пи сом Уј Сим по зи он и за бра ни 
бро ја 76, дра го це ни су по да ци о јед ном вре ме ну, о че му све до чи те у књи зи Спи си и љу ди. 
Под се ти те нас на тек сто ве из ве сног Шан до ра Ро же „Сва ко днев ни абор тус“.

Т. В.: На кон ди пло ми ра ња по чео сам да ра дим у по ро дич ној адво кат ској кан це ла-
ри ји – што је би ло при род но. Но убр зо се по ја ви ла озбиљ на ди ле ма. Мо је по зи тив но 
ви ђе ње адво кат ског по зи ва се по твр ди ло, али ме је при вла чи ла и про фе сор ска ка ри-
је ра. По стао сам аси стент на Прав ном фа кул те ту у Но вом Са ду. На од лу ку је до ста 
ути цао Уј Сим по зи он. Око Сим по зи о на се ства ра ла јед на за и ста из у зет на ге не ра ци ја и 
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фор ми рао се от пор пре ма ше ма ма ка ко у по ли ти ци та ко и у ли те ра ту ри. По при ште 
Сим по зи о на је био Но ви Сад – а ту је био и Прав ни фа кул тет. Мно ги ау то ри из Ма ђар-
ске су у Сим по зи о ну об ја вљи ва ли де ла ко ја цен зу ра у Ма ђар ској не би до пу сти ла. И 
он да је 1971. го ди не до шла 21. сед ни ца Пред сед ни штва СКЈ, за бра не су би ле сву да, па 
и за бра на два бро ја Сим по зи о на. У бро ју 76 ме та је би ла ху мо ре ска сту ден та Шан до ра 
Ро же. Ја сам бра нио лист од за бра не. Мно го сам се тру дио, ни сам био по чет ник (та да 
сам већ имао и хар вард ски док то рат), али шан се ни сам имао. Пре ма ту жи о цу та хумо-
ре ска „зло на мер но и тен ден ци о зно при ка зу је дру штве но-по ли тич ке и дру штве но-еко-
ном ске при ли ке у на шој зе мљи“. На ве де но је и то да Шан дор Ро жа ома ло ва жа ва наш 
обра зов ни си стем, те да иза зи ва уз не ми ра ва ње гра ђа на. На вас пит но-обра зов ни си стем 
се Ро жа освр нуо кроз сле де ћи ди ја лог: 

– За не ко ли ко да на гур ну ти ди пло му у ру ке, скром на све ча ност, на кра ју су те осло-
бо ди ли, сла ни шта пи ћи, ма ло ко ња ка, у та јан стве ном омо ту ДИ ПЛО МА СА ЗЛАТ НИМ 
СЛО ВИ МА ПРИ ВЕ ЗА НА ЗЛАТ НОМ ВРП ЦОМ – и знаш шта мо жеш с њом?

– Не мој то да из го во риш!
– Мо жеш да обри шеш ду пе с њом. 

Пре ма јед ном до дат ном ар гу мен ту ту жи о ца, ху мо ре ска вре ђа част и углед на ших 
на ро да па и пред сед ни ка Ре пу бли ке. То је чи ње но кроз сле де ћи ди ја лог: 

– Шта би ти ра дио да си пред сед ник Ре пу бли ке? – пи та Ла ци. 
– Дао бих от каз – од го во ри Гру. 

Број 76 је био за бра њен (као и број 77 због тек ста Ми ро сла ва Ман ди ћа ко ји је пре-
ве ла Ка та лин Ла дик). Ро жа је осу ђен на три го ди не за тво ра, али ни је по зван на из др-
жа ва ње ка зне. Не ко вре ме је че као, па је оти шао (или по бе гао) у Не мач ку. Ми ро слав 
Ман дић је до био го ди ну да на за тво ра. Ото Тол наи је као од го вор ни уред ник осу ђен 
на услов ну ка зну за тво ра. Пет бро је ва ра ни је сам још ја био од го вор ни уред ник. Уред-
нич ка по ли ти ка се ни је ме ња ла. Свет око нас је сте.

Р. Г. П.: Ка ко пам ти те мрач на вре ме на ка да је Ми ро слав Ман дић „пе ша чио за по е
зи ју“, или Ру жу лу та ња, те ства ра ли Ото Тол наи, Ла сло Ве гел, Ју ди та Шал го, Са ва Ба бић, 
Же ли мир Жил ник, вре ме на „ин те ли ген ци је као јед ног од жа ри шта на ци о на ли зма“? 
Ка кве су то би ле „кућ не пре ме та чи не“? 

Т. В.: Вре ме на су се ме ња ла. Ме ња ла су се и у до ба Ти то ве вла да ви не. Ов де бих до дао 
да је Сим по зи он (је дан од раз ло га због ко јих сам до шао из Беч ке ре ка у Но ви Сад) био 
на јед ном од спра то ва у згра ди Три би не мла дих. На јед ном дру гом спра ту су би ла По ља. 
Бун тов ни при ступ Сим по зи о на је био при су тан и у По љи ма. Део на шег све та су би ли 
и фил мо ви Же ли ми ра Жил ни ка. Го ди не 1971. су за бра ње ни ње го ви крат ко ме тра жни 
фил мо ви Же не до ла зе. Ју ди та Шал го је сме ње на с по ло жа ја на Три би ни из по ли тич ких 
раз ло га. Ве гел је по стао ор га ни за ци о ни уред ник. 

Не ко вре ме Ман дић ни је мо гао да пе ша чи за по е зи ју. Јер је до спео у за твор због 
тек ста „Пе сма о фил му“ ко ји је об ја вио у Сим по зи о ну. До дао бих да се то ком де ве де-
се тих го ди на, ка да сам мо рао да на пу стим Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду и по чео да 
пре да јем па ра лел но у Пе шти и Аме ри ци, Ми ро слав усе лио у наш стан на Ке ју. Ов де је 
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до жи вео и НА ТО бом бар до ва ње. Наш стан је бли зу Пе тро ва ра дин ског мо ста, гле да на 
Ду нав, бом бар до ва ње је оста ви ло тра га. Раз би је ни су про зо ри, по не где су се на зидо-
ви ма по ја ви ле пу ко ти не (не ди рект но од бом би, већ од огром ног ва зду шног при ти ска). 
Ми ро слав је пре жи вео шок. Ја сам та да пре да вао у Атлан ти, али сам дан на кон бом-
бар до ва ња ви део по ру ше ни Пе тро ва ра дин ски мост на на слов ној стра ни Њу јорк тај мса. 
Ви де ли су се и про зо ри на шег ста на. Је ди но је Ми ро слав не до ста јао на сли ци.

Не ко ли ко го ди на на кон бом бар до ва ња мо ја су пру га и ја смо до шли из Пе ште у свој 
но во сад ски стан с јед ним при ја те љем из Аме ри ке. Био је про фе сор на Уни вер зи те ту 
Емо ри где сам и ја пре да вао. Не ко вре ме је био и де кан, па про рек тор, па је доц ни је 
по стао рек тор Уни вер зи те та у Син га пу ру. Звао се Ха у ард Хан тер, до ла зио је че сто као 
го сту ју ћи про фе сор и на Цен трал но-европ ски уни вер зи тет у Пе шти, па смо та ко из 
Пе ште до шли у Но ви Сад. Ми ро слав је још ста но вао код нас. Он и Хан тер су се за ин-
те ре со ва ли је дан за дру гог, не што ма ло су мо гли и ди рект но ко му ни ци ра ти, јер је 
Хан тер знао ру ски, па су го во ри ли ру ско-срп ски. Не што смо мо ја же на и ја пре во ди ли. 
Хан тер је био про тив НА ТО бом бар до ва ња. Ми ро слав је на сто јао да му ода при зна ње, 
па је од лу чио да му из да па сош. Па жљи во је цр тао сло ва. Ви ше се не се ћам да ли ла-
ти ни цом или ћи ри ли цом, али сва ка ко на срп ском. На цр тао је и пе чат. У па со шу је 
на зна че на и Хан те ро ва на ци о нал на при пад ност – и то као: „чо ве чан ство“. Ни сам ви ше 
си гу ран, али ако се до бро се ћам, па сош је из дат у име „Ре пу бли ке Ру же лу та ња“. Миро-
слав да нас жи ви у Бе о гра ду. Хан тер у Атлан ти. Знам да је по но сан на па сош.

Р. Г. П.: У књи зи Тај на миш је си ве бо је пи са ли сте о: са стан ци ма рад нич ког са ве та, 
са стан ци ма фа кул тет ског са ве та, на став нона уч ног ве ћа, ску пу ста на ра, са стан ци ма 
ова квих или она квих од бо ра и ко ми си ја, сед ни ца ма дру штва књи жев ни ка, са стан ци ма 
са мо у прав них ин те ре сних за јед ни ца за ово или за оно – све са ме сјај не при ли ке и зго де. 
Шта је у то ме би ло ло ше? 

Т. В.: „Са мо у пра вља ње“ (са или без зна ко ва на во да) сам увек сма трао за не што што 
за вре ђу је па жњу. За пра во ви ше па жње не го што му је би ло по све ће но. Та иде ја је 
има ла ко ре не и ван Ти то вог ко му ни зма, али је нај ви ше шан си до би ла у Ју го сла ви ји као 
ал тер на ти ва Ста љи но вом ко му ни зму. По сто ја ле су слич не иде је и на За па ду (ре ци мо 
Mit be stim mung у Не мач кој), али је је ди но у Ју го сла ви ји та иде ја по ста ла вла да ју ћа. 
Оста је пи та ње да ли је по ста ла и ствар ност. За и ста је за ни мљи ва те за да се вла сни штво 
сти че ула га њем ра да, а не ула га њем ка пи та ла и да од лу ке у свим сре ди на ма тре ба да 
до но се они ко ји су укљу че ни у те сре ди не. Да кле, за по сле ни у пред у зе ћи ма (или ре-
ци мо на фа кул те ти ма), ста на ри у ку ћи, при пад ни ци ра зних за јед ни ца – тре ба са ми о 
све му да од лу чу ју. Но ту иде ју је тре ба ло пре тво ри ти у прак тич не ме ха ни зме. То је 
био огро ман за да так, ко ји за пра во ни ка да ни је био пер ци пи ран као ствар ни за да так. 
Не ког по ме ра ња је би ло. Ка да се на фа кул тет ским са стан ци ма од лу чи ва ло и о фи нан-
сиј ским пи та њи ма, би ле су при сут не (и гла са ле су) и чи ста чи це. Гла са ли су и пор ти ри. 
Ми слим да су се до не кле и при бли жи ли не ком људ ском по ло жа ју ко ји сва ки чо век 
за слу жу је. Али су не до ста ја ли пра ви пу то ка зи, па су фра зе по ста ле ва жни је од љу ди. 
Ми слим да је у европ ској прав ној исто ри ји је дан од нај ве ћих за да та ка би ло фор му-
ли са ње За ко на о удру же ном ра ду. Тре ба ло је пре тво ри ти у прав не нор ме јед ну за и ста 
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ори ги нал ну иде ју, а да при то ме ни су по сто ја ли узо ри. Тај за да так је јед но став но из-
бег нут. Од го ва ра ју ће прав не нор ме би ле су те шко до ку чи ве, па су на њи хо во ме сто 
гур ну те фра зе.

При ме ра ра ди, тре ба ло је од ре ди ти ка ко се у си сте му са мо у пра вља ња од ре ђу је 
до хо дак. Ево ка кав је од го вор дат у чла ну 45 ЗУР (За ко на о удру же ном ра ду):

Рад ни ци у основ ној ор га ни за ци ји сти чу до хо дак за ви сно од про из вод но сти те ку ћег 
ра да и успе шно сти упра вља ња и при вре ђи ва ња дру штве ним сред стви ма као сво јим 
и дру штве ним ми ну лим ра дом у основ ној ор га ни за ци ји и у дру гим об ли ци ма удру жи ва
ња ра да и сред ста ва, као и од стал ног при ла го ђа ва ња про из вод ње и оба вља ња дру ге 
де лат но сти усло ви ма тр жи шта, по тре ба ма дру штва и од но си ма ко је рад ни ци само
у прав но уре ђу ју и о ко ји ма од лу чу ју у окви ру дру штве нопо ли тич ких за јед ни ца. 

Е са да ми ре ци те, Рад ми ла, ако се по шту је ЗУР, ко ли ко би ди на ра тре ба ло да до би јемо?

Р. Г. П.: С об зи ром на то да сте дав но за пи са ли да „Има не чег за стра шу ју ћег у ла ко
ћи с ко јом се пре ко мо де као ме ди ја ве зу је мо за по ја ве, дик та те, ка ко по сред ством 
мо де при ма мо за по ве сти“, да ли се не што про ме ни ло? 

Т. В.: Есеј о ми ту и мо ди сам на пи сао пре не што ви ше од пе де сет го ди на. Хтео сам 
да сро чим при ме ре ко ји по ка зу ју да идеј на дик та ту ра ни је је ди ни чи ни лац ко ји нас 
одва ја од сло бод ног раз ми шља ња. То чи не и мо да, за но си, про то ко ли, ма три це. Идеј-
на дик та ту ра и мо да се по не кад ме ша ју, по не кад се уоб ли ча ва ју па ра лел но. Фор ми-
ра ју се и слич но сти ко је ни су уоч љи ве на пр ви по глед. Ци ти ра ћу још јед ну ре че ни цу 
из свог есе ја: „У по гле ду основ ног фи ло зоф ског ста ва и исто риј ске уло ге, из ме ђу кла-
сич ног по ли ти ча ра ко ји по се ду је моћ и ма не ке на не ма раз ли ке.“ За при хва та ње мо де 
се, на рав но, ве зу је и удоб ност. Ко мот ни је је ко ра ча ти на ли ни ји не го тра жи ти пу те ве.

У мо јим по след њим књи га ма до ку мен тар не про зе по ку ша вам да при бли жим (и 
се би и чи та о ци ма) не ке дру ге при ме ре за ме не ствар но сти трен до ви ма. Уве ре ња по-
не кад има ју убе дљи ве ко ре не. Али ни је увек при хва тљи во оно што из ра сте из тих 
ко ре на. При ме ре то га ви дим, ре ци мо, у спи си ма из пр вих го ди на на кон Дру гог свет ског 
ра та. На те ре ну је ан ти фа ши зам, и то су на рав но здра ви ко ре ни, ни ко ра зу ман не мо же 
би ти про тив ан ти фа ши зма. Али се и то пре тва ра у не ку вр сту мо де, из ра ста ју обра сци 
ко је ве тар за ма ха от це пљу је од ко ре на. Те до ла зи мо до то га да се при пад ност пра вој 
стра ни до ка зу је ти ме да се на ђе ви ше фа ши ста (уме сто да се на ђе ви ше исти не). За мах 
мо же да од гур не ствар ност у свет Бе ке та и Јо не ска. У јед ном пред ме ту ви дим да је 
Бран ко Ђу рић оп ту жен да је у свом дво ри шту др жао „две кр ма че фа ши стич ког по ре-
кла“. То се де ша ва у до ба ка да је имо ви на ло кал них Не ма ца про гла ше на не при ја тељ ском 
имо ви ном (сем имо ви не оних Не ма ца ко ји су се ору жа но бо ри ли на стра ни пар ти за на). 
Да кле, кон фи ско ва на је имо ви на не са мо оних Не ма ца ко ји су би ли са рад ни ци оку па-
то ра, не го и оних ко ји ни шта ло ше ни су чи ни ли за вре ме не мач ке оку па ци је – али ни су 
би ли ни хе ро ји. Мно ги ба нат ски Нем ци пре да ли су имо вин ске пред ме та ком ши ја ма 
Ср би ма или Ма ђа ри ма да би из бе гли кон фи ска ци ју. Пре ма ту жи о цу, Бран ко Ђу рић је 
пре у зео кр ма че не ког не мач ког ком ши је (да би се из бе гла њи хо ва кон фи ска ци ја). Но 
на та ла си ма та да по мод не ре то ри ке, у ту жби се по ми њу „кр ма че фа ши стич ког по ре-
кла“. Над моћ трен да над ствар но шћу ви дим у мно гим пред ме ти ма (с тим да је слич ност 
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са Бе ке том и Јо не ском ве ћа у го ди на ма ка да је за мах по себ но сна жан). Ан тал Пе ли је 
1946. го ди не оп ту жен (па и осу ђен) из раз ло га што је ја чао рат ни по тен ци јал Хи тле ро-
ве ар ми је. То је на рав но озбиљ на оп ту жба, али се по ста вља пи та ње ни је ли мо гу ће да 
се и при пер ци пи ра њу рат них зло чи на до го ди не што слич но оно ме што сам по ку шао 
да опи шем пре пе де сет го ди на – тј. да се из гу би раз ли ка из ме ђу ма не ке на и по ли ти ча ра 
ко ји по се ду је моћ. Ан тал је у Мо кри ну у ста ну се стре јед ног свог при ја те ља др жао млин 
за па при ку. Про да вао је сви ма, али је за вре ме не мач ке оку па ци је тре ба ло да про даје 
пре све га не мач ким на ру чи о ци ма. И ту је ту жи лац ви део но ву шан су да за ја ши ан тифа-
ши зам. Кон ста то вао је да па при ка са др жи ви та мин, те је Ан тал (пу тем про да је мле вене 
па при ке у Мо кри ну) ја чао рат ни по тен ци јал Хи тле ро ве ар ми је.

Да на ве дем и је дан при мер ко ји ни сам на шао у спи си ма, већ у штам пи и у пи сми ма 
ко је сам по след њих го ди на до би јао од бив ших ко ле га из Аме ри ке. Из ко ре ња са врше-
но оправ да ног про ти вље ња ра си зму из ви то пе ри ли су се обра сци, те су из ви ше би бли-
о те ка из ба че не књи ге Мар ка Тве на (по себ но Хаклбе ри Фин и Том Со јер) – јер се на шло 
да у њи ма има ре че ни ца и епи зо да ко је ни су у скла ду са стан дар ди ма ан ти ра си стич ке 
по ли тич ке ко рект но сти.

Сле ди ти је лак ше не го раз ми шља ти – за мно ге је и уно сни је.

Р. Г. П.: И Каф ка је био прав ник и књи жев ник и за ње га је то био „је дан стра шни дво
стру ки жи вот“. Да ли то мо же мо при ме ти и на Вас?

Т. В.: Ако бих из Ва ше ка рак те ри за ци је Каф ке из ва дио три сло ва по сло бод ном 
из бо ру, уме сто „прав ник и књи жев ник“ ис па ло би „пра ви књи жев ник“. Каф ка је по стао 
и по јам. Из раз „каф ки јан ски“ се мно го ко ри сти. Ко ри сте га по не кад и они ко ји ни су 
чи та ли Каф ку. 

Ка да је о ме ни реч, не бих се усу дио да из ва дим три сло ва. Књи жев ност ми је увек 
би ла ва жна, али сам то ком нај ве ћег де ла свог жи во та ипак био пре све га прав ник. То ком 
по след њих го ди на ви ше не пре да јем на прав ним фа кул те ти ма, не при хва там ви ше 
уло гу ар би тра у спољ но тр го вин ским спо ро вим, вр ло рет ко пи шем прав не члан ке (при 
че му по пра ви лу не би рам но ве те ме, већ са мо не што до да јем че га се ра ни је ни сам 
се тио). Од лу чио сам да на кон се дам из да ња пре ста јем да ра дим на уџ бе ни ку о ме ђу-
на род ној тр го вин ској ар би тра жи ко ји сам био пи сао на ен гле ском са два ко а у то ра. 
(Ка да је реч о прав ним уџ бе ни ци ма, но во из да ње зна чи око 30% но вог тек ста, јер тре ба 
угра ди ти но во сти из за ко но дав ства, суд ске прак се и те о ри је.) Уџ бе ник је ко ри штен на 
свих пет кон ти не на та, до но сио је и ма те ри јал не и не ма те ри јал не хо но ра ре – али не где 
тре ба ста ти. 

Са да ми је књи жев ност на пр вом ме сту, али ми и да ље по ма же пра во – нај ви ше 
адво кат ска ар хи ва. По не што што пра ви књи жев ник тре ба да из ми сли, ја тре ба са мо 
да угле дам у спи си ма.

Р. Г. П.: Све Ва ше књи ге с ма ђар ског пре вео је Виц ко Ар пад, и то че сто по ми ње те на 
књи жев ним ве че ри ма. 

Т. В.: Да, Ар пад је за и ста сја јан пре во ди лац. Он је пре вео све мо је књи ге ко је су об ја-
вље не на срп ском, с тим да су књи гу Мит и мо да пре ве ли за јед но Ар пад и Ју ди та Шал го. 
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Мо ја уло га при пре во ду је не што ак тив ни ја од обич не уло ге ау то ра. Пре пре во да 
ма ло и до ра ђу јем ру ко пис. Пр вен стве ни раз лог је тај што у књи га ма до ку мен тар не 
про зе до ста ко ри стим сли ке до ку ме на та. У свим мо јим књи га ма до ку мен ти су на ви ше 
је зи ка (јер се са ра зним стран ка ма до пи си ва ло на ра зним је зи ци ма, а ме ња ли су се и 
слу жбе ни је зи ци). У ма ђар ским тек сто ви ма ко ри стим ви ше до ку ме на та на ма ђар ском, 
у срп ске тек сто ве на сто јим да укљу чим ви ше до ку ме на та на срп ском. Об ја вио сам и 
јед ну књи гу до ку мен тар не про зе на не мач ком, ов де сам укљу чио ви ше до ку ме на та 
на не мач ком. У ен гле ској збир ци сам тра жио не ку рав но те жу из ме ђу илу стра ци ја на 
срп ском, ма ђар ском и не мач ком (ен гле ских до ку ме на та не ма у спи си ма). При ме ња њу 
до ку ме на та о ко ји ма пи шем при род но се ме ња и текст. Нај ве ћи део тек сто ва на срп ском 
је јед но став но Виц ков пре вод. Но при пре ма ју ћи ру ко пис за срп ски пре вод, не ке ма ње 
де ло ве пи шем на срп ском – па је ту Ар пад ви ше лек тор не го пре во ди лац. По не кад и 
рас пра вља мо о не ким ре че ни ца ма, де ша ва се да пред ло жим не ко ре ше ње за ко је сма-
трам да је бо ље – а он то или при хва ти, или на ђе не ко тре ће још бо ље ре ше ње. Са рад-
ња при пре во ду је за пра во оја ча ла на ше при ја тељ ство.

Р. Г. П.: Би ли сте иза бра ни у Беч ке ре ку за опо зи ци о ног по сла ни ка у пар ла мен ту за 
вре ме вла де Ми ло ше ви ћа... Под се ти те нас на Ва ше раз го во ре са Ми ла ном Па ни ћем и 
јед ним ге не ра лом Ми ло ше ви ћа. И о раз ме ни за ро бље ни ка: Ср ба –Хр ва та, по Тре ћем же
нев ском спо ра зу му. 

Т. В.: У мо јој би о гра фи ји за и ста сто ји да сам био и ми ни стар. То ни је не и сти на, али 
те шко мо гу да пре по знам се бе из сли ке ко ју об ли ку је тај по да так. Вла да је нор мал но 
та ква ка кву же ли пар ла мен тар на ве ћи на – и вла да има и власт. Па ни ће ва вла да ни је 
би ла вла да по же љи та да шње пар ла мен тар не ве ћи не. То је би ла јед на екс перт ска вла да 
иза ко је је нај ве ро ват ни је ста ја ла не ка на год ба Ми ло ше ви ћа и за пад них си ла. Власт у 
ства ри ни смо има ли. То смо зна ли од по чет ка, али је по сто ја ла на да да ће мо по ста ти 
ствар на вла да ако бу де пре вре ме них из бо ра и ако Па нић по бе ди Ми ло ше ви ћа. Па нић 
је ве ро вао и у јед но и у дру го. То ми је по ме нуо већ то ком на шег пр вог раз го во ра. Ја 
сам по чео на срп ском, али смо пре шли на ен гле ски, јер је ње му та ко би ло ко мот ни је. 
Ина че, у вре ме ка да је по кре ну то пи та ње за ро бље ни ка, по чео сам да до би јам и не ка 
пре те ћа пи сма. Раз го ва рао сам с не ким из без бед но сне слу жбе и он ми је пру жио сву 
за шти ту ко ју је на ша власт до зво ли ла. По ну дио ми је јед но оруж је и је дан са вет. Имао 
сам та да јед но и по соб ни слу жбе ни стан у Бе о гра ду, али сам та мо но ћио са мо ако би 
не ки са ста нак тра јао до ка сно уве че. Ина че сам од ла зио ку ћи у Но ви Сад. Без бед но сни 
офи цир ми је са ве то вао да ако идем у стан у Бе о гра ду, тре ба да иза ђем из лиф та спрат 
ви ше. Па та ко, си ла зе ћи, мо ћи ћу да ви дим да ли ме не ки атен та тор че ка пред вра ти-
ма. То је био са вет. Оруж је је био је дан спреј. Са вет сам ко ри стио, али сре ћом ни ка да 
ни сам ви део на па сни ка пред вра ти ма. Спреј сам са чу вао, са мо ви ше не знам где сам 
га скло нио. 

Био сам ми ни стар прав де у Вла ди Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је од ју ла 1992. го-
ди не (та да је Ју го сла ви ја већ би ла ре ду ко ва на на Ср би ју и Цр ну Го ру). Па нић је јед ном 
до био јед ну пре по ру ку (или зах тев) од за пад них зе ма ља да до ђе до раз ме не за ро бље-
ни ка из ме ђу СРЈ и Хр ват ске. Ни је би ло по треб но да се убе ђу је. Ре као је of co ur se, то је 
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у ре ду и ис прав но. Та ко је и ми слио. Пре го во ри су во ђе ни у Же не ви. Но по сто јао је и 
је дан про блем. Пре го во ре је тре ба ло да во ди Вла да СРЈ – јер је СРЈ би ла ме ђу на род ни 
су бје кат. Али су за ро бље ни ци би ли ван до ма ша ја ју го сло вен ске вла де. Др жа ле су их 
вла сти Ср би је, тј. Ми ло ше вић. Због то га је од кључ не ва жно сти био раз го вор ко ји је 
Па нић во дио с јед ним од Ми ло ше ви ће вих ге не ра ла. (Био сам и ја при су тан.) Ге не рал 
је пр во ре као да то не до ла зи у об зир. Основ ни ар гу ме нат му је био да су за ро бље ни 
Ср би сви хе ро ји, по ште ни, вред ни љу ди. А Хр ва ти ко ји су за ро бље ни у Ср би ји су ни тко-
ви, кри ми нал ци, про па ли це. Пре ма то ме не ма осно ве за раз ме ну. Од го вор Па ни ћа ме 
је за па њио. Сле дио је ло ги ку ко ју сам по не где срео у све ту спољ не тр го ви не, али ми 
ни кад не би па ло на па мет да се те ма три це раз ми шља ња (и убе ђи ва ња) мо гу ко ри сти-
ти и у ми ров ним пре го во ри ма. Ре као је: „Али је то од ли чан би знис! Они на ма да ју од-
лич не љу де, ми њи ма да је мо шкарт!“ 

По том је ипак до шло до за ме не за ро бље ни ка. Ни сам знао (и ве ро ват но не ћу ника-
да ни са зна ти), да ли су ге не ра ла убе ди ли Па ни ће ви би знис ар гу мен ти, или је би ло и 
не ких при ти са ка, па је Ми ло ше вић од лу чио да по пу сти. До шли смо до пи са ња уго во-
ра и ту сам нај зад осе тио да сам на ствар ном те ре ну.

Р. Г. П.: При кра ју књи ге До го ди ло се у Еч ки, пи та те се „шта би би ло ако би усле дио 
још је дан за о крет и по но во пре вла дао ко му ни зам. Да ли би ге не рал ни ди рек то ри мул ти
на ци о нал них и на ци о нал них ком па ни ја има ли шан се да по ста ну пар тиј ски се кре та ри?“ 
Да ли би се то, хи по те тич ки, мо гло до го ди ти? 

Т. В.: Ових да на чи там Ђи ла сов днев ник с по чет ка де ве де се тих го ди на. До ста пи ше 
и о Ми ло ше ви ћу. Пи ше искре но, али има раз ли чи те опа ске. Ве ро ват но су се то ком тих 
бур них го ди на ме ња ли мно ги угло ви гле да ња (па и Ђи ла со ви угло ви гле да ња). Мо жда 
се ме њао и Ми ло ше вић. Ђи лас се ко ле ба ре ци мо око то га да ли је Ми ло ше вић био 
твр ди на ци о на ли ста, или је ко ри стио на ци о на ли зам да би до шао до вла сти – и да би 
се одр жао на вла сти. Бли жи је то ме да је пре све га ко ри стио на ци о на ли зам. Не тре ба 
за бо ра ви ти да је Ми ло ше вић не ко вре ме био и лон дон ски бан кар. Био је, на рав но, и 
пар тиј ски се кре тар. Иде је су мно ги ма са мо сред ство. Мо гу ће је и да је Ми ло ше вић 
за и ста ве ро вао у све што је ра дио – што год да је ра дио.

Ми слим да ни је ни ма ло ве ро ват но да ће по но во до ћи ко му ни зам. Али ако би ипак 
до шао, са свим је ве ро ват но да би са да шњи ли де ри на сто ја ли да и да ље бу ду ли де ри. 
Па је са свим за ми сли во да би во ђе мул ти на ци о нал них ком па ни ја по ку ша ли да по ста ну 
пар тиј ски се кре та ри. Мно ги би ве ро ват но и ус пе ли.

Р. Г. П.: За ни мљи во је ис тра жи ва ње ка над ских на уч ни ка да су пре ма Пар кин со но вој 
бо ле сти от пор ни ји они ко ји че сто ме ња ју је зи ке. Ви го во ри те не ко ли ко је зи ка: ма ђар
ски, срп ски, ен гле ски, али и не мач ки, фран цу ски... А ка да и за што сте од лу чи ли да ви ше 
не пре да је те на фа кул те ту? 

Т. В.: Имао сам сре ће са је зи ци ма. У ку ћи смо го во ри ли пре све га ма ђар ски, али 
смо с не ким го сти ма пре ла зи ли на срп ски или не мач ки. Обич но су и ти го сти зна ли 
не што ма ђар ског, па су се је зи ци ме ша ли. На ули ци сам ви ше го во рио срп ски, али су 
и ту би ли при сут ни ма ђар ски и не мач ки. Да кле – на рав но не у са вр ше ном об ли ку – али 
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сам до био три је зи ка џа бе. То је та да би ло ти пич но у Беч ке ре ку. До шло је и не што ати-
пич но. Мој отац је имао јед ну фран цу ску кли јент ки њу. (Не знам да ли је сем ње би ло 
још Фран цу за у Беч ке ре ку.) Уме сто да пла ти адво кат ске тро шко ве, по че ла је да ми 
да је ча со ве фран цу ског. По сле не ког вре ме на адво кат ски тро шко ви су би ли по кри ве ни, 
па јој је отац пла ћао за да ље ча со ве. Др жа ла ми је ча со ве од мо је ше сте до два на е сте 
го ди не. Ка да сам кре нуо у гим на зи ју, све се ви ше го во ри ло да ће ен гле ски је зик по ста-
ти нај ва жни ји – па ме је отац по слао на ча со ве ен гле ског. Та ко сам гим на зи ју за вр шио 
с при стој ним зна њем пет је зи ка. То је за и ста би ла сре ћа. Олак ша ла ми је при сту пе ино-
стра ним шко ла ма, кон фе рен ци ја ма, ча со пи си ма – па и за ни мљи вим љу ди ма. У не ким 
спо ро ви ма сам би ран за ар би тра пре све га због то га што им је тре бао не ко ко по знаје 
је зи ке спи са – а спи си су би ли на ви ше је зи ка. До дао бих да су ства ри по ста ле сло жене 
у по гле ду ре до сле да. Мо гао бих да ка жем да ми је ма ђар ски пр ви је зик, сво је књи жев-
не ра до ве на сто јим да пи шем на ма ђар ском. Али код струч ног је зи ка ства ри ни су та ко 
ја сне. Пи сао сам, исти на, прав не тек сто ве на пет је зи ка – али уз ја ку лек тор ску по моћ 
код фран цу ског и не мач ког, а осе ћао сам не си гур ност и код пи са ња прав них чла на ка 
на ма ђар ском. Сво је прав не сту ди је сам за вр шио на срп ском и ен гле ском, пре да вао 
сам нај ви ше на срп ском и ен гле ском, па се уну тар прав не стру ке осе ћам си гур ни је са 
срп ским или ен гле ским. 

Ина че, ви ше је зич ност у по ро ди ци и да ље тра је. Са су пру гом го во рим ви ше срп ски, 
али не рет ко скре ће мо на ма ђар ски. Ако је с на ма су пру га ста ри јег си на (Пе штан ка), 
го во ри мо са мо ма ђар ски. Ако је на руч ку при сут на и су пру га мла ђег си на (Хо лан ђан ка), 
пре ла зи мо на ен гле ски.

Љу ди обич но по ста ју при стра сни, те на кло ње ни ка стра ни ко ја им ви ше ле жи. И ја 
сам по стао при стра сан у прав цу ви ше је зич но сти, те ра до ску пљам при ме ре ко ји иду 
то ме у при лог. Због то га ни сам са мо про чи тао, већ сам и за пам тио вест из Ка на де да су 
от пор ни ји на Пар кин со но ву бо лест они ко ји че сто ме ња ју је зи ке – као што има ју бо ље 
ми ши ће они ко ји че сто ра де скле ко ве. 

Што се пре да ва ња ти че, то ком по след ње две де це ни је у сво јој про фе сор ској ка-
ри је ри пре да вао сам на ен гле ском. По је ди нач на пре да ва ња сам др жао ту и та мо и на 
дру гим је зи ци ма, али сам био стал но за по слен на уни вер зи те ти ма (Цен трал но-европ-
ски уни вер зи тет у Пе шти и Уни вер зи тет Емо ри у Атлан ти) где је на став ни је зик био 
ен гле ски. Али то не ма ве зе са пре стан ком. Ми слим (на рав но ни ов де ни сам не при стра-
сан) да сам мо гао и да ље да пре да јем. То је и прав но би ло мо гу ће, јер на аме рич ким 
уни вер зи те ти ма не по сто је ста ро сна гра ни ца до ко је се мо же пре да ва ти. Али се не што 
про ме ни ло. Ду го сам во дио ве о ма ин тен зи ван жи вот, али сам го ди ну-дв е пред пен зи ју 
по чео и да при ме ћу јем да ми је жи вот за и ста ин тен зи ван. Пер ци пи ра ње че сто во ди 
до пи та ња и ди ле ма. Ту је за тим и то да ми на го ни на пре до ва ња ни су ис ти сну ли на гон 
по врат ка. Јед на од же ља је би ла по вра так у Беч ке рек. Ми слим да је то сре ди на ко ју 
сам нај ви ше за пам тио. У дво ри шту на ше по ро дич не ку ће у Беч ке ре ку, у Ули ци ца ра 
Ду ша на, ви дим и да нас мно го ви ше де та ља и мно го ви ше тра го ва рас по ло же ња не го 
ре ци мо у дво ри шту ку ће у Атлан ти у ко јој сам око два де сет пу та про во дио лет њи се-
ме стар – или у дво ри шту ку ће у Пе шти у ко јој да нас има мо стан. По вра так ни је јед но-
став на ствар. На ша по ро дич на ку ћа у Беч ке ре ку у Ули ци ца ра Ду ша на ви ше не по сто ји. 
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И ули ца је дру га чи ја. Да кле за по вра так ни је ви ше до вољ но да кре нем из Но вог Са да 
и пре ђем Ти су (или да кре нем из Пе ште, па на ста вим пре ко Но вог Са да) – тре ба да се 
вра тим и кроз вре ме. Кроз спи се је и то по ста ло мо гу ће. Ту се ства ра и шан са за по вра-
так књи жев но сти, ко ја је у мом жи во ту по не кад би ла ствар ност, али че шће са мо не што 
што се од ла же.

Р. Г. П.: За ни мљи ва је при ча о „Фа ши зму за по ку ћи“, о из ве сној Не ми ци, тет ки Је мрич 
али јас Адолф Фихт нер. Ка ква је то би ла сва ђа с ком ши ја ма? И ње но ла жно пот пи си ва ње 
на пи сму. Тет ка је осу ђе на. 

Т. В.: Пре не ко ли ко ме се ци јед на од глав них те ма код нас је био по пис ста нов ни штва. 
Са да већ знам да нас је око по ла ми ли о на ма ње не го пре де сет го ди на. У ме ни се ја вља 
пи та ње – не би ли тре ба ло из вр ши ти и по пис успо ме на? Мо жда је ту пад још ве ћи. Ту 
је и чи ње ни ца да они ко ји су се одво ји ли од јед не др жа ве (оти шли на рад у ино стран-
ство) још мо гу да бу ду по пи са ни као ов да шњи. Али се ви ше не мо же мо при ја ви ти у 
онај про шли свет из ко јег ни смо са чу ва ли успо ме не. Ако би до шло до по пи са успо ме-
на, на мно га пи та ња не би би ло ла ко од го во ри ти. Имао сам не ке те шко ће и код већ 
оба вље ног по пи са. Тре ба ло је ре ци мо да про ве рим ко ли ко има ква драт них ме та ра 
наш стан у Но вом Са ду. 

Од то га је мно го те же пи та ње да ли се се ћам тет ке Је мрич. Пре не го што сам узео 
у ру ке ње на ак та, име ми је би ло по зна то, али ни сам баш тач но знао за ко га се ве зу ју. 
Знам да су то име по не кад по ми ња ли мо ји ро ди те љи и де да. Из спи са сам са знао и 
ви ше. По не где ни је ла ко да одво јим успо ме не од оба ве ште ња из спи са. Ни сам си гу ран, 
на при мер, да ли је по да так да је тет ка Је мрич ста но ва ла у де лу гра да ко ји се зо ве Ма ла 
Аме ри ка део мо јих успо ме на, или сам то са знао из спи са. Тет ка Је мрич је ви де ла јед ну 
шан су у Хи тле ру. Не шан су да се ис тре бе Је вре ји и Ци га ни, ни ти шан су да Не мач ка 
за вла да све том, већ шан су да опан др чи ком ши ју Сир ле мо на с ко јим је би ла у сва ђи. 
Та сва ђа је тра ја ла. Ако бих ко ри стио је дан од да нас нај у ти цај ни јих и нај по мод ни јих 
из ра за, мо гао бих да ка жем да је би ла реч о одр жи вој сва ђи. Ра то ва ло се углав ном 
сплет ка ри ја ма. У је ку бор би, Сир ле мон је за бра нио тет ки Је мрич да до ла зи на пи ће у 
ње го ву ку ћу. Тре ба ло је не што учи ни ти. Ра ни је је ко ри ште но ши ре ње оба ве ште ња 
(или гла си на) о то ме да је Сир ле мон пу то вао (и по сту пао) с јед ном же ном као са су пру-
гом, иа ко још ни су би ли у бра ку. Тре ба ло је не што ја че. Па се тет ка Је мрич се ти ла да 
на пи ше пи смо не мач кој вој ној ко ман ди у Беч ке ре ку (та да је не мач ки зва нич ни на зив 
био „Gros sbetschke rek“, а срп ски зва нич ни на зив „Пе тров град“), да Сир ле мон др жи 
сва шта у сво јој ку ћи, па и ства ри Је вре ји на Ђар фа ша. Тет ка Је мрич је та да има ла осам-
де сет јед ну го ди ну. Пи смо је пот пи са ла као „Адолф Фихт нер“, да би чи та лац осе тио да 
је реч о не чем за и ста ва жном (јер „Адолф Фихт нер“ ни је да ле ко од „Адол фа Хи тле ра“). 

Тет ка Је мрич ни је про у зро ко ва ла не ку озбиљ ни ју ште ту, ни ти се њој не што озбиљ-
ни је де си ло. Из ву кла се, но чи ни се да се из ву кла и из се ћа ња. Тет ке Је мрич и сва ко-
днев ни це су ис па ле и из про шло сти. Ма да би вре де ло да се се ћа мо да су и у нај бур-
ни јим го ди на ма, по ред хе ро ја, зло чи на ца и из да ји ца, по сто ја ле и тет ке Је мрич – па и 
де ло ва ња сред стви ма тет ке Је мрич.


