
РАЗГОВОР СА ДРАГАНОМ НЕДЕЉКОВИЋЕМ 
 
Све више ћутим и слушам  
 
Култура, уметност и књижевност опиру се насиљу, спонтано и свесно 
буне се против вештачких граница 
 
 
Дуго је путовање Драгољуба Драгана Недељковића (1925) од завичајне 
Руме, преко фронтова у Другом светском рату, студија на Београдском 
универзитету, потом на Сорбони, доктората, универзитетског у 
Стразбуру и државног у Бордоу, предавања на више француских, 
европских и америчких факултета, али пре свих на матичном 
београдском Филозофском и Филолошком факултету, до врло активне 
пензије у отаџбини. Иако грађанин света, остао је веран завичају. 
Посебно је поносан на своје родно место Равње у Мачви, описано у 
роману „Хајдук Станко” Јанка Веселиновића. Драган Недељковић је 
један од водећих српских слависта и угледни европски компаратиста. 
Редовни је члан Европске академије наука, уметности и књижевности 
са седиштем у Паризу, саветник је у извршном телу Европског друштва 
културе у Венецији, председник је Српског центра Европског друштва 
културе. Годинама је био у управама међународних удружења у 
области славистике и опште, упоредне и светске књижевности. Држао 
је научна и стручна предавања на многобројним универзитетима у 
Европи и свету. Члан је Удружења књижевника Србије. 
Аутор је више од 400 стручних, научних и књижевних огледа. Објавио 
је двадесетак књига, међу којима су: „Ромен Ролан и Стефан Цвајг”, 
„Моћ и немоћ књижевности”, „Универзалне поруке руске књижевности 
XIX века”, „Ка обећаној земљи – огледи о имагинацији руских песника 
XX столећа”, „О два вида реализма у роману Тихи Дон Михаила 
Шолохова”, „Гогољеве Мртве душе”, „Десанка Максимовић – песник 
наше судбине”, „Проучавање књижевности I-II” са Драгишом 
Живковићем, „Уметност тумачења поезије” са Миодрагом Радовићем, 
„Издалека – светлост”, „Светлост изблиза: Сјај и беда утопије”, ,,Из 
дубине светлост или у предворју смрти”, „Дом без крова”, „Отаџбина и 
дијаспора”, „Речи Србима у смутном времену”, „Тражење доба у 
недоба”, „Драма цивилизација на Балкану – Српска трагедија на прагу 
XXI века”, „Беседе под затвореним небом”, „Темељи српске 
духовности”... 
 



Не пропуштате да нагласите да сте рођени у Равњу, у Мачви? 
 
Ту се одиграла последња, трагична битка Првог српског устанка, у 
којој су се истакли Зека Буљубаша и његови голаћи. Сећате се 
завршних реченица поменутог романа, који је за моје поколење, и низ 
других, био једна од националних библија: „И Турци провалише 
Равње”... Ту сам рођен, јер су се моји родитељи, обоје из Руме у Срему, 
случајно ту задесили. Са узбуђењем памтим стазу до обале Саве, где 
сам се брчкао, школу у  којој је мој највољенији теча, Милован 
Станивуковић, из Илинаца у Срему, добровољац у војсци Србије, 
носилац Албанске споменице, био управитељ. Он је усред села подигао 
споменик Зеки Буљубаши, складно сарађујући са сеоским кметом, 
угледним Милутином Ђонлићем, кумом на мом крштењу у Равњу. 
Иако сам рођен на Светог Илију, 2. августа  1925, а крштен на Светог 
Пантелејмона, нисам добио име ни Илија ни Пантелија него Драгољуб, 
по среском начелнику из Богатића, којега је председник Равња, кум 
Милутин, изузетно ценио и волео. А кум је имао неприкосновено право 
да одабере име. На знамењу сам био Александар. У савременом хаосу, 
у ком се обичаји занемарују, заборављају и одбацују, знамење је 
нестало. А некад су Срби много држали до предања. Памтим да је у 
нашој кући, али не само у нашој, на зиду била, као световна икона, 
слика ,,Зека Буљубаша и његови голаћи или Из боја у бој“. Толико о 
Равњу, које још нема цркву, а свечано је славило, пре социјализма, дан 
Цара Константина и Царице Јелене, кад су све капије биле широм 
отворене за госте и намернике. Нажалост, Равње се, у Титово доба, 
одрекло те дивне славе, а сад су сељани подељени, не славе сви. Због те 
подељености, нисмо успели подићи цркву у Равњу, а нашли смо место 
усред села, и план је сачинио угледни архитекта Михаило 
Митровић...У том селу крај Саве протекле су прве године мога 
детињства. Узбуђивала су ме, рецимо, прела на сокацима., под 
звезданим небом. Око ватре се играло, певало, шалило, смејало. То, као 
у сну, памтим.. Убрзо смо се преселили у  родитељски завичај. Основну 
школу и гимназију завршио сам у Руми, која је, и мој, прави завичај. 
Тамо су ми корени. 
 
Ко су вам били учитељи?  
 
Незабораван је мој учитељ, а течин колега и пријатељ, Данило 
Карлеуша, строг, правичан, пун љубави за свој позив и за нас ђаке, које 
није мазио. Како је узвишен тај учитељски позив! Ту сам стекао 



животне пријатеље, сјајне другове којима сам се поносио, и данас се 
поносим: Лазара Хранисављевића, најбољег математичара, од којега 
сам преписивао теже задатке, јер ми математика није била јача страна; 
Милинка Бујновића, свестрано обдареног и још од детињства врло 
достојанственог; Стојана Косанића, најдуховитијег међу нама, и 
Димитрија Димова. Ми смо се, већ као дечаци, побратимили. Мало 
касније, у првом разреду гимназије, помешаћемо крв и са Марком 
Мацаном Пепчићем, који нам се поридружио дошавши из Хртковаца, 
дечак бујне маште и рођени песник, изузетног дара. Том елитном кругу 
припадали су Слободан Боба Сувајџић, такође одликаш, сјајан вежбач 
на соколским справама и страствени виолинист, касније доктор у 
Загребу. (памтим како је дивно свирао Дворжакову „Хумореску”). 
Његов отац,  наш школски лекар, доктор Сувајџић, рано је убијен од 
усташа. Савршен ђак је био Миле Димитријевић, који је касније 
отишао у Београд. На Рударско-геолошком факултету био је врло 
истакнути професор.Ових дана је тај бриљантни ђак румске школе 
преминуо. 
 
Како сте се снашли у тој, очигледно, елитној школи? 
 
Скоро сви поменути били су бољи ђаци од мене. Или тачније, без 
лажне скромности, сваки од нас је имао своју специјалност. Моје су 
биле географија и историја. Учитељ је сваком дао прилику да се 
истакне. Кад би поставио неки сложен математички проблем, пред 
којим би разред занемео, неизвесну тишину пресекао би усклик Лазе 
Хранисављевића: ,,Молим ја”! Истрчао би ка табли, дограбио креду 
која се ломила у његовој руци, јер је са заносом решавао проблем, на 
учитељево уживање. Мој тренутак је дошао кад је Данило Карлеуша 
поставио питање: „А која река је најважнија у Европи? Шта ти мислиш, 
Драгољубе”? „Највећа, па зато и најзначајнија је река Волга”... ,,Не бих 
се сагласио с тобом, Драгољубе, јер има једна велика река, истина не 
тако велика као Волга, али која протиче кроз више земаља, данас кроз 
седам држава, а то је Дунав. Волга јесте највећа, али је она само руска 
река, величанствена, такође опевана, а Дунав је међународна велика 
река”. Тако је с нама разговарао наш добри и строги учитељ. 
 
Да ли је и гимназија у Руми била елитна школа? 
 
Станујем на Топчидерском брду у Београду, каже се у елитном делу 
престонице, где има више школа, па и гимназија. Често сретам ђаке и 



ученице, ослушкујем њихов говор. Језик им је нечист, загађен 
псовкама. Сетим се тада нашег понашања на улици, у школи или на 
корзоу у Руми. Ученик гимназије се разликовао од оних из шегртске 
школе. Гимназијалци су се одликовали достојанством, учтивошћу, 
елитистичким стилом, бираним језиком. Где су сад ти лањски и 
преклањски снегови? 
 
Школовање сте наставили у Паризу и Бечу? Којег сте се начела 
држали? 
 
Држао сам се Доситејевог савета, или заповести: „Идућ учи, у векове 
гледај”! Искуства и знања стечена у завичају била су драгоцена, али и 
недовољна. Требало је ширити видике, богатећи се новим сазнањима. У 
Паризу, кад сам студирао на Сорбони, или у Бечу, где сам такође 
боравио, моји најнапорнији дани били су субота и особито недеља. Тад 
сам одлазио у музеје и на изложбе, врло систематично и упорно, а у 
Бечу на концерте, у Музикферајн, где је дириговао Карајан, или у 
цркве, на велике мисе, са сјајним оркестрима и хоровима. У париској 
Богородичиној цркви, око пет по подне, били су такође дивни 
оргуљашки концерти, на које сам водио и свог, још малог, сина Војина. 
Упитао бих га како му се свиђа музика. ,,Лепо грми“, био је дечаков 
одговор. Уграђивао сам у њега, као и у себе, и друге лепоте. Пред 
катедралом у Ремсу поставио сам му питање која му се црква више 
допада – Богородичина у Паризу или, ова, у Ремсу. ,,Споља ми је лепша 
катедрала у Ремсу, а изнутра она у Паризу”, био је Војинов одговор, с 
којим сам се сагласио, очаран раскошним порталом и нарочито ликом 
Анђела са осмехом. Али, у мени су вазда присутни били и Бели анђео 
из Милешеве, и Плави анђео из Ариља, па и Руски анђео из музеја 
руске престонице. Кад бих се враћао из Београда, колима, у Нанси, 
подесио бих распоред тако да се у недељу нађем у Минхену, у великом 
храму Светог Михаила, где бих слушао неку од знаменитих миса 
великих немачких композитора. Све те лепоте, ти племенити звуци и 
величанствена здања и слике, падале су на плодно тле: јер и у мојој 
завичајној Руми били су духовни концерти у саборној цркви. Био је 
добар хор, а дириговао је наш професор, карловачки ђак, Богољуб 
Тртица. Није то, наравно, било као у Паризу, Бечу или Минхену, али је 
и то скромно духовно предјело отварало апетит за велику гозбу, 
уметничку и духовну, као што су и иконостаси у три румска српска 
храма, особито Предићев у Грчкој цркви, као и они у фрушкогорским 
манастирима или у Карловцима, у  Новом Саду, Бечеју, Перлезу, 



Панчеву, Гргетегу били предигра за узбудљива и радосна суочавања са 
ремек-делима великих уметника у светским метрополама. И сад се, 
током страсне недеље пред Васкрс, често сећам дубоког доживљаја у 
Лондону, у Вестминстерској опатији, где смо слушали Бахове пасије по 
Матеју и по Јовану, окружени споменицима енглеских великана, који 
ту почивају и као да су такође живо слушали ту вечиту музику.Тако се 
племенито спајало искуство из завичаја са новим сазнањима и дубоким 
доживљајима на европским врхунцима. 
 
Ко су били Ваши учитељи и узори у Београду? 
 
Где да се упишем, питао сам се, а никог нисам имао ко би ме 
посаветовао. Моћна је била катедра за историју, коју сам волео, али ме 
је вукла и руска књижевност, јер смо још у гимназији читали 
Достојевског и Толстоја, Тургењева и Гончарова, Пушкина и Гогоља, 
Чехова и Горког. Русија је била наша друга духовна отаџбина. Уписао 
сам се на славистику, Одсек за источне и западне словенске језике и 
литературе, први језик руски и књижевност, а други – чешки и 
књижевност. Борили смо се, али нисмо успели, да у план студија буде 
уведена и југословенска литература. Неприкосновени шеф славистике 
био је професор Радован Лалић, првоборац, много више идеолог него 
естета. Његова предавања из руске књижевности нису била ни 
занимљива ни дубока, јер се држао марксистичких шема. Али Лалић је 
знао скоро све, или баш све, словенске језике. Касније, кад сам га 
ближе упознао, схватио сам да је он велики зналац, који своја раскошна 
знања не излаже са катедре, али је у приватним разговорима и 
занимљив и духовит. Његова велика заслуга је била што је окупио 
руске емигранте, изворне зналце: Петра Митропана и  Георгија Орлова, 
Лидију Шпис, Кирила Свинарског и  Ану Мухину, а изнад свих, 
најбољег ученика и настављача Радована Кошутића, Кирила 
Тарановског, који је о руском песништву ретко говорио, као да му је то 
забрањено, али су, за нас, то били повлашћени тренуци, кад су оквири 
идеологије били ван снаге и кад је царевала лепота, она којој је 
предодређено да спасе свет. Тарановски је био велики стручњак за 
версификацију. 
Ја сам се о професора Тарановског, не мало, огрешио: занемарујући 
руски језик, а удубљујући се, једнострано, у књижевност, па сам на 
дипломском испиту, кад ми је професор поставио нека сложена питања 
из граматике, рекао свом професору: ,,Зашто ми постављате питања 
која ја не волим”? Тарановски је устао и напустио испитну комисију. 



До тада десеткаш, добио сам из руског само седмицу, а заслужио сам и 
мање, али ме је Лалић спасао. Врстан стручњак, Кирил Тарановски је 
позван на Харвард, на катедру чувеног Романа Јакобсона. Предавао је и 
у Лос Анђелесу. Остао је, притом, веран Београду и често је долазио. 
Тад смо се зближили, ја сам га пољубио у руку и замолио опроштај. Он 
ме загрлио и заплакао. 
 
С Тарановским сте се сретали и касније? 
 
Ја сам већ предавао на Сорбони, Тарановски је долазио код нас, у госте, 
као драг и присан пријатељ. Доста је помогао мом пријатељу Остоји 
Ђурићу, који је, на мој предлог, радио на докторату о улози руске 
емиграције код нас. Од те плодоносне теме многи су зазирали, а Остоја 
је у њој нашао плодно поље, а нашао је и себе. Кирилу Тарановском 
постављао је многа питања. Водили смо разговоре и у Остојиној кући 
под Авалом, где смо уживали гостопримство. Наслађивао сам се 
слушајући великог зналца, свога строгог професора Тарановског. 
 
Ко су још били Ваши професори? 
 
Упоредну граматику словенских језика предавао нам је професор 
Радослав Бошковић, чија су предавања о том сувопарном предмету 
била занимљивија и живља него Лалићева о великој руској 
књижевности. Изишао сам на испит и добио десетку. ,,Мислио сам, 
Драгане, да Ви не волите мој предмет, пријатно сте ме изненадили”, 
казао ми је Бошковић. ,,Ви сте нам га омилили својим духовитим и 
надахнутим предавањима”, збуњено сам промрвљао. 
   
Како сте се нашли на светској књижевности? 
 
Кад сам дипломирао, отворили су ми се путеви. Професор Радован 
Лалић ме је звао на славистику. Професор Видо Латковић на теорију 
књижевности. А онда ме је на Теразијама срео Војислав Ђурић, човек 
великог шарма, загрлио ме и предложио да дођем на Катедру у 
оснивању – за општу књижевност са теоријом књижевности, популарно 
названу светска књижевност, како би велики Гете рекао Weltliteratur, 
или упоредна књижевност, коју су неговали француски компаратисти. 
Некад је та катедра постојала, а Ђурићев задатак је био да је обнови и 
осавремени.. Како нико није био у прилици да студира општу или 
светску књижевност, требало је створити тим са разних великих 



литература. Ја сам први изабраник са славистике. Нешто доцније ће 
доћи Ивана Нана Богдановић, пошто је одбранила дисертацију 
,,Мајаковски и Маринети”. Од романиста је примљен Владета 
Кошутић, а пре њега Радослав Јосимовић, дотад Латковићев асистент. 
Од германиста је дошао Милан В. Димић, а од философа Иво Тартаља 
и Никола Милошевић. Убрзо је ангажован надахнути беседник Рашко 
Димитријевић, типичан Bel esprit или Schon Geist, који је могао да 
говори зналачки како о Гетеу, тако и о Бетовену или Микеланђелу, и 
стога  изузетно омиљен не само међу студентима. Био је то састав врло 
различитих опредељења и знања, а заслуга Војислава Ђурића је била 
што је, као сјајан диригент, створио складан оркестар. Сам је предавао 
историју књижевних теорија, којом се бавио, с ону страну океана, 
велики Рене Велек. Од Војислава Ђурића сам много научио, а био сам 
на Одсеку годинама његов заменик. 
 
Нисте докторирали у Београду, имате два француска доктората, 
универзитетски и државни. Како је до тога дошло? 
 
У Русију се тих година није могло ићи, али се указала могућност да 
одем у Француску, на постдипломске студије и припрему за докторат. 
Позвала ме је госпођа Криста Ђорђевић, из знамените породице 
Шумановић, која се бавила међународном научном и  културном 
сарадњом. Упражњено је место предавача-лектора на Сорбони. То 
место ми је понудила госпођа Криста Ђорђевић. За мене је Сорбона 
била нешто много високо, узвишено, недостижно: „Ја бих на Сорбони 
могао да учим, али не да предајем. Био бих несавестан ако бих 
прихватио, лакомислено, Ваш предлог, поштована госпођо”. Рекла ми 
је: „Знајте младићу, место које Вам нудим нико не би одбио”. 
Госпођа Ђорђевић ме није заборавила. Једног дана опет ме позвала: 
,,Рекосте да бисте могли на Сорбони само да учите. Имамо једну 
стипендију за постдипломце. Неко је одустао. Ја Вам је нудим”. Тако 
сам се упутио у Париз. Био сам гладан знања, културе и уметности. 
Слушао сам предавања великих компаратиста: Жан Мари Кареа, 
наследника великог Балденспержеа, оца компаратистике, и Шарла 
Дедејана, изузетно плодног изучаваоца. Само о Фаусту у европској 
књижевности објавио је осам књига. Слушао сам излагања и других 
знаменитих професора, особито из француске књижевности, а нисам 
занемарио ни руску, па сам често пратио наставу чувеног Пјера 
Паскала, који је говорио о Достојевском. Поред Сорбоне је не мање 
чувени College de France. Тамо сам потражио Андре Мазона, великог 



научника, којега сам критиковао у свом дипломском раду о Обломову, 
а нисам пропустио ни да га оспоравам у вези са Словом о Игоровом 
походу. То су греси наивне и разуздане младости. Мазон ме је примио 
веома срдачно, позвао ме је и у Словенски институт , дао ми је и кућну 
адресу, као и препоруке за велику Националну библиотеку у 
Ришељеовој улици. И тамо ми је била потребна помоћ. Захваљујући 
Андре Мазону, упознао сам једну у сваком погледу блиставу даму – 
Софију Боно, чију сам студију о Александру Блоку читао. А како је та 
врло самосвесна особа писала и о Чехову, знао сам је и по имену 
госпође Лафит. Кад ми је прилазила као да ме је сунце обасјало. 
Наравно, она је била спремна да све учини за онога којега препоручује 
професор Андре Мазон. 
Нешто касније, кад сам основао часопис „Филолошки преглед”, 
госпођа Лафит ми је слала своје студије. Она је тада била професор. У 
Нантеру, на једном од париских универзитета. Хтео сам да је опет 
сретнем, рекавши јој да никад не заборављам сусрет с њом, у 
Националној библиотеци, кад сам је доживео као  блиставо сунце. 
Вероватно да она више није била таква, а удата за знатно млађег декана 
неког факултета, чини ми се рударско-геолошког, али ми је слала своје 
радове и колико љубазно толико надмоћно одговарала на писма. Кад 
сам именован за професора по позиву на Сорбони, а за то високо место 
предложио ме је професор Никола Банашевић, мој шеф је био професор 
Анри Гранжар, аутор тезе о Тургењеву. Госпођа Лафит, која је желела 
место на старој Сорбони, у Гранд Палеу, знала је да колико иронично 
толико пакосно каже да Гранжар не зна правилно да акцентује ни име 
Тургењева, којим се годинама бавио. Ја сам ценио, па и волео, 
Гранжарову пословичну скромност. Кад је био наш гост на вечери у 
Београду, на Бановом брду, ја сам га ословио као маестра, а он ме је 
зауставио: ,,Повуците реч, јер сви смо ми само шегрти”. За свог младог 
сарадника, мог пријатеља Жана Бонамура, који се управо вратио из 
Москве, говорио је да је он знатно већи зналац од њега, од свог шефа 
Гранжара, те да би улоге могле и да се измене, то јест да Бонамур 
заузме водеће место. Били су то дани кад је Бонамур бриљантно 
тумачио „Мајстора и Маргариту” од Булгакова, тад хит сезоне. 
 
Како сте се одлучили за докторску тезу? 
 
Слушао сам предавања у знаменитим амфитеатрима Сорбоне, често 
одлазио у Националну библиотеку, а увече у библиотеку Свете 
Геновеве, близу Пантеона, која је била отворена до десет увече, али сам 



све време мислио на докторат. За коју тему да се определим, које писце 
да изучавам? Већ сам се био разочарао у социјализам, не само руски 
него и наш, па су ме привлачили писци хуманисти који су 
преживљавали, пре мене и много дубље, ту или сличну драму. Знао сам 
за кризе Максима Горког, а привлачила ме је надмоћна мисао Ромена 
Ролана, великог Европејца, који је критиковао ограничења Европе, 
залажући се за панхуманизам. Стога сам се упутио на булевар 
Монпарнас и зауставио се пред бројем 89, где је живела удовица 
Ромена Ролана, Марија Михајловна Кудашова, која је свој стан 
претворила у институт, у архив за проучавање Ролановог дела, његове 
огромне преписке и интимних дневника. Она је основала и Друштво 
пријатеља Ромена Ролана, у коме је сабрала и помирила знаменитости 
сасвим различитих опредељења. Председник је био Пол Клодел, 
значајан католички поета, некадашњи амбасадор у Токију, а 
потпредседници Луј Арагон, комунист и надреалист и Жан Касу, 
близак југословенском поимању социјализма. Госпођа Ролан, и сама 
писац, чувена Маја, којој руски поета Марк Волошин посвећује 
стихове, некад жена руског племића, којега су убили црвени, 
прилагодила се бољшевицима, ушла у лењинградску издавачку кућу 
,,Новое времја“ и као представник тог издавача дошла у Швајцарску, у 
Вилнев, где је, у вили Олга, годинама живео Ромен Ролан са својом 
сестром и прастарим оцем. Сестра му је помагала, посебно у сусретима 
са Гандијем и Тагором, али је њен вид нагло слабио. Хотел Бајрон у 
коме су одседали ови велики људи изгорео је. Марија Михајловна 
Кудашова, која је знала добро и француски, јер је из мешовите руско-
француске породице, наметнула се Ромену Ролану као поуздана и 
образована секретарица. Убрзо му је постала супруга, сва посвећена 
његовом великом делу и међународним везама. 
Госпођа Ролан ме је примила срдачно и једноставно. У другој соби је 
био Пол Клодел. Она је раздрагано повикала: ,,Пол Клодел, дођите да 
видите, дошао нам је један титоист, право из Београда”. Клодел ми је 
прилазио испружене руке, а обратио ми се у стиху: „C est triste d etre 
titist”. Збуњен, нисам му знао одговорити неком сличном досетком. 
„Тужно је бити титоист”, нашалио се иронично песник, не показујући 
особито занимање за моје намере. 
Врата Ролановог стана, архива, била су ми широм отворена. Госпођа 
Ролан ме је пуштала да уђем и радим без икаквих формалности. 
Понекад бих је затекао и у пижами. Најчешће су ту биле њене 
секретарице, вазда и мени на услузи. Њена енергија и виспреност биле 
су за дивљење. У исти мах је диктирала неки свој текст двема 



дактилографкињама. Нестрпљива, брзомислећа, пуна немирних 
замисли, покадшто је дозивала и трећу. 
Тему за дисертацију сам брзо нашао: „Ромен Ролан и Максим Горки”. 
Преписка је значајна, а и интимни дневник француског писца, вођен у 
Москви док је био гост Горкога, где је сретао Стаљина и друге 
совјетске прваке, бескрајно је занимљив, за то доба сензационалан. 
Међутим, исту тему одабрао је и професор Жан Перис, из Клермон-
Ферана, истакнути француски комунист, према мени крајње уздржан. 
Касније се раскравио, чак смо се и спријатељили. Но ја сам из преписке 
Горки – Ролан искористио најзанимљивије ствари и објавио, углавном 
код нас, захваљујући интересовању Љубе Тадића, који је тада предавао 
и уређивао часопис ,,Преглед” у Сарајеву, и уредника ,,Нове мисли“, 
Давича и других, иза којих је стајао Милован Ђилас. Нешто је излазило 
и у „Универзитетском веснику”, који је контролисао академик Душан 
Недељковић. А ја сам се, у погледу теме за докторат, престројио. 
Нашао сам у архиву Ромена Ролана огромну преписку са Стефаном 
Цвајгом, преко 1.200 значајних писама. Посаветовао сам се са 
професором Жан-Мари Кареом, који ми је рекао: „Идите у Стразбур, 
тамо предаје професор Жак Роос, држи курс о Ромену Ролану. Он Вам 
може бити ментор”. Тако сам се усмерио ка сјајном Унивезитету у 
Стразбуру, који носи Гетеово име, јер је велики песник на њему 
докторирао. Конкурисао сам за место лектора и био изабран. Мој 
београдски шеф и учитељ, академик Војислав Ђурић, великодушно ми 
је одобрио ново одсуство.  
 
Било је то време када су се професори дружили са талентованим 
студентима? 
 
Слушао сам предавања Жака Рооса о Ромену Ролану, заснована на 
необјављеним документима. Професор ме је врло срдачно примио. Звао 
ме је, редовно, и кући, где је гостољубива госпођа Роос нудила своје 
специјалитете. Леп је био тај обичај: да професор позива у свој дом 
докторанте и студенте. Тако је радио и Ватрослав Јагић у Бечу. О 
раговорима са Јагићем, четвртком, уз белу кафу и колаче, приповедао 
нам је наш професор, монументални и озбиљно духовити Петар 
Колендић, Србин из Дубровника, који је, веровали смо, знао све 
житеље дуж јадранске обале, од Трста до Улциња. Питали смо великог 
професора Ватрослава Јагића колико је сати дневно радио кад је толико 
урадио. Одговор нас је запрепастио: „Само четири сата, али – и на 
Божић, и недељом, без попуста и без пропуста. Покушајте активно, за 



столом, не лежећи, радити четири сата дневно. Остварити тај просек 
није лако”. 
 
Тих година смо били занимљиви Западу? 
 
Биле су то године када је Југославија била занимљива Французима и 
читавом Западу. Сјајно сам сарађивао са генералним конзулом, 
жовијалним и драгим Марком Милићем, са конзулом, хладним али 
коректним Словенцем, Хинком Лотрићем, и вицеконзулом Бошком 
Кајганом. Неговали смо, врло енергично и амбициозно, 
међууниверзитетску сарадњу. Слободно сам се обратио Ректору 
Унивезитета у Стразбуру, Жану Бабену, човеку предусретљивом, који 
је волео Србију и био отворен за сарадњу са Југославијом. Лако смо 
добили десет стипендија за философе и филологе – пет смо наменили 
Београду и пет Загребу. Три стипендије за професоре правних 
факултета, а десет за медицинаре. Мислим да та размена београдских 
специјалиста и стразбуршких лекара још није сасвим угашена. А у моје 
време била је интензивна и јако успешна. Не могу сад да наводим ко је 
све од наших медицинара боравио на стразбуршком Медицинском 
факултету. Већина је сад у пензији или су покојни, као на пример Војин 
Шуловић и такође знаменити доктор, хирург Бора Вујадиновић, који је 
уживао пуно поверење великог декана и хирурга Фонтена, па је водио 
одељење у Стразбуру, или – да пређемо у нашу струку – Никола 
Милошевић, Иван Димић, Миле Жегарац и Вукоје Булатовић, да 
поменем само та имена, а има их више десетина. Кад сам позван на 
Универзитет у Бордоу, случај је хтео да тамо, као ректора, затекнем 
Жана Бабена, онога из Стразбура. Опет сам предложио размену и 
добио неколико стипендија. Нажалост, мој београдски декан није ми 
одговорио. Слично је било и у Ници. Очекивали су београдског ректора 
или двојицу декана – Философског и Филолошког факултета – да се 
потпишу уговори о сарадњи, о сарадњи у нашу корист, али Београд је 
немо ћутао, остављајући ме у нелагодној усамљености. За утеху, 
Универзитет у Ници дао ми је неколико стипендија. Једну од њих 
доделили смо византологу Ивану Ђурићу. За сарадњу са Београдом 
ватрено се залагала професорица Фернанд Дика. Неки њени студенти 
су се придружили екипи археолога академика Срејовића. Били су 
поносни што им је указана могућност да раде под руководством нашег 
великог проналазача. 
Без лажне скромности, могу да кажем да ја у иностранству никад нисам 
решавао само своје проблеме него сам увек и свуда градио везе од 



користи за нашу земљу. Више десетина наших студената послао сам на 
специјализације – у Стразбур, Нанси, Бордо, Париз, као и у Немачку, 
Канаду, Америку. Нико ми за то није одао признање, које нисам ни 
претерано желео, ни очекивао, али су неки сумњали и замерали, као да 
ту нису чиста посла. Ишло се у кобну изолацију, о којој бих имао доста 
да кажем. Рецимо, добио сам светски конгрес Међународне асоцијације 
за стране једике и књижевности. Београд није био вољан да то 
прихвати. Загреб и Љубљана би то врло радо учинили. Обратио сам се 
Новом Саду. Тај велики конгрес одлично је организовао мој млађи 
колега и пријатељ, професор Миодраг Радовић, којега сам, знатно пре 
тога, био предложио, са Зораном Константиновићем, угледним 
хумболтовцем, за Хумболтову стипендију. 
 
Стекли сте и драгоцена пријатељства? 
 
У Стразбуру сам, као и у Паризу, стекао драгоцене пријатеље, који су 
моје богатство. Кад сам ја ступио на дужност лектора – а лекторат је, 
уствари, био катедра, на којој су се изучавали српскохрватски језик, 
југословенска књижевност и југословенска цивилизација, три предмета 
који су чинили лисанс – Стразбур је напуштао искакнути професор 
Борис Унбегаун, а на његово место је дошао Робер Триомф, који је 
одбранио и објавио велику дисертацију о Жозеф де Местру, његовим 
везама са Русијом. Унбегаун је, вероватно, био позлеђен што није био 
изабран на College de France. Није ни коментарисао ни протестовао, али 
се достојанствено и супериорно повукао, прво у Белгијску краљевску 
академију, чији је редовни члан био, а затим у Кембриџ или Оксфорд, 
где му је понуђена професура. Повремено је, ведар и надмоћан, долазио 
у Стразбур са својом наочитом и самосвесном супругом, бившом 
глумицом Художественог театра (стидим се што сам јој знаменито име 
заборавио) и то је био леп доживљај за све нас на Катедри, као празник, 
јер она је магистрално казивала стихове великих руских песника, 
Пушкина и Љермонтова, Тјутчева и Фета, Брјусова и Блока, Јесењина и 
Мајаковског, Цветајеве и Ахматове, испуњавајући нам жеље и 
задовољавајући нашу радозналост. 
 
Било је времена и за путовања и уживања? 
 
Диван је Алзас са Вогезима. Чаробни су градови Стразбур и Колмар. Ја 
сам хитао, Гетеовим стопама, и у Сезенхајм, где је песник имао љубав, 
кћер пастора, Фридерику Брион, према којој се испољио и његов 



егоизам. Занесен, јахао је кроз мрклу и ветровиту ноћ, у којој су му 
претила стоока чудовишта. Знао сам песму о томе, коју сам себи 
казивао, на немачком, приближавајући се Гетеовој љубави. Пењао сам 
се и на торањ стразбуршке катедрале да видим Гетеове белеге докле се 
усудио, вежбајући вољу, побеђујући страх, да се вере, а имао је, на 
висинама, вртоглавице. 
Још више од цркава и музеја, којима сам се дивио, нарочито у Колмару, 
где је језиво и величанствено распеће Матијаса Гриневалда и више 
Дирерових слика, привлачили су ме људи и њихове судбине. Улазио 
сам у живот својих колега и нових пријатеља, које сам волео и чију сам 
љубав осећао. Факултет је тада одлазио на пријатељске излете, у 
околину, на знаменита места, на сусрете са значајним људима. На 
Богезима смо срели Доривала, који је, уз Касуа, био на челу париског 
музеја модерне уметности. Робер Триомф му је поставио безброј 
питања. Доривал се једва спасао, одахнуо и ишчезао. Триомф је био као 
у вакууму. Ја сам се обазрео и видео једну професорицу енглеског у 
женском лицеју, која је била сама. Она је често ручавала с нама у 
Галији, универзитетском ресторану. Узео сам је за руку рекавши: 
самоћа је недостојна, водим вас ка човеку којега такође она 
мучи...Предао сам је у руке Триомфу. И десило се чудо: постала је 
његова супруга. Убеђени католици, изродили су седморо или деветоро 
деце. Наравно, звали су ме на свадбу. И још једног истакнутог 
слависту, коме је претила самоћа, успео сам да оженим: Клод Робер, 
професор у Греноблу, син великог стручњака за натурализам, нашао је 
супругу међу мојим студенткињама. И они су ме звали на свадбу. 
 
Како се велике научне главе понашају у кафани, када мало попију, када 
се опусте?  
 
Било је симпатично дружење у ресторану „Галија” или у старом, 
сликовитом граду код „Брата Медара”, где је била и дворана папе Лава 
Тринаестог, у којој су одржавана значајна предавања са дебатама. 
Рецимо, кад је у моди било југословенско самоуправљање, позван је да 
о њему говори „Титов мозак”, а то је био професор Правног факултета 
Јован Ђорђевић, један од стручњака и за уставна питања. Српска 
емиграција, а ту су били студенти, изабраници Далса, америчког 
државног секретара за иностране послове, покушала је да минира вече 
посвећено самоуправљању. Ја сам говорио о Југославији у 
протестантској катедрали Светога Павла, пред бројном публиком, а 
наступао сам и у протестантској омонерији, којом је руководио, тада 



популарни и врло активни вероучитељ Хацвелд, универзитетски 
духовник или парох. У Стразбуру се, углавном, све збивало у црквеним 
организацијама – католичким, протестантским, јеврејским, и да не 
заборавимо – комунистичким. Поменуо сам састанке у време ручка или 
вечере у универзитетском ресторану „Галија”. Ту су се окупљали млађи 
наставници разних филолошких или философских опредељења и, 
наравно, лектори, странци. Наилазили би и професори околних лицеја. 
Пријатна су била та ћаскања. Али једне вечери француски професор 
Гролије нарушио је пријатну атмосферу, уносећи неподношљиво груб 
тон. Била је ту и немачка лекторка, свечано обучена, јер је после вечере 
ишла на неки концерт. Гролије се загледао у њен тањир и грубо 
подсмешљиво рекао: „Видите како Немци једу – баш као свиње, све 
одједном, све заједно, месо, поврће, салату”. За столом непријатни 
тајац. Немачка лекторка сва унезверена, спремна да напусти вечеру. Ја 
први проговорим: „Слушајте колега Гролије. Наша колегиница припада 
народу који има највећу музику на свету. Стога је и на њеном тањиру 
склад, Вама недоступан. Ви све једете засебно, јер сте немузикални. И 
кад певате, по правилу је то једногласно, а Немци, као и Руси, зачас 
створе хор, певају вишегласно. То вишегласје или боље рећи 
хармонија, на тањиру је наше колегинице, што је Вама недоступно”. 
Тако се све завршило смехом, а Гролије се постиђен повукао, 
промрвљавши извињење. 
 
У Стразбуру сте стекли и неколико пријатеља за читав живот? 
 
Два пријатељства се издвајају, једно трајно, друго врхунско, оба 
стечена у Стразбуру. Пол Баке, врсни англиста, много ми је помогао 
контролишући текст моје дисертације, глачајући реченице, 
отклањајући незграпности, одмеравајући сваку реч, све то уз 
пријатељско дружење и узајамно уважавање. Пол Баке је имао и 
политичких амбиција. Сањао је да створи неку левичарску партију, која 
не би личила ни на комунистичку ни на социјалистичку, а била би 
негде између Беванових лабуриста и југословенских ђиласоваца. Један 
круг, углавном просветних радника, уредно се састајао и претресао 
питања коју би сачињавала програм новог левичарског покрета. На те 
састанке Баке је редовно звао, уз мене, и Николу Милошевића. Ту је 
Никола бриљирао својим смислом за теорију и критиком не само 
стаљинизма него и лењинизма. Али, једног дана позвао нас је Марко 
Милић, генерални конзул. Ректор Бабен му је скренуо пажњу да је 
понашање двојице Југословена сумњиво, употребљена је реч  louche. 



„Немојте се нагло повући, него прво разредите одласке на те састанке 
пре него што сасвим одустанете”, саветовао је Марко.  
Ускоро је Пол Баке позван на Париски универзитет: био је један од 
водећих професора Нове Сорбоне, то јест Париза Три. Требало је да 
буде председник тог важног универзитета. Виђали смо се у Паризу, у 
његовом дивном стану крај Луксембуршког парка, у улици Хершел. 
Имао је бројну породицу, децу из два брака. Његова љупка и врло 
образована супруга, Микет, дивно нас је гостила. Обоје су обожавали 
мог сина Војина, коме су  прорицали завидну будућност, а међу ногама, 
са куцама и мацама, врзмала се наша Ана, плава лепотица, налик на 
Скандинавку. Бакеови никад нису заборавили боравак у Југославији, у 
Дубровнику, а посебно у мом завичају, у Фрушкој Гори, у нашим 
манастирима.  
Мој исписник није више међу живима. Те претеће празнине, што остају 
после смрти значајних и дивних пријатеља, све су веће, дубље и 
болније.Ја сад морам да походим гробља док и сам у хладни гроб не 
легнем. 
Мој највећи пријатељ међу Французима, а можда и уопште, био је Жан 
Гомије. Рођен у Шарантону на реци Шер, у самом срцу Француске, 
недалеко од старог града Буржа, а не предалеко и од замка Ноан, у ком 
је живела Жорж Санд. Гомије је држао незаборавна предавања из 
француске књижевности на Стразбуршком универзитету, пред увек 
препуним амфитеатром. Редовно сам слушао та предавања и много на 
њима научио. Један од главних наука је био како се тумаче и они писци 
са којима предавач не дели иста уверења, чак је и противник њихов, 
али будући да noblesse oblige, он омогућава писцу да највише сам о 
себи говори, разоткривајући дубоке побуде да створи баш такво дело, 
које сад самостално живи, независно и од свога творца, па и од тумача, 
ма колико он темељан и проницљив био. Имао сам утисак да са 
професором Гомијеом ходамо по врлетним врхунцима француске 
поезије и уметничке прозе. Он је постао мој учитељ и пријатељ, знатно 
више него благородни професор Жак Роос. 
И Гомије је позивао своје ученике у свој дом, где нас је послуживала 
посластицама његова изузетно шармантна супруга, родом Пољакиња. 
Он је њу упознао на Средњем истоку, док је службовао у Либану и у 
Сирији, нарочито древном граду Алепу. Ту је Жана Гомијеа затекао, 
1939. године, Други светски рат и неочекивано брзи крах Француске. 
Гомије се придружио генералу Де Голу и под његовим знаком основао 
радио станицу „Слободна Француска”, која није пристајала на пораз. 
Гомије је сачувао све што је „La France libre” емитовала, из политике и 



историје, из књижевности, уметности и културе. Он је желео да неко 
уради докторат из те области и био спреман да уступи сву ту, јако 
богату и разноврсну грађу. Ја сам наговарао свог бившег студента и 
пријатеља Комнена Бећировића да се посвети тој дисертацији. Гомије 
му је дао мноштво докумената, али је Комнен одустао и поштено 
вратио сав материјал. Присан сарадник Де Гола, Гомије је написао и 
књигу, посвећену стилу генерала, који је био сјајан писац и речит 
беседник, чак узорит, јер његови бриљантни говори, крајње сведени на 
саму суштину, трајали су по три, пет или седам минута.  
 
Како се завршило то пријатељство? 
 
Кад су се затекли у вртлозима високе, али неизбежно и дневне 
политике, професор и генерал су се разишли – Гомије се приклонио 
левици, социјалистима, чувајући и према њима опрезну дистанцу, 
наглашавајући своју аутономију. Биран је, више пута, за 
градоначелника Шарантона, што је било карактеристично за 
Француску тог времена – да за челника града Шарантон изаберу 
најугледнијег грађанина, без обзира што је он, рецимо, професор 
универзитета у граду удаљеном више стотина километара. Он 
повремено долази у свој завичај и у своју општину, са свим својим 
искуством, знањима и везама, са својом визијом, тако да ти боравци и 
саветовања постају плодоносни. Видици се шире, скученост и 
приземност се потискују, светски дух отвара неслућене перспективе. 
Провинцијска мерила уступају простор дугорочној делатности. 
Имао сам част да ме мој учитељ и пријатељ поведе у свој завичај, у 
госте на скоро месец дана. Његова мати, у дубокој старости, живела је у 
средишту вароши, у кући из XIV века, али са модерним конфором. 
Гомије је имао дворац на брду изнад градића, које је доминирало 
околином. На све стране су пуцали видици, бескрајне ливаде пуне 
стада, нарочито ергеле коња. Дворац, снимљен за разгледнице, као 
знаменитост Шарантона, имао је тридесетак соба. Ми смо имали цео 
први спрат. Брзо смо прихватили ритам живота, који није био убрзан, 
али се знао ред. Мирис кафе нас је мамио да сиђемо, али не 
раскомоћени, него пристојно одевени, у стању да после доручка 
примамо посете или се одазивамо на позиве мало удаљених суседа, 
често занимљивих и сликовитих, који су били на услузи моме учитељу 
и пријатељу Жану Гомијеу. Неки су од њих изговарали његово презиме 
Голмије, на можда архаичан начин. Гомије је био са свима срдачан, али 
не и присан. Одржавао је дистанцу, а понекад је тај однос био и 



хуморан. Нимало досадан, срдачан и услужан, али не и наметљив, био 
је то питорескан свет, нимало празан, свет са историјском и локалном 
патином, садржајан и укорењен. 
Тон је давала и госпођа Гомије, жена од стила, која је сваким својим 
гестом показивала да обожава свога мужа. Уз њу је била и њена пољска 
фамилија, која се према професору односила са дубоким поштовањем. 
Он је све њих симпатисао, па и уважавао, за сваког би имао и речи 
хвале и похвале, али му је годило што су му сви они колико одани 
толико и подређени. За њих је он био велики човек,  вазда као на 
пиједесталу. Према мени је имао више него благонаклон однос. Да би 
нагласио равноправност у пријатељству, он је често мене, и насамо, а 
особито пред другима, па и у преписци, ословљавао као и ја њега – 
драги мој учитељу и пријатељу, то без и најмањег призвука ироније, 
којој је, по мом искреном чувству, ту могло бити места, али није се 
имало куд, све је било покривено достојанственошћу, што ме је 
обавезивало. Доживљавао сам Гомијеа као припадника једне старе 
цивилизације, од којега има много да се учи и према коме се није могло 
понашати друкчије него што се он понашао. Он као да  је нехотично и 
јасно сугерисао да ни ми, његови ученици и пријатељи, нисмо тикве 
без корена. А ја сам, зацело, пријатељство с њим доживљавао као titre 
de noblesse, као повластицу, као племићску титулу, коју треба 
оправдати. 
 
Били сте у кући славне списатељице Жорж Сандове? 
 
Посебан доживљај била је посета кући Жорж Сандове у Ноану. Крај 
дворца велике списатељице, којој су се дивили већи писци од ње, као 
Балзак и Флобер, Тургењев и Достојевски, налази се, као да држи 
стражу, мала стара црква, сведок векова, са чувеним романским 
фрескама. Био је сунчан дан, а у трпезарији дворца био је, као за ручак, 
постављен велики сто. Као да се очекивало да господа дођу из шетње и 
седну на своја места. У челу је име домаћице, славне Жорж Санд, 
окружене  знаменитим именима. С њене леве стране, рекло би се близу 
срца, читам име Фредерика Шопена, а са десне – Густава Флобера. До 
њега треба да седне руски див, Иван Сергејевич Тургењев. Уз њега је 
оперска дива, Полин Виардо, у коју је руски писац био доживотно 
заљубљен. До Шопена су песници, Алфред де Мисе и Алфред де 
Вињи... Док ја, зачаран, одгонетам следеће званице, улази, као 
привиђење са онога света, још усправна, витка и висока старица од 
пуних 98 лета, очигледно устремљена ка години стотој. Прилази ми 



врло срдачно – биће да  јој је професор Жан Гомије, наговештавајући 
посету, објаснио ко сам, одакле сам и шта сам. Аурора Санд, унука 
славне списатељице, врло је разговорљива, свикла да одговара на  
питања знатижељних посетилаца. Каже: ,,Моја бака је била врло 
строга. Морала сам непомична да седим за овим столом, ја дете међу 
великанима. Понекад ми је било досадно, нисам могла да издржим, па 
бих напустила своје место да се поиграм. После прве опомене, тихо, 
али претећи изречене, бака би се дигла, са прутом у руци, да ме пред 
свима казни. Али ту је био мој спасилац, огроман и леп, који ме је 
заклонио, тако да ми бака није могла прићи. Али се она љутила, па је и 
њега ударала по широким леђима. Говорила је: ,,Немојте да је штитите, 
Иване Сергејевичу, добиће она своје. Али руски див је отворио, видите 
ли баш овај плакар, гурнуо ме унутра, закључао, и у свој џеп ставио 
кључ. „Баш сте велики педагог, Иване”, сиктала је бака, „мораћете да 
напишете нову верзију Очева и деце”. Ја сам, шћућурена у плакару, 
дрхтала, знајући да ме казна неће мимоићи кад се ручак заврши. Онда 
је отворила витрину у којој су била сабрана дела Жорж Санд, неких 
стотинак романа. Нашла је што је тражила, замочила перо – и написала 
посвету. Био је то роман „Ускок”: „Драгану Недељковићу, овај лепи 
роман, који ће му говорити језиком, њему разумљивим, Аурора Санд, 
1960, у Ноану”. То је било већ друго издање „Ускока”, из године 1869, 
код париског издавача „Браћа Мишел Леви”, а дело је написано у 
Ноану, у врло хладну зиму 1837/38. године. 
Пошла је са нама до цркве. „Били сте на гробљу где је моја бака 
сахрањена, а у овој старој цркви одржано је велико опело. Мноштво 
света и многи знаменити пријатељи. Сећам се Густава Флобера, стајао 
је крај овога стуба и плакао, плакао, горко плакао”... 
На растанку, понуђен нам је аперитив, а на ручак смо пошли у ресторан 
који је носио име најславније даме тога краја. 
 
Како је изгледала одбрана докторске дисертације? 
 
Вративши се у Стразбур, сав сам се посветио докторској дисертацији и 
припремама за одбрану, која је заказана за 18. јуни 1857. У комисији су 
били мој ментор, професор Жак Роос, мој учитељ и пријатељ Жан 
Гомије, а уз њих шеф славистике, професор Робер Триомф. Требало је 
да у комисији буде и неко од великих стразбуршких германиста, Фукс 
или Шлагденхафен, али су они имали неки важан конгрес, па су се 
извинили.  Неки дан пред одбрану, мој ментор ми је рекао: Мораћу да 
Вас критикујем, а Ви ћете се, наравно, бранити. Али немојте да 



полемишемо! Нека наша расправа тече у стилу: „У праву сте, 
господине професоре, прихватам Ваше савете, али бих, у своју 
одбрану, додао следеће... Разговарао сам с колегама Гомијеом и 
Триомфом. Сагласили смо се да је Ваша теза оригиналан рад, утемељен 
на мноштву досад непознатих и необјављених докумената. Она 
превазилази захтеве универзитетског доктората. Зашто Ви не бисте 
написали, а грађе имате, и допунску тезу, па да браните државни 
докторат, који би Вам отворио врата на француске универзитете”. 
То је значило да останем на Стразбуршком универзитету још годину 
дана. Посаветовао сам се са својим београдским шефом, академиком 
Војиславом Ђурићем. Он ми је одговорио: „Катедра за општу 
књижевност са теоријом књижевности нагло се шири. Имамо сјајних 
студената. Сам сам. Потребна ми је помоћ. Одбрани докторат и врати 
се да преузмеш део наставе и будеш мој заменик. Докторат ћемо овде, 
у Београду, нострификовати, па ћеш убрзо стећи звање доцента”. 
 
Послушали сте професора Ђурића и вратили се у Београд? 
 
Прихватио сам став свога учитеља и пријатеља Војислава Ђурића. 
Државни докторат – велика је ствар. У то доба имали су га само три-
четири Србина: Миодраг Ибровац, који је тезу о Хередији радио неких 
тринаест година, Милан Марковић, који је објавио дисертације „Лав 
Толстој и Жан-Жак Русо”, „Толстој и Ганди” (допунска теза), 
Александар Арнаутовић са тротомном тезом о Анри Беку и 
натуралистичком театру и, ако се добро сећам, Душан Милачић, са 
дисертацијом о непознатим, чини ми се драмским делима, Оноре де 
Балзака. 
Тек, ја сам се у Београд вратио са универзитетским докторатом, који је 
одмах био нострификован, благодарећи предлогу професора Николе 
Банашевића, Војислава Ђурића и Милоша Ђорђевића, чиме сам стекао 
услове за доцентуру. Постао сам и заменик шефа Одсека. У 
међувремену Катедра се знатно обогатила наставним и помоћним 
особљем: професор Видо Латковић нам је уступио свога сарадника, 
асистента Радослава Јосимовића, за предавача је изабран врсни 
беседник, Рашко Димитријевић, човек широке и танане културе, који је 
могао да говори, подједнако убедљиво о Гетеу, о Бетовену или 
Микеланђелу, чиме је очаравао радознале студенте. Омађијани 
његовим беседништвом, Рашка су слушали не само студенти светске 
књижевности и других група на Филолошком факултету него и 
правници, економисти, медицинари – сви су радо долазили код Рашка, 



као на свечаност. Воја Ђурић је употпунио свој тим доводећи на 
Катедру Ивану Богдановић, слависткињу, која је одбранила 
дисертацију „Мајаковски и Маринети”, Владету Кошутића, романисту, 
Милана В. Димића, германисту, као и философе Иву Тартаљу и Николу 
Милошевића, који су се истицали на Ђурићевом општем семинару, на 
ком су вођене, често сјајне, расправе поводом изузетно даровитих 
семинарских радова, који су били значајни догађаји, као онај Данила 
Киша о Дон Кихоту, или Предрага Бајчетића. Ја сам читао предавања у 
амфитеатру број пет, на Правном факултету, пред више стотина 
студената. Нису то била оригинална предавања. Милан Кашанин је био 
управо превео руски уџбеник, дело више аутора, под редакцијом 
Жирмунског, „Западно-европска књижевност Средњег века и епохе 
Ренесанса”. Држао сам се тог уџбеника, за студенте изузетно корисног. 
 
А онда сте послушали професора Ескарпија и отишли у Бордо? 
 
Ђаво ми није дао мира, вукла ме „la douce France”. Професор Робер 
Ескарпи позвао ме је у Бордо да на компаративној књижевности држим 
предавања о европској новели. Није ми било лако. На славистици је био 
шеф Жорж Лисијани, који ми није дао да предајем руску литературу, 
али је тражио да му помажем у превођењу Иве Андрића. С њим сам, 
пре тога, путовао у Вишеград, да види ћуприју на Дрини. Зауставили 
смо се и преноћили у Ужицу. Препоручено нам је да видимо Музеј 
револуције, да се страни гост упозна и са историјом Ужичке републике. 
Музеј је био затворен, рађене су фотомонтаже: требало је са слике 
Врховног штаба уклонити неподобне, посрнуле и избачене из високог 
руководства. На делу су били фалсификатори историје. Њиховом послу 
није било краја. Смучило ми се Ужице: на главном тргу био је 
монументални Титов споменик, дело великог вајара. Кад се променио 
режим, али не и ћуди, срушили су га и снимили положеног на земљу, 
неки су ногама ударали у Титову главу. Одвратан призор – одсуство 
елементарног достојанства. 
 
У Бордоу су Вас затекле студентске демонстрације 1968. године? 
 
Бордо сам напустио пре рока, у мају 1968, јер су на Универзитету 
почели велики немири. Једва сам стигао до Париза, где сам  се, у 
последњем трену, укрцао у воз за Београд. У јуну је била револуција и 
на Београдском универзитету. У Сали хероја, на Филолошком 
факултету, у којој се клицало против црвене буржоазије, пао је предлог 



да се Универзитет у Београду назове „Црвени универзитет Карла 
Маркса”. Тај предлог су ватрено образложили неки, данас истакнути, 
антимарксисти. Мноштво је френетично одобравало: „Сви се слажемо. 
А има ли неко против”? Дигао се смерни Иво Тартаља: „Ја сам против 
тога да се у оваквој зажареној атмосфери, нагло и без озбиљног 
размишљања и одмеравања, доносе  важне одлуке”. Био је то глас 
вапијућег у пустињи. Године 1969, изабран сам за професора по позиву 
на Сорбони. Славистика је била у Grand Palais-у, крај прелепог моста 
руског цара Александра Трећег, поклоњеног Паризу, у знак руско-
француског пријатељства, а да се заборави несрећни Наполеонов поход 
на Русију и освајање Москве. 
 
Реците нам нешто о Вашем другом, државном докторату, који Вам је 
омогућио да будете редовни професор у Француској? 
 
На Универзитету у Бордоу, чувени професор компаративне литературе, 
изучавалац социологије књижевности и у оно доба врло читан 
француски писац, аутор романа у аристофановском духу, као и 
познатог „Отвореног писма Богу” и „Отвореног писма Ђаволу” , стални 
дописник париског „Ле Монда”, једног дана ми је открио своју намеру 
да мe предложи за почасног доктора Универзитета у Бордоу – Docteur 
honoris causa. Рекао сам му: „Још немам велику браду, нисам сигуран 
да сам достојан те почасти. Захваљујем се што мислите на мене”. Онда 
је Ескарпи окренуо лист: „Предлажем да браниш Doctorat  d Etat es 
Lettres. Основа је твоја чувена дисертација „Ромен Ролан и Стефан 
Цвајг”, као и остала дела: „Универзалне поруке руске књижевности„, 
„Ка обећаној земљи”, „Два вида реализма у Тихом Дону” и тако даље. 
Био би то докторат на темељу објављених радова. Комисију ће 
сачињавати професори са више француских универзитета. Мишел Кадо 
са Сорбоне. Робер Тријомф из Стразбура, Робер Ескарпи и Симон Жен 
из Бордоа, Андре Моншу из Тулуза, и нека буде, на услузи, зналац 
српског и руског језика – Жан Деска из Бордоа. Комисија је јака, 
одбрана ће бити занимљива”. Припремио сам своје уводно слово, под 
обавезном строгом контролом пријатеља Алена Сегондса, у коме сам 
представио своје радове, посебно оно што је у њима ново, оригинално. 
Одбрана је трајала три-четири сата. По подне смо сви провели у 
Ескарпијевој „дачи” у околини Бордоа, недалеко од океана, са 
изврсним послужењем, шампањцем, чувеним винима из околине 
Бордоа, коњаком и армањаком. Није било вина из чувеног дворца 
Икем. Ескарпи ме је тиме много задужио. Велико је било наше 



пријатељство. Искуство занимљиво, можда непоновљиво, с тим 
човеком великог шарма, пуног парадокса, склоног авантурама и 
изазовима. Оспоравао је све што је имао: и дипломе, и докторате... Не 
само теоријски него и свакодневно бавио се хумором, о коме је написао 
студију. Државни докторат му је био посвећен Бајрону, његовом 
боравку на Балкану, ангажованом у грчком устанку. Предложио ми је 
да га пратим кад крене Бајроновим стопама. Нисам могао, а нисам ни 
хтео, јер је планирао да посети и Енвера Хоџу у Тирани, што је и 
учинио, где је био краљевски примљен. Онда је долетео у Београд. Где 
год би пристао, свакодневно би слао телефоном своје кратке колумне 
„Ле Монду”, духовите, штампане курзивом, на првој страни тог 
знаменитог листа. У Београду смо имали богат програм. За време 
његовог предавања у великој дворани Филолошког факултета, нестало 
је струје. У сали жагор и протести. Брзо сам се снашао и донео две 
велике свеће. Био је то повод Ескапију да проспе више духовитости, 
наглашавајући да њему светлост није нужна, јер не чита своја 
предавања, али је забринут за слушаоце, који би, можда, нешто 
забележили. 
 
Били сте добар домаћин професору Ескарпију? 
 
Водио сам га у мој завичај, у Фрушку Гору, уз обавезну посету 
манастирима и селу Черевићу, у ком је столовао мој дивни побратим, 
апотекар Богдан Цвејић са гостољубивом супругом Надеждом. Али 
усред места (не смем да опет кажем села, јер Черевићани сматрају да је 
Нови Сад њихово предграђе) наишли смо на препреку. Улица је била 
закрчена мноштвом кола и бучних гостију – била је то нечија свадба, и 
ми нисмо могли проћи, а да се не почастимо и не наздравимо 
младенцима, њиховим родитељима, кумовима и свадбарима. Утрпали 
су ми у руке чутуру са пићем.Отпио сам и треснуо флашу о калдрму, 
по обичају Сремаца. Ескарпи је све то радознало посматрао.Јасам му 
само добацио стих из „Сирана” „Сви Гаскоњци нису из Гаскоње”... 
Ишли смо у Раваницу и Манасију. На повратку смо свратили у 
Смедеревски град, а затим, негде на Дунаву, ручали. Французи, ти 
велики револуционари, живе по строго утврђеном реду. Посматрао сам 
их на великим демонстрацијама у Паризу. То су биле праве битке са 
полицијом. Али кад дође осам сати, време за вечеру, сви се повлаче, и 
бунџије и полиција. Револуција се прекида – да се обави вечера. Ја сам 
знао да око дванаест часова мојим француским гостима крче црева и да 
су им помисли усмерене ка ручку, који је тачно у подне. Ја сам 



одуговлачио. И најзад смо се зауставили пред колибом, између Југова и 
Гроцке, која је некад била згодно место, али је у неком тренутку, не 
знам зашто и како, изгорела. Поручио сам за ручак нешто пикантно, 
рецимо лесковачку мућкалицу, која ствара пожар у стомаку, а ја никако 
да поручим вино. Кад су гости већ постали нестрпљиви, затражио сам 
хладну смедеревку, која је добро пала на љуту лесковачку мућкалицу. 
Сутрадан је у најугледнијем париском листу освануо Ескарпијев чланак 
„Вина Европе”, у коме су набројана чувена вина Француске, Шпаније, 
Италије, Грчке, а на врх високе пирамиде уздигнута је наша 
„смедеревка”. 
 
У Француској је политичка острашћеност мања него код нас, тамо 
сарађују и политички неистомишљеници? 
 
Многа  корисна и лепа искуства стекао сам у Француској. Ескарпи је 
био левичар, и то крајњи, а Шабан Делмас деголист, ели им то није 
сметало да присно и пријатељски сарађују, за добро града и државе. У 
неким вишим сферама лако су налазили заједнички језик. Са радошћу 
сам упијао тај стил. Чим сам допутовао у Бордо, позван сам на велику 
манифестацију СИГМА, посвећену модерној књижевности и 
уметности. Ту су били британски краљевски  балет, филаделфијски 
симфонијски оркестар, добитници Гонкурове награде, московски 
Баљшој, пољски пијанисти. За све је приређен раскошан пријем. 
Неиспаван, уморан од дугог путовања, а и гладан, обилно сам се 
служио јелима и пићима.Већ добро и сит и напит, пришао сам госпођи 
Ескарпи, предлажући јој да последњи залогај зали. јемо добрим  
бордовским вином. А она ми рече: „Не могу, а и Вама бих предложила 
да се уздржите, јер ово је гозба за све учеснике фестивала, а убрзо ће 
бити свечани ручак са Председником, за дванаест најугледнијих 
званица, међу којима сте и Ви, јер градоначелник и председник владе 
жели да Вас упозна”. Тако сам се нашао на почасном месту, а 
неспособан да ручам, јер сам био више него сит. Врхунац мојих невоља 
је наступио кад је Шабан Делмас дигао здравицу, говорећи похвално о 
Југославији и дирљиво о витешкој Србији, верној савезници Француске 
у годинама највећих искушења. Никад ми није било теже да испијем 
чашу, а требало је и да одговорим на здравицу и поново попијем бар 
гутљај бордоа. Ескарпи се смејуљио – била је то његова мала освета за 
смедеревку. 
Са Жаком Шабан Делмасом остао сам у вези, повремено у преписци. 
Рецимо, посетио сам Компијењ, на северу Француске, да видим место и 



вагон у ком је Немачка капитулирала 11. новембра 1918. У музејском 
простору су заставе св их земаља учесница у Великом рату, сем заставе 
Србије због које је рат започео. Српски војници се виде једино на 
фотографијама заробљеника. Јунака са Цера. Рудника, Колубаре – 
нема. Згранут, написао сам огорчено писмо премијеру Француске. 
Хитро ми је одговорио: „Питање, мени упућено, поставите Вашој влади 
– зашто Србије нема у музејском простору у Компијењу”? Неправда је 
исправљена тек после распада социјалистичке Југославије. 
  
 Писали сте и председнику Митерану? 
 
Да, писао сам и председнику Франсоа Митерану. Увек је одговорио. 
Рецимо пред скуп у Мастрихту, на коме је дефинисана европска 
заједница. Замолио сам француског председника да не заборави српски 
народ. Одговорио је: „Пакујући се за Мастрихт, диктирам одговор на 
Ваше писмо. За Србију могу да учиним то и то... Не могу обећати то и 
то”... Имао сам писмених контакта и са Валери Жискар Дестеном. И не 
само писмених. Кад је на Сорбони одржан  велики научни скуп 
посвећен Лаву Толстоју, председник Жискар Дестен примио ме је у 
Јелисејској палати, где је вођен разговор о великом руском писцу. 
 
Наши званичници се тако не понашају? 
 
Искуства с нашим званичницима боље је да не помињем. Неки од њих 
су боравили и студирали у Француској, али извесне основне ствари 
нису тамо научили. Рекло би се: „Мартин у Беч, Мартин из Беча”, то 
јест не мења се, враћа се некултивисан, неоплемењен. Један наш 
министар и потпредседник Владе није ми одговорио на писмену 
поруку, а француски је ђак. Понекад затаје и црквени 
великодостојници. Жао ми је што наши људи, они на високим 
положајима, немају неке основне културне навике, које улепшавају 
живот. 
 
Током своје богате каријере упознали сте много угледних људи? 
 
Лепеза мојих пријатељстава је широка. Али пријатељства треба 
неговати, одржавати, дограђивати. А старимо, губимо снагу, све мање 
контролишемо време. Уз то,  пријатељи одлазе, умиру, а неки се 
повлаче, усамљују. Моји учитељи, и инострани, и овдашњи, нису више 
међу живима. Па ја сам већ у осамдесетшестој години. И неки из мога 



поколења увелико су преминули. И пријатељи, и противници... И о 
првима, и о другима – мислим  са сетом и пијететом. Да, имао сам и 
противника, можда и непријатеља, али сам их уважавао, и због њих и 
због себе. Себе бих унизио ако би их потцењивао, омаловажавао, или – 
не дај Боже – мрзео. Не, нећу сад да помињем њихова имена. Понекад 
то учиним, али само кад хоћу да истакнем њихова заиста вредна и 
значајна дела.. Добио сам, на пример, награду „Достојевски”, коју 
можда нисам заслужио. Говорећи тим поводом, нагласио сам ко је све 
достојнији да понесе то признање. Помињао сам имена оних који су ми, 
не мало, нашкодили у животу, али су оставили за собом дело, достојно 
поштовања, дело које превазилази њих и обавезује нас, и конкретно 
мене, да га, с поштовањем, памтим. Да, одлазе умни људи, велики 
ствараоци, остављајући стравичну празнину. Од чланова мога Одсека, 
са светске књижевности, још смо живи благородни Иво Тартаља, 
колегиница Нана Богдановић и ја. Како прежалити одлазак таквих 
великана као мој свезнајући кум Дејан Медаковић, као племенити 
господин Зоран Константиновић, као историчар уметности Војислав 
Ђурић, као... предуга је та колона одлазећих. Болно је то присећање. 
Ето, последње вести: преминуо је Мома Капор, сликар и писац, раван 
бар Кундери. А пре неки дан отишао је и Михајло Марковић, који ми је 
управо донео другу књигу својих мемоара „Јуриш на небо”. 
 
Говорите о нашим људима, а нисмо, чини ми се, завршили причу о 
странцима. Осим поменутих, којих се још радо и с љубављу сећате? 
 
Поменуо сам Гомијеа, Ескарпија, Бакеа, Мазона, Паскала, Дедејана, 
Кареа... Дуга је та колона. Кога још да дозовем у сећање? Има 
незаборавних људи, као на пример Рене Етиамбл, професор упоредне 
књижевности на Сорбони, прави Enfant terrible, као и Ескарпи. Сећам 
се једног конгреса француских компаратиста у Лиону, на ком је 
присуствовао, па чак и председавао, лионски кардинал, чије име ми сад 
измиче, а с његове једне стране Етиамбл, а са друге Робер Ескарпит, 
два оличења ђавола. Етиамбл који  не признаје, и често руши 
ауторитете, а Ескарпи већ прослављен као аутор „Писма Богу” и 
„Писма Ђаволу”, који све подвргава подсмеху. Кад год бих се јавио 
Етиамблу, он би ме позвао на ручак или вечеру, на неко лепо место. 
Исмевао је стереотипе компаратиста, прокламујући начело: 
Comparaison na pas Raison. Живо се занимао за словенске литературе, 
па и српску. Као избеглица за време Другог светског рата у Америци и 
Мексику, упознао је Растка Петровића, којег је изузетно ценио и често 



помињао као врло значајног писца. Од Растка се наслушао података о 
српској књижевности и уметности. А боравио је и у Кини и ко зна где 
још у великој Азији. Зато су му били тесни и неприхватљиви оквири 
европске књижевности и класичне компаративистике. Он се залагао за 
истиниту светску књижевност, а то је море без обала, океан... Ја бих му 
у шали добацио гетеовску мисао: „Волим онога који жели немогуће”, а 
он би ми узвратио пријатељским осмехом, настављајући да руши 
евроцентризам и да гради своју кулу од снова о свеобухватној, и 
недостижној, а правој светској литератури. Према величинама односио 
се иронично. Ни великог Рене Велека није фермао. Али, Велек је на све 
те несташне превратнике гледао са доброћудне висине, ваљда 
самосвестан и уверен да му нико није дорастао. А он је зацело имао 
скоро планетарно искуство: био је амерички професор на Јелу, а 
прошао је и кроз велику руску школу и прашки методолошки опит, у 
којима су се слегла знања из германског света науке, тако да је Велек 
био на чврстом тлу. Нису га засениле новотарије, рецимо Јаусова 
теорија рецепције са такозваним хоризонтом очекивања. То су речи, 
речи, а ми смо то једноставно звали укус, сећам се како је 
коментарисао Јаусове нове појмове. 
Оно што се мени код Велека допадало – то је његово памћење. Шта сам 
ја за њега био? Могао је да ме не познаје. А он није заборављао моје 
име, ни после дуже временске паузе. Увек би тачно знао ко сам и шта 
сам. На светском конгресу компаратиста у Инсбруку, који је 
организовао мој велики пријатељ Зоран Константиновић, Велек, већ у 
поодмаклим годинама, прославио је свој рођендан. Уствари, деликатни 
Зоран Константиновић је хтео да се то на најлепши начин обележи, па 
смо се попели у високе планине до једне дивне посластичарнице, где су 
нас чекали колачи и рођенданска торта. Ко ће седети за столом са 
слављеником и његовом релативно младом супругом, иначе Рускињом? 
Наравно, ту је место за главног организатора и домаћина конгреса, 
професора Зорана Константиновића, који је, можда по Велековој жељи, 
за сто позвао мене и мога сина, дечака Војина, којег сам повео у 
Инсбрук. Тако је Војин поделио са слављеником прво парче огромне 
рођенданске торте, а морао је да сркне и гутљајчић шампањца, 
куцајући се са великим професором. У пријатном разговору упитао сам 
Велека: „Откуда Вама име Рене, које није ни чешко, ни германско”. Он 
се значајно осмехнуо: „Знате, моја мати је била блиска Марија Рајнеу 
Рилкеу, чију је поезију обожавала, па је мени дала, у дискретној 
француској варијанти, Рилкеово име Рајнер, то јест Рене”. Тако је 



песника звао и Огист Роден, велики вајар, за којег је Рилке био једно 
време везан. 
 
Заиста лепа, и трајна пријатељства? 
 
Са многима сам био присан, онима са Сорбоне и из Стразбура, из 
Бордоа и из Нансија, као и из других универзитетских средишта. Кад 
сам имао суђење у париској Палати правде, по тужби госпође Ромена 
Ролана, то јест Марије Михајловне Кудашове, огласила се француска 
универзитетска јавност, више од сто угледних професора стало је на 
моју страну, у име слободног истраживања савремене књижевности. 
Нисам познавао све те људе, који су због начела бранили мене који се 
усудио да у својој дисертацији наводи дукумента пре него што је 
истекло педесет година од њиховог настанка. Тако је докторска 
дисертација, чији је издавач био Клинксик, одмах постала веома 
позната. У најугледнијем париском листу „Л Монду” изишли су 
прикази угледних професора: Жана Гомијеа, из Стразбура, потом 
Сорбоне, и Андре Моншуа, са  Универзитета у Тулузу. То је дало 
повода Роберу Ескарпију да образује комисију, са више француских 
универзитета, за одбрану државног доктората, на основу објављених 
радова.  Тај Doctorat d Etat es  Lettres  отворио ми је врата за редовну 
професуру на француским универзитетима, на којима сам пре тога био 
професор по позиву, или гостујући професор. Сигурно је тај државни 
докторат био важан и приликом пријема у Европску академију наука, 
уметности и књижевности, са седиштем у Паризу, а на основу реферата 
Анри Жана, ректора Универзитета у Бриселу и члана Белгијске 
краљевске академије наука. Ни он није више међу живима.  
 
У свет су некада по знање ишли и Вук и Доситеј, младима је данас та 
могућност ускраћена? 
 
Ни Доситеја, па ни Вука, нису тамо чекали раширених руку. Они су 
били велики борци за своје место под сунцем . Схватили су дух епохе – 
Доситеј дух просвећености, а Вук се ускладио са европским 
романтизмом, уклопио се у његов хоризонт очекивања. Имао је срећу 
да сретне ученог Копитара, који је појмио да је Вук, премда много 
мање учен, изворни геније. То су схватила и Браћа Грим, а и врата 
великог Гетеа била су отворена за Вука. Био сам у Вајмару, не једном, 
на Вуковом трагу. Та веза и са Гетеом није наша српска измишљотина, 
ни преувеличавање. Геније и у неприликама крчи себи пут, а наш народ 



је дао свету истинске величине, несумњиве геније. Зар да подсећамо на 
Пупина, Теслу и Миланковића? То су велики узори, људи јаког духа, 
снажне воље, високог морала и узвишене, продорне памети. Они треба 
да надахњују наше људе, веома бројне, у расејању данас. Да у великом 
свету никад не забораве ко су, шта су и одакле су. То су светски људи, 
али свагда и велики родољуби, поносити што су Срби. То сад треба 
истицати јер су нам свест и самосвест угрожене, да не кажем и сурово 
разбијене. Дух не сме да призна пораз, и докле год је он усправан, наде 
има, будућности има. Западу не служи на част што нас је годинама, па 
и деценијама, држао, све до скора, у изолацији. Сад је и томе дошао 
крај, али су последице кобне. Границе јесу, најзад, отворене, али је 
наше сиромаштво уклето. Оно притиска и старе и младе. Свеједно, не 
смемо се предати том фатуму. Често се позивам на Гетеа: „Само онај 
заслужује слободу и живот који се свакога дана за њих бори”.  
 
Период странствовања је прошао, сада сте поново у Београду, 
уживате у пензионерским данима? 
 
Да, све ређе одлазим у моју другу, духовну, постојбину, питому 
Француску. Ја сам овде, у Србији, активни пензионер, упркос врло 
високим годинама. Путујем Србијом, имам много драгих пријатеља, 
како у средишњој Србији тако и у мом завичају, Војводству српском. Ја 
верујем у наш народ, у коме је много дивних људи, које волим и који 
ми узвраћају љубав. Ја им говорим, а још више их слушам. Све мање 
проповедам, све више ћутим и слушам, помно слушам. 
 
Да ли је тачно да су сви интелектуалци, дипломате, новинари, који су 
после Другог светског рата одлазили у иностранство, морали да раде 
и обавештајне послове? 
 
За нас, васпитане на оном, чини ми се, Змајевом стиху-опомени 
„Дозволте ми да мрзим шпијоне” – то сигурно не важи. Шпијунирати 
своје сународнике, своје ближње, никако се не уклапа у мој, у наш 
морални кодекс. Али постоји принцип важећи за велике нације. Сваки 
Енглез дужан је, као држављанин Уједињеног краљевства, да води 
рачуна о националним и државним интересима своје отаџбине кад се 
затекне у туђини. Држећи се тог начела, ја сам из великог света слао у 
отаџбину поруке и предлоге, особито о културној, научној и 
међууниверзитетској сарадњи. Сасвим ретко сам добиjao одговоре. 
Стога бих рекао, на основу сопственог искуства, да смо се у знатној 



мери и ми сами изоловали. Кад смо организовали, а главни организатор 
био је професор из Новог Сада Миодраг Радовић, велики светски 
конгрес за модерне језике и књижевности, тражили смо пријем за 
готово хиљаду учесника код председника Србије, али председник се 
није појавио, него нас је примила извесна трећеразредна личност, а 
председник се морао појавити јер су већ и он и Србија били 
оклеветани. Требало је упутити поруку свету, свим континентима, да се 
зна шта стварно Србија и Срби мисле, и штa од света очекују. Прилика 
је пропуштена на моју, на нашу, жалост. А то није једина... 
  
Пратите ли светску и домаћу литературу. Има ли ту дела која ће 
надживети своје ауторе? 
 
Мислим, пре свега, на савремене писце који су већ класици, то јест 
проверене величине, чија су дела уписана у свест и судбину нашег 
народа, а припадају и светској литератури: Иво Андрић, Милош 
Црњански, Добрица Ћосић. Мислим и на сазвежђе значајних песника, 
прозних и драмских писаца који повезују свесрпску културу, упркос 
неприродним, силом наметнутим границама. Широк је тај круг, 
значајна дела су створили, дела која ће их надживети – Меша 
Селимовић и Данко Поповић, Скендер Куленовић и Бранко Ћопић, 
Милорад Павић и Борислав Пекић, Мома Капор, Светлана Велмар 
Јанковић и Жарко Команин, Душан Ковачевић и Синиша Ковачевић – 
листа је импозантна; а следе и песници – Васко Попа и Миодраг 
Павловић, Стеван Раичковић и Дејан Медаковић, Слободан Ракитић и 
Љубомир Симовић, Иван В. Лалић и Рајко Петров Ного – и ту је 
поворка дуга. Српска књижевност држи корак са европским 
литературама. Висок је њен лет. Култура, уметност и књижевност 
опиру се насиљу, спонтано и свесно буне се против вештачких граница. 
Помишљам на пророчанску реч Достојевског: само лепота ће спасити 
свет, она је кадра да учини то чудо. 
  
Како сте доживели распад Југославије? Да ли је Слободан Милошевић 
имао историјску шансу да реши српско питање?  
 
Као насиље, као дело злочинаца, као бесмисао. На аеродрому „Никола 
Тесла” у Београду суочавамо се са тим апсурдом: сви су летови 
интернационални, домаћих више нема – за Подгорицу и Тиват, за 
Љубљану и Скопље, да не набрајамо даље. Али књижевност и 
уметност, песма, па и спорт опиру се насиљу. А Милошевић је 



трагична личност, можда варијанта Дон Кихота. Покушао је да спасе 
Југославију. Није се довољно ослободио комунистичке заблуде. Морао 
је да каже, јасно и гласно, својим Црногорцима да су они вазда били, и 
требало би да и даље буду, елита Српства, српска Спарта. Ако је тачно 
да конац дело краси, Милошевић је мученички, то јест херојски, 
завршио свој век, бранећи не само себе него и српски род. Он није био 
шовинист, чак ни довољно српски националист. У свом националном 
чувству није ишао до краја. Очигледно није довољно упио у своје биће 
дубоко Српство Његоша, Марка Миљанова, Светог Петра цетињског, 
па ни надахнутог песника химне „Онамо намо”... 
 
Против  мале Србије, на крају XX века, вођен је мали светски рат. Да 
ли су Вам се тих дана јављали пријатељи из иностранства? 
 
Против мале Србије вођен је злочиначки рат. Злочиначки карактер тога 
рата никад не треба заборављати. Ја сам о томе не мало говорио својим 
француским студентима у Нансију. Прави пријатељи нису ми окренули 
леђа. Жан Деска, из Бордоа, остао је веран, оправдајући надимак Јоца 
Србин. Пол Баке је пажљиво слушао моја тумачења и углавном их 
прихватао. Умни Ален Сегондс и његова супруга Мирјам видели су 
суштину јасније од мене, жигошући нови светски поредак. Мој сусед из 
Нансија, благородни Франсоа Дару, био је беспрекорно веран пријатељ. 
Жан Гомије није више био жив, али за њега је Србија вазда била 
„витешка Србија” – он би је бранио лепше него ја. А тек моја 
пријатељица Мишел – Мона Лиза из Ларошела. Дивна је и импозантна 
та бескрајна листа верних пријатеља. 
 
Изгубили смо, по свој прилици, Косово и Метохију. Може ли се нешто 
учинити да се то спречи? 
 
И Јевреји су били изгубили Јерусалим. И не једном беху прогнани и 
распршени  широм света. „На водама вавилонским сеђасмо и плакасмо 
сећајући се Сиона”. Потресна је та историја. Да не помињемо Египат. 
Али поробљени нису губили наду да ће се ослободити и  вратити у 
обећану земљу. И вратили су се после много векова. Треба имати даха. 
Треба памтити. Пропадају заборавни народи. Срби треба да буду 
достојни трагедије која се обрушила на нас. Са надом ми смо спасени – 
опомиње апостол Павле у Посланици Римљанима. 
 



Остали смо и без Црне Горе, тамо се ствара нова нација, измишља 
нова абецеда, прави нови језик? 
 
Чине то нове потурице, а знано је како их је дефинисао Његош. Наслеђе 
комунизма је кобно – тешко је до краја га се ослободити. Грозна је та 
владавина апсурда, то робовање глупостима. Велики хаос су посејали 
Лењин и Стаљин, измишљајући нове нације, ломећи кичму великом 
руском народу. Тако је најрускија руска земља, а то је Малорусија или 
Украјина, завичај Гогоља, његовог Тараса Буљбе и запорошких козака, 
проглашена за нову нацију. То је инат историји – Русији је одузет велик 
део Средњег века, Кијевска Русија, у којој су корени рускога народа, 
извор свести. Па Руси су крштени у Дњепру. Опонашајући  ту 
бесмислицу, и југословенски комунисти су измишљали нације. Тако се 
најсрпскија српска земља одрекла саме себе, стидећи се српских 
знамења због којих се сматрала српском Спартом. 
 
У регионализацији Србије ствара се нових седам (или пет) федералних 
јединица. Војводина је у томе отишла најдаље. Растакање Србије се 
наставља? 
 
Све су то злодела неокомунизма. Аутономија Војводине, само зачета, а 
никад трајније остварена, имала је пуног смисла у туђој царевини, као 
штит од унијаћења, мађаризације, германизације, католичења. Та 
аутономија нема историјског оправдања у држави српској. Светозар 
Милетић и његови следбеници чезнули су за уједињењем Српства, а не 
за поделом, регионализацијом и сличним замислима, које поткопавају 
свесрпско јединство Данас се аутономаштво изопачило у антисрпство. 
Није ли Вељко Петровић, аутор суштинских песама као „Српска 
земља” и „Верујте прво”, на време опоменуо „Војводино стара, зар ти 
немаш стида”? Аутономаштво је наказни израз антикултуре, лажна, 
неутемељена идеја. Етика епскога Српства створена је у српској 
Спарти, у делима Његоша првенствено, а морал, самосвест и модерна 
култура српског национа настали су у панонском Српству, у 
Војводству Српском, али и у прекодринском Српству, у песничким 
подвизима Шантића, Дучића, Срба из Мостара, Требиња, Невесиња, 
Билеће. Не заборављамо ни Петра Кочића, ни Ћипика, ни Матавуља... 
Ту велику самосвесну културу, ту изворну духовност дужни смо да 
негујемо и будемо им достојни наследници и настављачи. 
 
Шта ће нам донети улазак у Европску унију? 



 
Срби су  један од старих европских народа.  Не једном су се жртвовали 
за Европу. Били су на бољој страни, као заточници свете слободе и 
демократије. Европа има два крила, западно католичко и источно 
православно. Она често нису била усклађена, а само јединствена имају 
пуну вредност. То је схватио Де Гол, залажући се за Европу од 
Атлантика до Урала. Ни то није довољно. Постоји огромна Азија, у 
којој су настале велике религије, Азија извор духовности. Велики 
европски хуманисти били су свесни ограничености Европе. Зато су јој 
поручивали: Европо, прошири се или умри! Ја сам о томе много писао 
у докторској дисертацији „Ромен Ролан и Стефан Цвајг”, објављеној у 
Паризу. У њој је присутна неумољива критика европоцентризма. 
Жестоку оцену улоге Европе дао је, поред осталих, Рабиндранат 
Тагоре, велики песник Индије, у својој беседи на Империјалном 
универзитету у Токију, године 1916. То је велика тема, којој сам се 
страсно посветио. Она захтева одговарајући простор. 
 
Да ли Вам се чини да су се интелектуалци повукли, да се  њихов глас не 
чује, да је, у сваком случају, тиши од гласа политичара? 
 
Онај који се повлачи није прави интелектуалац, јер капитулира. Не 
једном је осуђивана издаја интелектуалаца. Жилијен Бенда је то учинио 
на најтемељнији начин. И о томе сам писао и говорио, али и то је 
велика тема, која захтева не мали простор. Ја сам се ангажовао у 
Европском друштву културе, чију сам изворну философију усвајао. То 
друштво се храбро супротстављало, у доба хладнога рата, највећим 
силама, Америци и СССР-у. Било је ту много врхунских 
интелектуалаца, научника и философа, књижевника и уметника. Али је 
херојски период прошао. За драму српског народа нису имали слуха. 
Тад сам се повукао, јер су ми очекивања била изневерена. Французи 
имају дивну пословицу: Племенитост обавезује! Стога у мојим 
текстовима мало је присутна похвала демократији, али јесте присутно 
слављење свете Слободе. Јер ми је блиско античко осећање и уверење: 
Нема среће без Слободе, а Слободе нема без храбрости. Предложио бих 
да овде ставимо тачку.  
  
Још само једно питање: Како видите Србију кроз педесет година? 
 
Зацело, нисам пророк, а не бих да уображавам да сам визионар. 
Скрушено чекам да се српски народ препороди, да се посвети 



врлинама, да испуни светосавски завет, као народ не изабрани, али 
народ посвећен добру, сједињен у љубави, која све превасходи. 
 
Разговарао: Зоран Хр Радисављевић 


