РАЗГОВОР   

Светлана Велмар–Јанковић

МОЈ КЊИЖЕВНИ ЈУНАК
БЕОГРАД
Разговарала Славица Гароња–Радованац
Светлана Велмар–Јанковић, једна од најугледнијих савремених српских књижевница, рођена је 1933. године у Београду, у
угледној грађанској породици. Њен отац Владимир Велмар-Јан
ковић такође је био књижевник, али чињеница што је припадао
колаборационој српској влади и пораженим снагама након Дру
гог светског рата и напустио земљу, изузетно болно је погодила и
пратила његову породиц у у првим поратним годинама, као и
млад у, тек стасалу књижевниц у. Светлана Велмар-Јанковић је
након студија књижевнос ти, са само 22 године написала свој
први роман Ожиљак један од првих женских, критичких и аван
гардних романа педесетих година 20. века. Након дуже паузе,
ниж у се њени романи инспирисани српском историјом доба
Обреновића, као и послератном тематиком (пропаст грађанске
класе), којима је освојила највише књижевне награде (НИН-ову,
„Меша Селимовић”, Народне библиотеке...), а дела су јој преведе
на на велике европске језике. Круну тог рада представља и члан
ство у САНУ, чиме је постала тек трећа жена академик (после
Исидоре Секулић и Десанке Максимовић) међу књижевницама.
Повод за овај разговор је њено најновије, монументално и може
се рећи, животно дело, посвећено Београду, Капија Балкана.
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Повод за овај разговор је Ваше најновије дело „Капија Бал
кана”, које бисмо могли назвати и „Романом о Граду”. Град
(Београд) је главни јунак ове Ваше књиге, али, чини ми се, и
Вашег целокупног опуса. Мада сте о настанку ове своје
књиге, већ написали, уместо поговора, један значајан, рекла бих, аутопоетички коментар, било би добро да и овде
наведете неке од основних мотива за њен настанак. Да ли
је то био дуг процес сазревања теме, од саме идеје романа о
Граду, до њеног коначног уобличења, као и – колико је писа
ње овако обимног дела трајало у стварности?
Нисам више сигурна да ли уистину знам кад ми се први
пут јавила мисао да би требало да напишем неку обимнију при
чу о Београду. У ствари, повест, јер ми није падала ни на памет
никаква идеја слична роману – и сада моју Капију Балкана ни не
видим као роман о Београду, мада је, поред Вас, многи читаоци
прихватају на тај начин. Морам да признам да све време, док сам
се бавила том књигом – нисам била сигурна шта то, заис та,
пишем. Као што сам испричала у тексту који сматрам врстом
поговора уз Капију, била сам обећала главном уреднику изда
вачке куће „Стубови култ уре”, господину Предрагу Марковићу,
да ћу нас тојати да напишем „кратк у, једнос тавно написану,
историјски поуздану историју Београда, која се лако чита па,
следствено, може да се и лако памти”. Тако смо се договорили,
главни уредник и ја – али при том она ја која се договарала углав
ном није имала јасну свест о чему се то договара. Тек кад сам
почела да припремам потпунију грађу за рад који ме је очекивао,
видела сам да сам узела више терета но што сам смела и да поми
слим да ћу понети и изнети до предвиђеног краја. Радила сам
непуну годину дана и – утекла, смем то да потврдим. Осећала
сам у себи да ме прогања моја нова, прозна књига и да не треба
да се даље посвећујем историји Београда – неопходно ми је било
да се посветим својој новој књизи која је почела да ми не да да
мирно спавам. Оставила сам повест о Београду на самим поче
цима, и почела прво Нигдину, а затим су ме призвали Прозраци,
па Востаније, па књига за децу Очаране наочаре. Једна за другом
стизале су моје књиге и одвајале ме од рада на историји Београ
да. Истина, не у потпуности: радила сам на својим књигама, али
се у дубљем слоју унутарњег памћења таложило тражено и
нетражено додатно знање, историјско о Београду, попуњавала
се грађа и кад нисам знала да је попуњавам – али јесам знала да
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ћу ипак, ако стигнем, опет радити на историји Београда. И, кад
сам осетила да ме моја проза више не прогања, да сам се, за сада,
испразнила, одмах сам се вратила књизи што ће се звати Капија
Балкана. Али требало је стићи и до завршетка књиге која се није
више могла представљати као кратка, јер се осетно продужила, а
ни само као историјска, јер је преузела на себе приповедање о
историјским збивањима: постала је приповест о историји Бео
града, колико историјски поуздана толико и нарацијом доми
шљена. Захтевала је да јој се потпуно посветим седам година –
што сам морала да учиним. И учинила сам.
Називате ову Вашу књигу „хроником”, или „брзим води
чем” (иако има 600 страница великог формата!), у којој је
сабијен готово невероватан посао и наум: прегледана и
употребљена огромна историјска грађа, дат вешт пре
плет (националне) историје, тј. политике, али и „при
ватног живота” Града, када Београд избија у први план као
тема. Претпостављам да је било веома тешко одржати
тај баланс (не изгубити се у обиљу података, не „отићи од
теме”), а ипак рећи све и остварити неопходну Целину.
Потпуно сте тачно претпос тавили: јес те, најтеже ми је
било да остварим равнотежу при одабирању података и сад сам
сасвим сигурна да ту равнотеж у нисам умела да успос тавим
како је ваљало. Нарочито то нисам успела у Трећем и Четвртом
делу књиге који су ми се, током самог писања, откривали и као
упоредна истраживања. Догађало ми се да изаберем низ подата
ка, откријем ритам који их повезује – ритам приповедања, и
одјеке тих ритмова и – кад осетим да сам, у себи, уобличила тки
во које ћу исприповедати – одједном схватим да онај најбитнији
податак који сам одредила као средишњи, онај око којег се креће
и окреће нарација будућег одељка – није онај најбитнији, јер сам
пронашла други податак који је, без сумње, још битнији за сми
сао приповедања! И тада – све почиње изнова, јер нови податак
тражи друго и друкчије средиште, а друкчије средиште подразу
мева измењене ритмове и одјеке ритмова, нови тоналитет што
се успоставља између речи и реченица – све је друкчије, измење
но, јер је све повезано тајним везама између смисла и језика,
речи и реченица, тоналитета замишљеног и изговореног, одно
сно, записаног одломка. Шта да Вам кажем? Неке делове Капије
писала сам и преписивала, непрекидно их исправљајући, и по
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пет и шест пута. Прве две верзије пишем руком па, кад ми се
учини да сам нашла прави, одговарајући ритам нарације што ме
упућује ка уверењу да сам загазила на тражену путању припове
дања – е, онда могу да пређем на рад на компјутеру, где ме очеку
је бар још три или четири верзије. И док радим на свим тим вер
зијама – исправљам, мењам, додајем, а још више и чешће бри
шем, проверавам ритам и одјеке, тоналитете реченица – гласно
их изговарајући, по неколико пута. Не треба да Вам прошапћем
да сам много пута упознала тренутке слабости, у којима сам
стрепела да нећу имати снаге да дођем до краја приповедања, да
је тај рад сад претежак за мене која сам бивала све захтевнија
према самој себи као приповедачу. Бар сам се тако сама себи
представљала и исцрпљивала се, мислим несвесно. Али ме је то
писање, у другим моментима, испуњавало толиком радошћу и
неком врстом поноса, обнављало моје унутрашње енергије – да
сам ипак стигла до завршетка, што је најважније.
„Капија Балкана” је књига која се може у пуном смислу
назвати хибридним жанром. Служили сте се бројним
изворима, али ипак, у њој преовладава литерарно (почев
од самих, поетски насловљених поглавља). Исто тако, њу
карактерише питко историјско штиво, литерарни паса
жи, али на крају – регистри и библиографија – као у свакој
озбиљној научној студији! Тај преплет историјског и рома
нескног нарочито је упечатљив у последњем поглављу.
Књига се завршава сценом разговора дипломате Чедомиља
Мијатовића и Краља Петра, априла 1914, дак ле три месе
ца пре Првог светског рата, у којем стари Краљ наводи да
је исцрпљеној Србији потребно најмање седам година да се
опорави од ратова! Са знањем читаоца шта се десило
после само три месеца, овде присуствујемо правој егзи
стенцијалној драми читавог једног народа, али и његовог
главног Града, чиме се Ваша „Капија Балкана” завршава у
стилу правих, рекла бих, великих романа, са тзв. „отворе
ним крајем”. Да ли је то био и Ваш посебан циљ: приказа
ти на поетски начин историју Беог рада?
Много Вам хвала што сте уочили смисао мог нађеног завр
шетка Капије Балкана и што ме питате о томе! А тај завршетак је
искрсао у мени у тренутку кад сам била заокупљена могућим њего
вим облицима – нисам знала како ћу и шта одабрати за крај – а да
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тај крај буде истовремено и затворен и отворен за читаоце својим
наговештеним смислом. Прегледала сам своје белешке, записе,
цитате и онда сам се сетила да сам некако сувише површно про
читала књигу Чеде Мијатовића Успомене балканског дипломате
– јер ми је изгледало да ми је прекасно стигла у руке! Натерала сам
себе да је поново прочитам, како не бих била непажљива према
личности која је имала необично важну улогу у српској историји
последњих деценија XIX века и у годинама пред Први светски рат
– баш зато што је српска историја испала непажљива према тој
Мијатовићевој улози! И – шта се догодило, шта ми се открило?
Разговор који је Мијатовић забележио, а који је водио са краљем
Петром I Карађорђевићем у априлу 1914, три месеца пре избија
ња Првог светског рата – представио је дубину очајања старог
краља на сам помен могућности да се нови рат припрема и очеку
је – и то страшан, светски рат, на разним странама запламтелог
глоба! А, уз то очајање, Мијатовић је приказао, речима самог
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краља, потпуну војну неспремност Србије за било који рат, и онај
најкраћи и најспореднији – јер је земља била потпуно исцрпљена
после два Балканска рата из којих је тек изишла! Препаднути вла
дар је већ био упознат са стањем у Србији – и надао се да ће тој
малој балканској држави блиска будућност дозволити да има сле
дећих седам година мира – како би се, како ваља, опоравила! Сва
ки читалац Капије Балкана данас зна да будућност није била ни
мало милостива према Србији – улетела је у рат већ после три
месеца, у године невиђеног националног помора и трагичног
националног херојства! Чим сам прочитала, тим погледом на нов
начин просветљеним и откривеним сазнањем, Мијатовићево
сећање на драматични његов разговор са краљем Петром Првим,
уочи првог од самоуништавајућих светских ратова у 20. веку –
схватила сам да сам нашла прави завршетак своје књиге. У том
разговору се све садржавало, и изречено и наслућено – и непо
средна прошлост, и непосредна садашњост и непосредна, обеспо
којавајућа будућност наше земље – све оно што је довољно добро
познато савременом читаоцу Капије Балкана.
Обухватили сте готово невероватан историјски период
приче о једном Граду –„виђен” од римског Сингидунума до
Београда пред Први светски рат. Ипак, преовладавају, и
мислим да су најуспелији, пасажи о првим градитељима и
европски образованим архитектама: за само тридесет
пет година Слободе (од 1878. и признања Србије на Берлин
ском конгресу, до 1914), никло је готово све што чини лепо
ту и главно обележје улица, тј. трајних контура Београда
(упркос рушењима) и данас. Шта мислите, да ли Град сачи
њавају најтрајније у времену, управо његове грађевине?
Слутим, још наднета над Београдом што мења своје обрисе
и облике кроз низове столећа да, као најтрајнија, остају СЕЋА
ЊА на грађевине, улице и тргове што су настајали и мењали се,
непрекидно. Наравно, и сећања на људе што су пролазили и, на
разне начине, својим значајем обележили град и његове, истори
јом осветљене, делове града. За нас, данашње, мислим да је врло
битно то старо језгро Београда што је још преостало сачувано из
оног времена које сте тако истинито назвали тридесетпет годи
на Слободе, подразумевајући период од 1878. до 1914. Било би
морално веома подстицајно када бисмо се чешће присећали и
људи, и града Београда, и збивања из тога доба.
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Такође, као нит у тексту, често спајате прошло и сада
шње (лоцирате места важних збивања, бивших зграда и
догађаја), увек са једном фином алузијом и на (наше) дана
шње време. Очигледно, у Србији, а и у њеном главном граду,
никада није било спокојно, ни лако (политичке смене влада
и династија, нарочито драматичне крајем деветнаестог
и почетком двадесетог века), али је Београд упркос свему –
напредовао. Чини се утешно – да је свако нечим допринео и
оставио свој траг. Целокупан развој Београда, чему нас учи
ова књига, дешавао се у никад спокојним временима, што у
пуном смислу може да се примени и на наше данашње,
савремене прилике. Сматрате ли да се можемо и данас
нечему научити на том искуству предака – да из често
безизлазних ситуација – излаза ипак има, односно, да се
упркос свему, напредује, па се Београд гради и данас!?
И данас сам уверена да је могуће, како сте навели – да сва
ко допринесе бољитку и остави свој траг – али само ако је тај
траг остављен са позитивном енергијом. Чини ми се да делим
осећање са многим својим суграђанима да у овом час у живимо,
сви, изузетно тежак доживљај сопс твене пораженос ти и као
нација, и као појединци. Села се у Србији празне из године у
годину, образовани млади настоје да се дочепају бољег живота у
страним земљама, сиромаштво народа напред ује, а вредност
грађанског морала се сасвим срозала – и као да се ништа не чини
да се стање поправи, са било којег краја да се почне са тим попра
вљањем. Ипак, призивајући сећања на многе претешке периоде
наше историје, посебно на оне што су нам временски ближи, оне
из 19. века, којих је лако сетити се – имам наду, како се каже у
једном стиху Миодрага Павловића из његове ране збирке Стуб
сећања, да ће се догодити чудо моралног опоравка наше нације
– које се више пута догађало у најтрагичнијим историјским
ломовима српске повести, нарочито у 19. и 20. веку. Морамо
понављати себи: имамо наду, и радити најбоље оно што свако
од нас уме да ради – па докле се може.
Пуноћу епохе и минуле прошлости Београда веома сликови
то сте дочарали колажирањем докумената: употребом
историјских података, изводима из новинских огласа, као
ефектних илустрација свакодневице живота некадашњих
Београђана. Друштвени и културни живот (позоришта и
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кафане) Беог рада, трговина и политика, тако су складно
повезани и исприповедани језиком који, чини ми се, недо
стаје данас и нашим уџбеницима. О том лепом приповед
ном језику у Вашој књизи као узору – како се и компликова
не политичке заврзламе у нашој историји могу књижевнопластично приказивати, мислим да би требало да се поза
баве они који данас у Србији креир ају просветну политику.
Чини ми се да је ова Ваша књига писана управо са том,
стално присутном, видном свешћу у обраћању, првенстве
но том, младом нараштају? Да ли сам у праву?
На то питање не умем да одговорим, јер не знам шта сам све
осећала и желела док сам писала Капију. Само писање је дуго тра
јало, а више је пута прекидано уз моје стрепње да нећу моћи ни да
наставим са започетим радом, ни да стигнем до краја. Сасвим сам
сигурна да ћу најискреније одговорити ако Вам признам да, док
пишем, своју пажњу усмеравам на захтеве реченице коју испис у
јем, све друго ми је мање важно односно, тачније, уопште ми и
није важно, јер то друго и не примећујем. Кад стигнем до момента
кад помишљам на своје читаоце – а у том момент у сам већ сасвим
близу краја књиге – може се догодити да се питам коме, уистину,
намењујем то своје списаније до којег ми је толико било стало док
сам га писала. Тада, могуће је, чујем у себи глас наставнице – све
време сам желела да се посветим и том позиву, што никад нисам и
остварила, снажније привучена професијама новинара и уредни
ка у издавачкој кући – глас који упозорава да би млади били задо
вољни ако би, на сличан начин овом мом приповедању, сазнавали
историјска збивања у сопс твеним уџбеницима. Тада пос тајем
поново убеђена да би било најбоље ако бисмо историју младим
генерацијама причали као занимљиву причу о вратоломијама
над понорима свих народа у свим временима. Па, разуме се, и о
повесним вратоломијама нашег народа, којих има у изобиљу.
Кроз једну се, сада, суновраћујемо, зар не?
Из овог Вашег, најновијег књижевног искуства, да ли нам
можете нешто рећи о нашем односу према култури, боље
рећи „култури памћења”, нарочито за нове генерације које
долазе. Могу ли нам књиге попут Ваше, бити путоказ за
нови и привлачнији облик усвајања знања, нарочито из
историје, која је, изгледа, само у нашем народу у овом тре
нутку, протерана на саму маргину?
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Бојим се да се култури памћења, коју сад помињете, не
поклања довољно пажње ни у једној инстит уцији од којих се та
пажња с разлогом очек ује. Данашња просветно-педагошка
политика је пред великим процесом суштинских промена које
треба почети што пре, јер ће ионако морати дуго да траје, и, сва
како, то трајање ће проћи кроз неколико фаза. Култура памће
ња је основа наше савремене култ уре, али и ослонац нашег инте
лект уалног и духовног постојања.
И у својим бројним, ранијим делима, овековечили сте Бео
град. Међу првим таквим књигама је Ваша култна књига
„Дорћол”, венац приповедака инспирисан називима улица
овог најстаријег градског језгра. Потом следе и прави при
поведачки медаљони, или мали романи: „Врачар”, па
„Молерова улица”. Да ли је „случај” одлучио о овом Вашем
тематском усмерењу, чија је круна „Капијa Балкана”, или,
можда, и Ваше порекло? Наим
 е, у фусноти „Капија Балка
на” напомињете с правом и поносом и свог деду по мајци,
инжењера Велислава Вуловића, једног од председника скуп
штине београдске Општине, који је узео учешће у говору
испред Народног позоришта, током Анексионе кризе 1908.
Можете ли нам нешто више рећи о Вашем породичном
стаблу, и можда, генетској предиспонираности за бавље
ње књижевношћу и управо, београдским темама?
Увек ми је било жао што нисам стигла на свет док је у њему
боравио и мој деда Велислав, грађевински инжењер, који ме је
гледао, пун достојанства и доброте, са дугим седим брковима, са
породичне велике фотографије у дому моје нане, Лепосаве Вуло
вић. Мајка ми је причала да је деда, њен отац, био невероватно
благ и стрпљив, и са својом децом, и са својим службеницима.
Кад би нешто погрешили, његова деца, две кћери и син Велисла
ва Вуловића – Милица, Љубица и Никола који је био најстарији
– хитали су на разговор с оцем, избегавајући да прво разговарају
са својом строгом мајком код које није било толико разумевања
за њихове пропусте, као код оца. Могуће је да је та нанина стро
гост, које се и ја добро сећам, проистицала из чињенице да нана
није запамтила своје родитеље који су рано умрли, једно за дру
гим, а она је остала на бризи своје тетке, Стане-Цане Ђорђевић,
дворске даме Краљице Наталије: она јој је омогућила да се шко
лује у Паризу, од раних дечијих година, али у одс уству нежности
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и бриге родитељске. Деда је припадао топлој, срдачној, разгра
натој фамилији Вуловића која је дала Србији бројне знамените
личнос ти: професоре, лекаре, инжењере, високе чиновнике.
Један од најчувенијих мојих предака је Светлислав Вуловић,
књижевник, књижевни критичар, директор гимназије, рођени
брат мога деде Велислава, од којег је био старији пуне 22 године!
Једна од породичних прича коју сам чула својевремено
од нане и одмах запамтила је да је, кад се мој деда родио, њега
дојила његова сес тра, што је истовремено добила своју прву
бебу: дојила је и своје дете и свога брата, јер је у породици судије
Николе Вуловића било дванаесторо деце, ћерки и синова, очи
гледно врло различитог узраста! Они млађи Вуловићи-лекари,
сви су се школовали у Бечу и готово сви имали заједнички хоби
– музику: годинама су се, у периоду између два рата, налазили
суботом и свирали, сваки на свом инс трумент у, уживајући.
И сви су имали – и то добро памтим – те топле, благе гласове, ту
племенитост у погледу, те речи „Душо моја” које су изговарали
на непоновљив начин. Сви су били изванредни лекари, а у срцу
ми је остао мој Светислав-Бата Вуловић, унук славног књижев
ног критичара, интерниста, хирург, педијатар, први од великих
тенисера у Београду и један од првих кошаркаша, недостижни
шармер и, богами, неодољив заводник и у својим врло високим
годинама. Са друге стране, очеве, сви дедови и прадедови, Јан
ковићи, били су проте, поносни због своје службе српском наро
ду у Славонији, службе која је увек била посебно напорна и
одговорна. Тај след српских свештеника у несрпској држави
прекинуо је мој отац, књижевник, правник и политичар. Надам
се да сам, и са једне и са друге стране, понела у себи нешто од те
њихове одговорности и осећања за праведност. И тежњу за сло
бодом – шта год тај појам данас подразумевао!
Када год пролазим Косанчићевим венцем, поред рушевина
старе Народне библиотеке, застанем и прочитам Ваше
речи, које по завештавајућем тону (заслужујући свакако
трајнији облик чувања – као спомен плоче уз неко будуће
спомен-обележје), подсећају на чувени запис Деспота Сте
фана на Мраморном стубу који се налазио на Косову пољу.
Шта мислите, да ли ово место на Косанчићевом венцу
недопустиво дуго стоји необележено и да ли је то парадиг
ма нашег историјског (не)памћења. Док су Немци конзер
вирали разрушене квартове Дрездена (у савезничком бом
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бардовању 1944) као трајно национално сећање, наша
Народна библиот
 ека, коју је управо хитлеровска Немачка
циљно бомбардовала и спалила 6. априла 1941. – још увек је
„рупа”, за коју већина Београђана и не зна шта се ту запра
во налазило? Да ли и Ваше речи, исписане пред остацима
ове националне светиње, могу нешто да покрену у новом
веку? Или то неком не одговара?
Нисам могла да поверујем, али ни за тренутак – да ће се
догодити оно што се сада догађа: да истиче мој дугогодишњи
боравак у Управном одбору Народне библиотеке Србије, а да
простор на којем се налазила та библиотека уочи 6. априла 1941,
када су је штуке немачког фашистичког Рајха запалиле и разру
шиле – стоји и пос тоји прекривен нечис тоћом материјалног,
али и моралног смећа! Ништа нисмо успели да урадимо у борби
– а трајала је, колико сам ја била прис утна – пуних десет година,
од 2002. до, ето, 2012. – против невероватне неспремности свих
градских и републичких инс тит уција да пос тигну договор о
томе како треба да изгледа тај простор на Косанчићевом венцу
на којем би се подигао спомен на страховити национални губи
так учињен уништавањем Народне библиотеке 1941. године!
Више од седам деценија је прошло од тог уништавања, Пољаци
су подигли нову Варшаву, Руси нови Петроград и некадашњи
Стаљинград – а ми нисмо умели да обележимо место, запуште
ни плац некадашњег храма култ уре да би нове генерације знале
поред чега пролазе! Таквог доказа о националној неодговорно
сти заиста би било врло тешко наћи на било којем другом месту
на свет у! И сад, кад мислим да је крајње време да се повучем из
чланства у Управном одбору НБС – носим осећање велике кри
вице, што ће ме пратити док сам жива: питам се, шта нисам ура
дила што је требало да урадим, макар и са тим својим малим
снагама једног мрава-култ урног посленика, у доба кад се толико
мало мари за култ уру – шта је, ипак, било могуће допринети да
се бар, на неки начин, осмисли свети простор спаљене Народне
библиотеке? Тако се мучим, а не налазим прави одговор.
Ваш књижевни рад је био постепено сазревање. Након
првенца „Ожиљци”, дуго нисте објављивали, а потом сле
ди, чини ми се, прекретница са романом „Лагум”, објавље
ном у предвечерје распада Југославије (1991), који је доживео
и интерналционалну славу и признања. За млађе читаоце,
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било би занимљиво навести књижевну атмосферу у којој
сте стасавали као ретка жена писац у свом времену. Које
су тзв. поетичке школе владале у Вашем окружењу током
формирања, као и – можете ли навести и Ваше личне
(литерарне) узоре, али и савременике, који су можда, ути
цали на Вас?
Кад се присетим атмосфере педесетих и шездесетих година
прошлог века, а то су године у којима сам, на известан начин, у
себи интелект уа лно сазревала – додирне ме дах неке радосне
наде! За себе и у себи те године називам ГОДИНАМА НАДЕ, не
само код нас, у Београду, у новој држави СФРЈ, него и у целој
Европи, па и у целом свет у – слутили смо да је тако морало бити
свуда! Рат је био завршен, код нас се удаљавало сурово време
комунистичке диктат уре, и то нама на очиглед – а дах извесне и
све веће слободе у култ ури бивао је све снажнији, па удисали смо
га, пуним плућима! Или смо веровали да га удишемо! Морам да
признам да се младима и образованима у култ ури посвећивала
велика пажња, јер се пажња, и то велика, тада посвећивала и
самој култ ури! Преводиле су се битне и драгоцене књиге са дру
гих, страних језика – филозофске, књижевно-есејистичке, науч
не, чувени романи су били на челу тих превода, са чувеним име
нима! Требало је учити и радити од јутра до мрака – то је било
водеће гесло моје књижевне генерације, већином напаћене неи
маштином и мукама свих врста – али веома радне, амбициозне,
свесне и снаге своје младости и значаја епохе у којој смо се нашли!
Моја породица је, тешко материјално и емоционално
оштећена, изашла и из година рата и кроз године првог комуни
зма – али, захваљујући снази моје мајке, моја сестра и ја смо
остале духовно и читаве и здраве, и обе смо се, свака на свој
начин, уденуле у стварност новог друштвеног живота, наравно
са сенком „припадности пропалом буржујском свет у”, уз себе!
Али, нисмо за то мариле, ни мало. Уз свог првог мужа, новинара
и књижевног критичара Миодрага Протића, невероватне све
зналице, чудесног младог мудраца – много сам учила и научила,
с њиме се морало цео дан радити и учити, као некада и уз мог
оца, који је, у послератним годинама, за нас био нестао у неком
европском егзилу, за дуже време. Од књижевних узора одмах ћу
Вам навести оне који су били и остали моји прави узори, рекла
бих моји ментори током целог живота: ту је, на првом месту,
Исидора Секулић која ме је одвела Вирџинији Вулф и, много
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касније, Маргарити Јурсенар, мојој великој учитељици у занат у
писања. Не могу да не поменем оне личности које су заслужне
што ме је унапред неблагонаклоно социјалис тичко друштво
много благонаклоније прихватило: то су били истакнути и
угледни представници тог друштва – књижевни и позоришни
критичар Ели Финци, који је хтео и могао да прими, оцени и
објави моју прозу у свом часопис у Књижевност, 1953, и Ото
Бихаљи Мерин, велики зналац свих уметности и мудри погла
вица југословенског култ урног племена, који се борио и побе
дио у борби за моју књигу Ожиљак, роман који је штампао
НОЛИТ, 1956. Као што видите, у свом учењу на пут у ка сазрева
њу, интелект уалном и умном, па и психичком – имала сам изу
зетне пријатеље, и то међу потенцијалним непријатељима, поу
здане саветодавце и савезнике – како у људима, тако и у књига
ма. Све њих, дивне и давне осветљава, у мени, блага и светла,
неизбрисива прис утност моје мајке.
Ваш опус је изузетан и обиман. Врхунску потврду у Вашој
књижевној каријери представља свакако роман „Бездно”,
та чаробна мистификација, награђена и НИН-овом награ
дом за 1995. годину. Да ли можемо говорити о двема, под
једнако негованим поетичким линијама у Вашим романи
ма: о несталој грађанској класи након Другог светског рата
(којој припада и Ваша породица), али и о Београду и дубљој
прошлости Србије у 19. веку, тачније, династији Обрено
вић (започете још „Дорћолом”)? Суштински гледано, у
Вашем опусу, главни јунак, чини се да је – сем Београда –
међу (историјским) личностима и кнез Михаило, коме сте
посветили свој најуспешнији роман „Бездно”, као и бројне
странице приповедака и једну драму?
Баш ме радује што ме то питате, јер се потпуно слажем са
Вама. И ја мислим да је, у свеколиком мом раду, главни јунак
наш град, Београд, али, разуме се, и мој вољени Кнез, једини
племениташ међу српским владарима, мој – усуђујем се да га
назовем и својим – Михаило Обреновић III. Двадесет година сам
покушавала да му се приближим, да га упознам, онако изнутра,
па нисам успевала. Отимао ми се, и у причи, и у новели – у свему
што сам покушавала да остварим. Кад сам већ одустала од свих
покушаја – догодило се! Нашла сам начин приповедања и почет
не реченице које су ме повеле ка њему, мом јунак у! Реченице
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његовог Дневника, који сам ја измислила, а у том Дневнику је
измишљени он разговарао са измишљеним собом – а све је било
уистину стварно, захваљујући домишљеном језику Дневника!
Тада је била надамном моја срећна звезда стварања, чудесни
блесак и у писцу и над писцем!
Сем литерарног рада (романи, приповетке, приче за децу,
поеме), огледали сте се и у бројним стручним текстовима
о савременим српским писцима, као уредница одличних
библиотек а, међу којима ћемо нарочито памтити
„Баштину” у београдској Просвети. Шта можете рећи о
тој врсти културног ангажмана? Да ли се може упоредо
писати и бити на одговорном уредничком месту? Шта је
за Вас значио тај период рада и да ли се уистину, може
побољшати свест и културно унапредити сопствени
народ оваквим ангажманом?
И док сам, шездесетих година, радила прво као секретар а,
касније, и као један од три уредника часописа Књижевност, и
док сам се посвећивала уређивању библиотека у Просвети – то
ми је било следеће задужење у истој издавачкој кући – имала сам
поуздано уверење да је свако наше деловање за књигу, око књи
ге, са књигом – изузетно важно и за нас, уреднике, писце, редак
торе, лекторе, коректоре – све оне који помажу да књига, изда
ваштво, култ ура, просвета иду напред, у врх нашег сопственог
постојања! То је било време када нико није сумњао – или ја бар
нисам познавала никог који је сумњао у сврху култ уре – да оба
вљамо послове од битне вредности – сви ми, који смо били у
ланц у „произвођача култ урних добара”. Смејали смо се том
називу, али смо веровали и у добро култ уре и у добра култ уре и
у саму култ уру! Разлика између времена ондашњег и времена
садашњег одмах се види, према мом утиску, по томе што се данас
све у вези са култ уром мало цени, да не кажем да се потцењује.
Мора се признати да ни у време које називам ондашњим, она
велика држава није одвајала довољно новца – односно, колико
је, све развијенијој и богатијој култ ури, било потребно, али
данашња, потресно смањена држава, може да одвоји само сиро
тињске новце за сиротињску култ уру, и то је то. Као да се непре
кидно заборавља да је језик култ уре једини језик који се и разу
ме и прихвата на свим странама света!
52

Београдски књижевни часопис, бр. 29, зима 2012.

Истински сам волела рад у издавачкој кући, али сам при
стала да се повучем у пензију кад сам осетила да се, неосетно али
извесно, мења однос према вредностима издавачког посла. Сво
јевремено сам се радовала што „пратим” сваку књигу у библио
теци коју водим, од тренутка кад је одлучено да ће се објавити па
док не буде објављена, штампана. Моје је било не само да књигу
прочитам, оценим и препоручим за штампу него и да је надгле
дам док са њом раде лектор, коректор, технички уредник, мај
стори у штампарији. Издавање књига је био изузетно захтеван
култ урни подухват – у то моје, прошло време, последњих деце
нија 20. века, док је још владала Гутенбергова ера! Сад је освоји
ла нова ера дигиталних технологија, електронске књиге, и, све
неопозивијег, електронског издаваштва – морамо се прилагођа
вати, ко и колико може! Та нова ера је ера што припада младима,
мојој генерацији преос таје да храмљемо за њима, корис тећи
нешто од преднос ти те нове технологије, компјутер, рецимо,
који је од велике помоћи! Али и сада преостаје да се поново
боримо за вредности у култ ури, баш зато што су у тој мери дове
дене у питање – сигурна сам да је култ ура стуб на који се ослања
свака друштвена заједница, стуб неопходан и нез аменљив,
посебно када га опасни таласи комерцијализације заљуљају!
У српској књижевности и култури ретка сте жена писац
која је побрала неподељена и најугледнија признања – од
најугледнијих књижевних награда до чланства у САНУ,
што је пре Вас доживела још само Исидора Секулић (и
после рата песникиња Десанка Максимовић). Да ли нам
нешто више можете рећи о том Вашем искуству и време
ну када сте Ви почињали да се бавите књижевношћу
„у мушком забрану”, истовремено да дате оцену о дана
шњем статусу жена-стваралаца, књижевница и научни
ца, када је стасала заиста читава једна плејада образова
них жена и врсних стручњака својих области. Има ли раз
лике у њиховим позицијама, некада и сада, најзад, да ли
пратите нешто од оног што пишу наша савремене књи
жевнице и како оцењујете њихов рад?
Од самог почетка мог настојања да се потврдим као неко
ко тежи да се бави писањем, књижевношћу, култ уром, најчешће
сам била једина жена у мушком свет у, али не сећам се да ми је то
икада сметало. Вероватно је тако било и стога што су моје колеге
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имале поштовање за све оне који се усмеравају ка истом циљу, а
тај циљ је био све већа слобода за свако уметничко исказивање и
изражавање, у друштву што се стидљиво, готово кришом, осло
бађало диктат уре идеолошког мишљења. Увек сам се осећала
равноправном кад сам мислила о себи као о жени, међу мојим
књижевним саборцима, иако сам се годинама осећала сасвим
неравноправном као потомак презрене, још поражене буржоа
ске породице – чим крочим на улицу или у школу. Ознака у дру
штву дуго ме је чинила неравноправном, не мој пол. У мом одра
стању одлучну улогу су имале жене које су ме окруживале: мај
ка, тетка, баба по мајци, старија сестра, блиске женске личности
из шире породице; мушкараца у то послератно време није било
у моме окружењу, они су били или у неком егзилу, или на роби
ји. Схватила сам да је жена, кад се бори, било за децу, било за
кога другог вољеног или за одабрану идеју – по правилу јача од
мушкарца, незаустављива, непоколебљива, јер је невероватно
несебична. Видела сам око себе веома скромне, тихе жене које
су, у ствари, биле прави хероји у свакодневном живот у. Могуће
је да сам, због тога, одувек, била врло задовољна што сам жена,
што сам високо ценила женски род, при том неспремна да делим
извесна феминис тичка уверења. Прис тајем уз борбу жена за
изједначавање свих права, наравно, јер сам уверена да су, и код
нас, жене доказале да могу да буду у првим редовима и као науч
нице, и као ствараоци у свим уметнос тима – књижевнос ти,
музици, сликарству, глуми, филму – и у свим осталим друштве
ним делатностима. Моје искуство ми је, још доста давно, доказа
ло да жена од себе тражи много више ако се посвећује истовре
мено себи и као супрузи, и мајци, и науци или уметности, или
било којем друштвеном раду – али ако! Кад тражи више од себе,
и даће више! Жена може да превазилази све своје снаге, јер жена
уме да извлачи енергију из својих сопствених дубина и кад не
зна да то чини! Сигурна сам да будућност – коју не видим као
срећом пос ут простор, јер таквог ни нема и није га никад било,
нити ће га икад бити – припада жени, која одувек ствара и носи
живот на својим плећима!
И, за крај, да се још једном вратимо „Капији Балкана”.
У некој врсти поговора, одрекли сте било какву могућност
да наставите ову књигу, о, например, међуратном Београ
ду, чија је историја такође веома бурна и интересантна.
Разумевајући Ваш изузетан уложени труд у раду на овој
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књизи, да ли видите неког „наследника” (или наследницу)
који би наставио ово Ваше дело, тј. наставила на овај
начин, причу о Београду (можда до краја 20. века). Или, пак,
планирате неки нови, и другачији, рукопис?
Свакако нећу ни моћи, ни желети да наставим Капију Бал
кана. Данас сам сигурна да историја 20. века захтева тимски рад:
и да сам млађа, не бих се више усудила да се упустим у сложена,
међусобно испреплетана историјска збивања у том век у, по
многима најкрвавијем и најс уровијем у свим столећима од
почетка праисторије па до данас. Започела сам нови рукопис
који ми се причињава врло захтеван, можда зато што се скла
њам на пут на којем нема ни историје, ни Београда или ми се
тако само причињава, могуће је, зар не, да заваравам саму себе
– што ми није непознато у однос у између мене и писца у мени?
Па, видећемо – ако стигнемо да све то и видимо.

Биљана Миленовић: Ludzie ludziom II

Београдски књижевни часопис, бр. 29, зима 2012.

55

