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I.

На углу, преко пута Велике Каване, стојао је доктор Паш-
ковић, а одгоре, из Дома Певача, долазила је госпођица Ана 
Недићева. Под мишком је носила повелику, али врло елегант-
ну кожну сервиету, угасито мрку, са лепо израђеним сребрним 
оквиром и са тешком сребрном копчом.

– Пази, молим те, Пашковића! – смејао се неко у друштву 
крај прозора Каване. – Пази, молим те, маторог маџионича-
ра. Зар не изгледа као какав велики кључ, који, по вољи, сваког 
мимопролазећег човека може откључати и широм отворити. И 
посматрајте само. Не гледа у њу, него право у њену кожну торбу. 
Тачно зна кључ где су тајни врата.

– Наравно. И не само врата, него баш кључаоница. Јер се 
кроз кључаоницу највише види.

– Штета само што су у торби ноте, а баш у нотама наш драги 
доктор Пашко није Бог зна како писмен.

– Јест. То му некако не иде од руке. Госпођица Недићева је 
канда једина интересантна композиција у овој вароши, коју он 
још није разложио.

– Чудан је светац тај Пашковић. Сила од тела, сила од ин-
телигенције, а опет је ван живота. Неки чисто контемплатив-
ни и аналишући, скоро неактивни састојак живота. Вечито 
цепкање, тражење, испитавање – у том има нешто негативно! 
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Нешто што том човеку пије снагу и вољу. Што му је канда већ 
сасвим прождрло сунце.

– Као оно кад на ливади, из гомиле цвећа, протури одједа-
ред главу змија, тако ти тек, неочекивано, кроз пун, шарен и 
цео живот сикне његова анализа.

– А цело то његово аналисање, изгледа, није ништа више и 
веће од просте радозналости. Разбије ти човека као лешњик, 
види шта има унутри, и зашто има оно с поља, и свршено. Ни-
какав нарочити интерес, никаква нарочита приврженост за 
оно што је нашао, никаква нарочита намера или одлука због 
оног што је нашао.

– А можда и није сасвим тако, господо. Преврћући и себе и 
друге људе толико помно, тај човек мора бити да ипак тражи 
нешто позитивно. Његова скепса је непријатна и увредљива, 
да. Али његова скепса је његова клетва. Он тражи нешто што ће 
га ослободити и искупити. Морали сте запазити, кадгод наиђе 
на финију појаву, узбуђен је у својим рефератима.

– И ја сам опозиција према општем мишљењу о доктору 
Пашковићу. Тај је човек борац за нешто лепо и високо. Има у 
њему нечег естетичарског и уметничког, може бити баш музич-
ког, иако се не разуме у нотама.

– Не знам додуше пресудити да ли је музичан, али видим 
да је с музиком нешто завезао, чим се тако често враћа на го-
спођицу Ану.

Сладак смеј.
– Шалу на страну. Ја остајем при своме. Само начин, како 

доктор Пашковић казује своје анализе, тај је опор, суров и ос-
ветљив. Иначе он, баш као неки песник, са естетичког гледишта 
раствара појаве и дела у детаље. Ја вам кажем да тај човек негде 
у унутрашњости својој много осећа и много плаче. Јесте ли га 
чули говорити о оном пациенту у болници кога већ дуже од 
шест месеца лечи? То је скоро врста заноса.
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– Да, према болесницима има понекад милости.
– Уме он бити праведан према сваком.
– Сем према женама.
Смеј.
– То јесте. И новорођенчету, ако је жена, види трун на души. 

Женина душа је увек мутна – каже он. – Никад у њој нема од-
ређеног стања. Жена нити уме бити срећна, нити уме бити не-
срећна.

– Има нешто у томе. Ето баш нико мање него госпођица Не-
дићева. Млада, здрава, имућна, образована, јединица, уметни-
ца – а шта јој видиш од среће или од несреће? Ништа не видиш. 
Видиш само ону велику кожну торбу, за коју доктор Пашковић 
каже да у њој лежи враг. Али врага не видиш.

– Бога ми, ја, сем торбе, видим и друго. Видим чудно, чет-
вороугласто, скоро брутално чело те девојке, и видим јој ону 
тешку златну косу, такву као да сунце носи на глави. И често се 
питам: из којег је света та девојка?

– Има нешто и у томе, зар не, ви, тамо, што само за торбу 
имате очи? И јесте ми неки момци, кад чекате да доктор Паш-
ковић, са својих педесет четири љета, истера врага из торбе.

Разговор је текао још неко време, али се тема постепено 
удаљавала од Пашковића, у колико се више и више изоловала 
на госпођици Недићевој као девојци удавачи. Такви разговори 
су били доста чести у вароши. Ана Недићева је наиме веома 
интересовала своје суграђане, а помало их је и једила.

Стара двадесет и три године, одлична партија у сваком погле-
ду, а не заљубљује се, не удаје се, не иде на забаве, и не избија из 
цркве. Постала је некако општа брига целога места. Чим би се 
у некој кући исцрпео разговор око најпречих домаћих потреба, 
долазило би на ред питање: а шта мисли и чека Ана Недићева?

Пријатељи куће Недића поделили се, у главном, у две стран-
ке. Једни су сматрали да Ана, баш као и све друге девојке, коке-
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тује мало са својом сигурном клопком. Нешто рафинованије и 
нешто дуже од осталих, јер јој се тако може. Други се опет мање 
једноставно пребацивали преко њеног понашања и проблема. 
Веровали су да Ана, сва и у свему, није обично створење.

Мало укошене, не сасвим искрене очи под сенком необич-
ног чела, дивна коса, укочено стиснута уста, нека особита чед-
ност у гласу, ауторитет у ходу и у покретима упадали су у очи и 
изненађивали су. А јак музички талент и велика музичка обра-
зованост су заносили и освајали.

Ана је необично лепо свирала и у клавир и у виолину, и сав 
свој живот, у доколици и у раду, поклањала искључиво музици.

Свирање њено у клавир било је виртуозно, фино и интели-
гентно. Свирање у виолину било јој је страстно, скоро необуз-
дано, са самовољама у ритму, али са тоновима, врелим као да из 
славуљских недара излазе. Чело јој се набере, зуби се зарију у 
усну, а прсти леве руке се истежу, трепте, бледе и умиру у овом 
животу пре него што се у један сплет уврте са жицом која треба 
да зазвучи. И кроз тај чвор настаје онда ливење живота сво-
га у дрхтај жице, у талас звука, у потез гудала. И мољење јед-
но, скрушено и љубавно, да музика да гласа ономе што човек у 
души носи а не може да каже. И кад тон запева, онакав како га 
је душа хтела, боре на челу Анином нестану, уснице се раздвоје, 
и искочи страстан неки осмејак јако светлих, као снег чистих 
зуба. А по слушаоцу поврве хладни мрави. Чар се проспе до 
сржи костију, и човек се тресе од блаженства.

Једном младом човеку, који је топло волео госпођицу Не-
дићеву, писала је она на растанку:

Све је узалудно. У мојој души има већ оно бело поље, на коме 
је, после борбе, уметност развила заставу победе над животом. 
Не волим ја живот толико колико свирку. Страсти за чистом, 
непорочном лепотом се теже развијају, али су трајније и јаче 
од страсти срца, и једино оне могу победити и побеђују срце. 
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ницу, што већ само по себи доста говори о његовом ставу о тој 
књизи. Иначе, та полуреченица гласи: „...једини роман И. Се-
кулић Ђакон Богородичине цркве (1919) остао је само неуспео 
покушај...“ 

Да из заборава то дело можда никада не изађе, својски се 
потрудио Живорад Жика Стојковић, приређивач Исидори-
них „Сабраних дела“, која то нису била. Стојковић је у таму 
заборава гурнуо неке њене религијске есеје, као и Ђакона Бого-
родичине цркве. Без устручавања, избацио је читаву једну књигу 
јер је био уверен да није довољно вредна да би се поново штам-
пала у делима која он приређује. Чак није сматрао да би било 
примерено да одустане од наслова „Сабрана дела“. Такође, није 
осећао потребу ни да ту своју одлуку детаљније образлаже. У 
напомени приређивача је само констатовао да је њен „прозни 
рад неједнаких резултата“. Због тога, према Стојковићевом 
преком суду, Исидорин роман треба елиминисати из колекти-
вног сећања. 

Нико из наше културне јавности, колико нам је познато, није 
протествовао због ова цензуре, а Исидорина наводно сабрана 
дела су доживела чак три издања. Дакле, није баш да нису има-
ли прилику да се побуне због ове очигледне идеолошке цензуре, 
која са естетиком нема никакве везе. Стиче се утисак да су та-
дашњи културни делатници, посебно књижевни критичари, сма-
трали да је Стојковићев гест оправдан.

Нова рецепција 

Први и последњи роман Исидоре Секулић, прекријен забо-
равом, стајао је на слепом колосеку наше књижевности скоро 
осамдесет година. Када се и друга Југославија распала, а стари 
систем бар званично престао да постоји, ниједна од национал-
них установа културе није нашла за сходно да исправи неправ-
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ду и поново публикује Ђакона Богородичине цркве. То ће учи-
нити један мали приватни издавач. Друго издање Исидориног 
романа, а прво објављено у Србији, штампала је издавачка кућа 
„Плави јахач“, у Београду 1997. године. 

Реакција читалаца, критичара и посебно научне јавности сада 
се суштински разликовала од оне када се роман први пут поја-
вио у књижарама. Одмах по објављивању другог издања, појавио 
се немали број приказа и стручних радова, организовани су раз-
говори о књизи, научни симпосиони итд. Наши угледни истори-
чари књижевности и књижевни критичари су без предрасуда и 
идеолошке острашћености писали о Исидорином Ђакону. Тада 
је овај религијски роман – „нешто у чистом облику невиђено у 
српској књижевности од оне средњовековне“ (Љиљана Шоп) 
– коначно добио своје заслужено место како у опусу саме књи-
жевнице тако и у историји српске књижевности. Укупна оцена 
Исидориног дела је сада била далеко повољнија. 

Један од критичара, Павле Зорић, након објављивања дру-
гог издања је записао – „када се данас чита, он оставља снажан 
утисак“. И онда се запитао „како је било могуће толико дуго 
га потцењивати“, „не видети у њему плод изузетног напора да 
се створи проза која ће се разликовати од рустикалног, фол-
клорног регионализма, тако снажно израђеног у српској књи-
жевности“. По Зорићевом суду, Исидора је платила високу 
цену јер је напустила паланачку тематику. Елиминација етног-
рафских слика и реалистичне анегдоте како би се простор дао 
понирању у комплексна психичка стања, у компликоване умне 
процесе, осветљене са позиције европски образованих писаца 
урбаног менталитета, није могла да прође без последица. Иси-
дора је о религиозној екстази писала на начин који, према ње-
говом мишљењу, ни тада а ни касније није био виђен у нашој 
прози. Зато је њен роман одмах по објављивању завршио на 
слепом колосеку. 
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(Не)целовита реиздања

У годинама након поновног публиковања Исидориног ро-
мана, заинтересованост стручне јавности је била неочекивано 
велика. Али, он није читан само у факултетским и институт-
ским кабинетима. Интересовање и шире читалачке публике је, 
такође, било изузетно велико. Убрзо је објављено ново издање, 
сада са пратећим текстом Владете Јеротића, а до данас је више 
издавачких кућа штампало, често и по неколико издања Ђа-
кона Богородичине цркве. Нажалост, ни поновно публиковање 
књиге није прошло без одређених проблема. 

Приликом првог прештампавања Исидориног романа, из-
давач је, вероватно, ненамерно изоставио један део текста. Тај 
део није велики, али није ни небитан. Уосталом, и да није би-
тан, ипак је део оригиналног рукописа и не сме се изостављати. 
Нажалост, као предложак за скоро сва остала издања романа, 
коришћено је управо то друго, крње издање текста. Само јед-
но досадашње реиздање, колико је нама познато, садржи и тај 
изостављени фрагмент. И то оно које се појавило у оквиру Ис-
идориних „Сабраних дела“, која је пре двадесет година објавио 
новосадски „Стилос“ (исти издавач је ту књигу објавио и изван 
њених „Сабраних дела“).

Та издања су одавно распродата, тако да се тренутно у књи-
жарама не може наћи целовито издање Ђакона Богородичине 
цркве. И управо је то био један од разлога да поново публикује-
мо ту књигу, али тако што ћемо пажљиво пренети текст који 
је Исидора објавила 1919. године. Наравно, кориговали смо и 
штампарске грешке које смо уочили у првом издању романа. 
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