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ПРЕДГОВОР

Неко од пријатеља је приметио да се већ накупило довољ-
но мојих текстова о прози писца и сликара Ранка Крстајића 
и да би било згодно да се обједине у облику књиге. Oбојица 
смо у познијим годинама и време је да сабирамо досадшње 
плодове нашег рада. У сваком случају, постојећи његов књи-
жевни опус чинио је извесну целину. Ранко се са овом оценом 
сагласио, а и ја сам пристао. 

У књигу сам укључио четири објављена текста о његовим 
књигама и две необјављене краће белешке биографског ка-
рактера. Завршни прилози су подужи разговор са Ранком Кр-
стајићем као и покушај прве (непотпуне) библиографије ње-
гових књижевних радова као и текстова критичара о његовој 
књижевности и сликарству, чему је додат и селективни попис 
његових сликарских изложби. 

Овде је приметан недостатак разматрања Ранковог сли-
карства, незаобилазног дела његове уметничке егзистенције, 
у шта се у овом тренутку не бих могао упустити. Као известан 
надоместак, у овој књизи сам у оквиру разговора са уметни-
ком знатан број питања посветио његовом сликарству.

У Београду,
јануара 2021.
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УПОЗНАВАЊЕ И ДРУЖЕЊЕ

За писца Ранка Крстајића сазнао сам најпре у шетњи Кнез 
Михаиловом улицом када сам 1984. у излогу књижаре Про-
света угледао његов роман Случај господина Асимова чији је 
издавач била београдска Просвета. Наслов ме је асоцирао на 
америчког биохемичара Исака Асимова (1920–1992),1 који је 
по пореклу био руски Јеврејин (рођен је у месту Петровичи у 
Смоленској области), али познатијег као писца романа научне 
фантастике.2 Прелистао сам ту невелику књигу у књижари и 
видео да није реч о Исаку Асимову нити о научној фантас-
тици, чији љубитељ иначе нисам био, али је свеједно нисам 
купио. И некако је све до данас остао утисак да је писац назив 
свог јунака позајмио од презимена славног писца научне фан-
тастике.

Наредни „књишки“ сусрет десио се пет година касније, 
појавом зборника Антологија светске фантастике (1989), у 
издању куће Доситеј. Приређивач зборника био је Ранко Крс-
тајић. Тада сам уочио да овај писац ипак има везе са фантасти-
ком, мада не научном него, да тако кажемо, „општом“. У том 
посредном смислу, дакле, наслов његовог првог романа ипак 
је могао имати неке везе са именом поменутог писца науч-

1 Ценио сам његове популарно писане књиге о науци, од којих су неке 
биле преведене и на српски језик (Кратка историја хемије, Научна књига, 
Београд 1968; Водич кроз науку, БИГЗ, Београд 1972; Како смо сазнали да 
је Земља округла, Дечје новине, Горњи Милановац 1980; Како смо сазнали 
о електрицитету, Дечје новине, Горњи Милановац 1980; Како смо сазна
ли о атомима, Дечје новине, Горњи Милановац 1980; Како смо сазнали о 
нуклеарној енергији, Дечје новине, Горњи Милановац 1980; Живот у свемиру, 
Југославија, Просвета, Београд 1980).

2 Десетине романа и прича овог класика научне фантастике преведени 
су на српски језик.
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не фантастике. Да је наш аутор стварао у оквиру књижевног 
жанра фантастике сведочила је и његова књига прича Ноћи 
црног месеца која се исте 1989. појавила у издавачкој кући Рад. 
И њу сам, међутим, тада само прелиставао у Радовој књижа-
ри, али је нисам купио нити у целини прочитао. 

А онда сам десетак година касније, ако ме сећање не вара, 
одслушао један разговор са Крстајићем на некој радио-ста-
ници поводом његовог тек изашлог романа Мартинов грех 
(2000), опет у издању Просвете. Тада сам му први пут чуо глас, 
али га још увек нисам имао прилике уживо видети. Његов 
лик се додуше појављивао на корицама његових књига, које 
још увек нисам читао, али га из тог летимичног прегледања 
нисам запамтио. Запамтио сам, међутим, тај разговор на ра-
дију због теме романа: инцест у Црној Гори. Није ми било 
познато да се неко у нашој књижевности тим проблемом ба-
вио, а овај писац подухватио се баш ове на неки начин табу-
изоване теме. 

На његов лик скренула ми је пажњу наредне 2001. године 
песникиња и списатељица краћих прозних текстова Љиљана 
Дугалић, његова пријатељица. Једном приликом показала ми 
је фотографију са неке журке, где се, према њеном утиску, из-
двајало његово лице. Њу је, рекла је, Ранково лице подсећало 
на Његошево. И доиста, загледајући се пажљивије у фотогра-
фију морало се признати да је ту било истине. Иначе, Љиљану 
сам знао још од 1981, са једног летовања на Корчули. Срели 
смо се поново двадесетак година касније и изнова интензиви-
рали дружење. У сезонама 2001. и 2002. она ме је упознала са 
лепотама Земуна, града у који сам раније ретко залазио. Тада 
сам и пожелео да живим у њему, што се убрзо и остварило.

У сваком случају, било је за очекивати да ће на промоцији 
књиге песама Љиљане Дугалић Катедрала у коферу (ΠΛΑΤΩ, 
2002), одржане 17. октобра 2002. у Галерији Културног цен-
тра у Београду – где смо, поред песникиње, говорили Миле-
та Продановић, Јован Пејчић и ја – у публици седети и њен 
пријатељ Ранко Крстајић. Тог дана сам састављао своју беседу 



9

Упознавање и дружење

о Љиљаниној књизи и нисам размишљао о њеним могућим 
слушаоцима. Ранку се изгледа моја реч учинила занимљивом 
па је након промоције замолио своју пријатељицу Љиљану 
Дугалић да нас упозна, што је она и учинила. 

Исте вечери овеће друштво са промоције преселило се у 
кафану Коларац, где смо започели наше дружење које траје до 
данас. Испоставило се да смо готово вршњаци, био је годи-
ну дана старији од мене. Две године смо, на почетку студија, 
истовремено становали у Студентском граду, али се нисмо 
сретали: он је студирао на Филолошком, а ја на Природно-ма-
тематичком факултету. Чак смо истовремено бивали на ис-
тим местима, али се нисмо познавали. На пример, слушали 
смо разговор са Мешом Селимовићем када је велики писац 
са супругом Дарком у пролеће 1973. гостовао у Студентском 
граду. Или били смо на чувеном матинеу у Народном позо-
ришту 20. октобра 1974, када су се поводом Дана ослобођења 
Београда окупили наши велики писци (Андрић, Црњански, 
Селимовић, Ћопић, Попа и други) и читали своје радове ве-
зане за Београд.

Недељу дана након поменуте промоције Љиљана и ја, по-
водом њеног рођендана, били смо на вечери у нама драгој ка-
фани „Срем“ на Новом Београду. Јавио јој се мобилним теле-
фоном Ранко и питао где смо. Одговорила је да смо у „Срему“. 
Било му је жао што смо ван Београда, имао је жељу да нам 
се придружи. Насмејали смо се. Нисмо били у Срему, изван 
града, него у кафани „Срем“, у граду. Убрзо је стигао таксијем 
и придружио нам се. Наредних неколико месеци често смо 
излазили утроје.

Иначе, те јесени је за Сајам књига изашла не само луксуз-
но опремљена Љиљанина збирка песама Катедрала у кофе
ру, него се коначно појавила и моја дуго припремана књига 
Философија на истоку Европе, као шездесета свеска Платоове 
философске библиотеке „На трагу“. На корицама књиге обја-
вљен је рад „Триптих“ београдског сликара Ненада Корице, 
Љиљаниног а потом и мог пријатеља, са којим смо, понај-
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