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Миливој Ненин

ПИСМА СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА
ТИХОМИРУ ОСТОЈИЋУ

Тихомир Остојић (1865–1921) тешко је дошао до места Првог секре-
тара Матице српске и уредника Летописа Матице српске. Дошао је на
то место после дугогодишњег труда и на необичан начин: непрекидно
је критиковао рад Матице српске, а истовремено је био највреднији
сарадник те исте Матице.1

Но, да не одлутам. На место Првог секретара Матице српске („који
је увек душа Матичина, и од кога веома много зависи”)2 дошао је 1. но-
вембра 1911. године и био је на челу Матице српске до почетка Првог
светског рата. (Толико кратко, да није паметно коментарисати тај рад.)
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1 Тихомир Остојић је покренуо часопис Покрет, који је повремено излазио од 1899.
до 1912. године. У том часопису је заговарао темељну реформу друштва, као и Матице
српске. У писму од 30. јула 1906. године Тихомиру Остојићу, Милан Ћурчин исписује
следеће реченице: „Иначе остајте здраво (весели видим да сте), Ви највећи против-
ниче, али уједно и највреднији сарадниче Матичин.” „Писма Милана Ћурчина Тихо-
миру Остојићу”, објављена у Зборнику Матице српске за књижевност и језик, књ. LII,
св. 1, 2004, стр. 169–209, приредио је за штампу Томислав Бекић. Узгред, Томислав
Бекић не разликује Милутина Јакшића од Милете Јакшића: прецизније, не зна за пос-
тојање Милутина Јакшића. Милутин Јакшић (1863–1937), писац, теолог и политичар,
био је најстарији у другој генерацији црњанских Јакшића. (Када је Милета Јакшић
улазио у књижевност, Милутин Јакшић је имао већ пет објављених књига, па се де-
шавало да од Милете мисле да је Милутин!) Иначе, сви чланови друге генерације Јак-
шића доживљаваће Милутина као неприкосновеног вођу! О томе више у књизи
Судари Милете Јакшића (приредили Миливој Ненин и Зорица Хаџић), Нови Сад,
2005. године. (Преписка Милете и Милутина Јакшића је од 311. до 360. стране.) Знам
да то не припада овом тексту, али не могу да пређем преко тога.
2 Видети: Миливој Ненин, Сви моји банатски писци, Ново Милошево, 2016. Цитат је
из текста: „Јован Скерлић и Тихомир Остојић”, стр. 57.



Остојићев долазак, уосталом као и долазак свих секретара Матице
српске, пропраћен је низом примедби. Кључна примедба Остојићу ти-
цала се страха од понижења Матице српске. А то понижење би се ог-
ледало у томе да „путем Остојића Матицом управља Скерлић”.3

Не улазим у то колико је тај страх био оправдан, али је приметно
да је Остојић у Летопис уводио, више неголи претходни секретар,
Милан Савић, врх интелектуалног Београда. Претпостављам да је
одмах по доласку на нову дужност, Остојић позвао и Слободана Јова-
новића (1869–1958) на сарадњу у Летопису. И Слободан Јовановић се,
види се то из ових писама, и одазвао.

I

Београд, 16. I 1913.

Драги Господине,
Могао бих, за десетак дана, понудити „Летопису” једну расправу, –

од неколико табака, не више – о Социјализму Светозара Марковића.
Ја бих желео само да та расправа буде објављена пре Ускрса. Молим
Вас да ме известите, да ли би то у опште било могућно, пошто, на други
начин, ја не бих био у стању уступити ту расправу „Летопису”.
Надам се да ћете опростити што Вам овим досађујем.

С одличним уважењем,
Ваш 
Слободан Јовановић

[РОМС, Инв. бр. 5491]

II

Београд, 3 април 1913

Драги Господине Остојићу,

Најзад сам нашао једну тему о којој бих, може бити, могао писати у
„Летопису”. То је о грофу Андрашију, поводом његове биографије од
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3 Ту реченицу Милан Савић исписује у писму од 8. септембра 1911. године. Видети:
Епистоларна биографија Светислава Стефановића (приредио Миливој Ненин), Нови
Сад, 1995, стр. 145.



Вертхајмера. Молим Вас да ми јавите, да ли би такав рад пристао за
„Летопис”; колико бисте ми простора могли ставити на расположење,
и до кога би рока требало да Вам рукопис пошаљем. Ако би Вам оно из
каквих обзира било незгодно да тај рад примите, молим Вас да ми то
без устручавања кажете.

С поштовањем и пријатељским поздравом,
Ваш
Слободан Јовановић

[РОМС, Инв. бр. 5485]

III

Београд, 8 априла 1913

Драги Господине Остојићу,
Благодарим на вашем љубазном писму. Онај чланак неће ни у ком

случају изнети два табака и можете на мене рачунати тек за четврту
свеску (молио бих вас само да ме у своје време опоменете). Ја ћу се, без
сумње, старати да будем што изврснији, али опет, ми, с ове стране, не-
мамо у тим питањима тако [две нечитке речи] и ја не бих хтео да ства-
рам неприлике „Летопису”. Ако, дакле, будете што приметили у
рукопису, молим вас да ми одмах јавите. Жао ми је да сте ме оно пре
тако погрешно разумели. Морали сте бити под сугестијом Милана
Ћурчина, који у свему мом раду слути неку злу вољу. Ако сте за њега
довде чули и разумели, он је сада у Атини. Провео сам с њим заједно
три месеца у Скопљу; изгледао је у униформи као старија кћи пуков-
није. Онај Нушићев виц за њега и Софију Јовановићеву, који је доспео
чак у „Заставу”, није добар: Софија изгледа много мушкије од Ћурчина.

Са свакидашњим поштовањем и пријатељским поздравом,
Ваш С. Ј.

[РОМС, Инв. бр. 5484]
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IV

Београд, 5. јуни 1913.

Поштовани Господине,
Извините што вам нисам одмах одговорио, и верујте да је то било

само с тога што сам хтео да се још размислим пре него вашу понуду
одбијем. Мени је одиста жао што вам, и после размишљања, морам од-
говорити да нисам у стању примити на себе израду оног чланка. И ако
би желео да буде један [нечитка реч] и искључиво информативан чла-
нак, таква би израда ипак изискивала више времена но што га ја имам
на расположењу. – 

С одличним поштовањем,
Слоб. Јовановић

[РОМС, Инв. бр. 5489]

V

Београд, 5 септ. 1913.

Поштовани Господине,
Извините што вам нисам послао онај чланак о Андрашију. Ја сам се

тек пре месец дана вратио из Скопља, и требало је неко време да по-
ново уђем у своје редовне послове. Молим вас, јавите ми, кад треба да
вам пошаљем тај чланак на коме већ увелико радим.

С одличним поштовањем
Слободан Јовановић

[РОМС, Инв. бр. 5486]

VI

Београд, 12. септ. 1913

Поштовани Господине,
Послао сам вам данас преко Цвијановићеве књижарнице рукопис.

Скратио сам га тако да не износи више од два табака, и надам се да ће
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моћи изаћи сав у једном броју. Да ли вас смем молити да ми пошаљете
прву коректуру? Уз коректуру није потребно слати рукопис.

С одличним поштовањем,
Ваш С. Јовановић

[РОМС, Инв. бр. 5487]

VII

Београд, 14 септ. 1913

Поштовани Господине,
Благодарим на вашем писму које сам данас примио. Коректуру

молим вас пошљите на мој стан: Симина ул. 25. Ја ћу је истог дана вра-
тити. Што се тиче државно-правних и правописних исправака, ја их
примам све. За Берлински конгрес молио бих само да оба слова буду
велика; то ми ипак изгледа боље него да оба буду мала. Ја изјављујем
ову жељу само под претпоставком да у том погледу „Летопис” нема
своју сталну праксу; иначе, покоравам се тој пракси.

С одличним поштовањем и пријатељским поздравом, 
Ваш Слободан Јовановић

[РОМС, Инв. бр. 5488]

* * *

У Остојићевом Летопису, Слободан Јовановић објавио је један једини
оглед: у два наставка. Текст „Граф Јулије Андраши” појавио се у књизи
296, година 1913, у свескама 5 и 6, на странама 47–60 и 46–62.

Прво Јовановићево писмо је од 16. јануара 1913. године, а последње
је из 14. септембра исте године: седам Јовановићевих писама, да би се
стигло до једног објављеног текста.

Посао приређивача ових Јовановићевих писама ту би се могао и завршити.
Али, ове коментаре „проширио је” сам Слободан Јовановић, једним

непромишљеним потезом. (И приморао нас да епизодну личност ових
писама, посматрамо као главну личност ових наших коментара.)
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Тај непромишљени потез тиче се опаске Слободана Јовановића, у
вези са вишком женских хормона, код Милана Ћурчина (1880–1960). За-
право, не тиче се тај непромишљени потез Јовановићевог коменатара –
не можемо очекивати од људи да немају људске особине. Уосталом, ако
у писмима тражимо човека, онда морамо бити спремни и на то да сваки
човек у животу има тренутака, како би то рекао Лаза Костић, „када није
он”.4 Спорно је и чудно, и уистину делује као да Слободан Јовановић
„дил разбора не има”,5 због тога што се подсмева Милану Ћурчину у
писму Тихомиру Остојићу.

Јер, последња личност – у том тренутку – којој би се упућивале ма-
лициозне шале на рачун Милана Ћурчина, био би Тихомир Остојић.
То се лако може документовати писмима Милана Ћурчина упућеним
Тихомиру Остојићу. (За тим писмима ћу чешће посезати.) А та пре-
писка (и не само она) показује степен пријатељства 6 између Остојића
и Ћурчина; али нам говори, посредно, и о томе колико је Слободан
Јовановић, као сарадник Нове Европе имао повлашћено место код Ми-
лана Ћурчина. (Али, као и увек када је неко повлашћен; има утисак да
није довољно повлашћен.) Илустроваћу ту повлашћеност Слободана
Јовановића касније – јер, сада морам да уведем у причу једну заборав-
љену личност.

Реч је о Јовану Грчићу – уз чије помињање прво иде необично
објашњење: да то није Јован Грчић Миленко!

Једноставно, Јован Грчић (1855–1941), књижевни историчар, про-
фесор новосадске гимназије, уредник часописа и алманаха, драмски
писац, преводилац, позоришни и књижевни критичар, био је најваж-
нија личност у животу Тихомира Остојића, а уједно и једна од важ-
нијих личности у животу Милана Ћурчина. Наиме, Јован Грчић
буквално са улице узима Тихомира Остојића и враћа га у гимназију! А
приватни учитељ немачког језика Милану Ћурчину (преводиоцу са
немачког језика и једном од оснивача Катедре за германистику на Уни-
верзитету у Београду) био је управо Јован Грчић.

Узгред, у то време постојала је пракса да професори могу да добију
на стан и храну до три ученика: то им је био додатни извор прихода.
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4 Видети: Епистоларна биографија Светислава Стефановића (приредио Миливој
Ненин), Нови Сад, 1995 („Из писама Лазе Костића”, стр. 247–347)
5 Ханибал Луцић је, у 16. веку, писао да су пучани мноштво „које дил разбора не има”.
(Одласком у прошлост као да скидам одговорност са себе.) 
6 Можда ова формулација, степен пријатељства, није најсрећнија, али Ћурчин оштро,
мушки, приговара Тихомиру Остојићу поводом писања о његовој (Ћурчиновој) ди-
сертацији. Међутим, то не нарушава њихово пријатељство! На сукобима се, очито,
проверавају пријатељства.



(Јасно је да су, и Тихомир Остојић и Милан Ћурчин, становали код
Јована Грчића.)

Узимам у руке писма Милана Ћурчина Тихомиру Остојићу.7 При-
родно, у писмима се помиње и Јован Грчић. Види се да је Милан Ћур-
чин свестан своје феминизираности... У писму од 17/30. октобра 1905.
године, Ћурчин пише: „У оно о чему мислите да вам је Панчево криво,
нисам хтео никад да се мешам; али из понечег што сам овда онда морао
чути – у женском друштву зар би се могле уши сасвим запушити? – да
ни ви нисте сасвим некриви. Ја сам од рођења почевши био вечито
међу женскињем...” Прекидам када је најзанимљивије... 

У једном од наредних писама Тихомиру Остојићу, жали се Милан
Ћурчин на „кретенски подлистак” о себи, у Бранику. И на алузије које
иду на Ћурчиново становање код Јована Грчића. И открива да то није
први пут: „Знам још у Бечу како је један безобразник нагласио да сам
и ја био код Грчића на стану...” Опет прекидам...8

Да не заборавим: Јован Грчић је био оптужен за педофилију и
морао је да напусти новосадску гимназију (1901. године је пензиони-
сан), а напустио је и Нови Сад. (Кажем: оптужен је, јер оптужбе нису
доказане.)

Дакле, виц из Заставе, који тако слатко коментарише Слободан
Јовановић, има свој континуитет.9 Али, може се та прича и закомпли-
ковати. Зар нису сличне оптужбе пратиле и Слободана Јовановића?
(Да ли се то наслађује подсмехом туђим особинама – које и сам посе-
дује?) Не само да је постојало распрострањено мишљење да Слободан
Јовановић „никада није имао посла са женама”; већ је Слободан Јова-
новић, све то пише Милан Јовановић Стоимировић, имао женске осо-
бине. Наиме, био је „радознао за туђе приватне животе као жена, што
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7 Видети белешку број 1. (Да не бих оптерећивао текст фуснотама: свако помињање
писама Милана Ћурчина има у виду писма која је приредио Томислав Бекић, о чему
сам читаоце обавестио у првој фусноти.)
8 У подлистку Браника, бројеви 29, 31 и 33, од 11/24. фебруара, 14/27. фебруара и 16.
фебруара/1. марта  1906. године (странице нису обележене), др Ј. С. (највероватније
професор новосадске гимназије), у тексту „Панчевачки Русо и Матица српска” испи-
сује следеће алузије: „Г. Ћурчин целу кривицу за своје мизерно опште образовање
сваљује на средину, у којој се кретао у гимназијској периоди. Ми против оваквога
схватања донекле немамо ништа, па би нас интересовало, када би нам г. Ћурчин оцр-
тао ’најближу’ своју околину, у којој се кретао изван гимназије и која је без сумње
имала на њега утицаја!” 
9 Иначе, Нушићев виц у Застави нисам пронашао. Али, морам подсетити на то како
је Заставу видео Станислав Винавер: „Застава није могла да се одрекне ниједне
мржње, ниједног непријатељства...” Видети: Станислав Винавер, Заноси и пркоси Лазе
Костића, Нови Сад, 1964, стр. 527. 



је јако волео да оговара и што је могао да се смеје од срца када би слу-
шао пикантне и скаредне ствари о људима...”10

Није много другачију слику о Јовановићу оставила ни Јелена Скер-
лић Ћоровић. Каже да на женидбу никада није помишљао, али помиње
„кратке и ретке доживљаје са безименим женама”... Но, помиње и да је
многе ошинуо својом шалом. (Бежало се од Јовановићевих шала!) И
доноси нам слику за памћење: десно раме Слободана Јовановића било
је ниже, јер је у тој руци носио ташну, у којој је осим књига, рукописа и
докумената, било и обиље „београдских дневних новости и досетака на
рачун појединих особа”... Доживљавала га је као Мефиста, али Мефиста
без злобе. (Доноси нам и Јовановићеву шалу на рачун уредничког рада
Милана Ћурчина: уредник је представљен као кочијаш, који има добре
коње, али се не обазире на путнике у колима!)

Сима Пандуровић пак говори како је Слободан Јовановић „постао
чувен као пријатан ’козер’, човек од духа, готово увек добро располо-
жен, спреман да каже духовиту реч, да направи игру речима, да баци
варницу хумора, и стрелицу ироније, способан да уочи карактеристичну
црту личности, карактеристичан моменат ситуације, и да увек, у укус-
ној форми баци мало индискретне светлости на људе и догађаје” (под-
вукао М. Н.).11

Интересантно је како ће ову индискретну светлост описати Бранко
Лазаревић у тексту објављеном 1940. године!12 (Кад вам је незгодно да
нешто кажете: ставите ту реченицу у уста неком другом!)

Не бих се дуже задржавао на овом делу приче. Додајем само рече-
ницу Милана Јовановића Стоимировића о томе да је Слободан Јовано-
вић ценио Драгишу Васића – и сада оно што јесте важно – „и никада
на његов рачун није пустио ниједан виц”.13

О Ћурчину, видели смо, јесте.

100 /  Poveqa

10 Милан Јовановић Стоимировић, Портрети према живим моделима (приредили
Стојан Трећаков и Владимир Шовљански), Нови Сад, 1998. године. Иначе, Милан
Јовановић Стоимировић у Дневнику 1936–1941 (приредили Стојан Трећаков и Вла-
димир Шовљански), Нови Сад, 2000. године, са поштовањем пише о Слободану Јова-
новићу; помиње га као „мудрог старца”. А види се из Дневника да су доста времена
проводили заједно!
10 Сима Пандуровић, „Суд о делу Слободана Јовановића”, Мисао, Београд, 1927, књ.
XXIV, св. 1 и 2. Текст цитирам по књизи: Савременици о Слободану Јовановићу (при-
редили Јовица Тркуља и Маринко Вучинић), Београд, 2009, стр. 89–126.
12 Бранко Лазаревић, „Лик Слободана Јовановића”,  Летопис Матице српске, март-
април 1940, књ. CCCLIII, св. 3–4. Текст ћу цитирати по књизи Савременици о Слобо-
дану Јовановићу (приредили Јовица Тркуља и Маринко Вучинић), Београд 2009, стр.
245–252.
13 Видети белешку број 10.



Међутим, иако Слободан Јовановић пише да Милан Ћурчин у сва-
ком његовом (Јовановићевом) послу види „злу вољу”, сарадња Слобо-
дана Јовановића у Новој Европи Милана Ћурчина је постојала. О тој
сарадњи прецизно је писала Ана Ћосић Вукић.14 Поменула је и Ћурчи-
ново незадовољство природом Јовановићевих текстова. Наиме, није
Ћурчин очекивао књижевне већ политичке портрете из пера Слобо-
дана Јовановића. Осећам потребу да додам једну реченицу читавој овој
причи; и опет из писма Милана Ћурчина Тихомиру Остојићу. Дословце
пише, у писму из 1920. године, када су припреме за излазак Нове Европе
у пуном јеку: „Не мислим уопште доносити наставке (осим можда сас-
вим изузетно)...” Али, када је Слободан Јовановић у питању – онда је то
сасвим изузетно... Јер текст Слободана Јовановића о Љубомиру Не-
дићу појавио се у Новој Европи чак у седам наставака!

Стигли смо тако и до те обећане повлашћености! (Ако Слободан
Јовановић није имао повлашћено место код Ћурчина – није га имао
нико!) Узгред, Нова Европа је, чак (још једно чак), Слободану Јовано-
вићу објавила и књигу о Љубомиру Недићу.15

Хтео – не хтео, морам се дотаћи и места у којем Јовановић пише текст
о Љубомиру Недићу. Пише га док је у немилости. Мада, ако се чита Хро-
нологија живота и рада Слободана Јовановића, Добрила Аранитовића,16

тешко ћемо открити икакву немилост. Ту немилост нам наговештава
Бранко Лазаревић. Збуњује, на пример, податак да Бранко Лазаревић
(главни уредник крфског Забавника) станује на Крфу, собу до собе са
Слободаном Јовановићем, а притом не објављује ниједан једини Јова-
новићев прилог.17 (Узгред, Слободан Јовановић и Бранко Лазаревић
заједно читају Дучићева писма упућена редакцији Забавника...)
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14 Ана Ћосић-Вукић, „Слободан Јовановић у Новој Европи”, објављено на стр. 457–
476 у зборнику радова Нова Европа 1920–1941 (уредили Марко Недић и Весна Мато-
вић), Београд, 2010. године.
15 Помиње у том тексту о Љубомиру Недићу (Нова Европа, књ. I, бројеви 7–13, стр.
280–285, 319–321, 351–357, 389–394, 426–430,  455–459 и 497–501), Слободан Јовано-
вић и Недићев текст о Милети Јакшићу. Преко тог текста Слободан Јовановић је пре-
шао као да ту нема ничег спорног. А спорно је све! То је сигурно један од
најпоразнијих текстова по српску књижевну критику: никада се ново није тако раз-
било о старо као у том случају. Више у књизи Зорице Хаџић Тиха пристаништа Ми-
лете Јакшића, Београд, 2012. године. 
16 Слободан Јовановић, Библиографија са хронологијом живота и рада (сачинио Доб-
рило Аранитовић), Београд, 2010. године.
17 Наравно, нећемо искључити ни ту могућност да Слободан Јовановић свесно, из прин-
ципа, током светских ратова, не жели да објављује. Можда је то најјачи прилог тврдњи
Јелене Скерлић Ћоровић о трезвеној неузбудљивости Слободана Јовановића. Видети у
књизи: Јелена Скерлић Ћоровић, Животмеђу људима (приредила Зорица Хаџић), Нови
Сад, 2014. године. Текст о Слободану Јовановићу се налази на странама 152–158.



Једноставно, склонили су Слободана Јовановића из Солуна, у којем
се тада налазила Влада. („Није тамо за њега”, каже Никола Пашић.) У
једној реченици Бранко Лазаревић нам открива разлоге „интернације”
Слободана Јовановића. (И Лазаревић реч „интернација” пише под на-
водницима.) „’Завереничко питање’ је било у јеку, судило се по питању
’Солунског процеса’, а Г. Јовановић је, како ми рече један члан владе,
’волео да забада нос у све то’.”18

(Постаје нам јаснија реченица из Хронологије живота и рада Сло-
бодана Јовановића – „јуна месеца погубљен је Драгомир [Драгутин, М.
Н.] Димитријевић Апис”.)

А ту реченицу – „волео је да забада нос у све то” – можда је изгово-
рио „један члан владе”, али ју је забележио Бранко Лазаревић! Могло се
то и другачије рећи... Овако се Јовановићева истинска заинтересова-
ност за судбину једног процеса и живота људи, своди на пуку радозна-
лост и банализује се до нивоа „оговарања”.19 А било је управо обрнуто!

(Чак и када се погледа брижљиво урађен „Календарски преглед”,
који је у књизи Из историје и књижевности II, том 12, урадио Живо-
рад Стојковић; и поред чињенице да је Слободан Јовановић смењен са
места шефа Пресбироа Врховне команде (и склоњен од Аписа), ипак се
и ту релативизује интернација. Цитирам: „Јовановићево враћање из
Солуна на Крф можда и јесте деловало као нека врста интернације...”)

Али, да не одлутамо сувише од Милана Ћурчина, главног јунака
ових коментара.

Вратила нам га је Ана Ћосић Вукић. У благом рату између уредника
и сарадника Нове Европе, на крају је ипак победио уредник. Наиме, по-
следњи Јовановићев текст који је Ћурчин објавио у Новој Европи, није
књижевни портрет, већ портрет једног политичара, овде помињаног
Николе Пашића.20 А управо такве портрете је Ћурчин очекивао од
Слободана Јовановића. 

Ефектно је завршила Ана Ћосић-Вукић текст о сарадњи Слободана
Јовановића у Новој Европи Милана Ћурчина. Посегнула је за једним
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18 Видети белешку број 12.
19 Ако сам већ истеран на чистину и ако морам да издвојим женске особине људског
рода, онда бих посегнуо за занимљивим виђењем Јелене Скерлић Ћоровић. (У те осо-
бине никако не иду „оговарање” и слични стереотипи.) Те женске особине показане
су  на примеру мајке Слободана Јовановића. А то је брига о малим стварима и у од-
судним тренуцима. Говорила је Јелена Јовановић мушкарцима око себе како се спрема
кољиво за покој душе – у тренуцима док се растајала од душе. Истина, Јелена Скер-
лић Ћоровић епизоду са рецептом за кољиво користи као илутрацију за трезвену не-
узбудљивост, али може се и овако читати. Видети белешку број 17.
20 Слободан Јовановић, „Никола Пашић” (Поводом десетогодишњице смрти), Нова
Европа, књ. XXIX, бр. 12, 26. децембар 1936, стр. 381–389.



лепим открићем Васе Павковића. Наиме, Васа Павковић је у библиотеци
Семинара за југословенску књижевност на Филолошком факултету у Бе-
ограду, у фонду књига Павла Поповића, пронашао примерак друге
књиге Ћурчинових песама (Друге песме Милана Ћурчина) са посветом
Слободану Јовановићу. Из те посвете сазнајемо да је Милан Ћурчин „ве-
ћину ових песама” послао Слободану Јовановићу и да их је Слободан
Јовановић сачувао. (Васа Павковић каже да је та збирка настајала добрим
делом у Паризу 1908–1909. године, и да је, „изгледа” Милан Ћурчин слао
песму по песму, поштанским картама пријатељу, Слободану Јовановићу,
у Београд.)

И читава прича као да се још једном компликује. Очито је да се
пријатељства не могу мерити. 

Као што је очито да постоје и приређивачи писама, који толико од-
лутају од теме, да не знају како да се врате на почетак и изађу из текста.
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