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Песници су најпоузданији 
чувари свог језика и пис-
ма, јер је то наш насушни 

хлеб – каже на почетку разгово-
ра, специјално за СЛОВО, вели-
ка српска књижевница Катари-
на Костић, која већ деценијама 
живи у Торонту. Као што без ваз-
духа нема живота, тако без језика 
нема поезије. А поезија се може 
писати само на матерњем језику 
– за нас најлепшем: српском јези-
ку. То је та тајна у песмама Де-
санке Максимовић коју нам је 
све време откривала и коју нам је 
завештала.
n Близу пет деценија сте ста-

новник Торонта, како је до-
шло до тога да највећи канад-
ски град постане Ваша трајна 
животна дестинација?

– У Торонто сам се доселила 
давне 1973. године из Париза, у 
коме сам живела четири године. 
Париз је био мој избор јер сам 
француски студирала, имала сам 
хонорарни посао у енциклопедијс-
ком часопису „Алфа” и још неке 
хонорарне послове, уз то врло 
интензиван културно-друштвени 

живот у тадашњем југословенс-
ком окружењу, у коме су и бројно 
и по стваралачком учинку доми-
нирали Срби (било је то златно 
доба српске сликарске „Медија-
ле”: тројица најславнијих међу 
њима живели су у Паризу (Дадо 
Ђурић, Љуба Поповић и Вла-
да Величковић), а и у личном 
животу већ сам се била интегриса-
ла у париску средину. Посебно ис-
тичем своју париску везу и актив-
ност са ћириличним часописом 
„Расковник”, који је у Београду 

уређивао подвижник српског јези-
ка и књижевности Драгиша Ви-
тошевић. Са „Расковником” сам 
се повезала преко свог у то време 
веома присног друга и сарадника 
Стеве Шолаје, који је радио за 
једну француску издавачку кућу, 
за коју је превео и прву књигу 
српских песника сељака коју је 
уредио Драгиша Витошевић.

Мој нагли, непланирани од-
лазак из Париза у Торонто, у 
пролеће 1973. године, прекинуо 
је моје даље праћење и учешће 
у свему описаном. Нисам саз-
нала ни судбину свог текста о 
профилу Стевана Шолаје као 
песника и сликара, на коме сам 
брижљиво радила. Срећом, ко-
пија се нашла у мом прекоокеан-
ском пртљагу, па ћу га објавити 
заједно са још неким сећањима 
на тај, париски период. О тра-
гичном завршетку живота Дра-

гише Витошевића у саобраћајној 
несрећи знали су сви Срби у ма-
тици и у свету. Немам никакве 
вести о Стеви Шолаји последњих 
двадесетак година. Некада сам 
мислила да је немогуће изгуби-
ти траг о људима који су вам у 
неком периоду много значили 
као пријатељи и као сарадници. 
А то је незаобилазна последица 

Кичинер, 28. август 2020.

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

ЗА СЛОВО ГОВОРИ КАТАРИНА КОСТИЋ, ЗНАМЕНИТА СРПСКА КЊИЖЕВНИЦА ИЗ ТОРОНТА

- Чврсто смо одлучили да оснујемо удружење са њеним 
именом и то смо учинили у мају 1978. године. Поседује-
мо јединствен документ: ауторизацију са потписом Де-
санке Максимовић, што нам је накнадно тражило ре-
сорно канадско министарство пошто удружење носи 
име живог аутора - каже, за СЛОВО, Катарина КОСТИЋ

БЕЗ МАТЕРЊЕГ 
ЈЕЗИКА НЕМА 

ПОЕЗИЈЕ

СРБИЈА ЈЕ НАЈВЕЋА ТАЈНА
Иначе смо и званична подружница УКС-а, јер најмање седморо чланова Удружења 
„Десанка Максимовић” одавно су и чланови Удружења књижевника Србије, истиче 
Катарина Костић. У сарадњи са УКС-ом састављена је монографија под називом 
„Србија је највећа тајна“, која има два дела: хронику Удружења и полувековну кул-
турну панораму српске етничке заједнице на северноамеричком континенту. Мој 
сарадник у састављању монографије био је покојни Предраг Драгић Кијук, који је 
књизи дао наслов. Још нисмо издали ту монографију од преко хиљаду страна због 
недостатка пара.
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наставак на страни 20.
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свих сеоба, индивидуалних и ма-
совних.

Париз сам напустила са идејом 
да ћу му се брзо вратити. У То-
ронто сам допутовала у породич-
ну посету, без намере да дуго 
останем у њему. Тај део света 
ме није привлачио. Имала сам 
рођаке и у Лос Анђелесу, али, 
сем посете, нисам могла да ви-
дим себе у калифорнијском на-
чину живота.

Али кад се једном отиснете у 
свет, чак са унапред донетом од-
луком да се брзо вратите кући, 
живот може да вам се потпуно 
преокрене. Најпре сам се у Торон-
ту задржала дуже од предвиђеног 
због породичних обавеза. Дошла 
сам да будем поред своје млађе 
сестре при њеном првом по-
рођају. Дете се родило са тешком 
срчаном маном и ја сам продужи-
ла боравак, у очекивању доласка 
осталих чланова породице са обе 
стране. Одлука о унапред испла-
нираном времену напуштања 
Торонта више није била једнос-
тавна. Много сам волела своју се-

стричину Милицу, која је умрла у 
десетој години.
n Били сте међу оснивачима 

Књижевног удружења „Де-
санка Максимовић” такође и 
дугогодишња председница? 
Освежите сећања за читаоце 
СЛОВА на те дане?

- Волимо да кажемо: „Основала 
нас је Десанка Макмсимовић”. 
Захваљујући писму које смо ми 
жене упутиле великој песни-

кињи, давне 1976. године, у коме 
смо изразиле јарку жељу да нам 
буде гост на прослави 8. марта у 
организацији тек основаног Удру-
жења жена „Мајка и дете”, Десан-
ка Максимовић је одмах одлучи-
ла да разгрне свој веома испуњен 
радни простор и прелети океан да 
би упознала жене које су јој неко-
лико година раније упутиле једно 
од најлепших и најпоетичнијих 
писама утехе које је икада при-
мила, поводом смрти њеног мужа 
Сергеја Сластикова.

Било је уговорено више сусрета 
са познатим канадским песни-
цима, али Десанка је упорно 
тражила да се сретне са својим 
земљацима који пишу поезију на 
матерњем језику. На њену ини-
цијативу, одржан је песнички 
скуп. Пажљиво је слушала наше 
стихове и дала објективан кри-
тички осврт. Затим нам се обра-
тила речима које често цитирамо:

„Говорићу вам као да сте песни-
ци професионалци. Другачије не 
вреди да вам говорим. У том смис-
лу сваки од вас треба што више да 
чита поезију и да се њом бави...

Душу, емоционалност, имате. 
Али се морате одмаћи и стално 
одмицати од времена како се не-
када писало. Морате се прибли-
жити савременом песничком из-
разу...

СМЕНА ГЕНЕРАЦИЈА
Од нас петоро оснивача Удружења 
живи смо само први секретар, Ђуро 
Маљковић, и ја, први и дугогодишњи 
председник, све до 2016. када смо, 
у години мог 80. рођендана, извели 
смену генерација. Стара управа је 
уступила место млађим члановима. 
Садашња председница, Снежана 
Ивковић, била је једно време и члани-
ца старе управе и са тим драгоценим 
искуством и креативном енергијом 
млађих сарадника Удружење конти-
нуирано наставља своју мисију.

ДОБИТНИЦА ЗНАЧАЈНИХ ПРИЗНАЊА
Катарина Костић рођена је 1936. у Шапцу. Завршила студије француског језика у 
Београду. Од 1969. до 1973. живела у Паризу. Била је сарадник енциклопедијског 
часописа „Алфа“ (La Maison encyclopedique Alfa). Године 1973. доселила се у То-
ронто, где и данас живи. Радила је као новинар у етничким листовима на српском 
и руском језику све до пензије. Пише и за листове и часописе у Србији, пре свега 
за „Књижевне новине“, „Слово“ и „Збиљу“. Један је од оснивача и до 2016. била је 
активни председник српско-канадског Удружења писаца „Десанка Максимовић“ 
у Торонту. Члан је УКС. Пише поезију и прозу. Песме су јој заступљене у многим 
зборницима и антологијама и преведене на неколико језика. Приче су јој објављене 
у зборницима „Шумадијских метафора“, нишкој „Градини“, „Драми“, „Јесењину“ 
СЛОВУ и др. Уредила је неколико зборника и антологија. Састављач је зборника 
„На таласима речи“, Београд – Торонто, 2009. (поводом 30. годишњице постојања 
Удружења „Десанка Максимовић“). Са покојним Предрагом Драгићем Кијуком ра-
дила је на Монографији „Србија је велика тајна“ која у рукопису има преко хиљаду 
страна. 
Самосталне збирке песама: „Одбегли пејзажи“ (двојезично: на српском и енглес-
ком), „Багдала“, Крушевац, 1989; „Загушен песнички простор“, „Интерпрес“, Бео-
град, 1997; „Крик океана“, „Ривел Ко“, Београд, 2002; „Плач крови“, Московский 
Парнас, Москва, 2005; Избор поезије на румунском Ucigacii de cuvinte, Темишвар, 
2000; „Грлећи жуте хризантеме“, (двојезично: на српском и шпанском), „Меридија-
ни“, Смедерево, 2013; „Ехо бескраја – Избор из поезије“, „Свет књиге“, Београд, 
2015. Проза: „Књига прича Стари и нови свет“, АШ Дело, Земун, 2007; „Отисци вре-
мена – Из културног летописа Срба у Канади“, „Свет књиге“. Београд, 2011; „Аме-
рички девети круг – из живота словенских досељеника у Канади“, „Свет књиге“, 
Београд, 2012; „Писма са ћириличним кодом“, „Бернар“, Београд 2020.
Добитник је више књижевних признања и награда, међу којима се издвајају: на-
града Матице исељеника Србије и Удружења књижевника Србије „Растко Петро-
вић“, 1998; Велико интернационално признање за животно дело Академије „Иво 
Андрић“, 2012; најважнија књижевна награда Духовне академије у Параћину „Ра-
ваничанин“, 2020. За заслуге на вишедеценијском раду на очувању српске култур-
не баштине, посебно српског језика и писма, додељена јој је Златна значка Култур-
но-просветне заједнице Србије, 2008. године.

Доба младости - Катарина 
Костић када је имала 38 година
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Треба изучавати песнички за-
нат. А коме је суђено да уђе на 
врата поезије, неће закаснити.”

Чврсто смо одлучили да оснујемо 
удружење са њеним именом и то 
смо учинили у мају 1978. године. 
Поседујемо јединствен документ: 
ауторизацију са потписом Десан-
ке Максимовић, што нам је нак-
надно тражило ресорно канадско 
министарство пошто удружење 
носи име живог аутора. Колико 
нам је познато, једино су још две 
основне школе добиле одобрење 
велике песникиње да за живота 
носе њено име. Ђуро Маљковић, 
Десанка Јанковић, Јелена Га-
вриловић, Јелена Шаула и ја 
смо једини од те групе иниција-
тора и првих чланова удружења 
били присутни на прослави 30. 
јубилеја. Ђуро Маљковић је био 
први секретар удружења.
n У богатој списатељској ка-

ријери овде у Торонту бавили 
сте се и новинарством ?

- Радомир Грујић Груја, Бео-

грађанин пореклом 
из Црне Горе, са 
којим сам се дружила 
у галерији „Сколард” 
(Scollard Gallery) коју 
је водила талентова-
на београдска сли-
карка Душица Аре-

ХЕЈ, ВИ СПОЉА
Корице Антологије песама чланова Удружења „Десанка Максимовић“, издате 
2008. године, илустроване су уљем на платну познатог српског сликара који је већи 
део свог живота провео у Торонту, покојног Мирослава Нешића „Хеј, ви споља“. 
Антологију је саставио познати књижевник и библиограф српске књижевности на 
северноамеричком континенту, бивши професор на катедри за славистику у Се-
верној Каролини, покојни Васа Михаиловић.
Споменућу још једну важну антологију српске заграничне књижевности у којој су 
видно заступљени чланови Удружења „Десанка Максимовић“, захваљујући чиње-
ници да је састављач антологије „Међу својима“, познати песник, покојни Драго-
мир Брајковић, био почасни гост Удружења „Десанка Максимовић“ на обележа-
вању 25-годишњег јубилеја и упознао многе овдашње српске песнике. Ради се о 
антологији српске поезије двадесетог века која је настајала у избеглиштву, изг-
нанству и расејању. Тако смо се нашли у овој књизи заједно са највећим српским 
песницима Јованом Дучићем, Растком Петровићем, Милошем Црњанс-
ким... 

ПИСМА СА ЋИРИЛИЧНИМ КОДОМ
Од 2015. када сам објавила избор из поезије, и повукла се у „креа-
тивну тишину“ озбиљно се бавим књижевним послом, каже Ката-
рина Костић. Видан резултат мог дубоко унутрашњег дијалога са 
сопственим сећањем је моја најновија књига ПИСМА СА ЋИРИЛИЧ-
НИМ КОДОМ. Жанр епистоларне књижевности редак је данас, чиме 
је књига привукла пажњу у књижевном свету, утолико више што у 
њој писма пишем и добијам их од најзначајнијих српских стваралаца, 
мојих блиских пријатеља и сарадника од којих је већина пресељена 
у вечност. Рецензент књиге је Мило Ломпар, један од највећих и 
најпознатијих ауторитета у домену књижевне критике и есејистике. 
Из усменог излагања знаменитог песника, књижевног критичара и 
уредника „Књижевних новина“, Братислава Милановића: 
Књига Катарине Костић „Писма са ћириличним кодом“ која је 
документарна, и истовремено има књижевно-приповедачку 
вредност, подсећа ме на књигу Константина Боровског који се, 
радећи као новинар и путујући по тада огромном Совјетском 
Савезу, сретао и дружио са великим писцима: Владимиром 
Мајаковским, Марином Цветајевом, Борисом Пастернаком, Борисом 
Пиљником и другим и објавио сећања на њих. 
Књига „Писма са ћириличним кодом“ говори о нашим значајним писцима у једном кризном времену када се о 
њима углавном ћутало или се веома мало говорило, много мање него што су они у том тренутку заслуживали... 
Катарина се везивала за такве писце који су утицали на њено опредељење и подстрекивали њену етику и њено 
схватање и који су своју креативност и памет испољавали на различите начине, али са истом количином енергије, 
као нпр. Предраг Драгић Кијук и Драгош Калајић...
Из писменог излагања познатог песника и књижевног критичара Видака Масловарића: 
...Утисак читаоца је да је садржај ове књиге морао да се догоди, јер је њено биће одвећ дуго и посвећенички пам-
тило оно најдрагоценије из небројених комуникација са великанима књижевности какви су били Десанка Максимо-
вић, Стеван Раичковић, Радован Зоговић, Радомир Смиљанић, Предраг Драгић Кијук, Драгош Калајић и још неки, сада одвећ 
далеки за реч и загрљај, но и онима који и даље богате нашу књижевну баштину, какви су Јанко Вујиновић, Лабуд 
Драгић, Живко Марковић...
Катарина Костић је, дакле, стваралац доиста наглашеног приповедачког дара и то јој је, запазиће њени читаоци, 
помогло да садржај књиге структурише на начин који ће од почетка до краја држати пажњу реципијената њене 
књижевности. 
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Кичинер, 28. август 2020.

жина, мој текст о изложби Мише 
Чоловића однео је у редакцију 
југословенског листа у коме је био 
технички уредник. Кроз неколико 
дана донео ми је „Наше новине” са 
мојим текстом објављеним под на-
словом „Развојни пут нове фигу-
рације” – Поводом прве изложбе у 
Торонту београдског академског 
сликара Мише Чоловића. (Наво-
дим наслов зато што је то мој први 
текст објављен у Торонту).

Убрзо сам посетила редакцију 

„Наших новина”, чији је главни 
уредник Стјепан Миошић био 
заиста озбиљан и пријатан чо-
век, како ми је Груја напоменуо. 
Обећала сам да ћу с времена на 
време послати текст о уметнич-
ком животу југословенске зајед-
нице у Торонту. Врло брзо су ми 
предложили да уређујем култур-
ну рубрику, па се дадох у трагање 
за поезијом овдашњих песника 
на тадашњем српскохрватском 
језику. 

Истовремено, појавио се још 
већи разлог. Упознам свог живот-
ног сапутника, чубурског боема 
и сликара Жарка Петровића 
Лолета, који је иначе имао де-
сетогодишње радно искуство у 
значајном торонтском листу „То-
ронто Телеграму” као графичар 
(лист је затворен 1972). Тај посао 
је радио и у београдској „Полити-
ци”, БИГЗ-у и другим листовима. 
Лолета спомињем не само као 
свог животног изабраника, већ и 
као сарадника. Једно време је био 
технички уредник „Наших нови-
на” и других етничких листова, 
највише словачког, учествовао је 
у организовању југословенских 
изложби, на којима је и сам из-
лагао, и често је путовао са мном, 

помагао у дистрибуцији листа и 
књига.

Две године пре затварања „На-
ших новина” (1987), прешла сам 
у лист „Вестник”, гласило Феде-
рације руских Канађана, који 
је основан кад и „Наше новине” 
(1931), што је случај и са украјин-
ским листом. Катаклизма југо-
словенства била је незадржива, 
криза српско-хрватских односа је 
дошла до тачке усијања, радити у 
таквој атмосфери било је неиздр-
живо.

Била сам дугогодишњи члан 
Федерације руских Канађана, 
дружила сам се и са члановима 
редакције „Вестника”. Знајући 
за моје искуство у таквом жанру 
штампе, позвали су ме да радим 
у њиховом листу кад се појавило 
упражњено радно место.

Руски језик много волим, па сам 
успевала и креативно да пишем 
на њему, објавила сам известан 
број репортажа, колико ми је то 
посао дозвољавао, јер моје радно 
место је било техничко уређи-
вање и дистрибуција листа, при-
сећа се Катарина Костић својих 
новинарских дана у Торонту. 

СЛОВО

ОД СРЦА ДО ЗАВИЧАЈА
Десетогодишњицу рада Удружења 
„Десанка Максимовић“ и 90. рођен-
дан Десанке Максимовић обележили 
смо објављивањем зборника „Од 
срца до завичаја” у издању „Багдале” 
и Матице исељеника Србије. Зборник 
је приредио познати песник Драган 
Драгојловић.

Катарина Костић са Стеваном Раичковићем
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