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Неми сусрет два велика писца
у Градском парку
Иво Андрић у Врању

К

ада је у уторак, тог 21. октобра 1969. године, након дугог кла
цкања од Београда до Врања, Иво Андрић изашао из ауто
мобила, поздравивши се најпре кратко и љубазно са делегацијом
домаћина, на куртоазно питање о томе како је путовао, одговорио је
брзо и одсечно – „Желим да видим споменик Боре Станковића, његову
родну кућу и музеј. Хтео бих да разгледам и Врање“.
Желео је наш велики нобеловац да и раније дође у Борино Врање.
Умало се то није десило 07. септембра 1954. године, на дан откривања
споменика Бори Станковићу у Градском парку. Нажалост, здравстве
ни разлози су га спречили да то учини, иако је за ту прилику написао
и говор, касније објављен у „Књижевним новинама“. О том 21. октобру
1969. године, који је, као гост треће по реду Борине недеље, Иво Андрић
провео у нашем граду, сви тадашњи очевици сведоче са усхићењем.
Стрпљиво је обилазио Борину родну кућу и Народни музеј, дуго и ћут
ке је посматрао са Пржара град Врање у коме се Бора родио.

У гимназији „Бора Станковић“ љубазно је разговарао о књижев
ности са ђацима и професорима. На крају тог дана одиграо се цен
трални догађај – књижевно вече у сали Дома ЈНА на коме је главни гост
био Иво Андрић. Чувени тадашњи новинар, Миле Пешић, у својим
новинским текстовима тврди да ниједно књижевно вече у Врању до
тада, ни после тога, није било посећено као те вечери 21. октобра 1969.
године. У свом уводном говору, поздрављајући великог писца и своје
суграђане, Вера Ценић је надахнуто и поетски говорила о дијагона
лама које повезују Борино Врање и Андрићеву Босну, Софку и Анику,
ефенди Миту и Мехмед пашу Соколовића, Митку и Алију Ђерзелеза...
Међутим, сви очевици тог једнодневног Андрићевог боравка у
Врању се такође слажу да се кључни догађај тога дана збио у Град
ском парку, испред споменика великом врањском писцу. Споро га
зећи пожутело лишће, већ помало болестан и стар, додатно уморан
и исцрпљен од многобројних активности, прилазећи споменику, Иво
Андрић је скинуо качкет, а затим је дуго, у потпуно мирном ставу, ћу
тао... Миле Пешић извештава да је на тај начин Андрић „одао почаст“
Станковићу. Шта се заиста тога дана десило у Градском парку, то ни
када нећемо сазнати. То остаје између њих двојице...
Зоран Димић

