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По сто је ра зни пу то пи си, по ред оних на ка кве сви пр во по ми сли мо. Овом 
књи жев ном, књи жев но-на уч ном или на уч но-по пу лар ном вр стом се, обич но, 
кроз не из бе жну при зму пут ни ко вог лич ног до жи вља ја, опи су ју до га ђа ји, 
ме ста и љу ди на пу ту, по пут Ди кен со вих сли ка Аме ри ке, или, бли же на шим 
кра је ви ма – Че ле би ји них опи са Ото ман ске им пе ри је, или, пак, на шем вре ме ну 
– Џум ху ро вих лир ски обо је них за пи са и за па жа ња из Ази је. С дру ге стра не, 
Ви да Ог ње но вић је, на при мер, по чет ком овог ве ка у свом де лу пу то ва ла у 
пу то пис, по ку ша ва ју ћи да раз у ме и с чи та о ци ма по де ли за што је Иси до ра 
Се ку лић у Пи сми ма из Нор ве шке, мо жда нај леп шем и нај и скре ни јем пу то-
пи су срп ске књи жев но сти, на свом не сва ки да шњем пу то ва њу пре сто ти ну 
го ди на за пи са ла да је Нор ве шка „зе мља где је од чо ве ка до чо ве ка пу сто и 
да ле ко” и та ко јој, ако не у вре ме ну он да бар у про сто ру, у свом Пу то ва њу у 
пу то пис по ста ла са пут ни ца кроз ову ле пу, да ле ку и на ма сла бо по зна ту зе мљу. 

Ран ко Бу гар ски пак пу ту је по свом се ћа њу као исто риј ском, ге о граф ском, 
али пре све га ин те лек ту ал ном, ду хов ном и емо тив ном ме та про сто ру, фор ми-
ра ном то ком плод ног жи вот ног ве ка ши ром све та по зна тог и при зна тог на уч-
ни ка, пре да ва ча и све стра ног ин те лек ту ал ца. Ова књи га је, на и ме, и ау то би о-
гра фи ја и ме мо ар ска про за и, услов но ре че но, пу то пис, али, исто вре ме но, она 
до кра ја не при па да ни ти јед ном од спо ме ну тих жа нр о ва. Дво зна чан на слов 
Pu to pis po se ća nju кри је две ме ђу соб но ком пле мен тар не пу та ње – ме мо ар ски 
пу то пис као пу то ва ње по вре мен ској оси соп стве ног жи во та на ко јој се, не увек 
ли не ар но, већ ау то ро вом лич ном асо ци ја тив ном ло ги ком, ни жу до га ђа ји, љу ди 
и ме ста ко ји за јед но са чи ња ва ју ау то ро во се ћа ње као „про стор ну” ра ван по 

1 Овај при каз на стао је у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 
178002), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.
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ко јој се фраг мен тар на рад ња од ви ја, али, исто вре ме но, да тих по се ћа њу – да кле, 
она ко ка ко и ко ли ко их се он се ћа и при се ћа са да на шње вре мен ске дис тан це.

Пре не го што кре не на пу то ва ње по ау то ро вом се ћа њу, чи та лац би, би ло 
да је лин гви ста или не, тре ба ло да има у ви ду да де ло ко је на ме ра ва да чи та 
и је сте и ни је лин гви стич ка ли те ра ту ра. Мно го број ни за ни мљи ви до га ђа ји 
ко ји су у књи зи опи са ни, би ли они у кру гу при ја те ља, ко ле га на кон гре си ма 
или на мно го број ним пу то ва њи ма по све ту, мо гли су се до го ди ти и про фе-
со ру атом ске фи зи ке или ме ди ци не. Но, они би у том слу ча ју би ли про жи вље-
ни и, што је ов де још ва жни је, пред ста вље ни на пот пу но дру га чи ји на чин, 
чи ме већ на по чет ку овог освр та на ја вљу је мо глав ни „украс” и нај ве ћу вред-
ност ове књи ге – и ла ич кој пу бли ци ра зу мљи ве је зич ке и лин гви стич ке до-
дат ке, ко мен та ре и до пу не, пра ве ма ле ви ше је зич не дра гу ље, ко ји пра те и 
упот пу њу ју го то во сва ку епи зо ду, а не рет ко су прот ка ни фи ним не на ме тљи-
вим ху мо ром. Без об зи ра на то да ли се ра ди о успо ме на ма из нај ра ни јег са-
ра јев ског де тињ ства у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, илу стро ва ни ма тек стом ђач ке 
за кле тве на два срп ско хр ват ска пи сма, о је зич кој сли ци мул ти ет нич ке Бо сне 
оли че ној у име ни ма с ду хо ви тим про фе си о нал ним асо ци ја ци ја ма, о ау то ро вом 
не по треб ном по ку ша ју да са вла да ма ђар ски из го вор име на во за за Де бре цин 
или, пак, о ко мич ним асо ци ја ци ја ма на на зив јед не бер лин ске ули це, ове сво-
је вр сне лин гви стич ке ви ње те не из о став но обо га ћу ју текст. Све ово вре ме, 
ау тор, ка ко му и до ли ку је, ни је па сив ни по сма трач и за пи си вач ових је зич-
ких по ја ва, већ њи хов ак тив ни чи ни лац – кре а тор, ко мен та тор или кри ти чар. 

На овом ме сту вре ди ис та ћи још јед ну бит ну од ли ку це лог де ла: Бу гар-
ски, на и ме, тек сту при сту па с ве ли ком до зом искре но сти и на то ме му ва ља 
ода ти при зна ње, по што ни у ком слу ча ју не опи су је са мо до га ђа је у ко ји ма 
је ‘за бли стао’, већ се, по ма ло но стал гич но и са дис тан це, опет обо га ћу ју ћи 
их лин гви стич ким цр ти ца ма, при се ћа и си ту а ци ја у ко ји ма му, сво јом или 
ту ђом за слу гом, ни је би ло ни нај ма ње при јат но. Та кав је, ре ци мо, до га ђај 
ко ји се од и грао чим је пр ви пут сти гао у Њу јорк, на Уни вер зи тет Ко лум би ја, 
али и је дан ка сни ји, у истом гра ду, чи ме му се у се ћа ње вра тио и онај пр ви. 
(Ово је од ли чан при мер, услов но ре че но, хи пер тек сту ал но сти и ин тер тек сту-
ал но сти, ко јих у овој књи зи не мањ ка – на про тив, Бу гар ски нас ве о ма че сто 
‘вра ћа’ на већ опи са не епи зо де, али и на до га ђа је пред ста вље не у књи зи 
Je zik i iden ti tet. Да је Pu to pis po se ća nju, упр кос ау то ро вом ве ро ват ном про ти-
вље њу, ко јим слу ча јем об ја вљен у елек трон ском об ли ку, оби ло вао би хи пер-
лин ко ви ма ко ји ма нас упу ћу је на дру ге де ло ве књи ге, као и на сво ја прет ход на 
де ла – ова ко, пак, од чи та о ца, али и од се бе, ау тор оче ку је ак тив но чи та ње 
и до бро пам ће ње.) Су прот но ста ву да не при јат не епи зо де из про шло сти увек 
пре фар ба ва мо леп шим бо ја ма и, ре ци кли ра ју ћи их, по ку ша ва мо да их при-
ка же мо у бо љем све тлу, Бу гар ски је на мо мен те нео че ки ва но искрен пре ма 
се би и сво јим, услов но ре че но, ма на ма, ко је су га у жи во ту мо жда по не кад 
ко шта ле лак шег пу та до не ког ци ља.

На са мом по чет ку, у пред го во ру, ау тор се чи та о цу обра ћа сле де ћим 
ре чи ма ко је на ја вљу ју ка рак тер тек ста ко ји сле ди: „Је дан ка ле и до скоп ра-
зно вр сних ин те ре сант них до га ђа ја из мог ду гог жи во та и бо га тог ис ку ства, 
ко ји све до че о ра зним вре ме ни ма, оби ча ји ма и љу ди ма ко је сам по зна вао. 
Они су пред ста вље ни се лек тив но и углав ном не си сте мат ски, кроз низ сли-
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ка да тих у ком би на ци ји гру бог хро но ло шког и те мат ског ре до сле да, али са 
до ста од сту па ња и пре кла па ња, ка ко ме ђу соб но, та ко и са де ло ви ма књи га 
из 2010. и 2012. го ди не” (стр. 6), при че му Бу гар ски на уму има сво ја прет-
ход на де ла Je zik i iden ti tet и Por tret jed nog je zi ka. Се ћа ња на до га ђа је, ме ста, 
по зна те и не по зна те љу де, али и спо ме ну те про прат не лин гви стич ке цр ти це, 
за тим се ни жу по пут ка др о ва из ве што мон ти ра ног жи вот ног фил ма, кроз 
по гла вља на сло вље на „Sa ra je vo”, „Po la zak u svet”, „Do la zak u Be o grad”, „Tri 
go di ne u sve tu”, „Is ku stva jed nog put ni ka”, „De ve de se te i na sle đe” и „Put po no vom 
ve ku”. На овом ме сту ће мо на пра ви ти ма лу ди гре си ју, у скла ду с оправ да но 
не ли не ар ном струк ту ром са мог де ла. На и ме, ка ко је пр ви и нај ве ћи део (стр. 
10–206), од но сно, глав ни ток Pu to pi sa po se ća nju од ре ђен ау то ро вим успо ме-
на ма на соп стве на пу то ва ња и сва ко вр сна ис ку ства то ком бо га тог ака дем ског 
жи во та ши ром све та, та ко ће и нај ве ћи део овог при ка за би ти по све ћен упра-
во овом сег мен ту књи ге. Сто га ће упра во ов де пр во би ти при ка зан сâм крај 
књи ге (при че му, иа ко знат но кра ћи, он ни је ни по че му ма ње зна ча јан), да би смо 
се у остат ку тек ста по све ти ли го ре на ве де ним оп шир ни јим по гла вљи ма. 

Нај но ви је де ло Ран ка Бу гар ског има и дру ги део, ко ји се ну ме рич ки 
на до ве зу је на пр ви – по чи ње осмим по гла вљем на сло вље ним „Iz lin gvi stič ke 
me mo a ri sti ke”. Ка ко оно има мно го до дир них та ча ка с прет ход ним тек стом, 
пред ста вља сво је вр сну спо ну из ме ђу пу то пи сних ме мо а ра (или ме мо ар ског 
пу то пи са) и пре о ста ла три сег мен та. У овом де лу књи ге, пре ма ау то ро вим 
ре чи ма, на ста вља се ски ци ра ње пор тре та че тр де сет ин тер на ци о нал но по зна-
тих лин гви ста, она ко ка ко их је он до жи вео у су сре ту с њи ма и њи хо вим де лом. 
На и ме, обим но по гла вље ау то ро ве већ спо ме ну те књи ге Je zik i iden ti tet, под 
на сло вом „Ogled iz lin gvi stič ke me mo a ri sti ke” ов де је у истом кљу чу ‘до пу-
ње но’ се ћа њи ма на по знан ство, са рад њу, а не рет ко и дру же ње, с аме рич ким 
лин гви сти ма Двај том Бо лин џе ром, Де лом Хај мсом и Вик то ром Фрид ма ном, 
не мач ким про фе со ром Ди те ром Ка стов ским и не дав но пре ми ну лим хр ват-
ским ан гли стом Вла ди ми ром Иви ром, при сним при ја те љем и ко ле гом Ран ка 
Бу гар ског још из дав них да на њи хо вог за јед нич ког бо рав ка на Уни вер зи тет-
ском ко ле џу у Лон до ну, на по сле ди плом ским сту ди ја ма код чу ве ног про фе-
со ра Ран дол фа Кве р ка. О спе ци фич ном, за ни мљи вом и при јем чи вом сти лу 
и са др жи ни ових крат ких есе ја о зна чај ним и за слу жним ве ли ким лин гви сти-
ма у ау то ро вом жи во ту ви ше је ре че но у при ка зу Тврт ка Пр ћи ћа (2011: 322–327.)

Де ве то и де се то по гла вље та ко ђе пред ста вља ју ло гич не и од чи та о ца прет-
ход них ау то ро вих де ла си гур но ра до при хва ће не до пу не те ма ко ји ма се дру где 
оп шир ни је ба вио. „No ve sli ve ni ce” је сте на ста вак пр вог де ла књи ге су ге стив-
ног на сло ва Sar ma ge don u Me so po ta ma ni ji. Lek sič ke skri va li ce (Bu Gar ski 2013), 
по све ће не сли ве ни ца ма – но вом и до ско ра готово не по зна том, а од ско ра ве о ма 
про дук тив ном и кре а тив ном по ступ ку твор бе ре чи у срп ском је зи ку, ко ји већ 
низ го ди на за о ку пља ау то ро ву па жњу. На кон увод ног одељ ка и по де ле нај но-
ви јих сли ве ни ца по под руч ји ма, с ни зом ак ту ел них и ду хо ви тих при ме ра и 
њи хо вих об ја шње ња (омла дин ски жар гон – нпр. џи бер менш, деч је уста но ве и 
игре – На у чи о ни ца, хра на – бес тце лер, пи ће – бо кал ни со ли ста, за ни ма ња – 
шло го пед, ме ди ји – ФЕ СТи ши ста, ре кла ме – мле ко но мич но па ко ва ње, по ли-
тич ки дис курс – па три о па та, уста но ве – Бу рек Кинг, итд.), сле ди при ка зи ва-
ње њи хо вих твор бе них мо де ла, ди ску си ја при ка за них ка те го ри ја, ис цр пан 
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реч ник на ве де них но вих ре чи, те, на са мом кра ју, до да так са „слич ним вер-
бал ним екс пе ри мен ти ма”, по пут Sun ce tu đeg we ba. Бу гар ски нас је, да кле, још 
јед ном об ра до вао си сте ма ти зо ва ним кор пу сом из у зет но кре а тив них и за бав-
них нео ло ги за ма као вред ним све до чан ством о је зич ком, али и дру штве ном, 
кул тур ном и по ли тич ком тре нут ку на ше сре ди не по чет ком 21. ве ка.

Сâм крај књи ге – „Se lek tiv na bi bli o gra fi ja so ci o lin gvi sti ke 2012–2014.” – 
на ста вак је би бли о гра фи је за пе ри од 1967–2012. штам па не у де ло ви ма у 
ау то ро вим ра ни јим књи га ма у еди ци ји XX век, а са ста вље на је пре ма истим 
прин ци пи ма се лек ци је и об ра де је ди ни ца. Та ко овај из у зет но зна ча јан про-
је кат си сте ма тич ног и све о бу хват ног бе ле же ња со ци о лин гви стич ких пу бли-
ка ци ја, у по чет ку на под руч ју це ле СФРЈ, за тим СРЈ, од но сно, СЦГ и, ко нач-
но, од 2007. го ди не, у Ср би ји, Ран ко Бу гар ски и да ље на ста вља истим жа ром 
и са све шћу о нео п ход но сти по сто ја ња тра га о дра го це ном до при но су на ше 
на уч не сре ди не јед ној од сва ка ко нај ак ту ел ни јих лин гви стич ких ди сци пли-
на. О прак тич ном зна ча ју и са да шњој и бу ду ћој при ме ни јед не ова ко ис црп не 
би бли о гра фи је су ви шно би би ло да ље пи са ти.

Пр ви и глав ни део Pu to pi sa po se ća nju јед но став но али упе ча тљи во на-
сло вљен је Sa ra je vo. Кроз опи се свог ра ног де тињ ства про ве де ног у Кра ље-
ви ни Ју го сла ви ји, из гле да и ду ха Са ра је ва у то вре ме, ег зи стен ци јал не угро-
же но сти це ле по ро ди це за вре ме НДХ, сво јих нај ра ни јих пре о ку па ци ја и, 
ис по ста ви ће се – пре суд ног, од ра ста ња у дво је зич ном и ин те лек ту ал но под-
сти цај ном по ро дич ном окру же њу, Бу гар ски чи та о ца пре ко основ но школ ских 
и гим на зиј ских да на во ди до сво јих сту дент ских го ди на и пр вих на го ве шта ја 
сво је бу ду ће ка ри је ре успе шног ан гли сте.

Сво ја пр ва пу то ва ња у ино стран ство, та да мно го те же до сти жно и мно-
ги ма не до ступ но, ау тор у по гла вљу „Po la zak u svet” пред ста вља из кул ту ро-
ло шког и лин гви стич ког угла, кроз ко лаж за ни мљи вих до жи вља ја и анег до та 
из не ко ли ко зе ма ља за пад не и се вер не Евро пе, ус пут от кри ва ју ћи, по твр ђу-
ју ћи, али и де ми сти фи ку ју ћи сте ре о ти пе о при пад ни ци ма на ро да с ко ји ма се 
на пу ту су сре тао. Ни жу се ин те ре сант не епи зо де из Кел на, Ха га, Ро тер да ма, 
Бри се ла, Ко пен ха ге на, Сток хол ма, Осла, Лон до на… Тре ће по гла вље, „Do la zak 
u Be o grad”, чи та о ца на крат ко вра ћа на ју го сло вен ско тле – тач ни је, у Бе о-
град, где Ран ко Бу гар ски 1961. го ди не по ста је аси стент за ен гле ски је зик на 
Од се ку за ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та. Ау тор се ту при се ћа сво јих 
стам бе них про бле ма и дру штве ног жи во та – скло пље них по знан ста ва и при-
ја тељ ста ва, оми ље них ре сто ра на и ло ка ла, уз под се ћа ње да је ви ше о сво јој 
ака дем ској де лат но сти у овом пе ри о ду на пи сао у сво јим ра ни јим књи га ма.

Из Бе о гра да, Бу гар ски се, у три на вра та (ака дем ске 1962/63, 1966/67. и 
1969/70. го ди не) оти ску је на „Tri go di ne u sve tu”, што је и на слов че твр тог 
по гла вља – пр во на пост ди плом ске сту ди је на Уни вер зи тет ски ко леџ у Лон-
до ну, код про фе со ра Кве р ка, за тим као сти пен ди ста Фор до ве фон да ци је на 
Уни вер зи тет Ко лум би ја у Њу јор ку и, ко нач но, тре ћи пут, као Фул брај тов 
пре да вач за лин гви сти ку – на Уни вер зи тет у Чи ка гу и го сту ју ћи про фе сор 
– на Уни вер зи тет се ве ро и сточ ног Или но ја. Из пе ри о да јед но го ди шњег бо рав-
ка у Лон до ну, ау тор се нај бо ље и нај ра ди је се ћа та мо шњих им пре сив них и 
бо га тих књи жа ра и би бли о те ка, а од, ка ко их на зи ва, ‘ван на став них’ ак тив-
но сти – лон дон ских па бо ва, али и јед ног та да скло пље ног це ло жи вот ног 
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при ја тељ ства, већ спо ме ну тог при ли ком при ка зи ва ња де ве тог по гла вља ове 
књи ге. На пр вом сту диј ском бо рав ку у САД, 1966. го ди не, по чи ње ау то ро ва 
фа сци на ци ја Њу јор ком ко ја ће, на осно ву ње го вих да љих за пи са, по тра ја ти 
до да на да на шњег. Бу гар ски се ба ви ње го вим име ном, ули ца ма, ре сто ра ни ма, 
књи жа ра ма, ни у јед ном тре нут ку не од сту па ју ћи од до бр ог оби ча ја да све 
то про пра ти су ви слим и ду хо ви тим лин гви стич ким опа жа њи ма. За тим по нај-
ве ћем де лу САД пу ту је ави о ном, ау то бу сом (чу ве ним Греjхaундoм) и во зом 
(Ка ли фор ниј ским ла хо ром – та да шњим чу дом тех ни ке и ди зај на). Уз ви ком 
не ка да шњих аме рич ких пи о ни ра – West wa rd ho! – за по чи ње сво је от кри ва ње 
аме рич ког за па да и ју га. На овој ве ли кој тур не ји на ро чи то су га им пре си о ни-
ра ли Сан Фран ци ско и Њу Ор ле анс, а по се тио је и Лос Ан ђе лес, Сан Ди је го, 
Хју стон, Остин, Сан та Фе, Ве ли ки ка њон Ко ло ра да… С дру ге стра не, мор-
мон ска пре сто ни ца Солт Лејк Си ти ау то ра ни је ни нај ма ње оду ше ви ла. Ипак, 
нај ду бљи ути сак на Бу гар ског, као пред мет ње го вог лин гви стич ког и ан тро-
по ло шког ин те ре со ва ња, оста ви ле су по се те ин ди јан ским ре зер ва ти ма у Њу 
Мек си ку и Ари зо ни, на ро чи то оби ла сци ре зер ва та Ин ди ја на ца Хо пи. Овом 
при ли ком пре но си мо и сим па тич ну пи та ли цу ко јом ау тор илу стру је за ин-
те ре со ва ност ан тр о по ло га за оби ча је овог пле ме на: „Ко ли ко чла но ва има 
ти пич на Хо пи по ро ди ца?” – „Че ти ри: та та Хо пи, ма ма Хо пи, де те Хо пи и 
ан тро по лог.” (стр. 81). По вра так у Бе о град на кон вен ча ња у Њу јор ку чи та о цу 
је пред ста вљен и као кра так осврт на ле пе и ве ли ке до га ђа је у та да шњем и 
бу ду ћем ау то ро вом при ват ном жи во ту, пре све га на ро ђе ње си но ва и уну ке.

Пе то по гла вље, на сло вље но „Is ku stva jed nog put ni ka” чи та о цу до но си 
те мат ски ви ше не го хро но ло шки гру пи са на за па жа ња са струч них и на уч них 
бо ра ва ка у ино стран ству и пу то ва ња по све ту, или, ка ко га ау тор на зи ва, 
„ака дем ски мо ти ви са ног стран ство ва ња” (стр. 147). У овом ди на мич ном, на-
да све за ни мљи вом и, са свим оправ да но, нај ду жем де лу Pu to pi sa po se ća nju 
Бу гар ски пра ви пре сек свих оних не за о би ла зних ис ку ста ва ко ја пут ни ку 
оста ју као трај не асо ци ја ци ја на не ко пу то ва ње. Та ко се ау тор пр во до ти че 
са мо на из глед три ви јал не те ме па со ша (цр ве ног, пла вог, па опет цр ве ног), 
не ка да шњег ла год ног пре ла ска гра ни це и ка сни јих муч них про це ду ра 
до би ја ња ви за за од ла зак у ино стран ство. За тим пре ла зи на по пис раз ли чи тих 
ти по ва ави о на ко ји ма је ле тео, али и на чи та о цу и ау то ру мно го за ни мљи ви је 
лин гви стич ки мо ти ви са но гру пи са ње ае ро дро ма са ко јих је по ле тао или на 
ко је је сле тао. Ту је и ве о ма ду хо ви то пред ста вље на, ка ко ау тор ка же, „мно-
гим пут ни ци ма до бро по зна та те ма ти ка јур ња ве да се ухва ти лет” (стр. 105), 
уз про прат не не во ље ве за не за „де ху ма ни за ци ју ае ро дром ских слу жби”, 
про бле ме с пр тља гом (ко је ау тор вр ло прак тич но ре ша ва), „ла жне” дју ти фри 
шо по ве и ри го ро зне без бед но сне кон тро ле пут ни ка. По сле, ави о на, Бу гар ски 
пре ла зи на во зо ве и ау то мо би ле (тач ни је, так си је), уз од го ва ра ју ће ко мич не 
про прат не епи зо де. По след њи ве ли ки те мат ски круг об у хва та ау то ро ва ис ку-
ства с хо те ли ма – од „бун кер хо те ла”, „пре ко друм ских ме ха на, сту дент ских 
до мо ва и при ват них ста но ва, до хо те ла ра зних ка те го ри ја” (стр. 121), као и 
с ре сто ра ни ма, од но сно, хра ном и пи ћем. Чи та ју ћи овај део књи ге, ве ро ват но 
ће мно ги по же ле ти да се на ђу у опи са ним ло ка ли ма у Стра збу ру, Те ми шва ру 
или Хел син ки ју, док ће они ко ји, као и сам ау тор, „ни су за кле ти про тив ни-
ци до бре ка пљи це” (стр. 131) про чи та ти где се мо же про ба ти нај бо љи ви ски 
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и по пи ти до бро пи во. При кра ју по гла вља, ути сци се су ми ра ју кроз на бра-
ја ње ау то ру нај леп ших и нај при влач ни јих гра до ва, де ла при ро де, пар ко ва, 
гра ђе ви на, ули ца, тр го ва, му зе ја и га ле ри ја, спо ме ни ка… Са ових да ле ких 
ме ри ди ја на, Бу гар ски чи та о ца вра ћа на про стор бив ше Ју го сла ви је и на гла-
ша ва ка ко ни јед ног тре нут ка ни је за по ста вио свој ака дем ски ан га жман у 
ре ги о ну, те се са из ве сном се том при се ћа сво јих при јат них бо ра ва ка у дру штву 
ко ле га и при ја те ља у За гре бу, Са ра је ву, Ду бров ни ку, Но вом Са ду, Ско пљу, 
Љу бља ни, Под го ри ци, Охри ду, Су бо ти ци…

Као оштра су прот ност прет ход ним по гла вљи ма, „De ve de se te i na sle đe” 
опи су ју мно го ма ње леп пе ри од ау то ро вог жи во та и ра да. И по ред знат них 
сва ко вр сних по те шко ћа ве за них за ове ру жне рат не го ди не, Бу гар ски на ста вља 
да пи ше, пу ту је, др жи пре да ва ња и из ла же сво је ра до ве у зе мљи и ино стран-
ству, али се у ве ли кој ме ри по све ћу је и ан ти рат ном дру штве ном ан га жма ну. 
Сво јим бес ком про ми сним ан ти на ци о на ли стич ким ста во ви ма и јав ним де-
ло ва њем на Бе о град ском уни вер зи те ту и у окви ру Бе о град ског кру га не за-
ви сних ин те лек ту а ла ца, и та да шњим али и по то њим дис тан ци ра њем од 
би ло ка квог по ли тич ког ан га жма на, Бу гар ски је са мо учвр стио свој већ 
из гра ђе ни нео спор ни мо рал ни ин те гри тет у вре ме ну у ко јем је, по ка за ће се, 
не до во љан број ин те лек ту а ла ца по сту пио по пут ње га. Су прот ста вља ју ћи 
се ши ре њу шо ви ни стич ке по ша сти и бу ја њу мр жње, исто вре ме но про жи-
вља ва ју ћи ве о ма те шке лич не тре нут ке, ау тор нам, без са мо са жа ље ња али 
с до ста гор чи не, опи су је ка ко је до жи вео и пре жи вео по ни же ња и не прав де 
ко ји ма је би вао из ло жен (па у јед ном тре нут ку, као не по до бан, и при сил но 
и про тив за ко ни то уда љен са Фи ло ло шког фа кул те та) и ка ко је с те шким 
емо тив ним пр тља гом, али чи стог обра за и не по љу ља ног мо рал ног ин те гри-
те та сво је на уч но и дру штве но де ло ва ње, па са мим тим, и свој пу то пис по 
се ћа њу, на ста вио и у но вом – 21. ве ку, пред ста вље ном у по след њем по гла вљу.

За ко ра чив ши у осму де це ни ју жи во та, Бу гар ски је 2004. го ди не одр жао 
низ пре да ва ња на шест пре сти жних аме рич ких уни вер зи те та, ис ко ри стив-
ши при ли ку да „об но ви гра ди во” о овој ве ли кој зе мљи ко ју је већ од ра ни је 
до бро по зна вао, али и от кри је мно го то га но вог и дру га чи јег. Две го ди не 
ка сни је иза бран је за чла на Ко ми те та екс пе ра та за Европ ску по ве љу о ре гио-
нал ним или ма њин ским је зи ци ма при Са ве ту Евро пе, што је зна чи ло да ће 
у на ред них де се так го ди на го то во три де сет пу та бо ра ви ти у Стра збу ру, гра ду 
ко ји је чи та о цу ов де пред ста вљен кроз не ко ли ко илу стра тив них исто риј ских, 
лин гви стич ких и кул ту ро ло шких ски ца. Ау тор опи су је и спе ци фич ну је зич-
ку си ту а ци ју у Ба ски ји, по што је до ма ћин на уч ног ску па о ви ше је зич но сти 
и уна пре ђе њу је зич ких пра ва био упра во њен глав ни град Бил бао. Осврт на 
ау то ров до жи вљај пр ве де це ни је 21. ве ка при во ди се кра ју ње го вим раз ми шља-
њи ма о ути ца ју но вих тех но ло ги ја на не ке аспек те ака дем ског ства ра ња као 
што су елек трон ско из да ва штво и ди ги та ли за ци ја књи га, те про цес ре цен зи-
ра ња и пу бли ко ва ња на уч них ра до ва. Све стан ути ска ко ји без на ме ре мо же 
оста ви ти на мла ђе чи та о це, Бу гар ски ду хо ви то и са мо кри тич но за кљу чу је: 
„Ипак не же лим да ши рим ову ту жну при чу, тим пре што ве ру јем да сам не ким 
прет ход ним опа ска ма у овој књи зи дао већ до вољ но по во да мла ђим чи та о ци-
ма да за кљу че ка ко се на ње ним стра ни ца ма огла ша ва мр зо вољ ни и џан гри-
за ви ма то рац ко ме сме та све што је но во и друк чи је од оно га ка ко је би ло у 
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срећ на вре ме на, кад је он био млад и леп” (стр. 201). Пу то пис по свом се ћа њу 
ау тор за вр ша ва раз ма тра њем свог од но са пре ма ‘иден ти те ту’ – ком плек сном 
и сло је ви том пој му о чи јим је упо тре ба ма и зло у по тре ба ма ви ше пу та го во рио 
и ко ји сма тра из у зет но зна чај ним, на ро чи то у све тлу стал них и опа сних по-
зи ва ња на груп ни и ет нич ки иден ти тет на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је.

Pu to pis po se ća nju пру жа нам је дин стве ну при ли ку да за ви ри мо иза 
ку ли са и од шкри не мо јед на ма ње при мет на вра та ака дем ског све та, те да од 
са мих по че та ка до да на шњег да на ис пра ти мо оне окол но сти у жи во ту ау то ра 
ко је су, на из глед на мар ги на ма фак то граф ских по да та ка о ње го вом жи во ту 
и ра ду, у ства ри фор ми ра ле Ран ка Бу гар ског она квог ка кав је сте, ка квог га 
по зна ју и због че га га це не ге не ра ци је ње го вих сту де на та, са рад ни ка, ко ле га 
и на уч ни ка ши ром све та. Уме сто пра вог за кључ ка, ког и Бу гар ски у књи зи 
овог ти па с пра вом сма тра не по треб ним и не при ме ре ним, ау тор ки ових ре-
до ва, као и свим бу ду ћим чи та о ци ма, оста је да му се за хва ли што нам је та 
вра та отво рио и обо га тио нас ве ли ким жи вот ним и на уч ним ис ку ством јед ног, 
по ре чи ма са мог ау то ра, „вас пи та њем, обра зо ва њем и ду хом – ин тер на цио-
нал ца и Евро пља ни на”. 
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