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С В Е Д О Ч А Н С Т В А

In me mo ri am 
ВЛА ДИ МИР ШО ВЉАН СКИ 

(1960–2015)

По што ва на по ро ди цо Шо вљан ски, дра га Ди ја на, дра ги Бра
ни сла ве, дра га Оља, по што ва о ци и при ја те љи на шег Вла де!

Оти шао је Вла ди мир Шо вљан ски, наш дра ги Вла ди ка, ка ко 
смо га од ми ља и уз не из бе жне по ша ли це на зи ва ли. Као са став ни 
део тих по ша ли ца иде и чи ње ни ца да ње га, Вла ди ку, да нас ни па
ро хиј ски све ште ник, ни ђа кон, ни са слу жи тељ не ис пра ћа ју на онај 
свет, али га ис пра ћа ју љу ди ко ји су га во ле ли. 

Исти на је, Вла ди ку ни је би ло баш ла ко во ле ти, а то нај бо ље 
зна ју они ко ји су га, упра во, истин ски во ле ли. Он је, као ма ло ко 
дру ги, умео да бу де сам свој про тив ник. Са де ти њом глу мом на
сто јао је, по не кад, да из бег не оно што му се не до па да, оно што 
се мо ра, а мо ра се мно го то га. Кад су му на ме та не не ке не из бе жне 
оба ве зе, он би се са мо по ку њио и у ху мо ру по тра жио спа со но сни 
из лаз. А на том ху мор ном из ла зу из те ско бе, свет би се бар за тре
ну так по ка зао при хва тљи ви јим не го што ина че је сте. „Уби ћу се 
пу тем смр ти”, ре као би Вла ди ка крај ње уо зби љен, а ње гов хо ти
мич но ка ри ка ту ра лан про тест про тив оно га што се мо ра де ло вао 
је ко ли ко де чач ки на и ван и драг то ли ко и зло ћуд но јо гу наст, чак 
и ау то де струк ти ван.

Вла ди ка се шти тио та ко што је се би са мо ме на но сио нај ви ше 
бо ла и пат ње, али ни шта ма ње је то чи нио и они ма ко ји су га во ле
ли. Ка ко је са мо он са мо га се бе, а и сво је бли жње, умео да ка жња ва 
не бри гом за се бе и за соп стве но здра вље! А кад би га при ја те љи 
пре кли ња ли да оба ви ле кар ске пре гле де и да кре не са не ким те
ра пи ја ма, он би са мо не хај но и под сме шљи во по чео, ко ба ја ги, да 
по др жа ва та кве пред ло ге. „Да, да”, го во рио је, а оста ја ло је не ја сно 
је ли то ствар но одо бра ва ње и обе ћа ње да ће по сту пи ти у скла ду 
са та квим ста вом, или је пак реч о иро ниј ском ко мен та ру и пот пу
ном од би ја њу та кве мо гућ но сти.
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Ако је у жи во ту и у ша љи вим ко мен та ри ма во лео дво сми сле
но сти и је зич ке игре, у сво јим про фе си о нал ним лек тор ским оба
ве за ма на сто јао је да бу де не дво сми сле но та чан. По сле за вр шет ка 
Фи ло зоф ског фа кул те та, Гру пе за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло
вен ске књи жев но сти у род ном Но вом Са ду, Шо вљан ски се 1989. 
го ди не за по слио у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. Од 1997. 
го ди не он пре ла зи за се кре та ра Ре дак ци је и лек то ра Ле то пи са 
Ма ти це срп ске, а на том ме сту оста ће до по след њег да на сво га 
жи во та.

Ра де ћи у Ру ко пи сном оде ље њу, он је за по чео и по том се ду го 
ба вио из у зет но ко ри сним, дра го це ним по сло ви ма при ре ђи ва ња 
ар хив ске гра ђе. На ро чи то је успе шно ра дио са Сто ја ном Тре ћа ко
вим, а при ре ђи ва ли су гра ђу ве за ну за не ке од на ших нај зна чај ни јих 
пи са ца: за Цр њан ског (књи га Цр њан ски, ар хи ва ли је, Но ви Сад 1993) 
и за Вељ ка Пе тро ви ћа (у том по слу при дру жи ла им се и Со ња Боб, 
па су при ре ди ли Вељ ко ва Пи сма 1904–1967, Но ви Сад 1997). Нај
ве ће от кри ће Тре ћа ков и Шо вљан ски су на чи ни ли пу бли ко ва њем 
ру ко пи са Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа, оба у из да њу Ма ти
це срп ске: Пор тре ти пре ма жи вим мо де ли ма (1998) и Днев ник 
1936–1941 (2000). Уз то је Вла да при ре дио и Сто и ми ро ви ћев ру ко пис 
Лан че Сме де ре вац (2006). По во дом 50го ди шњи це по кре та ња „Пр ве 
књи ге” Ма ти це срп ске, он је 2007. го ди не, за јед но с Бра ни сла вом 
Ка ра но ви ћем, при ре дио лек си кон ове еди ци је. 

Са Вла ди ком Шо вљан ским оти шао је је дан од го вор ни, по ма
ло спо ри и опре зни, али дра го це ни при ре ђи вач ру ко пи са и ар хив
ске гра ђе. Уз то оти шао је чо век ко ји је обез бе ђи вао да Ма ти чи не 
пу бли ка ци је бу ду је зич ки ствар но до те ра не и очи шће не: кад би 
он пре у зи мао овај од го вор ни по сао, мо гли сте би ти си гур ни да је 
лек ту ра у нај бо љим ру ка ма. Оти шао је, исто та ко, и је дан ду хо вит 
чо век ко ји је, кад је хтео и мо гао, умео да бу де при ја тан и бла го тво
ран са го вор ник ко ји с при ја те љи ма во ли сва ко га да на да по де ли 
бар је дан виц или ка кву дру гу ду хо ви тост. Би ле су то оне дра го це не 
до зе ху мо ра уз чи ју по моћ се лак ше жи ви и ди ше. 

Да, „Уби ћу се пу тем смр ти”, го во рио је Вла ди ка. Ево, са да се 
он ствар но убио пу тем смр ти, а у то ме му је срам но по ма га ла 
стра шна бо лест. На тек сту ко ји је та бо лест ис пи са ла по ње го вом, 
Вла ди ки ном те лу, он, пр ви пут у сво јој про фе си о нал ној ка ри је ри, 
ни је лек тор ски ин тер ве ни сао. При ме да ба је сва ка ко имао, али ни је 
имао сна ге да се са та квим стра шним ру ко пи сом из бо ри. Са да, 
кад је на оном све ту већ не што ма ло сна ге ску пио, он ве ро ват но 
ослу шку је ове ре чи ко је из го ва ра мо. Опет про ве ра ва је ли све је
зич ки ис прав но и ва ља но ре че но, али и је ли ре че но са нео п ход ном 
до зом ху мо ра и не у тра ли са не па те ти ке. 
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Дра ги Вла ди ка, кад је сво је вре ме но са ово га све та оти шао 
Сто јан Тре ћа ков, ти си на мол бу да ис пра тиш при ја те ља ле пом 
реч ју ре као да то ни ка ко не мо жеш учи ни ти јер ћеш се за пла ка ти. 
„Цми здри ћу”, го во рио си и, при том, до да вао још не ке стил ске де
та ље ко ји су све до чи ли о тво јој из ра зи тој ау то и ро ни ји. Ка ко он да, 
дра ги при ја те љу, уз та кву ау то и ро ниј ску свест ре ћи јед но став ну 
исти ну да нам већ сад ужа сно не до ста јеш! За то, ако се не где по гре
ши ло, не мој за ме ри ти! Не ка ти је све опро ште но, као што и ти 
опра шта еш долж ни ком сво јим! Не ка ти је ла ка зе мља ко ја ће те 
по кри ти и не ка је мир пра ху тво ме!*

Иван НЕ ГРИ ШО РАЦ

* * *

По што ва не Ди ја на и Оља, дра ги Бра ни сла ве, ува же ни срод
ни ци и при ја те љи пре ра но пре ми ну лог Вла ди ми ра Шо вљан ског, 
сви ма нам та ко при сног и бли ског дру га и са рад ни ка!

Ова реч опро шта ја и по след њег по здра ва не мо же ни из да ле ка 
да из ра зи, па чак ни да на го ве сти сву то пли ну и ср дач ност на ших 
од но са са не за бо рав ним ко ле гом и пре га о цем на за јед нич ким по
сло ви ма ове ве ли ке и до бре ку ће срп ске кул ту ре, ку ће ко ју је Вла да 
во лео мо жда ви ше не го ико од нас и ко јој је по све тио свој ви ше
де це ниј ски труд, ви дљив и не ви дљив, при знат и не при знат, ка ко 
то већ би ва са сва ким не се бич ним, при вр же нич ким пре га ла штвом 
за оп ште до бро.

Вла да је био мој сту дент, од ли чан сту дент, а од сре ди не 1994. 
по вре ме но (од 1997. го ди не за стал но), у свој ству се кре та ра Ре дак
ци је, нај бли жи са рад ник на уре ђи ва њу Ле то пи са Ма ти це срп ске. 
Пет на е стак чвр сто уко ри че них то мо ва, у плат не ном пла вом по
ве зу, као и при бли жно то ли ко оних ко ји ће тек би ти уко ри че ни, 
чу ва ју и са чу ва ће од за бо ра ва име и до при нос Вла де Шо вљан ског 
ду хов ном зна че њу и зра че њу на шег ду го веч ног ча со пи са. Би ла би 
до и ста ду га и за ни мљи ва при ча о пи сци ма ко је је во лео ви ше од 
дру гих, по пут Бо шка Пе тро ви ћа и Во је Чо ла но ви ћа, као што би 
би ла уз бу дљи ва и по вест свих му ка се кре тар ских и лек тор ских 
ко је је имао са не рет ко дра го це ним али и, опро сти те на из ра зу, не
у ред ним шти ви ма и не у год ним са рад ни ци ма. Во лео је, ме ђу тим, 
Вла да Ма ти цу и њен Ле то пис та ко и то ли ко да је сви ма све опра
штао, са ње му свој стве ним ху мо ром и не за бо рав ним осме хом ле
пих пла вих очи ју. Дав но је ре че но да је ле по по на ша ње исто што 

* Реч на ко ме мо ра тив ном ску пу у Ма ти ци срп ској, 14. ма ја 2015. го ди не.
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и стал на пи сме на пре по ру ка. Уљуд ног и по у зда ног, Вла ду смо ре
дов но и пре по ру чи ва ли и, мо жда, пре оп те ре ћи ва ли. Ре као бих да 
је од свих ма ти ча ра нај ви ше на у чио од Сто ја на Тре ћа ко ва а нај ви ше 
во лео не дав но пре ми ну лог Бо ру Ју ри ши на.

Син по зна тог но ви на ра и отац мла дог и та лен то ва ног те ле ви
зиј ског по сле ни ка, наш Вла ди мир је и сâм оста вио за па жен траг 
у пу бли ци стич кокњи жев ној и до ку мен та ри стич кој де лат но сти 
Ма ти це срп ске. О то ме из ве шта ва ју и за це ло ће и убу ду ће го во ри ти 
ка ко ен ци кло пе ди сти Но вог Са да та ко и хро ни ча ри и по ве сни ча ри 
на ше ку ће. За ову при ли ку под се ћа мо с по себ ном за хвал но шћу, на 
три дра го це на по ду хва та Вла де Шо вљан ског – на књи гу О Цр њан
ском, ар хи ва ли је, ко ју је при ре дио с по ме ну тим Тре ћа ко вим 1993. 
го ди не по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња ве ли ког пе сни ка, на Пи сма 
1904–1967 Вељ ка Пе тр о ви ћа, из зби р ке Ру ко пи сног оде ље ња Ма
ти це срп ске, ко ју је че ти ри го ди не по том за штам пу при го то вио са 
Со њом Боб и Сто ја ном Тре ћа ко вим, те на за ма шан Днев ник 1936–
1941 Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа, об ја вљен две хи ља ди те, 
опет уз при ре ђи вач ку при по моћ Сто ја на Тре ћа ко ва, днев ник у ко
јем, по ре чи ма ре цен зен та Бран ка Бе шли на, на ла зи мо „за стра шу
ју ће ве ли ки број” пор тре та на ших и стра них по ли ти ча ра, ди пло
ма та и јав них рад ни ка. Без ових три ју књи га, за ко ји ма с ра до шћу 
и ко ри шћу по се же мо ско ро сва ког да на, на ша би пред ста ва о кул
тур ној и по ли тич кој исто ри ји, на ци о нал ној и оп штој, би ла умно
го ме си ро ма шни ја и не по у зда ни ја.

А скром ни и дра ги наш Вла да ни кад се ни чим ни је хтео ни умео 
по хва ли ти! Осим по не кад, у ша ли али и с мр ви цом по но са, сво јом 
све доџ бом при мер ног вој ни ка Ју го сло вен ске на род не ар ми је. 

И та ко, по сле ду гих и сто ич ки пре тр пље них му ка, на пу стио 
нас је у нај леп шим сво јим го ди на ма наш пле ме ни ти, бе за зле ни и 
че сти ти при ја тељ, дру гар и са рад ник Вла ди мир Шо вљан ски. Пам
ти ће га са мо по до бру ка ко ње го ва су пру га Ди ја на, син Бра ни слав 
и се стра Оља та ко и ве ли ки круг ду го го ди шњих при ја те ља и ко ле
га из Ма ти це срп ске и не бро је ни са рад ни ци и чи та о ци Ле то пи са 
и то ли ких дру гих, ов де по ме ну тих и не по ме ну тих, књи га и пу бли
ка ци ја. Наш жи вот ни ви до круг би ће од сад си ро ма шни ји за је дан 
не ис ка зи во нам драг лик и сваг да ср да чан су срет, али и на ше се ћа ње 
бо га ти је за јед ну див ну, то плу и не из бри си ву успо ме ну.

Не ка је веч на сла ва и хва ла на шем Вла ди Шо вљан ском!*

Слав ко ГОР ДИЋ

* Реч на ко ме мо ра тив ном ску пу у Ма ти ци срп ској, 14. ма ја 2015. го ди не. 




