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КЛОТФР КЕТ МИ ЛИ ВО ЈА НЕ НИ НА

Ми ли вој Не нин, Слав ни Шај каш: О Ла зи Ко сти ћу, Цен тар за раз вој Шај
ка шке, Но ви Сад 2014

Овај при каз на пи сан је због две ре че ни це, ко је се мо гу про чи та ти 
на са мом кра ју књи ге Слав ни Шај каш: О Ла зи Ко сти ћу, у на по ме ни „О 
овој књи зи или о при ја тељ ству”. Оне гла се: „Оно што је за слу же но да 
се јед ном ка же, за слу же но је и да се по но ви. По но ви ће, исто та ко, по ко 
зна ко ји пут, да се не се ћа ко је ту ре че ни цу на пи сао, ни где је ту ре че ни
цу про чи тао.” За књи жев не сла до ку сце ко ји ма је и на ме ње на сласт ове 
ин три гант не књи ге о Ла за Ма зи, Фрај ла Ла зи, Ла ка ну, Ла ки, Ка зи, на
шем Ла зи, тј. „Ди је те ту Гру ји ци”, ка ко је Ла зу Ко сти ћа на звао вла ди ка 
Ни ка нор Гру јић, ни је тај на да се ра ди о по ен ти Ми ло ра да Па ви ћа: „Сва ка 
ствар да би се јед ном чу ла, мо ра се два пут ка за ти!” Ни је, пре ма то ме, са мо 
Па вић ста ри ли сац, ка ко га је Ми ли вој Не нин на звао у књи зи Ста ри 
ли сац. 

Књи га се са сто ји из че ти ри це ли не – Огле да: „Чи ста књи га или Ко
сти ће ва од бра на по е зи је”, „Нај мла ђи књи жев ни при ја тељ Ла зе Ко сти ћа”, 
„Са вић Ми лан и Ко стић Ла за”, „Ис под вла че ни ег зем плар”, Пре пи ске: 
„Пи смо Ла зе Ко сти ћу”, „Пре пи ска Ла зе Ко сти ћа и Ми ле те Јак ши ћа”, 
„Пре пи ска Ила ри о на Ру вар ца и Ла зе Ко сти ћа”, При ка за: „Ко сти ће во 
’Об ја шње ње Су ма тре’”, „Све ти ми рис пам ти ве ка”, „Од бра на” и До дат ка: 
„Пре пи ска из ме ђу Па вла Сте фа но ви ћа и Мла де на Ле сков ца”, „Ра ди вој 
Сто ка нов и Ла за Ко стић”, „О овој књи зи или о при ја тељ ству” и „О пи сцу”. 
Струк ту ра и број при ло га за сва ку це ли ну је сте 4+3+3+4, а с об зи ром 
на ди на мич ност и ли те рар ност књи жев но и сто риј ских до при но са Ми
ли во ја Не ни на мо же мо го во ри ти о овој књи зи и као о сво је вр сном „шај
ка шком со не ту за Ла зу Ко сти ћа” (без, раз у ме се, ика квих ко но та ци ја 
ве за них за књи гу пе са ма Не на да Гру ји чи ћа Шај ка шки со не ти, 2008). 
Ка да је реч о по на вља њи ма о ко ји ма Не нин ми сли, тре ба ре ћи да се ра ди 
ка ко о бит ним чи ње ни ца ма, та ко и о уви ди ма / на уч ним до при но си ма 
ко ји ма су про же ти сег мен ти књи ге, за тим о стил ском по ступ ку књи
жев ног исто ри ча ра, из ра же ном у ре че ни ци „осе ћам по тре бу да то још 
јед ном ис так нем”, али и чи ње ни ци да су огле ди штам па ни пр во бит но у 
ви ду по го во ра, при ло га у збор ни ку, члан ка у ча со пи су, о че му сам ау тор 
нај по сле из ве шта ва. 

Ни је без за го нет но сти по да так да на сло ви свих књи га чи ји је ау тор 
Ми ли вој Не нин от по чи њу сло вом С: Саве ти кри ти ке, соко ви по е зи је, 
1990; Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993, 2007; С ме
ром и без ње, 1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; Ста ри 
ли сац – при се ћа ња и пре штам па ва ња: при че п/о Па ви ћу, 2003, 2006; Срп ска 
пе снич ка мо дер на, 2006; Слу чај на књи га, 2006, 2007; Сит не књи ге, 2007; 
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Слат ка књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка, 2009; Са ви чен та, 2010; Све ти 
ми рис пам ти ве ка, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се дам бре жу ља ка, 2013; 
Слав ни Шај каш, 2014! Ау то ру су на сло ви не сум њи во ва жни и оно што 
да је ка ко ле пр ша вост та ко и те жи ну ње го вој књи жев ној ре чи упра во је 
умет нич ка дра ма тич ност и сми сао за до бру при чу, ма кар се ра ди ло и о 
на из глед мар ги нал ној те ми, ка ква је, при ме ра ра ди, ис под вла че ни при
ме рак Књи ге о Зма ју, ко ју је Све ти слав Сте фа но вић до био уз по све ту 
Ла зе Ко сти ћа. 

Мо жда би га не ки на зва ли Ан ти фон том, ан тич ким бе сед ни ком и 
прав ни ком чи је се до ка зи ва ње за сни ва ло на упо ре ђи ва њу вла сти те и 
про тив ни ко ве ства ри, ди ја лек ти ча рем, оштро ум ни ком, али и чо ве ком 
скло ном це пи длач ком сит ни чар ству. За па жа ње о Ко сти ћу као Ан ти фон ту 
Не нин је спо ме нуо у фу сно ти, пре ма фу сно ти из књи ге Ла за Ко стић и 
свет ска књи жев ност Ми о дра га Ра до ви ћа, али оно до не кле ва жи и за 
ње га са мог. Пи шу ћи о Ко сти ћу, пи ше и о се би. Пи шу ћи о при ја тељ ству 
Све ти сла ва Сте фа но ви ћа и Ла зе Ко сти ћа не мо же а да не по ме не Мар ка 
Ри сти ћа, за тим да вр ло упе ча тљи во су прот ста ви Зма ја и Ла зу – Ри сти ћу 
и Цр њан ском, а да све суп тил но за ве је при чом о „срп ској па те ти ци” – 
„при ја тељ ству раз ви је ном у па тос” – по бра тим ству! Су ге стив но, вр ло 
су ге стив но по на вља ном зна чај ном го ди ном 1875, ка да је Ла зу убе дио 
по бра тим Змај да усту пи ман дат Ми ле ти ћу, што је до ве ло до њи хо вог 
раз ми мо и ла же ња, до шли смо до на из глед уз гред по ме ну те чи ње ни це 
да су се Ми лан Са вић и Ла за Ко стић исте 1875. го ди не збра ти ми ли; а 
Са вић и Змај су ина че би ли ку мо ви. По за ди на ове књи ге о Ла зи је Ла зи на 
Књи га о Зма ју – чи ста, че сти та, хра бра, пи са на да обе ли Ла зу, да ци ти
ра мо Ра ди во ја Си мо но ви ћа. 

Ау тор је то чи нио, уо ста лом, ко сти ћев ским ма ни ром – пле ти вом 
и укр шта јем, ко га мо же мо име но ва ти и као стил ски не ни нов ски клотфр кет: 
пи са ње ко је се чи ни да сти хиј ски те че, да се ва зда не што вра ћа и по на
вља, а за пра во па жљи во се пра ти ток – ка ко на мо та ва ње тек сту ал не ву
ни це на прст, та ко укр шта ње игли/пе ра и ства ра ње чво р них ме ста ко ја 
он да тво ре књи жев но и сто риј ску тка ни цу. Ан ти фон тов ски је мај стор и 
сит ног це пи длач ког, но са ве сног ве за, али са иглом ко ја убо де где тре ба 
– у овом слу ча ју Мла де на Ле сков ца, мо но по ли сту над де лом Ла зе Ко сти
ћа, спрам ко га све тли лик Ра ди во ја Сто ка но ва и ин тим ни за пис о по смрт
ном ис пра ћа ју овог на уч ни ка и јед ном ње го вом пи сму. 

Пот цр та ва ју ћи ко сти ћев ску ва жност ства ра лач ке кри ти ке и од бра ну 
по е зи је, Па ла ве стри ну ми сао о Ко сти ћу као за чет ни ку срп ске есе ји стич
ке кри ти ке, Ми ли вој Не нин – кри ти чар, бра нио је ка ко Ко сти ћа, та ко и 
Све ти сла ва Сте фа но ви ћа (чо ве ка ко ји пред ста вља мост међ’ Ла зом и 
Ви на ве ром), бра нио их, бра не ћи и срп ску књи жев ност и исто ри ју срп ске 
књи жев но сти од ока ме ње но сти оп штих ме ста. Да рад овог на уч ног 
пре га о ца не би био „бе сми слен и уза лу дан”, ка ко ау тор стра ху је по ен
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ти ра ју ћи при каз „Све ти ми рис пам ти ве ка”, да нај по сле убо де мо је дан 
од по след њих фр ке та Не ни но ве књи ге: „Зга ђен над јур ња вом за бо до ви ма 
од лу чан сам да сво је тек сто ве ша љем ча со пи си ма ко ји се не на ла зе на 
не ким спе ци јал ним, по вла шће ним ли ста ма.” А зар и Ла за Ко стић и Ми
лош Цр њан ски та ко ђе не би би ли зга ђе ни?

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ




