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Е С Е  Ј И

ДРА ГА НА ВУ КИ ЋЕ ВИЋ

ЧИ ТА ЛАЧ КИ УРО БО РОС
(Ка ша ни н–Иг ња то вић –Скер ли ћ–Иг ња то вић)

На слов ну син таг му и за ми шље ну сли ку уро бо ро са сим бо лич
но смо по ве за ли са чи та о ци ма спо је ним истим ре до ви ма тек ста 
ко ји чи та ју. По пут уро бо ро са, по ла цр ног (јер сим бо ли зу је хтон ски 
прин цип – зми ју), а по ла бе лог (јер сим бо ли зу је кру жни цу не ба), 
и наш чи та лач ки уро бо рос спа ја раз ли ке – чи та о це у вре ме ни ма 
оме ђе ним раз ли чи тим дис кур зив ним прак са ма. Чи та лач ки уро бо
ро си су ди на мич ни – у чи та лач кој се ми ос фе ри не пре ста но се ства
ра ју уни је чи та ња (у срп ској књи жев но сти jедна од нај ве ћих уни ја 
обра зо ва на је око Јо ва на Скер ли ћа). Не рет ко су та чи та ња по пут 
се ми ос фе ра ко ја се су да ра ју и сва ка на ста вља сво јим пу тем, не ка да 
про ла зе у ми мо хо ду, не до ди ру ју ћи се. Чи та лач ки круг, у ко ји ми 
ула зи мо но се ћи соп стве но пре зен то цен трич но бре ме, ства ра се 
над стра ни ца ма Иг ња то ви ће вог де ла. Чи та мо Ми ла на Ка ша ни на 
ко ји чи та Ја ко ва Иг ња то ви ћа, а он да у том чи та њу ра за зна је мо још 
јед но – чи та ње Јо ва на Скер ли ћа ко ји чи та Ја ко ва Иг ња то ви ћа. Наш 
за да так је да по пут тка ље рас пре де мо кон це раз ли чи тих чи та ња 
и пре по зна мо скри ве ну кри ти ку у кри ти ци ко ја се при вид но ба ви 
са мо Иг ња то ви ћем. От кри ти Скер ли ће ву ми сао у Ка ша ни но вој 
пр ви је део на шег ра да и он се ба ви при кри ве ном ци тат но шћу. Онај 
те жи је да у ан ти под ним ци та ти ма пре по зна мо по ла зну тач ку 
сим па ти је – „до ди ра” од ко јег кре ће не сла га ње.

Ми чи та мо Ка ша ни на ко ји чи та Скер ли ћа ко ји чи та Иг ња то ви
ћа. Наш чи та лач ки круг мо гли смо про ши ри ти на Ми ло ша Цр њан
ског, ко ји та ко ђе чи та Ја ко ва Иг ња то ви ћа и, по пут Ка ша ни на, та ко
ђе пи ше о „тра гич но сти пе ри фе ри је”. Ипак, круг ко ји се не пре ста но 
ши ри но вим чи та о ци ма за у ста вља мо на Ка ша ни но вој сту ди ји 
ин спи ри са ни ње ном ци тат ном ми ми криј ском сло је ви то шћу.
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У наш текст уба цу је мо „текст про во ка тор”. Он се са сто ји из 
мо за и ка бри жљи во би ра них ан ти под них ци та та пре у зе тих из Скер
ли ће ве мо но гра фи је Ја ков Иг ња то вић – књи жев на сту ди ја и Ка
ша ни но вог есе ја „Тра гич ност пе ри фе ри је (Ја ков Иг ња то вић)” из 
сту ди је Суд би не и љу ди.1 Сма тра мо га до брим при ме ром жан ра 
ко ји име ну је мо као „скри ве ну кри ти ку”, а ко ји се ја вља као под вр ста 
кри тич ко по ле мич ких тек сто ва. Наш умет ну ти текст исто врем но 
је и не ка вр ста ве жбе ми шље ња – кри ста ли за ци је соп стве не ми сли 
о Иг ња то ви ћу у ди ја ло гу са чи та о ци ма ко ји су пре нас уро ни ли у 
ње гов фик циј ски свет.

И пре не го што „за пло ви мо” стра ни ца ма Иг ња то ви ће вог тек
ста ме ња ју ћи брод ко јим пло ви мо, да би смо ука за ли на те о риј ску 
плат фор му од ко је по ла зи мо, за др жа ће мо се у „лу ци” јед не ди гре
сив не на по ме не. Сим бо ли за ци ја чи на чи та ња пре ко ура ња ња у на
шем ра ду ни је би ла са мо ре тор ска до сет ка. Она има и сво је те о
риј ско упо ри ште у сту ди ја ма МaриЛо ри Ра јан (Ma rieLa u re Ryan), 
у ко ји ма се пре ко фе но ме на ура ња ња опи су ју раз ли чи ти на чи ни 
ап сорп ци је све та при ча у про це су чи та ња (кон цен тра ци ја, има ги
нар но уче шће, за нос и за ви сност – син дром Дон Ки хо та): „У нај бо
љем слу ча ју, ура ња ње мо же би ти аван ту ри стич ко и окре пљу ју ће 
ис ку ство упо ре ди во са пли ва њем у хлад ном оке а ну на моћ ном 
сур фу. На по чет ку, окру же ње се чи ни не при ја тељ ско, ула зи те у 
во ду не вољ но, али ка да се по ква си те и по ве ри те сво је те ло та ла си
ма, не по же ли те да их ика да на пу сти те.”2

Бр зо ме ња ју ћи бро ди ће са ко јих се оти ску је мо, ура ња мо у 
свет Иг ња то ви ће вог де ла. Од лом ци о де лу Ја ко ва Иг ња то ви ћа 
ко је смо у свој ству кор ми ла ра по ста ви ли као ру те, гру пи шу ћи их 
те мат ски (о те ле граф ском сти лу, о пре зен ту, о је зи ку, о књи жев ном 
за на ту, о мо ра лу, о ком по зи ци ји и рит му при по ве да ња, о књи жев
ним ути ца ји ма), пре у зе ти су из по ме ну тих сту ди ја.3

О те ле граф ском сти лу

Скер лић: „Исто ри ја пр ве же нид бе Бран ко ве, у Ми ла ну На ран
џи ћу, ис при ча на је (...) те ле граф ским ре до ви ма... Ово ни је ви ше 

1 Ци тат ни ди ја лог два ве ли ка чи та о ца Скер ли ћа и Ка ша ни на део је рад
ног ма те ри ја ла ко ји сам на Фи ло ло шком фа кул те ту де ли ла сту ден ти ма срп ске 
књи жев но сти.

2 О фе но ме ну ура ња ња у на шој на у ци оп шир ни је пи са ла Сне жа на Ми
ло са вље вић Ми лић, Вир ту ел ни на ра тив – огле ди из ког ни тив не на ра то ло ги је, 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Ниш – 
Но ви Сад / Срем ски Кар лов ци 2016, 211.

3 Јо ван Скер лић, Ја ков Иг ња то вић – књи жев на сту ди ја, Про све та, Бео
град 1965. и Ми лан Ка ша нин, Суд би не и љу ди – огле ди о срп ским пи сци ма, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2004.
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зби ве ност и ла пи да р ност, но за ди ха ност и ис пре се ца ност, мах ни то 
ју ре ње, кли за ње; пре ко нај ва жни јих ства ри” (247).

Ка ша нин: „На ро чи то је Ја ко ву Иг ња то ви ћу за ме ра но на ње
го вом те ле граф ском сти лу. Али и та кав стил – као и сва ки дру ги 
– по ста је ма на кад је ис кљу чив и по ста не ма нир, што у Иг ња то
ви ћа ни је слу чај. На про тив, тај стил је јед на од ори ги нал них и 
при влач них цр та ње го вог пи са ња, и он га је, си гур но, при мио од 
кла сич них пи са ца, ко је је већ у мла до сти чи тао у сво јих пи ја ри ста. 
Тај стил, згу снут, пун, на би јен, из у зет но је ја сан и са др жа јан... Бла
го даре ћи крат ким ре че ница ма и есен ци јал ним ре чи ма, у ро ма ни ма 
Иг ња то ви ће ви ма се лич но сти и сце не сме њу ју бр зи ном ко ја, кроз 
ве ли ко бо гат ство сли ка, да је ве ли ки пулс жи во та” (104).

О пре зен ту

Скер лић: „Го то во ис кљу чи ва упо тре ба, или бо ље ре ћи зло
у по тре ба исто риј ског са да шњег вре ме на по ма же да се још по ве ћа 
ути сак тог на гле ња и ју ре ња на стра на ма ро ма на (...) Исто риј ско 
са да шње вре ме, кад се упо тре би с вре ме на на вре ме, и на свом ме
сту, да је сти лу из ве сну жи вах ност и бр зи ну, али упо тре бља ва но 
ис кљу чи во, као што је слу чај код Иг ња то ви ћа, оно по ста је су во, 
на тег ну то и до сад но” (247, 249).

Ка ша нин: „Има још јед на при влач на осо би на на ра ци је Иг ња
то ви ће ве. На су прот дру гим на шим пи сци ма, ко ји ре дов но при ча ју 
у про шлим вре ме ни ма, Иг ња то вић ра до при ча у са да шњем. Ти ме 
он не смо да да је жи во та до га ђа ји ма и љу ди ма, и ства ра ути сак да 
се то о че му при ча за и ста и до га ђа, не го да се до га ђа баш сад пред 
на ма” (106).

О је зи ку

Скер лић: „Уза луд се Иг ња то вић у пред го во ру по ме ну тог ро
ма на (Ми лан На ран џић) огра ђи вао овим ре чи ма: ’У овом де лу је зик 
ни је онај исти ко јим со чи ни тељ пи ше, не го она кав исто вет ни ка
ко вим је ју нак истог де ла го во рио. За то мо лим, да се од го вор ност 
у том при зре ни ју на Ми ла на На ран џи ћа ба ци.’ Из го ва ра ње је би ло 
на пра зно: и со чи ни тељ и ју нак го во ри ли су истим је зи ком, и ако 
би тре ба ло до ка за, за то мо гу по слу жи ти и тих не ко ли ко вр ста пред
го во ра... Иг ња то вић се ни је мо гао осло бо ди ти сла вје но серб ских 
ре чи... Би ло је у ње га и гер ма ни зо ва них фран цу ских ре чи... А већ 
не мач ке ре чи... Па и ње гов срп ски је зик ни је био мно го бо љи, и 
исто је та ко рђав да из гле да да го во ри ка кав че шки му зи кант или 
ма ђар ски сол га би ров” (257–258).
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Ка ша нин: „Тре ба ме ђу тим јед ном за сваг да раз би ти ле ген ду 
да је он рђав пи сац и да ни је знао пи са ти. Тач но је да би Иг ња то
вић ко ји ни је ишао у срп ске шко ле, и ко ји је по чео пи са ти у вре ме 
кад се срп ски књи жев ни је зик тек ства рао, по свом реч ни ку и пра
во пи су, гра ма ти ци и син так си рђа во про шао на ма ту ри. Али он не 
из ла зи пред нас као ђак пред про фе со ре са школ ским за дат ком, не го 
као пи сац пред чи та о це с ро ма ном и при по вет ком. Си гур но је да 
не ва ља кад не ко пи ше пре ма ње га, сво јим де ца ма, бољ ме, хр ђав, 
же нит ба. Али то мо же ис пра ви ти у ча со пи су и у књи зи сва ки ре
дак тор, као што сва ки ђак то мо же на у чи ти; шта они не мо гу, то 
је на пи са ти Beчитог мла до же њу. Јед но је не зна ти до бро је зик и 
ор то гра фи ју, а дру го је не зна ти при по ве да ти (...) Има ар ха ич не и 
дир љи ве ле по те у тој ме ша ви ни на род ног срп ског, цр кве но сло вен
ског и не мач ког, исто та ко као и у на ме шта ју, у оде лу, у сли ка ма, 
у по ве зи ма књи га тог све та, ко ји је пр ви у нас – од ХVIII ве ка – 
те жио ка гра ђан ској кул ту ри” (103–104, 106).

О књи жев ном за на ту

Скер лић: „Де ле ћи ма не, суд би на ни је би ла ште дљи ва пре ма 
Ја ко ву Иг ња то ви ћу. По ред оста лих, и то ве ли ких књи жев них не
до ста та ка ње го вих, он је био је дан од нај аљ ка ви јих и нај не пи сме
ни јих пи са ца ко ји су код нас пи са ли, где об лик и ина че ни је ни кад 
био у осо би тој ча сти” (245).

Ка ша нин: „Из ар хи тек ту ре ње го вих де ла, из пре ла за у при ча
њу, из во ђе ња ди ја ло га, ви ди се да је до бро знао ка ко се пи шу ро ман 
и при по вет ка” (86). „Про тив но од оно га што би се оче ки ва ло од 
’аљ ка вог пи сца’, Ја ков Иг ња то вић је до бро по зна вао књи жев ни 
за нат, чак и ра фи но ва не стра не тог за на та” (104).

О мо ра лу

Скер лић: „И у жи во ту и у де лу ње го ву ја сно се опа жа да је 
ње го во мо рал но осе ћа ње би ло вр ло сла бо, да ни је ја сно oce ћao шта 
је до бро а шта рђа во, шта до пу ште но а шта не до пу ште но, да је па
тио од не ке вр сте мо рал ног сле пи ла. Иг ња то вић ни је био не мо ра
лан но про сто без мо ра лан. Он је чи нио и пи сао вр ло ру жне ства ри, 
са бе за зле ним уве ре њем да то ни је ни шта што се ко си са нај о снов
ни јим пој мо ви ма мо рал ним, твр до ве ру ју ћи да не пре ста но слу жи 
’род и чо ве чан ство’” (78). „Ње гов мо рал ни иде ал је био ни зак, он 
је имао вул гар ни култ но ви на и успе ха, и мо рал ко јег се он др жао 
био је мо рал јед ног ба ка ли на” (243).
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Ка ша нин: „Има за бу не и у ту ма че њу Иг ња то ви ће ва мо ра ла 
као пи сца. 3ато што во ли да пи ше у не ке вр сте уну тра шњем ди
ја ло гу, да го во ри и ми сли у име лич но сти о ко ји ма при ча, до би јен 
је ути сак да он увек и одо бра ва њи хо ве амо рал не по ступ ке. Тач но 
је са мо то ли ко да се он не ра до дис тан ци ра од сво јих ју на ка, да 
не ра до о њи ма су ди – сем у по след ња два ро ма на – и да ужи ва у 
аван ту ра ма сво јих ју на ка као и они са ми и, што ни је нај ма ње ва
жно, као и ње го ви чи та о ци” (106).

О ком по зи ци ји и рит му при по ве да ња

Скер лић: „Сра зме ре не ма: пи сац сва ки час за бо ра вља шта је 
глав ни пред мет и циљ ро ма на, и му ње ви то бр зо и овла шно пре
ла зи пре ко глав них ства ри, а су ви ше про сто ра да је ства ри ма спо
ред ног зна ча ја. Та ко на при мер: ду га и уту ре на исто ри ја по ро ди це 
Сте ве Ог ње на у Ва си Ре шпек ту не ма ни ка кве ве зе са глав ном рад
њом, ни у ко ли ко не ути че на жи вот глав ног ју на ка... С дру ге стра
не у при ча њу вр ло ва жних тре ну та ка, Иг ња то вић ју ри као мах нит. 
При ча ње ње го во је бр зо, за ди ха но из гле да на низ сли ка у ка ле и
до ско пу, кат кад као ка кав сув и су ма ран из вод из не ког ве ћег де ла” 
(246–247).

Ка ша нин: „У на шој књи жев ној кри ти ци је за ме ра но том па ра
ле ли зму исто ри ја ко је не ма ју узроч не ве зе, као не че му што је про
тив но пра ви ли ма до бре ар хи тек ту ре јед ног ро ма на. Што се ти че 
ар хи тек ту ре, мо жда је та ко, што се ти че ле по те ро ма на, ни је. Те две 
исто ри је се (реч је о ро ма ну Ва са Ре шпект, прим. Д. В.) – ја та ко 
ми слим – па ра лел но раз ви ја ју на ко рист пи шче ву; ње гов ро ман је 
ти ме до био не са мо у ши ри ни, не го и у ду би ни, у исти мах из бе
гав ши да бу де мо но тон и та ну шан. Сме њу ју ћи се по вре ме но или 
те ку ћи на по ре до, те две исто ри је, као два мо ти ва у сим фо ниј ској 
по е ми, са гла сно и јед на ко уз бу дљи во при ча ју дра ма тич ну суд би ну 
дво ји це бpaћa ко ја су та ко раз лич на” (99). „У на шој књи жев но сти 
он не ма так ма ца у сли ка њу љу ди у тре нут ку ка да се пред ста вља
ју је дан дру гом, кад ула зе у ку ћу или се ис пра ћа ју, по ла зе на пут. 
Он то ре дов но чи ни бр зо и са ма ло ре чи, као год љу ди о ко ји ма 
при ча” (92). 

О књи жев ним ути ца ји ма

Скер лић: „На ту ра ли зам се ја вио на за па ду, као шко ла, као од
ре ђен књи же ван пра вац, тек ше зде се тих го ди на... У то до ба... мо жда 
и не зна ју ћи за ве ли ке на ту ра ли стич ке пи сце, Ја ков Иг ња то вић је 
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ин стинк тив но, али од луч но, уда рио тим истим пу тем... Он ко ји је 
знао је зи ке, и не мач ки, и фран цу ски, и ма ђар ски, и ла тин ски, ко ји 
је ина че мно го чи тао, без пла на и си сте ма, на ро чи то ни је хтео да 
чи та ве ли ке књи жев не уз о ре, као што су Тур ге њев, Го гољ и дру ги, 
јер се бо јао да они не на шко де ње го вој књи жев ној ори ги нал но сти 
на ко ју је мно го по ла гао” (224).

Ка ша нин: „Сам ниг де не ка же, и ни ко ни је за бе ле жио ко је са
вре ме не европ ске пи сце је осим Еми ла Зо ле по зна вао, ко јег мо дер
ног ро ман си је ра је во лео, али не ма сум ње да је у њих учио. Из гле да 
да је с ве ли ком па жњом чи тао Ла са жа, Бал за ка и Фил дин га, мо жда 
Ди кен са и Го го ља, јер ли чи на њих” (86).

* * *

Овај бри ко лаж фраг ме на та раз ли чи тих тек сто ва до бар је при
мер ка ко се од два раз ли чи та тек ста – јед не мо но гра фи је о Иг ња
то ви ћу и јед ног есе ја о Иг ња то ви ћу по во дом ње го вих ро ма на – кро
ји но ви текст, кре и ра но ви жа нр, „скри ве на кри ти ка”... Наш за да так 
ни је да кроз ана ли зу на ве де них при ме ра обра зло жи мо раз ли чи
тост есте ти ка, већ да пре по зна мо из во ри ште те раз ли чи то сти – 
тач ке до ди ра од ко јих по чи ње уда ља ва ње у чи та њу.

У бо љем раз у ме ва њу ове скри ве не кри ти ке по ма же нам још 
је дан текст ко ји уба цу је мо у наш чи та лач ки уро бо рос – Ка ша ни
нов есеј „Про клет ство та лен та (Јо ван Скер лић)” из сту ди је Суд
би не и љу ди, у ко јој ау тор екс пли цит но де фи ни ше ка ко по зи тив не 
аспек те Скер ли ће вог књи жев ног та лен та, та ко и „про клет ство” 
тог та лен та. У на шој ана ли зи скри ве не кри ти ке „Про клет ство та
лен та (Јо ван Скер лић)” је за пра во јед на вр ста ши фре пре ко ко је 
се лак ше от кри ва по ле мич ка ин то ни ра ност Ка ша ни но вих есе ја и 
то не са мо оног ко ји је по све ћен Скер ли ћу или Иг ња то ви ћу већ и 
оних ко ји су по све ће ни Ла зи Ла за ре ви ћу, Сте ва ну Срем цу, Ла зи 
Ко сти ћу или Јо ва ну Ду чи ћу. У ду ху сво јих при мар но сли кар ских 
ана ло ги ја, јер је ли ков на умет ност зна чај но по ље Ка ша ни но вог 
ра да, ау тор у њој на бра ја шта све Скер лић у сво јим ана ли за ма 
„ни је ви део” или је по гре шно ви део.

Ако упо ре ди мо Ка ша ни но ве есе је о пи сци ма са Скер ли ће вим, 
чи ни нам се оправ да ном тврд ња да су Суд би не и љу ди пи са ни као 
не ка вр ста ал тер на тив ног чи та ња опо зит ног оно ме ко ји је про мо
ви сан у Скер ли ће вој Исто ри ји. Иа ко о њој Ка ша нин пи ше да „то 
ни је књи га не го гра ђе ви на” и то „гра ђе ви на ја сног пла на, чвр сте 
кон струк ци је, ода бра ног ма те ри ја ла и са вр ше них про пор ци ја” и да 
„ми не ма мо слич но де ло ни из на ше по ли тич ке ни цр кве не исто
ри је, ни ти из исто ри је на ше кул ту ре, или из исто ри је умет но сти, 
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или му зи ке”, не мо же се из бе ћи ути сак да упр кос ди вље њу она 
иза зи ва и от пор јед не дру га чи је осми шље не ак си о ло ги је. 

По на вља мо, наш за да так не ће би ти да пре по зна је мо раз ли ке 
(оне су еви дент не из на ве де них од ло ма ка) већ да ре кон стру и ше мо 
тај при вид ни па ра докс у Ка ша ни но вом чи та њу, па ра докс за сно ван 
на ди вље њу мо ну мен тал но сти и мо но лит но сти Скер ли ће вог де ла/
гра ђе ви не, али и на от по ру и не сла га њу са ње го вим есте тич ким 
прин ци пи ма.

Пр во што упа да у очи је сте Ка ша ни но во по зи ци о ни ра ње 
Скер ли ћа као „по ли ти ча ра у књи жев но сти чи ја је про фе си ја исто
ри ја књи жев но сти и књи жев ни ка чи ја је страст по ли ти ка”. На су
прот, ове ли ни је чи је по чет ке пре по зна је у афир ми са њу јав ног 
ра да Све то за ра Мар ко ви ћа и кон цеп ту ви та ли стич ке „здра ве” 
књи жев но сти, Ка ша нин ну ди дру ги кон цепт – он про су ђу је из по
зи ци је есте те. Мо гли би смо из ве сти чи тав низ опо зи ци ја (за о штре
них и као та квих ви ше схе ма тич них не го опи сних, кон крет них) 
де ри ви ра них из њи хо вих књи жев но кри тич ких тек сто ва: на род њак –
гра ђа нин, жи вот но ст–ар ти стич ност, ак ту ел ност –тра ди ци он ал ност, 
ан га жо ва но ст–у ни вер зал ност, пре зен то цен трич но ст–ван вре ме ни
тост... Ни је те шко по го ди ти да пр ви члан ни за при па да Скер ли ћу, 
а дру ги Ка ша ни ну. Ин три гант на је та „ве за ност” за Скер ли ћа, та 
„ма ги ја” ње го ве ми сли ко ја ме ан дри ра и об ли ку је опо зит не есте
тич ке су до ве. Јер да би био на пу штен, Скер ли ћев текст мо ра би ти 
пр во усво јен. Сто га се вра ћа мо та на ним тач ка ма пре се ка две су
прот ста вље не есте ти ке. 

Пр ву тач ку пре се ка пре по зна је мо у спе ци фич ном ми ме тич ном 
схва та њу умет но сти: ви та ли зам на су прот есте тич ком ми ме ти зму.

Ка ша нин пи ше: „Kao што слич но тра ја њу да на и но ћи, не 
одва јам чо ве ка од ње го вог по чет ка и на стан ка, та ко ни у умет но
сти не одва јам тво ре ви ну од жи во та, и у жи во ту, се бе од оно га 
и од оних с ко ји ма и са чим жи вим”4 (курз. Д. В).

Ка ша ни нов ми ме ти зам ни је за сно ван на кон цеп ту а ли за ци ји 
жи во та у умет но сти (Скер лић), већ умет но сти у жи во ту – есте
тич ки ми ме ти зам. Ка ша нин че сто по ве зу је ар ти стич ки до жи вљај 
(чи та ње, по сма тра ње сли ке, слу ша ње му зи ке) са ин тен зив ним 
тре ну ци ма из ре ал ног жи во та (есте тич ност при ро де или ар ти стич
ност сва ко дне ви це): „Се за но ви Кар та ши, љу ди што се де су че ли
це за сто лом и игра ју кар те, њи хо ва ли ца, њи хо ве ру ке, њи хо ве 
лу ле и ше ши ри ни су ми не по зна ти. То ка ко они се де и шта ми сле, 

4 Ми лан Ка ша нин, Ка ме на от кри ћа; Слу чај на от кри ћа; Са Ми ла ном Ка
ша ни ном; О Ми ла ну Ка ша ни ну, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бео град 
2004, 215.
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то су ко вач Сто јан и кро јач Иг њат из Бе лог Ма на сти ра, то ни је 
са мо Се за но ва и мо ја сли ка, не го су то ње го ви и мо ји љу ди. Ми 
нај ви ше во ли мо она умет нич ка и књи жев на де ла у ко ји ма се пре
по зна је мо.”5 

Скер ли ћев ми ме ти зам је бли зак ма р ко ви ћев ском – по чи ва на, 
чи ни нам се, уто пи стич кој ве ри у моћ књи жев но сти да бу де „про
бу ђе ни део на ро да”. Ка ша нин из во ре ове Скер ли ће ве ви та ли стич ке 
кон цеп ци је от кри ва ка ко у иде ја ма Све то за ра Мар ко ви ћа, та ко и 
у ја ком ути ца ју Ма риЖа н Ги јоа, пи сца књи ге Умет ност са со
ци о ло шког гле ди шта. Он пи ше: „Скер ли ћу се сви ђа ло што Ги јо 
(...) на ла зи да је умет нич ко де ло ’кон ден зо ва ње ре ал но сти’ и што 
ње го ву вред ност ме ри пре ма ко ли чи ни жи во та ко ју са др жи, што 
се Ги јо вра ћа ’ка ста рим и ве ли ким тра ди ци ја ма истин ског ли бе
ра ли зма и ху ма ни тар но сти’.”6 

Дру га тач ка до ди ра и ра зи ла же ња од но си се на јед ну ди хо
то ми ју ко ју би смо, ин спи ри са ни Ма р ко ви ћем, на зва ли – гле да ње 
и ми шље ње. Ка ша нин кад чи та, ви ди свет ко ји чи та, Скер лић кад 
чи та, ми сли че му та кав свет. Ка ша нин, ве ли ки по зна ва лац ли ков
не умет но сти, ау тор кла сич них де ла из обла сти исто ри је ли ков не 
умет но сти, по се ти лац мно гих евр оп ских му зе ја, пи сао је о се би да 
„во ли да гле да” и да „уме би ти сре ћан од гле да ња”. То око ко је гле
да ја вља се у оку ко је чи та. Сту ди ја о Иг ња то ви ћу мо же по слу жи
ти као до бар при мер ме та мор фо зе ли ков ног кри ти ча ра у књи жев
ног. Ка ша нин у књи жев ним ју на ци ма чи та/ви ди по р тре те, груп не 
пор тре те, жа нр сли ке, сце но гра фи ју, ен те ри јер...

Скер лић се ба ви по ли тич ким ста во ви ма, на ци о нал ним иден
ти те том, је зи ком, ети ком Иг ња то ви ће вих ли ко ва. Он им ви ше су ди 
не го што их ви ди. У пред го во ру Ве чи том мла до же њи, за па жа Ка
ша нин, он „рас пра вља на ши ро ко о не ста ја њу Ср ба у Сен тан дре ји, 
о про па да њу срп ског гра ђан ског ста ле жа у Вој во ди ни, о ис ко ре
њи ва њу гра ђан ских по ро ди ца у Ср би ји и Бо сни, као да се ра ди не 
о пе снич ком де лу, не го о по да ци ма из оп штин ских ар хи ва”.7 

Тре ћа тач ка пре се ка ве за на је за рад ни елан ко ји ни је на пу штао 
ни јед ног ни дру гог. Обо ји ца су пу но пи са ли – али Скер лић са за
дат ком и ми шљу ко ју из но си у пи сму се стри: „Чо век је на зе мљи 
да ра ди, да ства ра, а не да бу де сре ћан. Сре ће не ма.”

Иа ко рет ко, у Ка ша ни но вом де лу по ја вљу је се је дан скеп ти чан 
осврт не са мо на соп стве но де ло већ и на це ло куп на ства ра лач ка 
прег ну ћа, што је те шко пре по зна ти у Скер ли ће вој еруп тив ној 

5 Исто, 183.
6 Исто, 203.
7 М. Ка ша нин, Суд би не и љу ди..., 209. 
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рад ној енер ги ји и ода ма ра ду. Ка ша нин пи ше: „Ни јед на стро фа ни је 
рав на сви та њу да на, ни је дан кон церт жа мо ру мо ра, ни јед на ми сао 
рав на по љуп цу. Да то ни је са мо слу чај, игра суд би не, под смех, 
осве та, то што сам ја по стао на уч ник и пи сац? Дао сам мо жда цео 
је дан жи вот за та ну шну ду хов ну све тлост.”8 

Ка ша ни но ва за ди вље ност Скер ли ће вом исто ри јом по сле ди ца 
је ње го ве скеп тич не при ро де осу ђе не на не пре ста на (са мо)ис пи
ти ва ња, на спрам Скер ли ће ве си гур но сти у сми сле ност сво је жр тве 
и спрем но сти да ту си гур ност бра ни. За то Ка ша ни но ва скло ност 
пре ма ме лан хо лич нопе си ми стич ким ства ра о ци ма – пре ма Иси до
ри, Ани ци Са вић Ре бац, ве ћа на кло ност пре ма жен ским пи сци ма 
не го код Скер ли ћа.... За то Скер ли ће ва скло ност пре ма Ву ку, До
си те ју, Све то за ру Мар ко ви ћу.

За Скер ли ћа умет ност мо же да „по мог не” жи во ту та ко што га 
ху ма ни зу је, за Ка ша ни на се умет ност мо же „пре ли ва ти”. Она мо же 
да ство ри и ар хи ви ра оно што је есе ци јал но, ау тен тич но и дра го
це но у до жи вља ју све та.

Иа ко и Ка ша нин по ла зи од еле ме на та без ко јих је не мо гу ће 
го во ри ти о исто ри ји ре цеп ци је а да се на уму не ма ње гов пр ви 
чи та лац – сам ау тор и ње гов хе р ме ну тич ки оквир уну тар ко јег он 
ства ра (а шта је то ако не би о гра фи ја и кул тур ни кон текст) – за 
Ка ша ни на по зна ва ње би о гра фи је пи сца под ра зу ме ва опрез у учи
та ва њу ау то би о граф ских еле ме на та у фик ци ју. Не мо рал ност пи сца 
не тре ба по ве зи ва ти са не мо рал но шћу ње го вих ли ко ва ко је у фик
циј ском све ту не су сти же прав да. Не мо рал ни ли ко ви мо гу би ти 
срећ ни – по ру чу је Иг ња то вић кроз лик Ми ла на На ран џи ћа, али 
упра во ова ква „ети ка” чи ни ње го ве ли ко ве увер љи вим. Фик циј ска 
прав да не мо ра и не тре ба по пут ре ли ги о зне да функ ци о ни ше као 
ко ре ла тив жи вот не прав де. Ово је дру га тач ка исто вет ног по ла
зи шта, али и ра зи ла же ња из ме ђу Скер ли ћа и Ка ша ни на. За Скер
ли ћа фик ци ја ко ја „под у пи ре” не е ти чан свет сла би оп ти ми стич ку 
и ви та ли стич ку про јек ци ју но вог здра вог чо ве ка. Не мо рал ни ли
ко ви и пе сми зам по пут књи жев ног ко ро ва на гри за ју здра во тки во 
– оп ти ми сти чан и ети чан свет ко ји је са мим тим је ди ни мо гу ћи и 
ства ра лац и кон зу мент „здра ве” есте ти ке. Ка ша нин пре по зна је 
дру штве но и сто риј ски кон текст у ко јем је Скер лић ства рао и ко ји 
је био у зна ку ве ли ких по ра за и из гу бље них илу зи ја, па ње го ву 
бор бе ност по сма тра као при род ну по сле ди цу от по ра, бун та и ин
те лек ту ал ног очу ва ња це ло ви то сти јед ног све та (или ма кар ње го ве 
фик ци је). Ка ша нин пи ше: „При па да ју ћи ге не ра ци ји бе о град ских 
ве ли ко шко ла ца ко ја је ра сла у ат мос фе ри на ци о нал них по ра за – 

8 М. Ка ша нин, Ка ме на от кри ћа..., 171.
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Сан сте фан ског уго во ра, Бер лин ског кон гре са, Слив ни це и Ти моч ке 
бу не (...) мла ди Скер лић се за ла гао свом си ли ном за со ци ја ли стич ку 
и ре а ли стич ку књи жев ност.”9 

Скер ли ће ва ви та ли стич ка кон цеп ци ја књи жев но сти у „ат мос
фе ри на ци о нал них по ра за” има ла је јед ну фу ту ри стич ку, афир ми
шу ћу ди мен зи ју у се би. Скер лић је био лу чо но ша но вог со ци ја ли
стич ког до ба ко је ни је до жи вео.

Упра во ће чо век тог но вог до ба ко је је до жи вео пре ба ци ва ти 
Ка ша ни ну „бор бе ни кон зер ва ти ви зам” и „ари сто крат ску есте ти ку”, 
за бо ра вља ју ћи, ка ко је Ка ша нин го во рио, „да по ти че(м) из пу ке 
ба рањ ске си ро ти ње, да (сам) се му ко трп но про би јао кроз жи вот, 
до жи вев ши че ти ри ра та и две ре во лу ци је”. Оно што се Ка ша ни ну 
ни је пра шта ло у вре ме ну ко је Скер лић ни је до жи вео био је сим бо
лич ки ка пи тал ко ји је Ка ша нин но сио са со бом – је дан вид ети ке 
и есте ти ке ко ја се те шко мо гла укло пи ти у праг ма ти чан кон цепт 
по стра тов ске иде о ло шки обо је не кри ти ке. Оно што је пред ста вљао 
Му зеј кне за Па вла ни је мо гло ста ти под есте тич ки ши њел но вог 
чо ве ка ко јем је Скер лић, об ли ку ју ћи исто ри ју јед ног фик циј ског 
све та, хр лио у су срет. Сред њи век, о чи јој све тло сти је Ка ша нин 
пи сао, за но во до ба је био мра чан век, са вре ме но сли кар ство ко је 
је Ка ша нин афир ми сао би ло је хер ме тич но и кон зер ва тив но, а де
ко рум гра ђан ског ин те лек ту ал ца – пре ва зи ђен. По ли ти чар у књи
жев но сти је пре по знао мар ко ви ћев ску пу та њу но вог со ци ја ли
стич ког чо ве ка и ме ђу пр ви ма по чео да ства ра ње гов сим бо лич ки 
ка пи тал. 

9 М. Ка ша нин, Суд би не и љу ди..., 204.




