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Ха ли ло ви ће ва ли те рар на су ге сти ја да смо за бо ра ви ли да се чу ди мо, а 
са мим тим за бо ра ви ли да ми сли мо и ства ра мо; за бо ра ви ли да се оду ше
вља ва мо, опа жа мо, по и ма мо? Ни је ли ово ау то ров по ку шај да нас под се
ти ко ли ко је и сам жи вот чуд(ес)ан? Ако сте и ви из гу би ли ову при ви
ле ги ју, Чуд на књи га ће вас „боц ну ти та мо гдје тре ба”. 

Дра га на БО ШКО ВИЋ

КАО У ЧЕ ШКОМ ФИЛ МУ

Ми лан То до ров, Ре до след јед но став них ства ри, Ча роб на књи га, Бе о град 
2017

Књи жев на пу та ња Ми ла на То до ро ва (1951) је осо бе на – по чео је од 
нај кра ће књи жев не фор ме, афо ри зма, по том је па ра лел но пи сао афо ри
зме и са ти рич не при че, да би у нај но ви јој фа зи, по след њих го ди на, жан
ров ски дип тих пре тво рио у трип тих – ста рим љу ба ви ма је до дао нај ду жу 
фор му – ро ма не. Убр зо, са мо го ди ну на кон Ле ка про тив смр ти (2016), 
об ја вио је ро ман Ре до след јед но став них ства ри (2017). Ши ре ње жан
ров ског ра спо на је мо ти ви са но пи шче вом по тре бом да сво ја жи вот на 
ис ку ства и ства ра лач ко уме ће из ра зи на нај при ме ре ни ји на чин. Дру гим 
ре чи ма, не ка ис ку ства и уви де нај бо ље је из ра зи ти нај кра ћом фор мом, 
не ка при чом, а не ка ро ма ном. Но, упр кос по е тич ким услов но сти ма ко ја 
сва ки жа нр под ра зу ме ва, на ни воу ми кро фор ме пре по зна је мо иден ти тет 
пи сца – ре че ни це у Ми ла но вим при ча ма и ро ма ни ма има ју стил скозна
чењ ску за о кру же ност ко ју рет ко сре ће мо код пи са ца ко ји не га је крат ке 
фор ме.

Ре до след јед но став них ства ри је ро ман о та ко зва ним ма лим љу
ди ма и њи хо вој сва ко дне ви ци, да ле ко од ве ли ких те ма и исто риј ских 
ме га при ча. Но то је са мо при вид, пр ви план ње го ве то пле и за ни мљи ве 
при че, про же те сет ном са мо и ро ни јом, гор ком ша лом ко ја за ста не у гр лу 
и учи ни да ди ше те као да сте тр ча ли у сну, бе же ћи од оно га што вас упор
но су сти же.

Ро ман опи су је на ше вре ме, али по сред но, пре ко суд би не ро ди те ља, 
ро ђа ка и по зна ни ка глав ног ју на ка, об у хва та чи та во вре ме од Дру гог 
свет ског ра та на о ва мо. Упр кос свим раз ли ка ма ко је то ли ки про ток вре
ме на под ра зу ме ва, два пе ри о да у ње му су ме ђу соб ни пан да ни – по сле
рат ни мир и тран зи ци ја др жав не сво ји не у при ват ну. Њи хов за јед нич ки 
име ни тељ је по ла ри за ци ја гра ђа на на до бит ни ке и гу бит ни ке.

Ни до бит ни ци ни гу бит ни ци ве ли ког ра та – рат ни про фи те ри и по
сле рат ни бе зе мља ши – као ни не по сред ни про фи те ри од тран зи ци је и 
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њи хо ве опљач ка не жр тве, ни су у пр вом пла ну ро ма на. На шег пи сца не 
за ни ма ју ове по лар не ко те већ та ко зва ни обич ни љу ди из ме ђу њих. То су 
они без број ни ти хи гу бит ни ци, без об зи ра ко ли ко их по ли ти ча ри у сво
јим по пу ли стич ким ти ра да ма на зи ва ли до бит ни ци ма и ма ко ли ко чак 
и они са ми, за ве де ни ди ри го ва ним ме ди ји ма, ве ро ва ли у то.

Вре ме на кон ве ли ког ра та је из не ве ри ло на де и са мих ње го вих уче
сни ка – ста ри си стем вред но сти је сру шен а но ви ни је ус по ста вио по
бед нич ким фан фа ра ма на ја вље ну прав ду. По бед ни ци су би ли ујед но и 
рат ни и по рат ни про фи те ри, а њи хо ви ствар ни и на бе ђе ни про тив ни ци 
су по крат ком по ступ ку ели ми ни са ни. Прем да је си ва ма са из ме ђу пр вих 
и дру гих – оби чан на род – у ми ру до био и хле ба и ига ра, осе ћај те ско бе 
и не ла го де је трај но леб део у ат мос фе ри сва ко дне ви це. Укус по бе де ни је 
се ни кад осло бо дио уку са по ра за. И по бед ни ци ве ли ког ра та и тран сфор
ма то ри то та ли та ри зма у де мо кра ти ју про гла си ли су прав ду за све, али 
и јед ни и дру ги су је прак тич но већ у тре ну по бе де узап ти ли, по став ши 
и ка ди је и су ди је. Са ми осло бо ди о ци ни су до зво ли ли да сло бо да пе ва 
као што су они са ми не кад пе ва ли о њој. И јед на и дру га ме га при ча, про
јек ти срећ не бу дућ но сти, оста ли су уто пи је, у то по си, што из вор но зна чи 
ниг ди не. Та прав да ка ди јесу ди је нај те же је по га ђа ла па три о те чи стих 
убе ђе ња, по пут оца глав ног ју на ка ро ма на, кри вог са мо за то што ни је 
био сле по ору ђе по ли ти ке већ је имао и сво је ја.

По то ња тран зи ци о на прав да, као по вра так са сле пог ко ло се ка на 
бр зе пру ге на пред них зе ма ља, до вео је, на кон еу фо рич не на ја ве, до но
вог раз о ча ра ња. Уз ру ше ње јед ног си сте ма вред но сти без ус по ста вља ња 
дру гог, но ви по ре дак је сру шио и до та да шњу ка квута кву ста бил ност, 
спо кој сва ко дне ви це. А све бр жи ри там жи во та то ста ње је са мо до дат но 
дра ма ти зо вао. Сме не ла год но сти и те го бе би ле су то ли ко бр зе да су се 
су сти за ле и про из во ди ле тра ги ко мич ну сме шу. Ту сли ку сле да жи вот
них ис ку ста ва ко ји је то ли ко згу снут да пре ла зи у си мул та ност зби ва ња 
То до ров нам пси хо ло шки убе дљи во пре до ча ва већ на са мом по чет ку 
ро ма на, кроз пре плет Еро са и Та на то са: Обла че ње На та ше, љу бав ни це 
глав ног ју на ка ро ма на, Ни ко ле, пра ва је ода пу те но сти и зо ва еро ти ке, 
а до га ђа се тик на кон при сти гле ве сти о смр ти Ни ко ли ног оца.

Ин ди ка ти ван је су дар ове две жи вот не сли ке и при ли ке. Пи сци без 
вр хун ске пси хо ло шке про ниц љи во сти ка дре да уви ди и упо ре ди сна гу 
жи вот них мо ти ва по сту пи ли би су прот но – вест о смр ти не са мо што 
би за се ни ла ри ту ал обла че ња већ би га сме ста пре ки ну ла и укло ни ла са 
сце не, сма тра ју ћи да ве ли чи на пат ње сме ста укла ња све ра до сти са ви
ди ка као мо рал но не при ме ре не тра гич ном тре нут ку. Ма ко ли ка би ла, 
та хи по те тич ка ве ћи на не би би ла у пра ву јер би по сту пи ла књи шки а 
не као што се зби ва у жи во ту. Ко је хра бар да исти ни гле да у очи зна да од 
де тињ ства – под се ћа нас пи сац на Фрој да – по сто ји ри вал ство из ме ђу 
си на и оца, да пр во бит на фа сци на ци ја оцем као вр хов ним иде а лом (оту да 
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и ме та фо ра „ико на оца”) по сте пе но бле ди. Ако се тој си ла зној пу та њи 
до да ју и мно ги ми мо хо ди и ме ђу соб на оспо ра ва ња то ком жи во та, сти же 
се до го то во нул те тач ке емо ци је, до чи сто на чел не, оп ште пат ње, пат ње 
због смр ти као та кве а не као суд бин ског гу бит ка. Пи сац ов де не ми ни
ма ли зу је пат њу да би био ори ги на лан, већ је са мо хра бар да нам ли те
рар но ова пло ти јед ну ду шев ну кон стан ту. Син Ни ко ла се ов де опи су је 
као чо век од кр ви и ме са, а не као мо рал на, ико нич ка фик ци ја – ка кав 
је сте, а не ка кав би у на ив ној мо ра ли стич кој пред ста ви по ро ди це као 
иди ле тре ба ло да бу де.

Раз у ме се, пи сац ре а ли ста зна и да мо ра ли стич ка пред ста ва ни је 
без осно ва, да она ко ка ко тре ба ни је пу ки мо ра ли стич ки кон структ већ 
је глас са ве сти. То нам суп тил но пре до ча ва кроз Ни ко ли ну са мо по ми шље
ну али емо тив но бур ну ре ак ци ју на ис пад ста рог ро ђа ка – при ча ње без о
бра зног ви ца – на са хра ни ње го вог оца: „Да... ни је ро ђак, ј... би му ма тер!” 
Но сме ста уви ђа да и та хи по те тич ка ка зна има мо рал ну сен ку: „А он да 
му се... у углу све сти ја ви по ми сао да се пре зи ром пре ма Чи чи за пра во 
бо ри про тив... сум ње да ни је оца ува жа вао у до вољ ној ме ри за жи во та.” 

Пре ва га са да над свим оним што је би ло, ма ка ко то бив ше би ло 
ве ли ко, јед на је од кон стан ти ко ју пи сац уо ча ва и до след но спро во ди у 
ро ма ну. То је и из вор ње го ве пат ње над суд би ном ве ћи не, оних из ме ђу 
до бит ни ка и гу бит ни ка. Са мо свест о том ви ду гу бит ни штва крај ње је 
по ра зна: „На јед ној стра ни по бед ни ци, на дру гој по ра же ни, а они из ме ђу, 
као ње гов отац ло го раш... ни су би ли ниг де... Ни су се ра чу на ли... Та та је 
због то га – по ми ња ла је мај ка по не кад – го во рио да жа ли што и ње га 
ни су стре ља ли.” „Али, сва ко мо ра да но си свој крст.” 

Отац је на свој и горд и из гу бљен на чин но сио свој крст. Био је горд 
због сво је мо рал не по сто ја но сти, али све стан и из гу бље но сти у вре ме ну 
и про сто ру јер ње го ву мо рал ну чвр сти ну ни ко ни је ува жа вао.

Раз о ча ра ње оца, у мла до сти оча ра ног Рот шил до вом пру гом, ви ше
стру ко је ин ди ка тив но. На и ме, Рот шил до ва пру га ов де је и cor pus de lic ti 
ру ше ња и ме та фо ра на шег оп штег ста ња, по сто ја ног про па да ња. Та пру
га, сим бол тех ни ке сво га до ба, би ла је при ли ка да по ста не мо и оста не
мо део уре ђе ног мо дер ног све та, са ле ги сла ти вом ко ја би обез бе ђи ва ла 
оп шту од го вор ност и са мим тим по сто ја ни на пре дак. Али до го ди ло се 
су прот но, пру га је сру ше на у ра ту а ни смо ус пе ли не са мо, по пут оста
лог све та, да уме сто ње на пра ви мо мо дер ни ју већ ни она кву ка ква је би ла. 
Не са мо ту ђом кри ви цом, ко ја је на ше оп ште и ве чи то оправ да ње за све 
не у спе хе, већ, још ви ше, сво јом кри ви цом оста ли смо у за пећ ку све та и 
пре пу ште ни та во ре њу. А да би смо иза шли из укле то сти инер ци је, мо ра
ли би смо нај пре да објек тив но пој ми мо сво је ста ње. Но, то је пре ве ли ко, 
не мо гу ће оче ки ва ње: тре ба при зна ти гре шке сво јих пре да ка, а ни су ли 
сви на ши пре ци ви те зо ви и ју на ци? При зна ње би ло ка квих гре хо ва и 
гре ша ка у про шло сти ба ци ло би – сма тра мо ми – и на нас да нас там ну 
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сен ку. Не сме мо до пу сти ти да свет ви ди ни на ше цр но ис под но ка та, 
он да то не би смо би ли ми, од у век и за у век без гре шни, не бе ски на род!

Ви де ли смо ка ко отац сто ич ки под но си те рет жи во та, а ка ко син, 
Ни ко ла Ши мун, но си свој крст? Већ са мо ово пи та ње под ра зу ме ва на
гла ше ни етос и из ра зи то јаство, ег зи стен ци ју ко ја се бо ри за есен ци ју. 
На ди ла зи Ни ко ли ну во љу и са мо свест. Он до ду ше не пре ста но пре и спи
ту је свој жи вот, али не од ми че од по чет ка, не усу ђу је се да на пра ви 
од лу чан ко рак ко ји би из ме нио ње го ву сва ко дне ви цу. Ни је склон ве ли
ким ам би ци ја ма, не ма во љу ни енер ги ју ко ја би га уз не ла до не ке ви ше, 
сми сле ни је ег зи стен ци је. Но и по ред све га, ужи ва на шу пу ну чи та лач ку 
сим па ти ју. Ли чи на све нас и по оно ме што је сте и по оно ме што ни је 
оства рио. И ми смо мо гли сва шта да по ста не мо да је око нас би ло ка ко 
ни је. Има усло ве за на пре до ва ње на по слу, дру штву; чак има и умет нич
ки дар, а што не успе ва да раз ви је свој по тен ци јал кри ве су, као и сви ма 
на ма, раз не оте жа ва ју ће окол но сти.

И сви оста ли ли ко ви ро ма на, иа ко са ма њим ин те лек ту ал номо рал
ним ди ја па зо ном од глав ног, пси хо ло шки су увер љи во про фи ли са ни. 
Го то во све ли ко ве – и оне ко ји сво јим ка рак те ром за слу жу ју чи та лач ку 
на кло ност и оне ко ји је не за слу жу ју – пер ци пи ра мо на не ки то пао, го
то во са у че снич ки на чин. То је за слу га пи сца – про фи ли сао их је из ну тра, 
као из ва ја не сво јим жи вот ним при ли ка ма и не при ли ка ма, сти ца јем ра
зних, че сто опреч них окол но сти. Сви ли ко ви су жи вот ни и жи вах ни, 
сва ко од њих не пре ста но не што чи ни и по ку ша ва да ко ли кото ли ко 
из ви ри из си ви ла сва ко дне ви це и жа бо кре чи не инер ци је у не ку све тли ју 
и то пли ју ствар ност.

Ро ман је као филм – след хи ља ду по крет них сли ка. Кад уро ни те у 
свет овог ро ма на, као да сте у не ком че шком фил му. Пи сац је мај стор 
де та ља и зна чењ скосцен ских ми ниструк ту ра у окви ру ро ма неск не 
це ли не. Ево ка ко суп тил но сли ка дру штве ну ра сло је ност: „Са др жај по
тро шач ке кор пе раз го ли ћу је ви ше не го пре глед код ле ка ра.” Дра ма тич ну 
еко ном ску ра сло је ност ода ју и из глед и по на ша ње са мих ку па ца: „Не ки 
бр зо би ра ју на мир ни це... дру ги се не пре ста но вр зма ју из ме ђу по ли ца на
чич ка них... да би са кор пом у ко јој се на ла зи са мо је дан ар ти кал... уне
зве ре ни и за ди ха ни сти гли пред ка су.”

По себ ну вред ност ове осо бе не књи ге чи не су блим ни со циопси хо
ло шки уви ди, та су здр жа на му дрост са иро ниј ском дис тан цом. 

Без об зи ра на имов но, обра зов но и дру штве но ста ње, зов жи во та, 
elan vi tal, оли чен пре вас ход но у бо гу Еро су, има ве ли ку пре ва гу над сво
јим су пар ни ком – зо вом Та на то са. Ерот ско у плот ском сми слу, секс, кључ
но је мо ти ва ци о но чво ри ште и ве зив но тки во у зна чењ ској струк ту ри 
ро ма на. Жи вот на увер љи вост ерот ских мо ти ва и сце на, пу на сло бо да те ла 
и го во ра – све је то у функ ци ји вер не сли ке ствар но сти а не опро ба но 
сред ство за при до би ја ње чи та лач ке па жње. Као што је хра бро при ка зао 
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кри ву љу опа да ња емо тив не бли ско сти са ро ди те љи ма, та ко је отво ре но 
при ка зао и од нос пре ма ерот ском мо ти ву. Не ка ко мо ра ли сти на ла жу, 
у зна ку аскет ске уз др жа но сти и све де но сти на брач ну вер ност, већ ка кав 
је у ствар но сти. 

По те сту ко ји је у књи жев ну ми сао уве ла Вир џи ни ја Вулф – да је 
мо де ран онај ро ман ко ји не мо же да се пре при ча, ро ман Ми ла на То до
ро ва је пра ви обра зац мо дер но сти. Не мо же да се пре при ча. Је ди ни на чин 
да се то учи ни био би пре при ча ва ње фраг ме на та ре дом, а то не би би ло 
пре при ча ва ње ро ма на већ ње го ва ре кон струк ци ја дру гим ре чи ма.

Не ма ту са мо жа ла за пу но крв ним жи во том, ко ли ко за из гу бље ним 
ен ту зи ја змом. По сто ја ње се пре тво ри ло у си ву сва ко дне ви цу, са по вре
ме ним из ле ти ма у по вр шна чул на за до вољ ства. Ни је ви ше реч о не до стој
но сти сва ко дне ви це, о ње ној све де но сти на ла ка за до вољ ства, већ и о 
не до сти жно сти чак и те, обич не сва ко дне ви це, ко ја под ра зу ме ва бар јед
но ста ван ре до след ства ри.

Ре до след ма лих ства ри je ме та фо ра спо кој не и склад не сва ко дне
ви це. Што је та ква сва ко дне ви ца ви ше сан не го ја ва кри ве су та ко зва не 
„ве ли ке при че” – круп ни исто риј ски до га ђа ји ко ји су из не ве ри ли оче
ки ва ња. Ро ман Ми ла на То до ро ва нам от кри ва да су по е ти ка и енер ги ја 
жи во та од по сто ја ни је гра ђе не го лан ци сте га и услов но сти, да о суд би ни 
ма лих љу ди од лу чу ју, бар до не кле, и они са ми. У сим фо ни ји сва ко дне
ви це ни ко ни је са мо слу ша лац. 

Ви то мир ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ

МИ ЛАН ШЕ ВИЋ ПР ВИ ПУТ НА ТЛУ  
КЊИ ЖЕВ НЕ ИСТО РИ ЈЕ

Зо ри ца Ха џић, О Ми ла ну Ше ви ћу, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2017

Но ва књи га Зо ри це Ха џић О Ми ла ну Ше ви ћу (Ака дем ска књи га, 
Но ви Сад 2017) сим бо ли зу је, пре све га, ау тор ки ну чвр сту на ме ру да ука
же на на су шну по тре бу за ре ва ло ри за ци јом бо га тог и ра зно вр сног књи
жев ног опу са за бо ра вље ног исто ри ча ра књи жев но сти и пе да го га Ми ла на 
Ше ви ћа, јер, ка ко ис ти че Зо ри ца Ха џић у по го во ру сво јој књи зи: „Ње го ви 
пре го ри у чу ва њу и са ку пља њу до ку ме на та, ин те ре сант ни и зна чај ни 
уви ди, сми сао за де таљ, ве ли ке и ма ле те ме по све ће не ве ли ким и ма лим 
љу ди ма, чи не ва жан при лог про у ча ва њу исто ри је срп ске књи жев но сти” 
(стр. 205).

У исто ри ји срп ске књи жев но сти име Ми ла на Ше ви ћа (1866–1934) 
је два да се по ми ње, а о ње му као пе да го гу из у зет но ма ло је пи са но. Дру гим 




