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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 
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ре чи ма, ка ко у пред го во ру овој књи зи под вла чи и ау тор ка, ни је те шко 
уо чи ти ве ли ку, мо же се чак ре ћи и огром ну, не сра зме ру оног што се 
да нас у на уч ним кру го ви ма зна о Ми ла ну Ше ви ћу и оно га што је ура дио. 
Ше ви ћу је у на уч ној и кул тур ној јав но сти на те рет ста вља на сво је вр сна 
„све стра на не ком пе тент ност”, од но сно за ме ра на му је не по треб на ши ри
на у по љу на уч ног де ло ва ња ко ја је, по ми шље њу струч ња ка (Скер ли ћа, 
пре свих), во ди ла коб ној рас пли ну то сти ства ра лач ког за ма ха. Ме ђу тим, 
ову Ше ви ће ву „ма ну” Зо ри ца Ха џић, с дру ге стра не, ви ди као ње го ву 
нај ве ћу пред ност: „Не ис црп ни рад ни елан и ши ро ко по ље на уч ног де ло
ва ња, зна ње не ко ли ко је зи ка, ван ред не осо би не ко ји ма че сто пре ти рас
пли ну тост, је су би ле од ли ка Ми ла на Ше ви ћа” (10). Упра во та ње го ва 
све стра ност иза зи ва ла је осу ду и по до зре ње од стра не ака дем ских књи
жев них кру го ва, у пр вом ре ду Јо ва на Скер ли ћа и бра ће По по вић, Бог да на 
и Па вла. Сто га не тре ба да нас чу ди чи ње ни ца да се у Скер ли ће вој Исто
ри ји но ви је срп ске књи жев но сти из 1912. го ди не, ко ја је ду го у на шој на
уч ној јав но сти ва жи ла за не при ко сно ве ну, ра до ви Ми ла на Ше ви ћа на ла зе 
са мо у спи ску ли те ра ту ре, а о њи ма у са мој књи зи не ма ни по ме на. 

На ме ће се пи та ње – за што је то та ко? Скло ни смо да по ве ру је мо да 
је нај тач ни ји од го вор, до ду ше мно го го ди на ка сни је, ка да већ ни Скер
ли ћа ни Ше ви ћа ни је би ло ме ђу жи ви ма, дао још је дан ко смо по ли та у 
срп ској књи жев но сти, Ми лан Ка ша нин, и то у сво јој мо жда и нај зна чај
ни јој књи зи, Суд би не и љу ди, ко ја је об ја вље на 1968. го ди не. У тек сту 
„Про клет ство та лен та”, Ка ша нин ви ди Скер ли ћа као не ког ко ни по при
ро ди ни по вас пи та њу ни је био учен чо век, јер је во лео чи та ти, пи са ти, 
го во ри ти, а не учи ти. Увек се ви ше ди вио бор ци ма не го пе сни ци ма, про
па га то ри ма не го ми сли о ци ма, од ве ли ких књи жев но сти по зна вао је са мо 
фран цу ску, а та ко се и по на шао као да по сто је са мо две књи жев но сти, 
фран цу ска и срп ска. О ве ли ким пе сни ци ма (Ра ди че вић, Ко стић, Ду чић, 
Дис) го во рио је не по вољ но, а фа во ри зо вао је осред ње пе сни ке (Ко ста 
Абра ше вић, Про ка Јов кић). Ка ша нин му је нај ви ше за ме рао да је по пу
стљив пре ма пи сцу с ко јим де ли по ли тич ке иде је, а исто вре ме но не ми
ло ср дан пре ма оном чи је иде је не де ли. Упра во у овим Ка ша ни но вим 
опа ска ма на Скер ли ћев ра чун ле жи, по на шем ми шље њу, и основ ни узрок 
Скер ли ће вог пре ћут ки ва ња Ше ви ће вог плод ног књи жев ног ра да. С дру
ге стра не, Ше вић ни је мно го бо ље про шао ни у Де ре ти ће вој Исто ри ји 
срп ске књи жев но сти (1983), ко ја га је ком плет но пре ћу та ла. Ка ко уо ча ва 
Зо ри ца Ха џић, је ди ни исто ри чар књи жев но сти ко ји је по зна вао и, што 
је још ва жни је, ува жа вао де ло Ми ла на Ше ви ћа био је Бо ри вој Ма рин ко
вић, ко ји је у ви ше на вра та, пи шу ћи о Ше ви ћу у По ли ти ци, скре тао па жњу 
на уч ној јав но сти да је упра во Ше вић от крио из вор Ву ко вој при чи „Сви је ту 
се не мо же уго ди ти” у де лу Јо ха на Пе те ра Хе бе ла, а у ли сту До си ти је, у 
ко јем је об ја вљен пре вод са не мач ког и Ше ви ће ве док тор ске те зе о До си
те ју, ука зао је на дра го це не Ше ви ће ве на по ре да се од за бо ра ва са чу ва ју 
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рет ке књи ге. Упра во на овај сег мент по тре бе за ко нач ним вред но ва њем 
и ре ва ло ри за ци јом Ше ви ће вог пре гал нич ког ра да у обла сти исто ри је 
књи жев но сти на до ве за ла се овом књи гом и Зо ри ца Ха џић.

Бо ри вој Ма рин ко вић и Зо ри ца Ха џић на сто је да по ка жу да је Ше
ви ћев до при нос исто ри ји књи жев но сти, иа ко тен ден ци о зно пре ћут ки ван 
у на уч ним кру го ви ма, не сум њив. Ак це нат ста вља ју на ње го во на сто ја ње 
да са чу ва и при ку пи до ку мен та, ука же на де та ље, не по зна те ру ко пи се, 
са чу ва од за бо ра ва (пре све га за хва љу ју ћи са ку пље ним и при ре ђе ним 
пре пи ска ма срп ских пи са ца у пе ри о ди ци) се ћа ња о лич но сти ма и де ли ма 
утка ним у исто ри ју срп ске књи жев но сти и кул ту ре. Чи тав жи вот по све
тио је са ку пља њу рет ких из да ња, ру ко пи са, пи са ма, ча со пи са, ма ње по зна
тих би о граф ских и би бли о граф ских де та ља о по зна тим и ма ње по зна тим 
пи сци ма. Ме ђу тим, оно што се кроз ње гов жи вот и рад по ка за ло као не ка 
вр ста ње го вог лич ног „усу да” је сте чи ње ни ца да је ма ло то га ус пео да 
об ја ви. Пре ма то ме, ве ћи на дра го це них по да та ка ко је је то ком жи во та 
при ку пио о Ње го шу, Зма ју, Ла зи Ко сти ћу, Ђу ри Јак ши ћу и мно гим дру
гим књи жев ни ци ма до да нас сто ји ар хи ви ра на у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске че ка ју ћи свог евен ту ал ног из да ва ча. 

Бри жљи вим ду го го ди шњим ис тра жи ва њем бо га те ар хи ве Ру ко
пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, ко ја јој је от кри ла мно ге Ше ви ће ве 
за бо ра вље не ру ко пи се и пи сма ко ја је раз ме њи вао са пред став ни ци ма 
на уч не и књи жев не јав но сти у на по ру да не што од при ку пље не гра ђе 
из да, те то ком ду гих и плод них раз го во ра ко је је у пе ри о ду из ме ђу 2010. 
и 2012. го ди не во ди ла у Бе о гра ду са си ном Ми ла на Ше ви ћа Ду ша ном и 
ње го вом же ном Ми лом, по том и оп се жним из да вач ким по ду хва том 
при ре ђи ва ња Ше ви ће вих Днев ни ка, а на по слет ку и књи гом О Ми ла ну 
Ше ви ћу, Зо ри ца Ха џић ус пе ла је да скре не па жњу на за бо ра вље ног Ше
ви ћа и ње гов не ма ли до при нос исто ри ји срп ске књи жев но сти. 

Зо ри ца Ха џић ре ги стро ва ла је Ше ви ћев по ку шај ба вље ња Ње го
ше вим де лом, от крив ши у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске чи та ву 
фа сци клу пу ну гра ђе ко ју је Ше вић го ди на ма са ку пљао о овом ве ли ка ну 
срп ске књи жев но сти. У на у ци о књи жев но сти ова чи ње ни ца о Ше ви ћу 
ни је би ла по зна та до по ја ве ове књи ге, по што је за жи во та об ја вио све га 
пар тек сто ва о Ње го шу (од то га два у Де лу и Ле то пи су Ма ти це срп ске). 
Ка ко уо ча ва Зо ри ца Ха џић, са др жај фа сци кле о Ње го шу не сум њи во све
до чи да је Ше вић о Ње го шу ви ше знао не го што је за жи во та об ја вио. Ов де 
до ла зи мо и до пр ве тач ке спо ти ца ња ка да је у пи та њу рад на от кри ва њу 
Ше ви ће вог до при но са раз во ју исто ри је срп ске књи жев но сти. Реч је о не
кој вр сти „усу да” ко ја је Ше ви ћа пра ти ла цео ње гов жи вот, јер, ка ко је 
то у овој књи зи уо чи ла и Зо ри ца Ха џић, Ше вић за жи во та ни је ус пео да 
из да ни мо но гра фи ју Мла ди Змај, ко ју је бри жљи во, као до бар по зна ва
лац и ту мач Зма је ве по е зи је при пре мио, а слич на суд би на за де си ла је и 
ње го ве три књи ге пре пи ске. 
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Као при ре ђи вач пре пи ске ме ђу срп ским пи сци ма, спо ра дич но се 
ја вљао у пе ри о ди ци, а ма ло је по зна та чи ње ни ца, ко ју је у овој књи зи, 
из ме ђу оста лог, ра све тли ла Зо ри ца Ха џић, да је Ше вић за штам пу имао 
спре мље не чак три књи ге пре пи ске (Змај, Ђу ра Јак шић и Сте ван Вла ди
слав Ка ћан ски). Је ди но је књи га по све ће на пре пи сци Сте ва на Вла ди сла ва 
Ка ћан ског угле да ла све тлост да на и то тек 1964. го ди не, зна чи три де сет 
го ди на на кон при ре ђи ва че ве смр ти (Зо ри ца Ха џић је у овој књи зи да ла 
де та љан пре глед све три књи ге пре пи ски).

Ни шта бо ље Ше вић ни је про шао ни са про у ча ва њем ства ра ла штва 
Бран ка Ра ди че ви ћа и Ла зе Ко сти ћа, на шта та ко ђе ука зу је Зо ри ца Ха џић 
у по гла вљи ма „О Бран ку Ра ди че ви ћу” и „О Ла зи Ко сти ћу”. 

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по гла вље „Про фе сор и уче ник 
– Ми лан Ше вић и Јо ван Скер лић”, у ко јем ау тор ка ове књи ге кроз низ 
при ме ра и анег до та от кри ва да ова не тр пе љи вост тра је мал те не чи тав 
ства ра лач ки и жи вот ни век обо ји це ак те ра: „Док је у гим на зи ји Ше вић 
ис ко ри стио про фе сор ску по зи ци ју и био је ди ни про фе сор ко ји ће Скер
ли ћу из срп ског да ти нај сла би ју оце ну, та ко ће ка сни је и Скер лић из сво
је ’књи жев не и на уч не бу си је’ оце њи ва ти оно што ра ди ње гов не ка да шњи 
про фе сор као исто ри чар књи жев но сти – нај сла би јом оце ном” (69). Не 
тре ба нам, да кле, бо љи до каз, од но сно по твр да ко ли ко је Ка ша нин мал
те не хи ру шки пре ци зно са гле дао и оце нио Скер ли ћа као књи жев ног кри
ти ча ра у сво јој књи зи Суд би не и љу ди. 

Дру ги Ше ви ћев ка мен спо ти ца ња би ла је ње го ва соп стве на не хај
ност да ли ће не што на пи са ти до кра ја. Стал но је оду го вла чио, ка ко је 
то при ме ти ла и Зо ри ца Ха џић про у ча ва ју ћи до ди ре Ми ла на Ше ви ћа са 
Ње го шем, Бран ком Ра ди че ви ћем и Ла зом Ко сти ћем – као и у слу ча ју 
Ње го ша и Ра ди че ви ћа, Ше вић, ко ји је па жљи во ис тра жи вао де ло Ла зе 
Ко сти ћа, са ку пљао и при ре ђи вао ње го ве штам па не пе сме, чи ни се ни је 
имао на ме ру да пи ше и об ја вљу је о ње го вом де лу. Ето, за кљу чи ли би смо, 
и основ ног раз ло га за што је Ше ви ће во де ло до да нас оста ло ра су то по 
фраг мен ти ма. Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти ни чи ње ни цу чи тљи ву из 
ње го ве пре пи ске са углед ним из да вач ким ку ћа ма и во де ћим љу ди ма из 
све та књи жев но сти (нпр. Мла ден Ле ско вац, Ва са Ста јић, Вељ ко Пе тро
вић, Јо ван Мак си мо вић), да је ве ћи на оног што је ну дио за штам пу од
би ја на или услед не га тив не ре цен зи је или, што је че шћи слу чај, услед 
лич ног ани мо зи те та пре ма са мом Ше ви ћу, од но сно ње го вом ко смо по лит
ском ства ра лач ком за ма ху. Ов де до ла зи мо до сво је вр сне ана ло ги је са 
суд би ном Мом чи ла На ста си је ви ћа. 

Ства ра лач ки дух овог пе сни ка за сти ре све по зна те тра го ве ли ри ке, 
про зе и дра ме, опи ре се сва ком по ку ша ју свр ста ва ња у по зна те окви ре, 
из ми че сва кој ам би ци ји ло гич ке књи жев не исто ри је. На па ди на ње гов 
књи жев ни опус ко ји су до ла зи ли са свих стра на би ли су естет ске и иде
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о ло шке при ро де. Из да ва чи су од би ја ли да штам па ју ње го ве књи ге1, по
зо ри шне тру пе да из во де ње го ве дра ме2, док кри ти ча ри углав ном (с 
из у зет ком бли ских при ја те ља Ста ни сла ва Ви на ве ра и Иси до ре Се ку лић) 
ни су на ла зи ли ле пих ре чи за ње го ва де ла. Пре ма то ме, ра зу мљи во је да 
је На ста си је вић ве о ма ма ло ути цао на про фил та да шњег књи жев ног 
жи во та. Тек по сле 1951. го ди не из ве сни књи жев ни кру го ви схва та ју да 
у не дру на ше ли те ра ту ре по сто ји пе сник ко ји још ни је до вољ но от кри вен 
и чи је пе снич ке вред но сти се тек на слу ћу ју.3 Слич на суд би на, по ка за ли 
смо, за де си ла је и Ми ла на Ше ви ћа, а по ја ва Зо ри це Ха џић и ње них на
по ра на ре ва ло ри за ци ји ње го вог ства ра лач ког опу са ко ји се очи та ва ју 
пр вен стве но кроз њен при ре ђи вач ки рад на Ше ви ће вим Днев ни ци ма, те 
кроз ау тор ски рад на овој књи зи ко јом по ку ша ва да ра све тли основ ни 
им пулс Ше ви ће вог књи жев ног ра да4, на го ве шта ва нам да и ње го во вре ме 
тек до ла зи.

Др Све тла на Љ. МИ ЛА ШИ НО ВИЋ
на уч ни са рад ник

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
Оде ље ње за књи жев ност и је зик

Ле то пис Ма ти це срп ске
smi la si no vic @ma ti ca srp ska.org .rs

ГОР ЊИ И ДО ЊИ ТЕКСТ

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

Те шко да је у срп ској књи жев но сти, до пре не ку го ди ну, по сто ја ла 
ве ћа не сра зме ра из ме ђу оно га што је не ко ура дио и оно га што се о ње му 
зна, као што је то био слу чај са Ми ла ном Ше ви ћем! Ис пи су јем ову огра
ду – до пре не ку го ди ну – јер се да нас о Ше ви ћу и зна и пи ше. На и ме, у 

1 Срп ска књи жев на за дру га 1931. го ди не ни је при хва ти ла да бу де из да вач 
збир ке при по ве да ка Хро ни ка мо је ва ро ши.

2 Бе о град ска опе ра још 1927. го ди не му зич ку дра му Ме ђу лу шко бла го 
ни је увр сти ла у свој ре до ван го ди шњи ре пер то ар, а пот пу но исто по сту пио је 
и ан самбл На род ног по зо ри шта у слу ча ју дра ме Не до зва ни.

3 Бо ри слав Ми хај ло вић увр стио га је у сво ју Ан то ло ги ју пе сни ка из ме ђу 
два ра та, чу ве на еди ци ја „Срп ска књи жев ност у сто књи га” об ја вљу је из бор 
ње го вих де ла, а ње го ве пе сме за у зи ма ју зна чај но ме сто и у Ан то ло ги ји срп ске 
по е зи је Зо ра на Ми ши ћа, из да ва чи по чи њу да штам па ју ње го ва де ла, а по зо ри шне 
тру пе да из во де ње го ве дра ме.

4 „Гле да ју ћи ре зиг ни ра но на све стра не око се бе не ха јан од нос ин сти ту
ци ја пре ма ру ко пи си ма, пе ри о ди ци, ста рим књи га ма, чи нио је све да ста ње по
пра ви. Јав но је по ку шао да опо ме не на ја ва шлук и не хај пре ма оно ме што је на ша 
књи жев на исто ри ја” (163).




