
508

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.
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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).
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ра спо ну од не ко ли ко го ди на, по ја ви ле су се две при ре ђе не Ше ви ће ве 
књи ге, по том три књи ге Ше ви ће вих Днев ни ка, и, ко нач но, ова књи га 
јед но став ног на сло ва: О Ми ла ну Ше ви ћу. Све то тру дом Зо ри це Ха џић. 
И већ се ја сно на зи ре (чист ок си мо рон) чи ме је то Ми лан Ше вић за ду жио 
свој на род.

Но, хте ли ми то или не, мо ра мо нај пре по ку ша ти, за јед но са Зо ри
цом Ха џић, да от кри је мо ка ко се де си ло да Ше ви ћа то ли ко го ди на не ма 
у срп ској књи жев но сти. (А ни је био „на род ни не при ја тељ”, ко ји је уби
јен на кра ју Дру гог свет ског ра та...) Ако по гле да мо љу де са ко ји ма је био 
у при ја тељ ским од но си ма, све ће то иза зва ти до дат ну збу ње ност. Јер, 
ту су, по ред Зма ја и Ла зе Ко сти ћа, и Ми лан Са вић, Си мо Ма та вуљ, Бо ра 
Стан ко вић, Сло бо дан Јо ва но вић, Све ти слав Сте фа но вић, па све до Ми
ло ша Цр њан ског, Ива на Ме штро ви ћа и Ани це Са вић Ре бац... Био је у 
ле пим од но си ма и са Јо цом Са ви ћем; при шао је и Хен ри ку Иб зе ну... 
Вра та дво ра су му би ла отво ре на – по сре до вао је код Кра ља у ко рист 
Ме штро ви ћа...

Мо гли би смо за сла ди ти ову при чу о из го ну из срп ске књи жев но сти 
Ше ви ће вом по де ље но шћу. Пр во, био је по де љен из ме ђу књи жев но сти и 
пе да го ги је; по том из ме ђу Бе о гра да и Но вог Са да; из ме ђу Зма ја и Ла зе 
Ко сти ћа... Као да се ни је од лу чио ни ком ве ку ће при па сти: жи вео је исти 
број го ди на и у 19. и у 20. ве ку... Али, све би то би ла пра зна ли те ра ри
за ци ја.

Ше ви ћа је, упу ћу је нас на то Зо ри ца Ха џић, уни штио су дар са књи
жев ним ау то ри те ти ма. Пр во са Бе о гра дом: по чев ши од Јо ва на Скер ли ћа, 
па до Па вла По по ви ћа... Ле по и ла ко и бо га то нам је ис при ча на та при ча 
о су ко бу са Скер ли ћем. Тач но се ви ди ге не за тог су ко ба: ус пе ла је Зо ри ца 
Ха џић да от кри је ону гру дву сне га ко ја је по кре ну ла ла ви ну у од но су 
из ме ђу Скер ли ћа и Ше ви ћа. (На рав но, ниг де Зо ри ца Ха џић то не ће ре ћи 
гру бо – већ ће „убла жа ва ти” су коб и по сма тра ти га из ви ше угло ва. По
не кад се учи ни као да же ли да, на кнад но, из ми ри Ше ви ћа и Скер ли ћа.) 
Ипак су они би ли два све та: Скер лић, ко ји гра би од жи во та и оти ма – ко ји, 
по не кад, не стиг не да про чи та оно о че му пи ше; и Ше вић, ко ји од ла же, 
ко ји има вре ме на, ко ји и го то ве ства ри не да је у штам пу – већ их, по сто
ти пут, про ве ра ва. (Знам да је су ро ва ова ре че ни ца о Скер ли ће вом не чи
та њу, али ни сам је ја на пи сао, већ Ше вић; ја сам у овом слу ча ју са мо све док: 
имао сам при ли ке да чи там Скер ли ће ва пи сма Ти хо ми ру Осто ји ћу – по
не кад је Осто јић чи тао уме сто Скер ли ћа.) До тан чи на је Зо ри ца Ха џић 
опи са ла тај су коб и он да нам се су коб са Па влом По по ви ћем ука зао као 
ло ги чан... Но, по суд би ну Ми ла на Ше ви ћа, по ње го во при су ство у ли те
ра ту ри, по губ ни ји је је дан дру ги, на зва ће мо га, но во сад ски су коб – и то у 
тре нут ку док Ше вић ни је жив. (Да ли то он да и уоп ште зва ти су ко бом?)

Али, пре ула ска у тај део при че, мо ра мо се за др жа ти на упо тре би 
ре чи ни ка да – у сми слу гле да ња у бу дућ ност. Ко из го ва ра реч ни ка да? 
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Не ко ко по се ду је из ве сност, не ко ко зна шта ће се до го ди ти... Као и не ко 
ко се обра ћа би рач ком те лу – кад хо ће да по де бља не ки став. Мла ден Ле
ско вац, ко ји је умео ви ше да ка же јед ном ре че ни цом не го дру ги чи та вим 
књи га ма – у слу ча ју Ми ла на Ше ви ћа – из го во рио је ту реч из по ли тич
ког реч ни ка, и то на ма ло чу дан на чин. По лу јав но!

Го ди не 1987, вра ћа ју ћи Ше ви ће ве Днев ни ке Упра ви Ру ко пи сног оде
ље ња Ма ти це срп ске, Ле ско вац им упу ћу је и пи смо. (Уз гред, Ле сков че ва 
обра ћа ња љу ди ма че сто су се пре тва ра ла у на ре ђе ња, и то и ов де до ла зи 
до из ра жа ја.) Да кле, Ле ско вац, из ме ђу оста лог, пи ше: „Упра ва Ру ко пи
сног оде ље ња, са да шња и све бу ду ће, тре ба сто га да има ју на уму да ове 
Ше ви ће ве днев ни ке у це ли ни ни ка да не би тре ба ло об ја ви ти”. (То ни ка да 
је Ле ско вац под ву као!) Шта је ту ин те ре сант но? Ле ско вац је од два де сет 
бе ле жни ца, то он сам ка же, про чи тао две, али зна да то ни ка да не би тре
ба ло об ја ви ти. Јер, ка же да ље Ле ско вац, код нас се че сто пу бли ку је и 
оно што за пу бли ко ва ње ни је. (Уз гред, нај до сад ни ја књи га ко ју сам у 
жи во ту чи тао је Зма јев Беч ки днев ник, ко ји је при ре дио за штам пу упра во 
Мла ден Ле ско вац. Но чи тао сам га: тра жио сам ме сто Ла зе Ко сти ћа у 
Зма је вом жи во ту.)

Да ли да узме мо здра во за го то во Ле сков че ву тврд њу да је про чи тао 
са мо две бе ле жни це? Да ли је мо жда за ви рио ма ло и у дру ге? И ко га је 
же лео да са чу ва те 1987. го ди не и свих бу ду ћих го ди на? Бу џет Ма ти це 
срп ске, чи та лач ку пу бли ку или мо жда са мог се бе? Не ћу то от кри ти чи та
о ци ма. Не ка од го вор по тра же у овој књи зи – кад је ре кла ма нек је ре кла ма.

Вра ти мо се, да нас, Ми ла ну Ше ви ћу. Не оста је нам ни шта дру го до 
да се чу ди мо. Зар је мо гу ће да је по ред то ли ко ин сти ту ци ја је ди но Ми лан 
Ше вић имао са чу ван ком плет Зма је вог Не ве на? Да ли је за чу ђе ње кад 
Ше вић о Зма ју зна оно што Змај не зна сам о се би. И пре ове књи ге сам знао 
– про чи тао сам у Ше ви ће вим Днев ни ци ма – да је упра во Ше вић са чу вао 
Бе о град ске но ви не, ко је су из ла зи ле то ком Пр вог свет ског ра та. Знао сам 
и да је у то вре ме док су сви окре ну ти тра же њу ко ма да хле ба, Ше вић у 
Ни шу при ку пљао успо ме не на Сте ва на Срем ца... Јед но став но, имао је 
ви ше кул ту ре. Не смем да на пи шем ко ли ко је Зма је вих пи са ма са ку пио 
Ше вић – не смем, јер ће се от кри ти због че га је Ле ско вац са ве то вао та
да шњу и све бу ду ће Упра ве Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске да не 
штам па ју Ше ви ће ве Днев ни ке.

Ви ше пу та сам пи сао о по врат ку Ла зе Ко сти ћа у срп ску књи жев ност 
по сле Пр вог свет ског ра та. Ис ти цао сам тек сто ве То до ра Ма ној ло ви ћа, 
Ми ло ша Цр њан ског, Ан то ло ги ју Ла за Ко стић Све ти сла ва Сте фа но ви
ћа... Знао сам, на рав но, за све Сте фа но ви ће ве тек сто ве о Ко сти ћу из 
пр ве де це ни је 20. ве ка. Но, ни сам знао да је по сто јао ин те рес књи жев не 
пу бли ке за по е зи ју Ла зе Ко сти ћа и у пр вој де це ни ји 20. ве ка. То нам, 
пре ко Ми ла на Ше ви ћа, от кри ва Зо ри ца Ха џић. При су ство вао је Ми лан 
Ше вић раз го во ру из ме ђу Ге це Ко на и Ла зе Ко сти ћа. Тра жио је Ге ца Кон 
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од Ла зе пе сме – јер их пу бли ка тра жи! И при стао је, по сле ма ло нећ ка
ња, Ла за Ко стић. Но, ка да је за вр шио из бор из по е зи је – Ла за Ко стић се 
раз ми мо и шао са Ко ном. Или је Ла за Ко стић за це нио сво ју књи гу, или 
је Ге ци Ко ну би ло жао жи вог нов ца, тек до до го во ра ни је до шло... Али 
Ми лан Ше вић, скром ни Ми лан Ше вић, пред ла же Ми ла ну Са ви ћу, та да 
се кре та ру Ма ти це срп ске и уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске, да на
пра ви пре се дан и да уме сто про сла ве ју би ле ја Ла зе Ко сти ћа тај ју би леј 
обе ле же об ја вљи ва њем Ко сти ће ве по е зи је. При том Ми лан Ше вић тра жи 
да Ми лан Са вић на са стан ку Књи жев ног од бо ра то про ву че као свој пред
лог... Да ли је по треб но да ка жем да су у по за ди ни Ко сти ће ве San ta Ma ria 
del la Sa lu te би ли и Ми ла ни? (Ле па мно жи на.) Је ди но се Ле ско вац, ко ји је 
имао не ко ира ци о нал но ри вал ство са они ма ко ји су по зна ва ли Ко сти ћа, 
овом от кри ћу не би об ра до вао... (Ма да, прав де ра ди, тре ба ло би ре ћи да 
је у Ле сков че во вре ме об ја вљен леп број књи га о Ко сти ћу.)

Знао је Ми лан Ше вић шта је до ку мент и вред ност до ку мен та. Да има 
трун прав де у овој кул ту ри, ба рем је дан ар хив би по нео име Ми ла на Ше
ви ћа. А Ше ви ће ва ре че ни ца из пи сма Ва си Ста ји ћу („Али кад то дру ги 
ни су спре ми ли на ма, спре ми мо ми дру ги ма”), тре ба ло би да, уме сто 
це нов ни ка, кра си про сто ри је сва ког ар хи ва. (Укра си ли смо пар ко ве би
ста ма пе сни ка из др жа ва за ко је смо је два чу ли, а гроб но ме сто Ми ла на 
Ше ви ћа оста вље но је до број во љи по је дин ца...)

И са да до ла зи мо до то га да ли овај чо векар хив има и књи жев ног 
да ра или је са мо не ко ко при ку пља гра ђу дру ги ма и за до во ља ва се ти ме.

Упу ти ћу чи та о це на Днев ни ке Ми ла на Ше ви ћа; упу ти ћу их на онај 
део кад Ше вић, пре свих, за бе ле жи не ко ли ко ре че ни ца оду ше вље ња по сле 
чи та ња Не чи сте кр ви Бо ри са ва Стан ко ви ћа. (Мо рам да на пи шем пу но 
име пи сца Стан ко ви ћа, јер и то за бо ра вља мо.) Ко нач но, на гро бу Ла зе Ко
сти ћа го во рио је Ми лан Ше вић... Пр ву док тор ску те зу о До си те ју Об ра
до ви ћу на пи сао је Ми лан Ше вић.

Да не бу де за бу не, ни је ов де реч о по пу лар но сти пи сца ко ји ће би ти 
чи тан и од чи јих књи га у књи жа ра ма не ће мо ћи да се про ла зи... Ов де је 
реч о уско спе ци ја ли стич ким ра до ви ма – ка да је Ше ви ћа јед но став но не
мо гу ће за о би ћи. Ми слим ту на оно што је пи сао о До си те ју (не са мо у 
док тор ској те зи), о Ла зи Ко сти ћу (не са мо за са хра ну), Зма ју, Бран ку Ра
ди че ви ћу, Ка ћан ском, Ње го шу... До слов це су по не кад пре у зи ма ли Ше
ви ће ве ре че ни це, али ни су осе ћа ли по тре бу да ка жу да су то Ше ви ће ве 
ре че ни це...

Све је то, на је дан за ни мљив на чин, тра же ћи све но ве и но ве по дат
ке, ис при ча ла Зо ри ца Ха џић. Сам по че так књи ге, ко ји по ла зи од на гра ђе ног 
Иве Тар та ље, ко ји се оду ше вља ва ру ко пи сом Уро ша Ми лан ко ви ћа, а не 
зна да то ни је ру ко пис Уро ша Ми лан ко ви ћа већ пре пис Ми ла на Ше ви ћа, 
па пре ко чо ве ка чи је име на гра да но си, во ди нас Зо ри ца Ха џић, на је дан 
леп, ста рин ски на чин... Уз бо га те фу сно те. Те фу сно те су то ли ко ва жне 
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да го то во мо же мо го во ри ти о гор њем и до њем тек сту – са ра до шћу се 
по глед спу шта на до њи текст. (Уз гред, Зо ри ца Ха џић чи та о ци ма о све
му по ла же ра чун – остао је још онај „за вр шни” ра чун, ко ји се под но си 
и чи та о ци ма и се би – а то је у овом слу ча ју об ја вљи ва ње пре пи ске Ми
ла на Ше ви ћа.)

И да не за бо ра ви мо, ово је при ча и за филм ске сла до ку сце, са кра
сним ју на ци ма; отац Ми ла на Ше ви ћа, ко ји се, сми ре но, го то во ве се ло, 
тру је по сле про не ве ре; дед по мај ци ни шта ни је био бо љи, с тим што се 
он уто пио; а ту је и мај ка, ко ја, у тре ну ци ма на дах ну ћа, про коц ка има ње 
за јед ну ноћ... И он да, је два мла дић, Ми лан Ше вић, узи ма но вац на ме њен 
шко ло ва њу и од ла зи у свет! (У Но вом Са ду ви ше ни је жи вео.)

Ме ни је оста ло са мо да се за пи там, мо жда и по пр ви пут – да ли сам 
спо со бан за жи вот? И да се те шим – ипак је то филм.

Др Ми ли вој С. НЕ НИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

ne nin lok@yahoo.com

СО ВА ПОД КРИ ЛИ МА ОР ЛА

Ми ле на Ку лић, Лет Ми нер ви не со ве – огле ди о по зо ри шној умет но сти, 
СКЦ, Кра гу је вац 2017

Лет Ми нер ви не со ве је књи га огле да о по зо ри шној умет но сти. На
слов је, ка ко се на во ди у „Про ле го ме ни за чи та ње те а тра”, ин спи ри сан 
Хе ге ло вим опи сом по след ње тач ке „не ког за по че тог по сла”, те би та ко 
„овај скуп есе ја пред ста вљао сво је вр сни увид у тро го ди шње ба вље ње по
зо ри шним те ма ма, чвр стим спо на ма из ме ђу књи жев но сти и по зо ри шта”. 
У по зо ри шној кри ти ци и те а тро ло ги ји ау тор ка за па жа „не пре ста ну по
тре бу” за „ожи вља ва њем оно га што је ’за вр ше но’, да не би не по врат но 
не ста ло оно што се јед не ве че ри зби ло у по зо ри шту и истог тре на при
па ло про шло сти”. Ка ко за со ву ве ћи на сло вен ских на ро да ве ру је да је 
на ла зач жи ве во де, тј. во де ко ја вас кр са ва из мр твих, и у књи зи Ми ле не 
Ку лић члан ци ожи вља ва ју оно „за вр ше но”, тј. оба сја ва ју ме се че вом све
тло шћу ноћ про ху ја ле пред ста ве. По зо ри шна пред ста ва је, да кле, дан 
или се мо жда мо же од ре ди ти и као рај. Со ва се у ју жно сло вен ским ле ген
да ма име ну је па лим ан ђе лом ко ји ви ше не мо же да ви ди сун це. Ме ђу тим, 
пи са њем о ми ну лим пред ста ва ма, тј. „ле том Ми нер ви не со ве” пред ста ва 
ис кр са ва у се ћа њу и „па ли ан ђео” ус по ста вља ве зу са „из гу бље ним ра јем”.




