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и по вест о њој и Сер ге ју. По гла вље „Нај по сле” чи не суп тил но, је згро ви то 
име но ва не це ли не, ве што и ефект но кон стру и са не, чи ме пи сац тво ри 
ау тен тич не (ра зно бој не) при че си ме трич ног ста ња те ско бе и не до стој ног 
жи во та. По том у по гла вљу „Пе шач ка зо на”, ко је отва ра ре фе рен ца на Ели
о то ву Пу сту зе мљу („Не ствар ни гра де”), про стор до би ја ју бол не при че 
„не ка да шњих за не се ња ка веч но глад них сно ва”. Та ко ђе, пост мо дер ни 
ефек ти кул ми ни ра ју у овом по гла вљу у ко ме се по тре сна све до чан ства 
пре пли ћу са члан ци ма, сту ди ја ма, књи жев ним ре фе рен ца ма, Ан ђе ли ји
ним „Днев ни ком при вре ме не ре гре си је”, ко ји илу стру је по ср ну ћа чи та вог 
дру штва итд. На сло ви днев нич ких бе ле жа ка сва ког да на афек тив но су 
ве за ни за ат мос фе ру ко ју до ча ра ва ју, па тво ре ми кро струк ту ре ко је се 
ни жу у над ре ал ном ма ни ру („ки ла ва не де ља”, „бе жи сре да”, „бљу та ва 
су бо та”...). Бит но је ис та ћи рит мич ност ко ја се, осим на струк ту ру, од но
си и на ре че ни це кроз ко је про ве ја ва ју број на по на вља ња и игре ре чи ма, 
као и ефект ни обр ти ко ји пре се ца ју по је ди не ис црп но раз ви је не кон тем
пла ци је.

„Ево, све у све му, пар чад рас пад ну тог Ари јад ни ног кон ца” – ре чи 
су ко ји ма по чи ње епи лог Ко нач них из ве шта ја о рав но те жи и ко је упу
ћу ју на нит Пе три но ви ће ве но во сад ске три ло ги је, на иде ју не у мор ног 
на сто ја ња да се по вра ти рав но те жа упр кос не у кро ти вим си ла ма ко је је 
на ру ша ва ју. „Сви смо, на кра ју кра је ва, не ка при ча. И ја сам по пут вас, 
са мо јед на при ча. Уо ста лом, ми по сто ји мо са мо у при ча ма, при ча ма, 
при ча ма” – не чи ји глас го во ри на по след њим стра ни ца ма ове књи ге. Тра
га ње за сми слом, осе ћа јем рав но те же, чи ни се, Пе три но вић на сто ји да 
по ен ти ра упра во кроз ис ти ца ње при че. Он оста је до сле дан из о ста вља њу 
сво је би о гра фи је на кра ју и ове књи ге и ти ме би ва ми сте ри о зно уклоп
њен у огле да ла ка ле и до ско па.

Ни на В. СТО КИЋ

О МИ ЛУ ТИ НУ И МИ ЛАН КО ВИ ЋИ МА

Ср ђан Ор сић, Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Кул тур ни и на уч ни цен тар 
„Ми лу тин Ми лан ко вић”, Даљ 2019

Из ме ђу по што ва ла ца и про у ча ва ла ца дру штве них и при род них 
на у ка од у век је по сто ја ла од ре ђе на дис кре пан ци ја: те ме ко је су у фо ку су 
јед них че сто су не про ход не дру ги ма. Нај ве ћи ху ма ни сти успе ва ли су да 
у свом ра ду по ми ре ове (на из глед) уда ље не сфе ре и да њи хо ве пред став
ни ке за ин те ре су ју и обра зу ју у оно ме што им је не по зна то пре ко са др
жа ја у ко је се раз у ме ју. Наш у све ту нај ци ти ра ни ји на уч ник Ми лу тин 
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Ми лан ко вић под јед на ко је ва жан и као кул тур ни де лат ник, а ле пу илу
стра ци ју ове те зе мо же мо про на ћи у књи зи Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко
ви ћа Срђанa Орсићa.

Пре све га, Ор сић је нео би чан мај стор свог за на та. Да по сто ји ка
те го ри ја по пут, ре ци мо, кри тич ке бе ле три сти ке (у но ми нал ном зна че њу 
тер ми на – да кле, ле па књи жев ност), овај ау тор био би во де ћа фи гу ра 
прав ца. У књи га ма ко је прет хо де Ули ци Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа1, Ор сић 
у те ма ма ко је ра све тља ва, пи шу ћи о ау то ри ма ко ји су у фо ку су ње го вог 
ис тра жи вач ког ра да, гра ђу ана ли зи ра на на чин ко ји чи та о ци нај ви ше 
по шту ју и це не – уте ме ље но, без за зо ра од по вре де по зна тих ста во ва ко ји 
те ми прет хо де, а ко је опо вр га ва, пра ве ћи ин те ре сант не до сет ке и све 
вре ме оста ју ћи у до ме ну је зи ка ко ји је ја сан сва ко ме ко се ње го вих де ла 
ла ти. Ово је на ро чи то ва жно за књи гу о пр вом срп ском док то ру тех нич
ких на у ка, ко ја ни је збир фор му ла и из во да из на уч них до сти гу ћа Ми лу
ти на Ми лан ко ви ћа већ све до чан ство о „гра ђа ни ну све та, про све ти те љу 
До си те је вог ти па”.

Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа де ло је ко је за и ста под се ћа на пут 
окру жен ра зно род ним са др жа ји ма, рас по ре ђе ним у три де ла, од ко јих 
сва ки има од ре ђе ну ва жност и вред ност. Пр вом при па да ју ана ли зе и 
на во ди тек сто ва број них ау то ра са на уч них ску по ва по све ће них ве ли ком 
на уч ни ку2, а ко ји су са бра ни у два збор ни ка. Дру ги чи не че ти ри Ор си
ће ва тек ста о књи жев ни ку Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу чи ја се ве шти на при
по ве да ња по све до ча ва у те ма ма ма по пут има го ло ги је, ми ли та ри зма и 
број них гур ман ских за се да ња ко ја је на уч ник до де та ља опи сао у сво јим 
ме мо а ри ма. Тре ћи део по све ћен је Уро шу Ми лан ко ви ћу и ње го вој до са да 
нео бја вље ној при ват ној пре пи сци ко ја је нај пре ва жна за обра зо ва ње 
сли ке о јед ном вре ме ну кроз ма нир ко му ни ци ра ња чла но ва по ро ди це.

Ка ко Ор сић на во ди, књи га о „нај зна ме ни ти јем од свих Да ља ца” 
на ста ја ла је етап но, у окви ру про јек та „Пра во на пр ву шан су” и „плод 
је ау то ро вог ви ше го ди шњег ра да и фа сци на ци је за о став шти ном ка ко 
Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, та ко и оста лих чла но ва ове углед не по ро ди це”. 
Нај ве ћа оче ки ва ња од ове књи ге ве за на су за ко лек тив но осве шћи ва ње 
на ра шта ја ко ји ни је упо знат са на уч ним и кул тур ним ра дом јед ног од 
нај ви ђе ни јих љу ди свог вре ме на, али и ге не ра ци ја ко је то зна ју и ко ји ма 
је по треб но под се ћа ње, ка ко би ма кар ули ца у род ном гра ду по не ла име 
гра ђа ни на ко ји га је у све ту про сла вио.

До са да шњу ре цеп ци ју ства ра ла штва „јед ног од по след њих Мо хи
ка на ца, оте ло тво ре ња све та ко јег ви ше не ма” Ор сић са ме ра ва кроз ана лизу 

1 Че грст и ка ма шне: есе ји о де лу Сло бо да на Се ле ни ћа (2014) – тек сто ви о 
има го ло ги ји, ра ту, по ли ти ци и др. у де ли ма Сло бо да на Се ле ни ћа; Ја шин осме јак 
(2015) – о ху мо ру у де ли ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа; Лик стран ца у срп ском ро ма ну 
19. ве ка (2018) – сли ке о Дру гом у ро ма ни ма срп ских пи са ца 19. ве ка.

2 Упри ли че ни у Да љу 2008. и 2016. го ди не.
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го то во три де сет тек сто ва из Даљ ских збор ни ка. „По пу ла ри за тор на у ке” 
да нас је на по кон вред но ван на пра ви на чин, али ши ри на ње го вих ин те
ре со ва ња но ве уви де про у ча ва ла ца не пре ста но во ди ка сле де ћим те ма ма 
у окви ру ко јих би ва ља ло раз мо три ти Ми лан ко ви ћев учи нак. Све то зар 
Ко ље вић под се ћа на зле ху ду суд би ну књи ге ко ја је тре ба ло да бу де на
уч ни ко во жи вот но де ло, а чи ји су тек од штам па ни при мер ци стра да ли 
при ли ком ше сто а прил ског бом бар до ва ња Бе о гра да, ка да је осим штам
па ри је са го ре ла и за о став шти на Ми лан ко ви ће вог пре тка Уро ша у На род
ној би бли о те ци Ср би је. Де ло нам је до ступ но ис кљу чи во због то га што 
је ру ко пис по слат на ре ви зи ју при ја те љу у Не мач кој. У овој зе мљи је, 
иро нич но, по об ја вљи ва њу, књи га до би ла 127 при ка за, док је у Ср би ји 
тај број био 0. Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, ко ју Ор сић ис ти че као јед ног 
од нај бо љих ис тра жи ва ча Ми лан ко ви ће вог књи жев ног опу са, пи ше о 
жан ров ским мо гућ но сти ма ње го вих де ла. Због тех ни ка ко је је при ме
њи вао при обра зо ва њу сво јих ли те рар них ра до ва, ова ау тор ка „даљ ског 
по ли хи сто ра” про гла ша ва пре те чом пост мо дер ни зма, ис ти чу ћи и успе
шно об ра ђен мо тив не са чу ва ног тек ста ко ји је по ла сто ле ћа ка сни је 
про сла вио Ум бер та Ека. И дру ги ау то ри оства ри ли су бит на за па жа ња 
пи шу ћи о исто ри ји даљ ске по ро ди це, жи во ту и ра ду ње них чла но ва, 
Ми лан ко ви ће вој лек ти ри, вре ме ну у ком је жи вео, ње го вој при ват ној 
ге о гра фи ји, срп ском пре чан ском гра ђан ству, слич но сти ма Ми лу ти но вог 
ства ра ла штва и ра до ва М. П. Ала са и Ата на си ја Стој ко ви ћа, на чи ни ма 
при по ве да ња, хи пер бо реј ству итд. 

Успо ме не, до жи вља ји и са зна ња кроз „ле по ту, шарм, ху мор и ван
се риј ски стил пи са ња” Ми лан ко ви ћа от кри ва ју као вр сног књи жев ни ка, 
што кроз че ти ри тек ста на раз ли чи те те ме Ср ђан Ор сић до ка зу је. Нај пре 
пи шу ћи о има го ло шком по тен ци ја лу ме мо а ра, ау тор прет по ста вља ши
ро ку ле пе зу сли ка о Дру гом из пер спек ти ве ве ли ког ho mo vi a torа и 
чо ве ка „са се ми ос фер не гра ни це”. Кроз ука зи ва ње на вред но сти ко је су 
се ге не ра ци ја ма не го ва ле у ку ћи Ми лан ко ви ћа, по пут прет пла те на све 
срп ске књи ге и ча со пи се и вас пи та ва ње у све тлу Ру со о вог мо де ла и 
срп ске на род не пе сме, Ор сић чи та о це по сте пе но при пре ма на за кљу чак 
сво је сту ди је о „ра ном Евро пља ни ну и по след њем Мо хи кан цу” – „од
ме рен, али и отво рен пре ма сви ма у има го ло шким пор тре ти ма сре ди на 
ко је је опи сао, пот пу ни по јам стран ца ни је нам ниг де ни по ну дио”. У 
ме мо а ри ма јед на ко су за сту пље не ау то и хе те ро сли ке, пор тре ти чла
но ва по ро ди це, али и стра на ца ко ји су као по се ти о ци до ма Ми лан ко ви ћа 
ис пре да ли при че ко је је Ми лу тин слу шао још као де те. Ин те ре сант на 
је сли ка ње го ве мај ке чи ји је нај ве ћи страх био да ће се де те у ино стран
ству по ве сти за не на ци о нал ним вред но сти ма и за сви ра ти ту ђин ску хим ну 
или оже ни ти „Шва би чен ду”. Је дан од нај дра стич ни јих при ме ра ова квог 
од ро ђа ва ња Ми лан ко вић је упо знао на при ме ру уја ка Ан дри је ко ји је, оже
нив ши Не ми цу, узро ко вао рас пад по ро дич не иди ле. Ме ђу тим, упи ја јући 
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раз не ко мен та ре ко ји су до мом Ми лан ко ви ћа ко ла ли о кон тро верз ној 
те ми, нај по зна ти ји из да нак ове ло зе до шао је до за кључ ка да ни је на цио
нал на при пад ност не ве сте кри вац за не ми ре ко ји су до ве ли до оче ве смр ти 
и мај чи ног од ри ца ња де те та. Ми лу тин је, као до бар оп сер ва тор, при ме
ћи вао раз не бољ ке дру штва ко је је уз до бро ћу дан осмех де тек то вао и ко
мен та ри сао, по пут при зо ра Ен гле ски ње ко ја се згра жа ва ла пред Ра фа
е ло вом сли ком док у бе де ке ру ни је са зна ла ко је ау тор, па је пр во бит ну 
ре ак ци ју за ме ни ла ди ја ме трал но су прот на оча ра ност. Моћ до брог за
па жа ња не ко ли ко пу та спа си ла је жи вот Ми лан ко ви ћу, као он да ка да је 
на слу тио не при ја тељ ску кли му и схва тио да би тре ба ло да на пу сти 
ме сто пре да ва ча у Бе чу и вра ти се у Бе о град. По глед на гер ма ни зо ва не 
ко ле ге Че хе уве рио га је да та кво по на ша ње ни ка да не би мо гао да усво ји: 
„а ја то не бих мо гао учи ни ти и од ре ћи се сво је на ци је иа ко сам по зна вао 
све ње не ма не”. 

О свом на ро ду на пи сао је број не за ни мљи ве ко мен та ре, ни ка да не 
за жа лив ши за обе ћа ним ка ри је ра ма ко је су га че ка ле у нај ве ћим европ
ским на уч ним кру го ви ма. Ор сић из два ја је дан ин те ре сан тан „хор ти кул
ту рал ноима го ло шки при зор”, где Ми лан ко вић по сма тра на по ла са су
ше ну ба шту, уста но вља ва ју ћи да уве зе но цве ће по пут хор тен зи је ни је 
оп ста ло, али ле па ка та и смр дље вак је су. „Чо век ко ји је за ди вио свет ску 
на уч ну јав ност”, у све ту ко ји га је окру жи вао, ви део је број не по во де за 
бе ле же ње за бав них, по уч них и не ма ли ци о зних им пре си ја о ма ко јој те ми 
да је пи сао, увек „од ме рен и отво рен пре ма сви ма”.

Жан ров ска ко ле ба ња де ла на пре ко де вет сто ти на стра ни ца чи тао
ци ма пру жа ју мо гућ ност да Ми лан ко ви ће ве ме мо а ре са гле да ју из број них 
пер спек ти ва – од хро ни ке и ау то би о гра фи је па до днев нич ких за пи са. 
Уз 89 по бро ја них име на у осам ге не ра ци ја ко је су у жи жи ау то ро вог 
ин те ре со ва ња при ус по ста вља њу осно ве за при по вест о ди на сти ји Ми
лан ко вић, Ср ђан Ор сић при ла же но ве ин фор ма ци је из цр кве них књи га, 
про то ко ла и дру гих из во ра до ко јих је до шао. За го то во сва ког по ме ну
тог чла на и о го то во сва ком у се ћа њи ма ре кон стру и са ном ћо шку по ро
дич ног до ма, Ми лан ко вић при ла же жи во пи сну при чу, се ћа ње или ле ген
ду. „Фо то граф ски тач но, а књи жев но вр ло ус пе ло опи су је нај ва жни је 
до га ђа је сво га жи во та”, по све ћу ју ћи нај леп ше стра ни це чла но ви ма по
ро ди це, њи хо вим за но си ма и пр ко си ма и под се ћа ју ћи чи та о це на је дан 
слој дру штва, кла су ко ја је да нас из гу бље на, а ко ја је из не дри ла по је
дин це ва жне за исто ри ју це ле на ци је.

Вој нич ка сли ка Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа мо за ик је ин те ре сант них 
им пре си ја из ра то ва опи са них „не над ма шно искре но” и на „шар ман тан 
на чин”. На уч ник се бе на зи ва „дем бе ла ном” и са осме хом се се ћа зго да 
и ла год но про ве де них да на у кр ва вом ра ту, где га смрад ба ру та ни је ни 
за пах нуо. На вој ним ве жба ма Ми лан ко вић се, во ђен, углав ном, бла го
у тро би јем, ка ко Ор сић на во ди, по ре де ћи ње гов ма не вар са Ха ше ко вим 
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Швеј ком, про вео бо ље не го на ту ри стич кој ту ри. „Од су ство ми ли та ри зма” 
и „ве дар дух” на уч ни ка основ на су обе леж ја ових рат них при по ве сти. 
И по ред за да та ка ко ји ни су зах те ва ли ње го во при су ство на бој ном по љу, 
тру дио се да из бо ром опре ме ли чи на не ко га ко је по шао да осло бо ди 
Ко со во уме сто на пи смо но шу, за кљу чу је Ор сић при ана ли зи па са жа по
све ће них ода би ру оде ће. Ње го ве оба ве зе би ле су ин те лек ту ал не при ро де 
– пре во ђе ње не мач ке штам пе и ре ви зи ја пи са ма у ко ји ма су уме сто оче
ки ва них шпи јун ских ко до ва про на ла же ни ла сцив ни опи си сек су ал них 
сце на. Иа ко не при ја те љи ма сма тра ру ши о це, ма са ко је стра не да су, и 
чак ни о фа ши стич кој НДХ не оста вља ни суд ми ми шље ње, Ор сић исти
че да „зва нич но не зна те, али ја сно и отво ре но слу ти те да је ду бо ко иро
ни чан и сар ка сти чан пре ма све му што жу тоцр на мо нар хи ја пред ста
вља”. Ми лан ко вић се не ли би да опи ше бег пре ко по ља пред на слу ће ном 
опа сно шћу, там ни цу до жи вља ва као „пре но ћи ште на пу то ва њу по ва
си о ни”, а ау тор ове књи ге га с пра вом на зи ва „не бор цем у ра ту, лов цем 
у на у ци и рат ни ком на па пи ру” ко ји, као „ан ти под хва ли са вом вој ни ку”, 
ни је же лео да од се бе већ од „ко лек тив ног ли ка срп ског вој ни ка на пра
ви хе ро ја до стој ног ди вље ња свих слу ша ла ца”.

По ме ну ти ве дар тон ко ји кра си стра ни це Ми лан ко ви ће вих ме мо а ра 
при су тан је и опи си ма ко ји се ти чу ра зно ли ких тр пе за за ко је је се дао 
раз ли чи тим по во ди ма, са још ра зно вр сни јим љу ди ма. Ор сић их, њи хо
ву сли ко ви тост и уче ста лост, по ре ди са они ма ко је је у сво јим де ли ма 
пред ста вио Ја ков Иг ња то вић, а по во дом ког се у књи зи Лик стран ца у 
срп ском ро ма ну 19. ве ка ау тор на ша лио да кат кад за зву чи као да је па
са же о хра ни гла дан пи сао. Гур ман ски до жи вља ји ко ји ма Ми лан ко вић 
кра си стра ни це сво јих ме мо а ра до ча ра ни су опи си ма по сла сти ца ко је 
по чи њу од по ро дич ног сто ла и „агри кул ту рал них до стиг ну ћа сво је ба бе”, 
до беч ких ђа ко ни ја, бер лин ских ви на, на кон ко јих се „осни вач мо дер не 
та ла сне ме ха ни ке” кла тио у скла ду са сво јом во ка ци јом и сце на из по
друм ских скло ни шта за ко је Ор сић по све до ча ва да де лу ју као ин сер ти 
пре у зе ти из Ку сту ри чи них фил мо ва. Ро ђа ци о ко ји ма Ми лан ко вић оста
вља све до чан ства ни су опи са ни кроз по ро дич не и рат не кри зе и ло мо ве, 
већ са осме си ма, крај пу них сто ло ва. Ле по та до жи вље них тре ну та ка, 
на овај на чин, на шла је још је дан са вр шен мо дус да бу де из ра же на, ка ко 
Ор сић за кљу чу је, по сред ством кул ту ре ко ја је би ла ужи ва лач ка, а не 
кон зу ма тор ска. 

По след њи део сту ди је по све ћен је пи сми ма Уро ша Ми лан ко ви ћа 
ко ја чи не део ру ко пи сне за о став шти не Ми ла на Ше ви ћа. По мо ћу њих мо
гу ће је ство ри ти сли ку о при ват ном жи во ту срп ске гра ђан ске по ро ди це 
из пе ри о да пре Ми лу ти но вог ро ђе ња. Уз ори ги на ле и тран скри бо ва на 
пи сма, ау тор је пи сао и о пу ту ко ји су пи сма пре ва ли ла док се ни су на
шла у Ше ви ће вој фа сци кли. „Не до вољ но це њен и чи тан фи ло зоф”, чи ја 
је и по е зи ја не дав но от кри ве на и обе ло да ње на, у пи сми ма упу ће ним 
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ро ди те љи ма по ка зу је тра ди ци о нал не обра сце по на ша ња на де лу, по што
ва ње и бри гу. Ср ђан Ор сић ова кав ма нир оп хо ђе ња по ве зу је са зна ча јем 
по ро дич ног за јед ни штва на го ве ште ног у ра ни је по ме ну тим тек сто ви ма, 
„јер чи ни се да су Ми лан ко ви ћи, ра де ћи сло жно и са ве ту ју ћи се ме ђу
соб но, по сти гли све ове ве ли ке ре зул та те”. 

Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа ин те ре сан тан је и ко ри стан мо за ик 
раз ли чи тих са др жа ја ује ди ње них иде јом о при бли жа ва њу ху ма ни стич
ких прег ну ћа јед не срп ске гра ђан ске по ро ди це мо дер ном чи та о цу. Ср ђан 
Ор сић је још јед ном по ка зао ка ко за ни мљи ва по ре ђе ња, ко мен та ри обо
је ни ху мо ром и жи во пи сне сли ке функ ци о ни шу као нај е фект ни ји на чин 
да се вре ме, ју нак и при ча спо зна ју као са др жај јед на ко ра зу мљив и под
сти ца јан за сва ко га ко из би ло ко је по бу де у ру ке узме ову књи гу.
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