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МИ ЛЕ ТА АЋИ МО ВИЋ ИВ КОВ

ПРЕДАНОСТ,ИСТРАЈНОСТ, 
ВЕРАИСЛУЖБА

СА ЖЕ ТАК: За пред мет опи са узе та је књи га из бо ра тек сто ва 
Ми ла на Ка ша ни на За ве шта ње срп ског Ати ња ни на о дру штве но
по ли тич ким и умет нич ким те ма ма и лич но сти ма ро ђе њем и ра дом 
ве за них за Но ви Сад и Вој во ди ну. У ра зно вр сно сти те ма и при сту па, 
књи гом до ми ни ра ју два ти па тек сто ва. Јед ни су кра ћи, ин фор ма тив
ни и про блем ски, а дру ги углав ном есе ји стич ки пор тре ти зна чај них 
ства ра ла ца: пи са ца, ком по зи то ра, сли ка ра. Сле де ћи Ка ша ни но ва 
ви си ка струч на, мо рал на и па три от ска на че ла и узор ни стил, у тек
сту се из два ја ју оне те ме и лич но сти ко ји су ре пре зен та тив ни за 
ње гов по ли хи стор ски при ступ и ства ра лач ки трет ман. На ро чи та 
па жња се ука зу је оним са др жа ји ма и од ли ка ма ње го ве ин тер пре
та ци је ко ји при мер но пред ста вља ју осо бе ност ње го вог при сту па 
и по ступ ка, као и на ње гов из ра зи ти кул тур ни па три о ти зам. Ак тив
ну свест о вред но сти на ци о нал не исто риј скоумет нич ке тра ди ци
је и по тре бу ње ног те мељ ног и об у хват ног из у ча ва ња и вред но сне 
ва ло ри за ци је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вој во ди на, Но ви Сад, вред ност, тра ди ци ја, 
ис тра жи ва ње, опис, по сту пак, слу жба, исто ри ја, кул тур ни па трио
ти зам, по све ће ност, на ци ја, кон ти ну и тет, кул ту ра, по ли ти ка, умет ност 

Пам ти уви јек за вјет свој, ри јеч ко ју си дао
на ти су ћу ко ље на.

Псал ми Да ви до ви, 105, 8 

Ожи вља ва ње лич но сти и де ла на ци о нал не ста ри не и кла си
ке увек до но си но ва са зна ња и отва ра но ве не до у ми це и пи та ња. 
Не са мо она ко ја су у ве зи са чи ње ни ца ма ње го вог жи во та и де ла 
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већ ви ше она ко ја, у обр ну тој пер спек ти ви, го во ре о на ма по во дом 
одабра ног пре га о ца. То је увек та ко ка да се ра зло жно и спрет но 
ода бе ре угао по сма тра ња и ме то до ло шка осно ва ту ма че ња и разу
ме ва ња. Ка да се оне пу но ва жно са о бра зе оби му, вред но сти и зна
ча ју ко је у на ци о нал ној кул ту ри (и ње ном Пан те о ну) тај ства ра лац 
за у зи ма. У слу ча ју при ље жне и по све ће не Ја не М. Алек сић, ис тра
жи ва ча усме ре ног на на ци о нал не ду хов нокул тур не вред но сти, тај 
иза бра ни кла сик је исто ри чар умет но сти и књи жев но сти, при по
ве дач, ро ман си јер, есе ји ста и умет нич ки кри ти чар Ми лан Ка ша нин 
(1895–1981) – значај но и ве ли ко име око ко га још ни је фор ми ра на 
пот пу на вред но сна са гла сност. У на шој кул ту ри скло ној бр зом 
оду ше вља ва њу и јед на ко та ко ола ком ба га те ли са њу и за бо ра вља њу 
та кав ста тус и ни је са свим не по во љан, ако се има на уму окол ност 
ње ног ско ко ви тог исто риј ског раз во ја. Раз во ја ли ше ног ду го вре
ме не уста ље но сти, мир ног зре ња и кон ту ну и те та. 

Ми лан Ка ша нин је ре пре зен та тив ни при мер ства ра о ца ко ји 
од би ја да бу де јед ним по гле дом об у хва ћен и јед ним ме ри лом из
ме рен. Он је (још увек) не до вољ но про ту ма чен и вред но ван по ли
хи стор. Ве ћем при су ству у на шој кул тур ној јав но сти и пот пу ни јем 
раз у ме ва њу и при хвата њу ње го вог ли ка и де ла у су срет иде ова 
књи га ре пре зен та тив ног из бо ра ње го вих тек сто ва по све ће них Вој
во ди ни и Но вом Са ду, ко ју је при ре ди ла Ја на М. Алек сић и ра зло
жно јој опре де ли ла упе ча тљив и па те ти чан на зив: За ве шта ње 
срп ског Ати ња ни на (Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, Но ви Сад, 
2020). Опре мив ши је, ка ко ред и за по ве да, са др жај ним и обим ним 
тек стом пред го во ра у ко ји су упи са не све ва жни је ета пе ње го вог 
раз во ја и ра да – це ла жи вот на ма па.

Сле де ћи Ка ша ни нов им пе ра тив ни на чин са гле да ва ња и опи
си ва ња учин ка ода бра ног ства ра о ца ис ка за ног ве о ма ди рект но у 
ње го вом тек сту о ком по зи то ру Пе тру Ко њо ви ћу у ко ме се из ри ком 
ка же да: „Не мо же се раз у ме ти је дан чо век, ни ти про це ни ти ње
го во умет нич ко и на уч но де ло, без по зна ва ња ње го ва жи во та”, 
Ја на М. Алек сић је у текст пред го во ра уне ла број не по је ди но сти 
ко је се ти чу Ка ша ни но вог пу та од па шња ка до на у че ња ка. Јед ну 
од сре ди шних про стор них та ча ка тог за во ји тог пу та пред ста вља 
Но ви Сад за ко ји је овај Ба ра њац, у пи сму при ја те љу Сре те ну Ма
ри ћу, на зна чио да му је „нај бли жи и нај ми ли ји од свих гра до ва”, 
јер је у ње му „про гле дао”. 

То „про гле да ва ње” се не сум њи во од но си ло на ње го во пр во си
сте мат ско про ши ри ва ње ду хов них и са знај них ви ди ка; на да не гим
на зиј ског шко ло ва ња и ду хов ноства ра лач ког бу ђе ња и ра ста у 
го ди на ма у ко ји ма су Евро па, Ср би ја и ње гов рав ни чар ски за ви чај 
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би ли за хва ће ни олуј ним стра да њи ма Ве ли ког ра та и осви том на
ци о нал ног и ју жно сло вен ског осло бо ђе ња и ује ди ње ња. У та квој 
бур ној и пре врат ној дру штве ној кли ми си ро ма шни ђак је по чео 
да за сни ва, у ка сни јим де ли ма ја сно ис ка зи ва но, не пот ку пљи во 
уве ре ње ка ко је, ре чи ма об зир ног при ре ђи ва ча књи ге, „кул тур но 
зна чај но и па три от ски афир ма тив но тек оно што је умет нич ки 
вред но”. 

Са та квим оп ште кул тур ним и есте тич ким уве ре њем, он је 
бу дим пе штан ско на у ко ва ње за ме нио па ри ским сту ди ја ма исто
ри је умет но сти и књи жев но сти, где се фор ми рао у вр сног знал ца 
и ту ма ча – јед ног од нај те мељ ни јих и нај и стак ну ти јих ин те лек
ту а ла ца и ства ра ла ца сво га до ба. А ка ко се ње го ва та да ња ин те
ре со ва ња ни су ти ца ла са мо кул тур них те ма и са др жа ја већ и дра
ма тич них на ци о нал них и по ли тич ких де ша ва ња, он је због сво јих 
из дво је них кри тич ких ста во ва из не тих у та да шњој штам пи врло 
бр зо по стао за па же на фи гу ра јав ног срп ског и ју го сло вен ског жи
во та ко ја је има ла шта да ка же и уме ла да то учи ни ве о ма ја сно и 
упе ча тљи во.

У тим го ди на ма оп се жног на у ко ва ња он је уви део да је ње
го ва ма тич на кул ту ра, спо је на са вра то лом ном исто ри јом, ли ше на 
ујед на че ног раз во ја: рас тр за на и у та му вре ме на по то пље на. Због 
че га је, са ве ли ком спре мом, за ин те ре со ва но шћу и по ле том, пре
гао да се ње ним вред но сти ма по све ће но и си сте ма тич но ба ви, 
има ју ћи пред очи ма ви зи ју ње ног ну жног осве тља ва ња, по твр де 
и афир ма ци је. Из тог раз ло га је, ка ко се у пред го во ру ка же, Но ви 
Сад за ње га мо гао зна чи ти „жу ђе ни кон ти ну и тет у фраг мен ти зо
ва ној исто ри ји XX ве ка” – по ла зну и стај ну тач ку лич не и на ци о
нал нокул тур не са мо по твр де. Због то га је он ду хом ис так ну ти 
„срп ски Ати ња нин” – са мо све сни па три о та, ко ли ко и кул тур ни 
евро пе јац ко ме је, ка ко је сли ко ви то ис та као у јед ном по зни јем 
за пи су, ми ли ји сан од ја ве и дра жи пи сци но хај ду ци.

Сло же ни у јед ну це ли ну у не пре ки ну том ни зу ко ји пра ти 
хро но ло ги ју из ла же ња, тек сто ви ове књи ге се по ка рак те ру раз
два ја ју у две гру пе. Јед ну чи не они на пи си ко ји се ба ве раз ли чи тим 
про бле ми ма, фе но ме ни ма и до га ђа ји ма из књи жев ног, кул тур ног 
и по ли тич ког жи во та, док дру ги део чи не ево ка тив но и есе ји стич
ки гра ђе ни кри тич ки пор тре ти не ких мар кант них ства ра лач ких 
лич но сти. Сви ма је, раз у ме се, за јед нич ко то да су ро ђе њем, жи во
том и ства ра ла штвом Но во са ђа ни и Вој во ђа ни и да им је ства ралач
ки до при нос зна тан. И док се у пр вој гру пи, по жи вој ак ту ел но сти, 
кри тич ким при мед ба ма из два ја ју но вин ски из ве шта ји из Па ри за 
о то ку при пре ма и ди пло мат ским споразумима ми ров не кон фе
рен ци је у Па ри зу (Вер са ју) и ди пло мат ским игра ма око по де ле 
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бал кан ских по кра ји на из ме ђу но во ство ре них др жа ва, као и текст 
о Вој во ди ни и Вој во ђа ни ма, до тле се у дру гој гру пи сво јом мар
кант но шћу јед но став но на ме ћу пор трет и про блемесе ји о Ани ци 
Са вић Ре бац, Ла зи Ко сти ћу и Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју. То су и нај
 и зра ђе ни ји тек сто ви у овој књи зи, од ко јих онај о Ла зи Ко сти ћу 
ула зи ме ђу нај бо ље што је у књи жев но сти (срп ској есе ји сти ци) 
Ка ша нин оства рио. Ти вр сни тек сто ви, чи ни се, у нај ве ћој ме ри 
оправ да ва ју по сто ја ње ове књи ге.

Бу ду ћи да су уса гла ше ни са ње го вим го ди на ма мла да лач ког 
на у ко ва ња и пр вим ства ра лач ким тек сто ви ма (јед ним од та квих: 
„Зма јев на ци о на ли зам” и за по чи ње ова књи га), Ка ша ни но ве раз
вој не ин те лек ту ал не и ства ра лач ке про ме не и стре мље ња кроз њих 
мо гу да се, по сред но, за па жа ју и пра те. Јед на од њи хо вих раз вој них 
кон стан ти је ори јен та ци ја пре ма гра ђан скоде мо крат ским вред
но сти ма по ли тич ког жи во та (на су прот оштрог ста ва пре ма ра ди
кал ској де ма го ги ји), а дру га је ве за ност за оно вре ме ну мо дер ну 
умет ност па ри ског кру га и фран цу ског ре сен ти ма на. То је Ка ша
ни ну омо гу ћи ло да по ред ли ков не умет нич ке сце не, на са мим 
из во ри шти ма, усво ји и књи жев не вред но сти, ори јен та ци је и мо де. 
Реч ју, дух епо хе.

Остав ши при вр жен кар те зи јан ској ја сно ћи и кул тур ном па
три о ти зму, он ни је по ка зао пре ви ше слу ха за идеј не и иде о ло шке 
екс тре ме. Ка ко за кон зер ва тив ни па ро хи ја ли зам и на ци о нал но 
де кла ма тор ство, та ко ни за раз ли чи те по мод не, не кон кре ти зо ва не 
и ап страктне, мо дер ни стич ке екс пе ри мен те. Ви дљи во је то кроз 
од нос са ра ним учи те љем и, ве ро ват но, узо ром Ва сом Ста ји ћем 
чи је је на ци о нал нопро све ти тељ ске на зо ре он усво јио и вре ме ном 
пре ва зи шао по и ма њем европ ских кул тур них об зо ра да би их, 
нај по сле, од ба цио. Ма да им се, у по то њим го ди на ма, као не по тро
ши вом мла да лач ком иде а лу ко га је на ла гао и сло жен по ве сни час, 
он пе ри о дич но и фраг мен тар но са пи је те том вра ћао. Тај пи је ти зам: 
оно ели о тов ско „осе ћа ње исто ри је”, ко је је он ра зло жно при пи си вао 
Ани ци Са вић Ре бац и Ла зи Ко сти ћу, као из раз све сти о ве ли кој 
вред но сти оп шти је и на ци о нал не исто риј скокул тур не ста ри не, 
усме рио је и опре де лио зна тан део и ње го вог мно го стра ног ра да. 
Оног ње го вог де ла ко је је за у зе ло вид но ме сто у кул тур ној исто
ри ји и на ци о нал ном ка но ну, ка кви су, на при мер, „ал бум” Срп ска 
умет ност у Вој во ди ни (са Вељ ком Пе тро ви ћем), мо но гра фи ја Срп
ска књи жев ност у сред њем ве ку, и књи га есе ја Су би не и љу ди. По
го то во она.

Али док ни је до шао у по сед ве ли ких зна ња ко ја су му омо
гу ћи ла да са чи ни син те зу на ше ста ре књи жев но сти, а по том и 
јед ну од нај це ло ви ти јих есеји стич ких књи га што их по зна је на ша 
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књи жев ност, Ка ша нин је са пу но по ле та у мла до сти раз ма трао и 
пи та ња кул тур не по ли ти ке и на ци о нал ног ује ди ње ња. Ка зу ју ћи 
у тек сту „Гра ни це у Вој во ди ни” ка ко је то би ло „вре ме бри ге и 
ра да”, он је за па жао и то ка ко на ша та да шња по зи ци ја на ми ров ној 
кон фе рен ци ји ни је би ла до бра, и да се за ње но оси гу ра ње не ра ди 
до вољ но ни до бро. Јет ко у алу зи ји ка зу ју ћи ка ко: „На ше гра ни це 
не мо же по пра ви ти ни чи ја бра да, не го је ди но сам на род ко ји живи 
у угро же ним кра је ви ма.” Тај кри тич ки увид по стао је уга о ни ка
мен на ше два де се то ве ков не (ју го сло вен ске) по ли ти ке, а ње го ве 
опа ске о на шем на ци о нал ном мен та ли те ту до би ле су вре ме ном 
сна гу осве шта них исти на. 

На су прот њи ма, он је, као не у пит не и ре пре зен та тив не, оста
вљао кул тур не, а по себ но књи жев не вред но сти, и ис ти цао ка ко 
„Вој во ди на од у век да је књи жев но сти у пр вом ре ду пе сни ке и при
по ве да че”. На во де ћи као при мер, низ зна чај них са вре ме ни ка: Ми
ле ту Јак ши ћа, Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, Иси
до ру Се ку лић, Ани цу Са вић Ре бац, То до ра Ма ној ло ви ћа, Ми ло ша 
Цр њан ског и Ду ша на Ва си ље ва. Све од ре да пи сце од зна ча ја. Ка
ша нин се из ра зи то раз у ме вао у вред но сти и, по ред че сто твр до кор
них, апо дик тич ких из но ше них ста во ва, рет ко је кар ди нал но гре шио 
у про це на ма. Зна ње и осе ћа ње код ње га ни су би ва ли стро го одеље
ни већ сли ве ни у це ли ну. Због то га се у мно гим ње го вим тек сто
ви ма осе ћа да мар жи во та: чо ве ко ве исто риј ске и ег зи стен ци јал не 
ствар но сти – ко ја је из вор и увир све ко ли ке умет но сти. 

Сли ко ви тост и жи вот на увер љи вост, уз ди рект ност и пре ци
зност у из ра зу, трај не су од ли ке Ка ша ни но вог еру дит ног сти ла и 
на чи на ко ји ни је ли шен им пре си о ни стич ког на но са и со ци о ло шко
пси хо ло шких раз ни ћи ва ња и сен че ња. Они су из ра же ни ји ако је 
пред мет опи са осве тљен из лич не, ис ку стве не пер спек ти ве; ако је 
са лич но шћу ко јом се ба ви био у жи вот ном до ти ца ју. Та да се у 
ње го вом тек сту ме мо ар ска анег до та спа ја за објек ти ви зо ва ном 
ана ли зом и, че сто, за о штре ним су дом ко ји уме да бу де умек шан 
на по ми ња њем при сног од но са при ја тељ ства или ма кар лич ног 
кон так та и по знан ства. Упра во су та квом пер спек ти ви за ци јом у 
опи су за хва ће не жи вот не суд би не и ства ра лач ки учин ци: Ва се 
Ста ји ћа, Ани це Са вић Ре бац, Ла зе Ко сти ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, 
Пе тра Ко њо ви ћа и Све ти сла ва Ма ри ћа. Док су тек сто ви о Јо ва ну 
Јо ва но ви ћу Зма ју и Уро шу Пре ди ћу, без об зи ра на исто ро дан ме
то до ло шки при ступ, из гра ђе ни са истом по све ће но шћу и ана ли
тич ком пре ци зно шћу; са јед на ко сти ли зо ва ним рит мом из ла га ња 
(ко ји кат ка да са др жи и жар по ви ше ног то на жи ве бе се де), истом 
ши ри ном по гле да и ду би ном уви да. Ка ша ни но ви тек сто ви се, међу 
дру ги ма, ла ко рас по зна ју.
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Цен трал ни тек сто ви у овој књи зи о то ме ре чи то го во ре. Ма
ти цом жи во та спо јен са епо хал ним до га ђа ји ма, ра до знао, ра ди шан 
и да ро вит, Ка ша нин је ла ко сту пао у жи ве кон так те и ве зе са раз
ли чи тим лич но сти ма јав ног и умет нич ког жи во та. Ме ђу њи ма је 
од нос са Ани цом Са вић Ре бац из дво јен и по се бан. (О њој, као и о 
Л. Ко сти ћу и Ј. Ј. Зма ју, пи сао је у ви ше на вра та. И већ по то ме би ва 
ја сно ко су суд бин ски „ју на ци” ове срп сковој во ђан ске књи ге.) 

У за вр шни ци би о граф ског есе ја о ћер ки нег да чу ве ног уред
ни ка Ле то пи са Ми ла на Са ви ћа, већ по чет ком про шлог ве ка по 
ин те лек ту ал ним вред но сти ма и ви со кој кул ту ри упи са ној у сти хо
ве на глас из не тој Ани ци, Ка ша нин је упи сао, по па ра док су, ка
рак те ри стич не и пам тљи ве ре чи: „Ни кад се ни су два чо ве ка, при 
кра ју сво га жи вот ног пу та, на шли на су прот ни јим тач ка ма ви ди ка 
од нас дво је, ко ји смо се с то ли ко во ље упо зна ли.” Уме мла да лач ко 
по знан ство да се, без об зи ра на пр ве нач ки за нос у „тра же њу, хле
ба, ста на, по знан ста ва и име на”, вре ме ном хла ди, по го то во ка да 
ус хит ср ца за ме ни стро гост ана ли тич ког ума. Та ко је би ло у слу
ча ју ово дво је по не се них и по но сних љу ди.

Спо знав ши у Ани чи ним сло бод ним сти хо ви ма нео жи вље ни 
ути цај кла сич не лек ти ре: „ви соку кул ту ру и ин те лек ту а ли зам”, и 
раз у ме ва ју ћи да се и њен глас свр ста ва ме ђу пе сни ке „хи пер трофи
ра не ин те ли ген ци је”, Ка ша нин је за ра на уви део да је ова це ре брал
на пе сни ки ња ви ше „зла тар речи”, не го ау тен тич ни ства ра лац. Да је 
на сти хо ва ње ви ше по го не спољ ни раз ло зи не го уну тар ња по тре ба. 
Оту да је ана ли тич ки објек тив усме рио на њен ка рак тер и пси хо
емо тив ни про фил, ко ји су му се учи ни ли за ни мљи ви јим, вред ни
јим и симп то ма тич ни јим од ње ног уму дре ног сти хо ва ња. Из пер
спек ти ве по ра зног суд бин ског ис хо да, он је на сто јао да раз у ме и 
опи ше ње ну жи вот ну и ства ра лач ку суд би ну. Њен уз лет и пад.

Опа жа ју ћи да је Ани ца „ви ше гор да и опо ра не го бла га и 
уми ља та”, он ни је мо гао, а да не при ме ти ње ну со ци јал ну из дво
је ност и за тво ре ност у кућ но и по ро дич но окри ље у ко ме је бри гу 
о жи вот ним ства ри ма во дио нај пре отац, а по том муж, док је она 
би ла по све ће на стал ном ра ду: иде ја ма и књи шком све ту. То је чи
ни ла са бра но и ис трај но, би ва ју ћи ви ше ме ђу књи га ма не го ме ђу 
љу ди ма, ви ше пре да на иде ја ма, чак ми сти ци, не го ствар ном жи во
ту. Оту да, па те ћи од усу да нео ства ре но сти, ни је мо гла дру га чи је 
не го да „ис трај на у све му што је чи ни ла”, по ка же „не ви ђе ну упор
ност и си ли ну са мо у ни ште ња” – окон ча са мо у би ством. И да нас 
ње но име са ува жа ва њем по ми ње мо, али се не до се ћа мо увек због 
че га од ре ђе ног, из у зет ног и знат ног. Јер ви ше се во ле и пам те љу ди 
из ма ти це жи во та, не го уса мље ни ци и чу да ци из ван и из над ње га.
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Уса мље ник је био и Ла за Ко стић. Свој по нај бо љи есе ји стич ки 
текст ње му по све ћен Ка ша нин на сло вља ва сли ко ви то и убе дљи во 
„Про ме теј”. Тај, ка ко ка же, по ред Ње го ша нај знат ни ји пе сник кога 
смо до два де се тог ве ка има ли, до жи вео је не у мо љи ви „под смех 
суд би не”. Би ва ју ћи „је два ма ње Нар цис не го Апо лон”, да ро вит, 
обра зо ван, чуд но ват и чу до ви шан, Ко стић је за Ка ша ни на „чо век 
и пе сник тра гич ног жи во та из ме ђу сна и ја ве”; „уса мљен, не сре ђен 
и не сре ћан”; „у осно ви пла шљив и нео д лу чан”; „ни ка кав хри шћа
нин, сав па га нин”. Јед на ко нео ства рен и не за до во љан, а горд и 
не до ди рив. Сав из над љу ди и жи во та. Об у зет ве ли ким хе лен ским 
узо ри ма, а сна гом ви зи ја и вред но шћу де ла ис пред свог вре ме на. 

Над но се ћи се об зир но над ње гов жи вот и ства ра ла штво, у 
ко ме је реч „суд би на” нај че шће ак ти ви ра на, Ка ша нин је уста но вио 
да је Ко сти ћев тај ни днев ник у знат ној ме ри „дра ма ти чан” и за ра
зу ме ва ње ње го ве суд би не и књи жев но сти из у зет но ва жан. Ме ња
ју ћи кроз уз бу дљив и дра ма ти чан жи вот сво је број не „ма ске”, а 
не ма ју ћи по у зда не при ја те ље, ин ти му се и по ве ре ни ке, Ко стић је 
о сво јој за та је ној љу ба ви пре ма мла ђа ној Лен ки Дун ђер ски на шао да 
се днев ни ку „ис по ве ди”. Из то га Ка ша нин за кљу чу је ка ко је „цела 
’San ta Ma ria del la Sa lu te’” из тог днев ни ка про и за шла. Би ва ју ћи 
уса мљен у жи во ту, Ко стић је остао и у смр ти сам. Не срећ на судби
на у ма лих на ро да, чи ни се, пре че сто зна да за ро би ве ли ке љу де.

Ми ље ник суд би не ни је био ни Јо ван Јо ва но вић Змај. Од свог 
ра ног кри тич ког тек ста „Зма јев на ци о на ли зам” у ко ме је са же то 
опи сао „обрт” ко ји се у ње го вом ства ра ла штву де сио, а ко ји је под
ра зу ме вао од сту па ње од по ет ског ве ли ча ња на ци о нал не ро ман ти
чар ске хе ро и ке и са мо све сан ис ко рак у прав цу по ет скона ци о нал
ног (мо рал ног) вас пи та ва ња омла ди не, а на ро чи то де це, Ка ша нин 
се ства ра ла штвом овог чо ве ка нео бич не суд би не и ве ли ке жи вот не 
сла ве у ви ше на вра та уо зби ље но ба вио. Нај пот пу ни је у есе ју „На
род ни пе сник”, чи ји на слов ни је ли шен, Ка ша ни ну та ко дра гих, 
ум ног кри тич ког про бо ја у су шти ну ства ри и уде ла опо ре иро ни је 
у до жи вља ју и па ра док са у трет ма ну. То је по себ но вид но у ис ка зу 
за вр шне де о ни це есе ја у ко ме ка же ка ко је „ње го ва ве ли чи на у ње
го вој сла бо сти, не у сна зи”. Та се „ве ли чи на” очи то ва ла у тр пље
њу; у пре жи вља ва њу го ле мих суд бин ских не да ћа. Ка ша ни но вим 
на чи ном ре че но, по сре ди је: „ис трај ност у не сре ћа ма”, као „нај сјај
ни ја цр та ка ра те ра” пе сни ко вог. Ту је цр ту Ка ша нин пре по знао 
као сре ди шњу нит пе сни ко ве суд би не и ње го ве го ле ме пе ва ни је у 
ко јој се он ис ка зао као „бр зо пи сац и не бри га”, али и као пе сник 
ко ји је умео да увер љи во пред ста ви „лик вре ме на” и да лич ну бол 
поoпшт и и лир ски уни вер за ли зу је, до ни воа из ра зи те умет нич ке 
вред но сти.
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Као за рет ко ког пе сни ка, Ка ша нин је за Зма ја по ка зи вао отво
ре ност ду ха и чак из ве сну на кло ност скоп ча ну са раз у ме ва њем 
жи вот не по зи ци је. Це не ћи ње го во ро до љу бље, он је у на ре че ном 
есе ју ис ти цао ка ко овај ства ра лац по се ду је „из у зет не пе снич ке 
осо би не” ко је су, ка ко од сеч но и са им пре си о ни стич ким то ном 
ка же, „у на шој књи жев но сти са мо ње го ве”. Те осо би не су: „отво
ре ност ка зи ва ња, бла гост осе ћа ња, не по но вљи ва љуп кост рит ма 
и уми ља тост гла са”. (Још је Ар хи лох, пе сник грч ке ста ри не, ка зи
вао ка ко ће га „во ле ти мла ди де ча ци / јер, уми ља то пе вам и уми
ља то умем го во ри ти.”)

Ако се овај древ ни пе сник (за да на шње мо рал не узу се по стид
но) удва рао де ча ци ма, наш се пе сник, жу де ћи за сла вом и обо жа
ва њем, ве ли Ка ша нин, сти хо ви ма и јав ним ге сто ви ма удва рао и 
ла скао „ма са ма и во ђа ма”. И имао је у то ме успе ха. Ни ко као он 
ни је у свом вре ме ну био „по пу ла ран” и во љен; био пра ви „на род
ни пе сник”. И овог пу та не без иро ни је, Ка ша нин ис ти че ка ко је 
овај пе сник, „без ку ће, хле ба и без сло бо де”, 1899. го ди не сла вио 
по ла ве ка ства ра ња. По том, да је по след ња про сла ва у За гре бу 
„тра ја ла три да на” – и то све „у при су ству пе сни ко ву”. 

Ако је Змај за сво ју (та шту) сла ву све чи нио, за дру ге углед
ни ке ни је ма рио. Ни је ни ко га ис пред се бе у сла во љу бљу пу штао. 
У по твр ду то га пи ше Ка ша нин ка ко: „Ни ко ни је у сти хо ви ма та ко 
ши бао чу ве не љу де и та ко ма ло тр пео сла вље ни ке”, а да се сам у 
жи во ту „на про сла вљао”, као он. 

Ви ђен, као и дру ги у Ка ша ни но вој есе ји стич кој оп ти ци, у 
суд бин ским ло мо ви ма и па ра док су, Змај је имао да, на дру гој стра ни, 
бу де оце њен као искрен па три от и пе сник знат не мо рал не сна ге. 
Без об зи ра на ускост ви ди ка, не ве ли ко књи жев но зна ње и оп шту 
кул ту ру, не си сте ма тич ност у ра ду и „од су ство ди сци пли не”. Са 
до дат ним уви дом, ка за ним без устру ча ва ња и за зо ра, ка ко: „Не ма 
у свој на шој књи жев но сти ни чег ра до сни јег и ми ли јег од Зма је вог 
деч јег све та.” То су би ле ве ли ке, ску пе и тач не ре чи ко је су се по
твр ди ле на де лу и одр жа ле у вре ме ну. Рет ко се кад у ту ма че њу 
књи жев но сти, срећ но и пло до твор но, спо је осе ћа ње и зна ње – као 
што је то би ло у слу ча ју ова два вред на чо ве ка.

Ре че но је да је у сли ка њу есе ји стич ких пор тре та Ми лан Ка ша
нин био склон ак ти ви ра њу со ци о ло шке ме то де. Ни је то ви дљи во 
у сва ком тек сту, али је углав ном та ко. Ње гов су при ступ и ства
ра лач ки по сту пак би ли сло же ни ји и укљу чи ва ли су раз ли чи та, 
укр ште на, ху ма ни стич ка зна ња и ме то до ло шке при сту пе. Али су, 
ва ља ре ћи, увек по ла зи ли од ути ца ја дру штве не сре ди не и прили
ка кон крет ног вре ме на на суд би ну ства ра о ца. 
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Ве ћи на Ка ша ни но вих иза бра ни ка би ли су зна чај ни љу ди у 
кул ту ри, али и нео бич не лич но сти. Ево при ме ра: „Ни у на шој сре
ди ни ко ја оби лу је па ра док сал ним суд би на ма, жи вот Пе тра Ко њо
ви ћа ни је био оби чан.” За објек ти ви зо ва но пред ста вља ње та квог 
жи во та, раз у ме се, ни иза бра ни зна чи не мо же би ти „оби чан”, 
јед но ста ван и јед но сме ран. А упра во је Ка ша нин имао ван ре дан 
слух за суд бин ске кон тра сте и па ра док се, по го то во ако су они жи во 
спо је ни са на ста ја њем, ка рак те ром и вред но шћу де ла; са ле по том 
и сми слом у ње му. Та ко ће он, пи шу ћи о Ла зи Ко сти ћу, а има ју ћи 
на уму ње го ву по ле мич ку Књи гу о Зма ју, на се би свој ствен на чин 
па ра док сал ног укр шта ја и про дук тив ног спо ја, (ка ша ни нов ски) 
ка за ти: 

Сви реп и сар ка сти чан, Ко стић је у Књи зи о Зма ју дао нај о ри
ги нал ни ју и нај про дор ни ју ана ли зу јед не по е зи је и нај жи вљи пор
трет јед ног пи сца ко ји су код нас на пи са ни. 

Ма ло ко је, по пут Ка ша ни на, умео та ко лу цид но и про ниц
љи во да за па зи, пре по зна, по ве же и жи вот но пред ста ви су штин ске 
вред но сти јед ног де ла и суд би не ње го вог твор ца. И да увек о вред
но сти ис ка же свој став. Пи са ли су и дру ги до бро о дру ги ма, али 
је Ми лан Ка ша нин то у есе ју ура дио пр ви, нај у вер љи ви је. Он је 
у на шем бур ном и пре врат ном до бу па тен ти рао те „нај жи вље пор
тре те”. А они ни да нас ни су пре ста ли да нас гор љи во опо ми њу и 
под сти чу; да нам го во ре и зна че.

Има у Ка ша ни но вим тек сто ви ма и ле пе књи жев но сти, успе
шних стил ских обр та (ма лих бра ву ра), по сло вич но сре за них ми
сли: („Скром ност и че сти тост ни су основ не вр ли не ве ли ких пи са ца”; 
„Код нас се ре дов но пре це њу је зна чај та лен та”), ду бо ких ми са о них 
по ри ну ћа и уви да. Не ки се ње го ви тек сто ви мо гу чи та ти као чи ста 
књи жев ност. Не ка не чу ди он да што су не ки ту ма чи за ње го ве 
Суд би не и љу де ка зи ва ли да има ју и бе ле три стич ка свој ства. До бра 
књи жев ност има ту од ли ку да се љу ди ма обра ћа мно го стру ко шћу 
зна че ња и ви ше стру ким, про ду же ним и умно же ним, жи во том.

А ка ко срп ска књи жев ност, у би ло ком вре ме ну и ви ду, не 
мо же без исто ри је и по ли ти ке као бит них са др жа ја, то су и Ка ша
ни нов жи вот и ства ра ла штво мо ра ли би ти њи ма об у зе ти и про
же ти. Би ло да су се на ла зи ли на ма ги страл ним прав ци ма њи хо вог 
деј ства, би ло да су их се кло ни ли или им се, из при сен ка, до сто јан
стве но опи ра ли и су прот ста вља ли. Али ка кав год да је став пре ма 
њи ма за у зи мао, ње го ве је тек сто ве увек про жи мао дух истин ског 
ро до љу бља, кул тур ног па три о ти зма. Дух ве ре у на ци о нал ну сна гу 
и ши ре за јед ни штво. Та ко је би ло од са мог по чет ка, од мла да лач ког, 
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ге не ра циј ског, за но са и по ле та: „Уо чи Пр вог свет ског ра та, ако је 
за не чим че зну ла, мла да ге не ра ци ја је че зну ла за мо ну мен тал ним 
де ли ма на на ци о нал ној осно ви и ве ли ким фор ма ма и иде ја ма”; 
та ко је би ло то ком це лог жи во та, до кон чи не. 

По тре бу да се по све ће но ба ви на ци о нал ном ба шти ном он је, 
у ви ду по е тич ког на ло га, ис ка зао и у јед ном раз го во ру:

Ако вам је до из у ча ва ња и ис тра жи ва ња, имај те на уму да је 
за да так ис тра жи ва чев не да от кри ва вр ли не и ма не у де ли ма ту ђих 
кул ту ра, већ да пре по зна је и опи су је вред но сти у кул ту ри сво је 
на ци је. 

Го во рио је ја сно и од ре ђе но. То је, исто вре ме но, и ње гов по
ла зни став, лич ни ин те лек ту ал ноства ра лач ки cre do.

Ако би се украт ко мо рао об ја сни ти ње гов жи вот, он не би мо
гао да се ока рак те ри ше дру га чи је не го као ду га и пре да на слу жба. 
Упра во оним ре чи ма ко ји ма је он су ми рао учи нак сли ка ра Уро ша 
Пре ди ћа, да је „по ла ве ка вр шио на ци о нал ну и умет нич ку ду жност”. 
Ту је уз ви ше ну ду жност, за на ци о нал ну част и сла ву, пре да но вр шио 
и Ми лан Ка ша нин. 

У ду го вре ме ној по све ће но сти умет нич ким те ма ма, дру штве
ном жи во ту, и у мла до сти, по ли ти ци, Ми лан Ка ша нин је за по чео 
и до вр шио до ста на уч ноор га ни за ци о них и умет нич ких по сло ва. 
Оста вио зна чај но де ло (2004. го ди не бе о град ски За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства об ја вио је 8 то мо ва ње го вих иза бра них де ла), 
ко је ни је до вољ но ва ло ри зо ва но у са вре ме но сти. Оно је ту ма че но 
пар ци јал но, пре ма по тре би, ус пут ном по во ду. Ра ни је је Иван ка 
Ра зић Удо вич ки у бе о град ском Ин сти ту ту за књи жев ност и умет
ност об ја ви ла мо но гра фи ју о ње го вом кри тич коесе ји стич ком де лу, 
а у на ше вре ме (по ред збор ни ка ра до ва) Ја на М. Алек сић, код истог 
изда ва ча, сту ди ју Књи жев на иде о ло ги ја Ми ла на Ка ша ни на (2019) 
и мо но гра фи ју Књи жев на ми сао Ми ла на Ка ша ни на (2020). Овај 
из бор тек сто ва сто ји у те сној са гла сно сти са тим књи га ма. Њи хо ва 
је на ро чи та илу стра ци ја и при мер на по твр да. Истин ске вред но сти 
ду ха и ума не пре да ју се ла ко усу ду за бо ра ва. И ва же у сва ком вре
ме ну. Сви ма. Та ко кул ту ра жи ви, и тра је.




