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МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН

НЕ СВА КИ ДА ШЊА ДУ ХО ВИ ТОСТ  
МИ ЛА НА КА ША НИ НА

Док сам при ре ђи вао за штам пу пре пи ску Ила ри о на Ру вар ца, 
стал но сам на и ла зио на ства ра лач ке кри зе овог исто ри ча ра и архи
ман дри та ма на сти ра Гр ге тег. Обе леж је Ру вар че вих пи са ма, по ред 
не сва ки да шње ду хо ви то сти, би ла је из ве сна без вољ ност – про тив 
ко је се бо рио и због ко је је стал но ку као... (Уба цио сам „ду хо ви
тост” иа ко јој ту ни је ме сто; ви де ће те на кра ју тек ста због че га сам 
то учи нио.) Ов де је нај пре реч о без вољ но сти.

Ми лан Ка ша нин је у овим пи сми ма отац (отац му шке де це, 
али и жен ског де те та; по сто ји раз ли ка у ме ко ти од но са, оту да 
ука зи ва ње на раз ли ку), по том је муж, брат, при ја тељ, ко ле га, пи
сац, уче ник, учи тељ, је дан од уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске, 
уред ник и се кре тар уред ни штва „На род не про све те”, ди рек тор 
Му зе ја са вре ме не умет но сти, ди рек тор Му зе ја кне за Па вла, члан 
Уре ђи вач ког од бо ра Срп ског књи жев ног гла сни ка, уред ник Умет
нич ког пре гле да, ди рек тор Га ле ри је фре са ка... Ни јед ног је ди ног 
тре нут ка у пи сми ма Ми ла на Ка ша ни на не по ми ње се му ка због 
од су ства во ље за ра дом. „Ја не пре ста но ра дим истом енер ги јом” 
– ја вља Ка ша нин Све ти сла ву Ма ри ћу из Па ри за 1919. го ди не. (А 
фе ри је, по Ка ша ни ну, по сто је, да би се по сло ви до вр ши ли!) У пи сму 
Мар ку Ма ле ти ну, де се так го ди на ка сни је, ово га пу та из Бе о гра да, 
Ка ша нин пи ше: „Од ме не не ма опа сно сти да кло нем, као што се до
го ди ло јед ном дру гом го спо ди ну ко ји ти је по ма гао у сво је вре ме”. 
(Не ће мо за бо ра ви ти тог дру гог го спо ди на. Оста ви ће мо га за крај 
да ма ло за сла ди мо текст.)

И не са мо што не ма про бле ма са во љом за рад – Ка ша нин за све 
по сло ве има „до бру во љу”! „Глав но је има ти до бру во љу, а дру го ће 
се по пра ви ти вре ме ном” – на пи сао је 1927. го ди не, опет у пи сму Мар
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ку Ма ле ти ну. („Ка ша нин се до след но ужа са вао сва ке инер ци је, 
ле тар ги је и не ра да” – пи ше Зо ри ца Ха џић у јед ном од три по го во ра.)

Та Ка ша ни но ва енер ги ја се мо ра ста ви ти у пр ви план и ту је 
при ли ка и да се до так не мо енер ги је при ре ђи ва ча ове пре пи ске. 
(Уз гред, по зна јем чо ве ка ко ји је из ја вио – по сле при ре ђи ва ња јед
не је ди не књи ге пре пи ске – да у жи во ту ви ше не ће при ре ди ти 
ни јед но је ди но пи смо. Зо ри ца Ха џић га је пре о бра ти ла, а да он то 
ни је ни при ме тио.) 

Са мо не ко, по пут Зо ри це Ха џић, то сам хтео да ка жем, мо гао 
је да узме пре пи ску Ми ла на Ка ша ни на и да тај по сао не ис пу шта 
из ру ку док га не при ве де кра ју!

Ка ша нин је јед но став но имао сре ће са при ре ђи ва чем. На пу
сти ћу пре пи ску на трен. У Да љу је 2017. го ди не био скуп о Ка ша
ни ну. Је дан од уче сни ка тог Ску па, би ла је и ју на ки ња на ше при че. 
Као уред ник књи ге Ми ла на Ка ша ни на За ве шта ње срп ског Ати ња
ни на, ко ју је при ре ди ла Ја на Алек сић, пот пи са на је Зо ри ца Ха џић. 
(Из фу сно та Ја не Алек сић, ви ди се ве ли ка по моћ уред ни ка.) Јед на 
од ле пих те ма ове пре пи ске: Ка ша нин и Но ви Сад ту је бри жљи во 
об ра ђе на. По том се у ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти по ја ви ла књи га Ми лан Ка ша нин. При ре ђи вач те 
књи ге, ја сно је, би ла је Зо ри ца Ха џић. Има Ка ша ни на, и то мла дог 
Ка ша ни на, и у фо то тип ском из да њу Књи жев ног Ју га. (На ша ју на
ки ња је је дан од при ре ђи ва ча тог из да ња.) Пи са ла је и по се бан текст, 
већ и не знам ко јом при го дом, о Умет нич ком пре гле ду... Ка да је 
мо гла да би ра о ко ме ће го во ри ти на пре да ва њу, на Фи ло ло шком 
фа кул те ту, у Љу бља ни, 2019. го ди не, иза бра ла је Ка ша ни на... 

Вра ћам се пре пи сци. (Уз гред, ове књи ге нам не ну де са мо 
пре пи ску. По ред дра го це них се ћа ња Ма ри не Бо јић на оца, ов де су 
об ја вље не и Ка ша ни но ве ски це за тек сто ве, ко је ни кад ни је за вр
шио, али ко је нам, че сто го во ре ви ше не го мно ги об ја вље ни тек сто
ви! Из два ја ју се де ло ви о Кр ле жи.) Чу вао сам по хва лу ра ду Зо ри це 
Ха џић за крај овог де ла о њој, али се са да не усу ђу јем да то на пи
шем. Де ло ва ће као хи пер бо ла, а ни је. На пи сао сам не што о то ме да 
је го ди на Зо ри це Ха џић бе ри ћет ни ја од не чи је де це ни је... (То сам 
до ку мен то вао број ка ма!) Али пре ска чем тај део. Не ћу да цр ве ни 
од пре ко мер них по хва ла. Оно што је мо жда ва жни је је сте ка ко је 
при ре ђи вач са вла дао гра ђу; ка ко је омо гу ћио пре глед ност и лак шу 
про ход ност кроз ову пре пи ску... Књи жев ној кри ти ци оста је са мо 
да се ба ви за ни мљи во сти ма ове пре пи ске, де та љи ма, пи кан те ри
ја ма; да от кри ва оно ма ње по зна то... Да ста не пред си гур но шћу 
јед ног Ду ша на Не дељ ко ви ћа, на при мер, (твр ди Не дељ ко вић, да 
ће при ка за ти сва ку књи гу за де сет да на), да се за ми сли пред скром
но шћу Дин ка Ши му но ви ћа...



702

Дин ко Ши му но вић, је дан од пи са ца чи је се де ло по ја ви ло у 
из да њу „На род не про све те”, скром но пи ше: „У мо јим дје ли ма 
уоп ће не ма сла би јих ства ри, јер су го то ва сва до би ла пр ве на гра
де, би ла пре ве де на на стра не је зи ке, до жи вје ла дру го из да ње...” 
Ле по се на ме сти ла та Ши му но ви ће ва скром ност, да се лак ше пре
ба ци мо на истин ску скром ност Ми ла на Ка ша ни на. Али о Ка ша
ни но вој скром но сти пи ше нам је дан стра нац: 

Мо лим г. Ка ша ни на, ра фи ни ра ног Па ри зли ју, да оста ви по 
стра ни сво ју скром ност” и да нам по ша ље чла нак ко ји са мо он мо же 
да на пи ше, са при чом о на по ри ма ко је чи ни и с об ја шње њем ка ко 
по сти же успех, не ве ро ва тан за на ше вре ме ка да се сли ке ку пу ју по 
ви со ким це на ма или се рет ко да ру ју; он је по кре нуо ле га те, до наци
је, по шиљ ке, и ов де смо све до ци буј ног цве та ња умет но сти... 

Пре ки дам ово пи смо из 1934. го ди не...
Ми лан Ка ша нин се ов де, ка ко то с пра вом пи ше при ре ђи вач 

ове пре пи ске, ука зу је као МИ СИ О НАР – ко ме се ње гов на род није 
до вољ но оду жио. (Зар не ки му зеј са вре ме не умет но сти да нас, до
да јем ја, у не кој ва ро ши или ва ро ши ци, ни је мо гао по не ти име 
Ми ла на Ка ша ни на?) Зар Ми лан Ка ша нин ни је при мер чо ве ка који 
се не се бич но ста вио у слу жбу свог на ро да? Ов де ствар но мо рам пре
ки ну ти, јер се бо јим да ћу по че ти при чу о не че му што не по зна јем 
до вољ но – а то је суд би на ле га та у овом вре ме ну... Не до ста је нам 
ПРИ МЕР не се бич ног Ми ла на Ка ша ни на. (Му чим се са по на вља
њем не ких ре чи; али ов де све сно по на вљам реч: не се бич но!)

Не на пу штам ви ше пре пи ску. Шта тра жим у пре пи сци? Тра
жим онај ви шак зна че ња, ко ји нам књи жев ни тек сто ви не пру жа ју. 
У овој пре пи сци от кри ва мо нај пре љу де. У Ка ша ни но вом слу ча ју, 
то би био ви шак „зра че ња” – јер, оно што је уи сти ну но во, од но сно 
ма ње по зна то, је сте лич ност Ми ла на Ка ша ни на; не ве ро ва тан је 
труд стра на ца, по на вљам, да се до дво ре Ка ша ни ну, да му на ба ве 
оно што се од сли ка, те шко мо же на ба ви ти. Очи то је да је лич ност 
Ми ла на Ка ша ни на пле ни ла.

На рав но, ни је Ка ша нин је ди на лич ност ко ја се у овој пре пи
сци от кри ва. От кри ва ју се, као са ве сни и од го вор ни љу ди, и Мар
ко Ма ле тин и Јо ван Гр чић, на при мер. Има и дру га чи јих при ме ра. 
Ни сам за бо ра вио Дра ин ца. Ла же Дра и нац да је бо ле стан и тра жи 
хо но рар. Ка да му хо но рар не по ша љу, увре ђен је и љу ти то пи та: 
шта би би ло да је бо ле стан. (То пи ше у пи сму по сле са мо 4 да на! 
За бо ра вио је Дра и нац да чо век ко ји ла же – мо ра да пам ти шта је 
пи сао.) Ски да ју пи сма по зла ту са не ких љу ди, али се не ки дру ги 
ука зу ју у пу ном људ ском сја ју! (Та кав је, на при мер, Ка ша нин – када 
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пи ше Пе ри Сли јеп че ви ћу! Истин ски се ра ду је Сли јеп че вић Каша
ни но вим пи сми ма!)

Са да је већ вре ме да се текст при ве де кра ју: да се ис пра ве ма
те ри јал не гре шке и да се вра те на пра вље ни ду го ви. Пу бли ци сам 
остао ду жан нај ма ње две ства ри. Пр ва је име го спо ди на, ко ји је 
кло нуо док је по ма гао Мар ку Ма ле ти ну. (Уз гред, кло нуо је тај го
спо дин ви ше пу та у жи во ту – увек ка да му је био на ру шен ко мо
ди тет.) А упра во је Вељ ко Пе тро вић, јер о ње му је са да реч, на пра
вио гре шку, ко ју је Зо ри ца Ха џић, по сред но, пре у зе ла. На и ме, у 
Ста но је ви ће вој ен ци кло пе ди ји, по гре шно је на пи сао да је Све ти
слав Сте фа но вић ро ђен 1874. го ди не. Ис пра вљам ту гре шку – Сте
фа но вић је ро ђен три го ди не ка сни је.

Ме ђу тим, Вељ ка Пе тро ви ћа уво ди мо у на шу при чу из са свим 
дру гог раз ло га. Пут ка ду хо ви то сти Ми ла на Ка ша ни на во дио ме 
је пре ко Вељ ка Пе тро ви ћа. На и ме, пр во сам, цен зор ски, сло во по 
сло во, чи тао пре пи ску Ми ла на Ка ша ни на и Ми ло ша Цр њан ског. 
Из ме ђу оста лог, у тој пре пи сци чи та мо, да би Цр њан ски во лео да 
се у Не мач ку по ша ље де се так на ших пи са ца, ко ји би на не мач ком 
је зи ку, одр жа ли по јед но пре да ва ње „о јед ној те ми из на ше кул
тур не исто ри је”... А Ка ша нин то при хва та: „Ва ша иде ја да де се так 
на ших књи жев ни ка по се те Бер лин и да он де на не мач ком је зи ку 
одр же по јед но пре да ва ње за и ста је ле па и до бро би би ло да се и 
оства ри”. И он да то ду хо ви то ре ша ва: „По нај при је би ту иде ју 
при хва тио Вељ ко Пе тро вић, али си гур но под усло вом да он по ђе 
на тај пут, а оста лих де вет да оста ну код ку ће”. 

А ја сам у исто вре ме вра тио и део ду га ко ји сам на го ве стио 
на по чет ку: о ду хо ви то сти Ми ла на Ка ша ни на... Но, пун дуг, ка да 
је реч о ду хо ви то сти, вра ћам од мах. Опи сао је Ми лан Ка ша нин, 
у пи сму Ми ла ну Гро лу пре да ва ње јед ног на шег пи сца у Ха гу: 

Да му се глас бо ље чуо и да је био кра ћи за 99%, на чи нио би 
ван ре дан ути сак, јер је по чео са ра то ви ма Алек сан дра Ве ли ког, и 
ни је свр шио са На по ле о ном; под се ћао му је го вор, крат ко ћом, на 
ону ма лу Вел со ву Исто ри ју све та. 

Још је ве се ли ји опис бр ко ва по ме ну тог пи сца. Ти бр ко ви су 
„сад цр ни као угаљ, ваљ да због троп ског африч ког сун ца: дру гог 
об ја шње ња не ма, јер су му ра ни је, у Ма дри ду би ли про се ди, а у 
Бе о гра ду без ма ло са свим бе ли”.

По ме ну тог пи сца не би леп ше опи сао ни Ила ри он Ру ва рац! 
(От крио сам и от ку да Ру ва рац на по чет ку ове мо је при че.) 

И за сам крај опет не што што ли чи на анег до ту, а и да се вра
ти мо ма ло књи жев но сти. По кре ну та је ве ли ка и ва жна еди ци ја, са 
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же љом да се чу ју мла ди гла со ви, ко ји ће по ну ди ти но ва ви ђе ња 
срп ске књи жев но сти. Је дан од при ре ђи ва ча је у свом пред го во ру, 
по слу шно, ци ти рао мла ђег ис тра жи ва ча... Ме ђу тим, оно што је при
ре ђи вач пре у зео од мла дог ис тра жи ва ча, би ла је па ра фра за – на 
опа сној иви ци ци та та – Ми ла на Ка ша ни на... (Је ди но што је тај 
мла ди ис тра жи вач за бо ра вио да по ме не Ми ла на Ка ша ни на.) 

За вр ша вам. Јер ако поч нем при чу о мла до сти чи та ња Мила
на Ка ша ни на, пу бли ка ће за жа ли ти што ни сам био 99% кра ћи...

(Бе се да одр жа на на на про мо ци ји књи га Ми ла на Ка ша ни на Пи сма, су сре ти, 
тра го ви у из да њу Ма ти це срп ске, у Ма ти ци срп ској, 16. ју на 2021. го ди не)

Др Ми ли вој 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




