
ПОСВЕЋЕНОСТ ЗМАЈУ
(Милан Шевић: Дневници – књига прва, приредила Зорица Хаџић,  
ДOO Дневник – новине и часописи, Нови Сад, 2013)

Пред на ма је пр ва, од три на ја вље не књи ге Днев ни ка Ми ла на Ше ви ћа. Та пр ва књи-
га об у хва та пе ри од од 1899. го ди не па до по чет ка Ве ли ког ра та. Мо жда би би ло бо ље 
са че ка ти све три књи ге, па тек он да пи са ти о днев ни ци ма Ми ла на Ше ви ћа? На ме ће се 
ту још јед но пи та ње: да ли по сто ји чи та лац ко ји се овој књи зи баш и не би об ра до вао? 
И већ от кри вам да чи там ову књи гу по дру ги пут – и да знам шта тра жим. Али, да кре-
нем ка квим-та квим ре дом: уз не из бе жна чу ђе ња. А то је нај пре чу ђе ње због ви шка 
вре ме на и очи те ма те ри јал не без бри жно сти пи сца овог днев ни ка. На и ме, ка да се по-
гле да ко ли ко је, где и кад пу то вао Ми лан Ше вић – чи та лац мо же са мо да бу де збу њен. 
Но, оно што још ви ше чу ди су љу ди са ко ји ма је Ше вић у кон так ту! По зна то је ње го во 
при ја тељ ство са Зма јем и Ла зом Ко сти ћем. Али, Ше вић је при ја тељ и са Бо ром Стан-
ко ви ћем, Ми ла ном Са ви ћем, Си мом Ма та ву љем, Сло бо да ном Јо ва но ви ћем, Ива ном 
Ме штро ви ћем, Све ти сла вом Сте фа но ви ћем, Ста ни сла вом Ви на ве ром, Бог да ном По по-
ви ћем, Ти хо ми ром Осто ји ћем, Мар ком Му ра том, Ми ле том Јак ши ћем... Краљ га при ма 
у ауди јен ци ју го то во кад год то Ми лан Ше вић по же ли! У Ри му је у по се ти на шем по-
слан ству. С ми ни стри ма је на рав ној но зи. У сва ком слу ча ју – сва вра та су му отво ре на. 
(При том на пу то ва њи ма ла ко скла па при ја тељ ства и са стран ци ма.) Кад го во рим о 
ви шку вре ме на, не же лим да ка жем да је Ше вић не рад ник. На про тив. Ра ди сву да и у 
свим при ли ка ма. Али, жи ви без оба ве за пре ма не ком кон крет ном по слу. Или то бар 
та ко из гле да.

Где све пу ту је Ше вић? Ве за ће мо се за гра до ве: Рим, На пуљ, За греб, Беч, Бе о град, 
Но ви Сад, Опа ти ја... А жи ви за пра во из ме ђу Бе ча, Бе о гра да, За гре ба и Но вог Са да. 
Уз гред, овај днев ник по чи ње као пу то пис. Оста вља Ше вић ле пу сли ку о Ита ли ји (сјај на 
про шлост, кра сна при ро да), а о Ита ли ја ни ма пи ше са од бој но шћу. У тре ну ци ма ње го ве 
по се те Ита ли ја је пр ља ва зе мља, у не ре ду, са ле њим љу ди ма, ко ји јед но став но „не ма ју 
и не ће да има ју дру га по сла”. Уочио је да Ита ли ја ни мно го пљу ју: и љу бав ник на сце ни 
и све ште ник слу же ћи код ол та ра... Жи ве од стра на ца: про се, мо ле, ну де нај ра зли чи-
ти је услу ге – не би ра ју сред ства да до ђу до нов ца. Ва ра ју. То ли ко ра чу на ју на глу пост 
и ла ко вер ност стра на ца да је то чак и у по сло ви цу ушло. По себ на при ча су ко чи ја ши: 
ако не мо ле за бак шиш, он да вра те ла жне ди на ре... При том су на ме тљи ви пре ко ме ре.

Но, ако је пре ци зно опи сао Ита ли ја не, шта из ових днев нич ких бе ле шки мо же мо 
да са зна мо о са мом Ми ла ну Ше ви ћу? На пи са ће на јед ном ме сту: „Учи нио јед ну глу пост, 
на дам се да ће ми то би ти по след ња те вр сте у жи во ту.” На рав но, ко ју и ка кву глу пост 
је учи нио – из овог днев ни ка се то не мо же са зна ти. (То што Ше вић пи ше о се би, го то-
во да би мо гао на пи са ти и не ки по сма трач са стра не.) Он не са мо што пре ћут ку је 
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„глу по сти” ко је је учи нио, већ пре ћут ку је и оно што је ве за но за Зма ја. Кад ка же да је 
Зма је ва сва сти ка „при ча ла не ке ства ри, ко је је те шко ве ро ва ти”, на рав но да нам не ће 
от кри ти ко је су то ства ри.

Као што нам не ће от кри ти ни то од че га жи ви. Ро ђен је 1866, да кле, у тре ну ци ма 
кад по чи ње да пи ше овај днев ник, Ше вић има ма ње од 40 го ди на. Ка да је мо гао би ти 
пен зи о ни сан? Зо ри ца Ха џић, при ре ђи вач овог днев ни ка, ка же на јед ном дру гом ме сту 
да је био пен зи о ни сан од 1909. до 1920. го ди не. Али, кра јем 1899. и по чет ком 1900. 
го ди не про во ди не ко ли ко ме се ци у Ита ли ји! Но, стал но ра ди, ис та као сам то већ. Он 
је и пе да гог – пра ти про ме не у обра зо ва њу; не са мо код нас, већ и у Евро пи. За пад би 
да об ли ку је на ше школ ство. (Не што ми то зву чи по зна то.) Ме ђу тим, по ред то га што је 
пе да гог, он је и ис тра жи вач књи жев но сти, од но сно онај ко при ку пља гра ђу за бу ду ће 
књи жев не исто ри ча ре. Про го во ри ћу ка сни је о то ме ка ко је Ше вић оста вио дра го це но 
све до чан ство о Зма ју и Ла зи Ко сти ћу, али, ка да се, на при мер, по чет ком Пр вог свет ског 
ра та на ђе у Ни шу, ви ди мо да при ку пља све што је на би ло ко ји на чин у ве зи са жи во-
том и де лом Сте ва на Срем ца. Јед но став но, по се ду је свест о нај ве ћим љу ди ма свог 
на ро да.

Кад сам већ по ме нуо Сте ва на Срем ца, у вре ме док пи ше свој днев ник, Ми лан Ше вић, 
из ме ђу оста лог, при ре ђу је за штам пу ауто би о граф ске, днев нич ке, бе ле шке Срем че вог 
уја ка, Јо ва на Ђор ђе ви ћа. Об ја вљу је то у Ле то пи су Ма ти це срп ске са сво јим пред го-
во ром 1910. го ди не. Мо жда би од тог Ше ви ће вог пред го во ра мо гао по че ти овај при каз: 
као да је Ше вић про го во рио о свом днев ни ку!

Ше вић пи ше: „Ђор ђе вић је у сво ме днев ни ку крат ко рек. Обич но за пи су је до га ђа-
је јед ног да на у не ко ли ко ре до ва...”; „Па и то ма ло ре до ва нам ве ћи ном не при ка зу ју 
ства ри од зна ча ја би ло по Ђор ђе ви ћев би ло по оп шти жи вот, но се Ђор ђе вић вр ло 
че сто за др жа ва на не знат ним ства ри ма, и на бес по сли ца ма...”; „У то ме днев ни ку не ће мо 
ви де ти раз вој уну тра шње га чо ве ка, ни ти ће мо на ћи ту ис по ве сти ка квих пред са мим 
со бом, он об у хва та спо ља шње га чо ве ка, про ме не ње го ва здра вља, где је кад био, где 
ру чао, ве че рао или спа вао, с ким се кад са стао.” (Уз гред, упра во нас и Ше вић оба ве-
шта ва о про ме на ма свог здра вља, ка да се ку пао, ко ли ко је имао ки ло гра ма об у чен, а 
ко ли ко без оде ће... По што се ме ри без оде ће, при пре ти ће му ту жбом ком ши ја...) Да ље, 
све нам то пи ше Ше вић, по на вљам, исто вре ме но при ре ђу ју ћи за штам пу днев ник 
Јо ва на Ђор ђе ви ћа и пи шу ћи соп стве ни днев ник: „И глав но ће зна че ње ово га днев ни ка 
би ти у кон ста то ва њу фа ка та. Из ње га ће се мо ћи утвр ди ти ка кав фа кат, по не ки да тум, 
а да ће по да та ка и за жи вот и рад мно гих на ших зна ме ни ти јих љу ди, с ко ји ма је Ђор ђе-
вић у то ку свог ду гог и пу ног жи во та у до дир до ла зио, али и ина че што о њи ма за пи-
си вао.” И да ље, оно што пи ше о Ђор ђе ви ће вом днев ни ку, мо же да сто ји и уз Ше ви ћев 
днев ник: по не кад по ме не чла нак ко ји ра ди, ку је пла но ве, го во ри ко ме је пи сао пи сма, 
шта је ви део у по зо ри шту... Ка же за Ђор ђе ви ћа да ла ко ус по ста вља по знан ства. Је ди-
на раз ли ка је што се код Ше ви ћа не по ми њу до ма ће жи во ти ње, а то ка рак те ри ше 
Ђор ђе ви ћев днев ник.

Уз гред, има јед на та јан стве на лич ност у жи во ту Ми ла на Ше ви ћа. Ма ра. Сем име на 
ни шта ви ше о њој не зна мо. Све је оста ло у на го ве шта ју. Но, она Ше ви ћа му чи. Ви ђа је у 
Бе чу – али, уме да се на ђе са њом и у дру гим гра до ви ма. Као што она уме и да за ка сни, 
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па и не до ђе на уре че ни са ста нак. Стал но је при сут на. Све стан је Ше вић ње ног по губ-
ног ути ца ја. Ваљ да су то те фа тал не же не.

Али, глав на лич ност – лич ност око ко је се све вр ти (и по тој глав ној лич но сти се 
раз ли ку ју Ше ви ће ви од Ђор ђе ви ће вих днев ни ка) је сте Змај! У пр вом де лу днев ни ка 
Змај је жив – од се да ће код ње га у За гре бу Ми лан Ше вић. Ме ђу тим, у дру гом де лу 
днев ни ка ка да Змај ви ше ни је ме ђу жи ви ма, по чи ње по тра га за Зма јем. По све ће ност 
ко ја из гле да не ве ро ват на. (Уз гред, Ше вић је био уз Ла зу Ко сти ћа у вре ме док је овај 
про во дио сво је по след ње да не; за пра во, све о Ко сти ће вим по след њим да ни ма зна мо 
из днев ни ка Ми ла на Ше ви ћа.) Но, по све ће ност Зма ју је по себ на при ча.

Кад смо већ код по све ће но сти, про го во ри мо о још јед ној по све ће но сти. А то је 
по све ће ност при ре ђи ва ча ове књи ге, Зо ри це Ха џић, пре ма Ми ла ну Ше ви ћу. По ред 
не ко ли ко по себ них чла на ка о Ше ви ћу, уче ство ва ла је у об ја вљи ва њу пре пи ске Ми ла на 
Ше ви ћа са Ми ле том Јак ши ћем (Су да ри Ми ле те Јак ши ћа, Но ви Сад, 2005); об ја ви ла је 
књи гу анег до та Ми ла на Ше ви ћа (О на шим љу ди ма ве ли ким и ма лим, Но ви Сад, 2011); при-
ре ди ла је за штам пу Ше ви ће ву књи гу о мла дом Зма ју (Од Киш ја но ша до Зма ја, Но ви 
Сад, 2014); иш чи та ла је све Ше ви ће ве днев ни ке, а овај Днев ник је по че так...

Но, вра ти мо се Зма ју. Те шко је по пи са ти сва по ми ња ња Зма ја у овом Днев ни ку. Из-
гле да ће пре те ра но ако ка жем да је Змај глав ни ју нак ове књи ге, а не Ми лан Ше вић, 
али то го то во да је та ко! Ше ви ће ва пу то ва ња (сем кад га Ве ли ки рат не окре не на дру гу 
стра ну) има ју ја сан циљ: пре гле да ти не чи ју остав шти ну не би ли се от кри ло ма кар 
јед но Зма је во пи смо... (И на та ва ни ма је ако је по треб но!) И не тра жи Ше вић са мо пре-
пи ску: тра жи све до чан ства, анег до те, ус по ста вља је дан жи вот... (По ја ви ла се, не по-
сред но по сле овог Днев ни ка и књи га о мла дом Зма ју, по ме ну ли смо је већ...)

Ко га све „по се ћу је” (или лич но или пи сми ма) у тра га њу за Зма јем? Ла за Ко стић, Све-
ти слав Ка са пи но вић, Ду шан Ра ду ло вић, Све ти слав Сте фа но вић, Ка мен ко Јо ва но вић, 
Иван Мар ти но вић, Ми лан Гро ло вић, Ми ле на Ми ла ди но вић, Ми лан Мар ко вић, Јо ван 
Хра ни ло вић... Ни су све по се те успе шне: по не ко, као Ни ко ла Ан дрић, на при мер, не ма 
Зма је вих пи са ма. Про го во ри ус пут не ку реч и о Зма је вом пре во ђе њу; Змај кад зап не 
са пре во дом, јед но став но пре ско чи, оби ђе, пре ћу ти то спор но ме сто... Обра ћа се и свим 
ин сти ту ци ја ма за ко је ми сли да би мо гле има ти Зма је ва пи сма. „Ја бих хтео да Зма ја 
све стра но при ка жем тј. да упра во Змај са мо га се бе при ка же, сто га ми је по треб но да 
имам ње го вих пи са ма са свих стра на, ка мо их је год слао, да би се та ко одр жа ла пот-
пу на рав но те жа ње го ва ха рак те ра. Ја имам из ве сних пи са ма, ко ја би се мо гла и рђа во 
ту ма чи ти, кад не уз њих би ла дру га, ко ја би их па ра ли са ла.” (Тра жио је Зма јев „ха рак тер” 
још док је Змај био жив, и код гра фо ло га!)

На бра ја Ше вић име на свих оних ко ји ма је пи сао тра же ћи Зма је ва пи сма. Бо ри вој 
Ка ши ко вић му, на при мер, ша ље пи смо ко је је Змај пи сао Ни ко ли Ка ши ко ви ћу. Ту су и 
пи сма Ила ри о ну Ру вар цу, Ти хо ми ру Осто ји ћу... Пре гле дао је остав шти ну Ђор ђа На то-
ше ви ћа – ту се пе њао на та ван – и на шао Зма је вих пи са ма... Пре гле да на је и остав шти на 
Алек сан дра Сан ди ћа.

И све че шће у ње го вим днев нич ким бе ле шка ма сто ји: „Сре ђи вао Зма је ва пи сма”, 
„Сре ђи вао Зма је ва пи сма чи тав дан”. (Уз гред, уз Зма је ва пи сма от кри је се ту и До си-
те је во пи смо, на при мер!) „По под не сре дио Зма је ва пи сма”, „Уве че сре ђи вао Зма је ва 
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пи сма”. (Про мак не и по ко ја не по вољ на ре че ни ца о Зма ју: као над зор ник Те ке ли ја ну-
ма ни је во дио бри гу ни о те ке ли јан ци ма, ни о сво јој по ро ди ци: јер је че сто и по три 
да на из о ста јао. А зна се где се иде кад се по три да на не ста је!)

„Од Ву ки ће ви ћа до знао не ке по је ди но сти о лич но сти ма из Зма је ве пре пи ске.” Чи-
тав дан је чи тао Зма је ва пи сма Ан то ни ју Ха џи ћу, а за руч ком и ве че ром Ха џић му да је 
об ја шње ња, ко ја је Ше вић за пи сао! (Уз гред, Лу ка Јо цић твр ди да на ули ци ни кад ни је 
ви део Зма ја тре зног: „Тр гао се, кад се оже нио.”) По ме не Ше вић и шта у том тра же њу 
Зма ја та да чи та; а сти гла му је Скер ли ће ва Исто ри ја срп ске књи жев но сти XVI II ве ка. До-
бро је што је та књи га на пи са на, ка же Ше вић, „али је књи га по вр шна, па и швин длер-
ски на пи са на”. (Но, до нео је о тој књи зи и ле пу анег до ту у књи зи ко ју је, ре кли смо то, 
та ко ђе при ре ди ла Зо ри ца Ха џић. Док сви гр де ту Скер ли ће ву књи гу због ма те ри јал них 
гре ша ка, Ва тро слав Ја гић ка же да је чи та са ужи ва њем: а гре шке ко је по сто је – ис пра-
ви ће Ти хо мир Осто јић!)

У днев нич кој бе ле шци од 14. ав гу ста 1910. го ди не пи ше: „Два де сет и јед ној ре дак-
ци ји по слао јав ну мол бу да по ша љу пи сма од Зма ја, о Зма ју и Зма ју, до ку мен та о ње му, 
ње го ве ру ко пи се и за пи се ко ји их има ју.” У том тре нут ку Ми лан Ше вић је имао у ру ка ма 
590 пи са ма, 63 кар те, 1 упут ни цу и 12 бр зо ја ва! (Об ја ви ла је Зо ри ца Ха џић тај по да так 
из Бо сан ске ви ле у тек сту „Бе ле шке Ми ла на Ше ви ћа на мар ги на ма Ко сти ће ве Књи ге о 
Зма ју” у збор ни ку Јо ван Јо ва но вић Змај, Но ви Сад 2012.)

Уз гред, на шао је Ше вић и не ко ли ко ма ђар ских пи са ма, ко ја го во ре о Зма ју... И до 
кра ља је сти гао тра же ћи Зма је ва пи сма...

Шта је оста ло од тог огром ног Ше ви ће вог ра да на Зма је вој пре пи сци?
Оп ште по зна то је, и ту ни шта не ћу до да ва ти, да су део Зма је ве пре пи ске об ја ви ли 

Мла ден Ле ско вац и Иван ка Јо ви чић, 1957. го ди не. Об ја вље на је пр ва – пре ци зни је би 
би ло ре ћи: је ди на – књи га са 257 пи са ма. (Об у хва ћен је пе ри од од 1852. до 1887. го ди не.) 
У тој пр вој, на ја вље не су још две књи ге пре пи ске, а у че твр тој књи зи би се, на вод но, 
на шли „ко мен та ри, ре ги стри и да та сва по треб на об ја шње ња о овој збир ци”. (По не кад 
се и књи га ма ну ди за гроб ни жи вот.)

Мла ден Ле ско вац, ко ји је у про зу Ми ло ра да Па ви ћа (при по вет ка „Дво бој”) ушао као 
не ко ко узи ма, а не за вр ша ва по сао – остао је до сле дан. Жи вео је по сле те пр ве књи-
ге ви ше од три де це ни је, али за по че ти по сао ни је до вр шио... Мо гу ли се не до вр ше ним 
по сло ви ма из ри ца ти при мед бе? И да ли је Ле ско вац у ру ка ма имао Зма је ва пи сма на 
ко ји ма је ра дио Ми лан Ше вић? Од го вор на та пи та ња не знам. Али, ин те ре сан тан је 
по да так да у тој пр вој књи зи не ма Зма је вог пи сма Ла зи Ко сти ћу из 1875. го ди не. За то 
пи смо Ле ско вац зна – об ја вио га је Ми хо вил То мандл 1934. го ди не у Гла сни ку ис то ри
ског дру штва; у истом бро ју Ле ско вац има чак че ти ри при ло га.1 Те го ди не уми ре Ми-
лан Ше вић и те шко да је ви део то пи смо. А још те же да је сти гао да га „уде не” у ру ко пис 
Зма је ве пре пи ске... Да ли је мо гу ће да се Ле ско вац сле по др жао Ше ви ћа и за бо ра вио 
и на оно што зна? И да ли би се ра до вао овим Днев ни ци ма?

1 Уз гред, упра во је Мла ден Ле ско вац ура дио „Ре ги стар пр вих три де сет све за ка Гла сни ка ис то
ри ског дру штва (1928–1937)” и, при род но, уред но на вео то пи смо: чак два пу та! (И уз Зма ја и 
уз Л. Ко сти ћа.)



Али, про ђи мо се на га ђа ња. Вра ти мо се Днев ни ци ма Ми ла на Ше ви ћа. По ред то га 
што про ве ра ва сва ки по да так – ни шта не узи ма здра во за го то во – Ми лан Ше вић као 
да по не кад пи ше и про тив са мог се бе! Ка ко дру га чи је схва ти ти до слов но до не те ре-
че ни це Бо ре Стан ко ви ћа о то ме због че га не пи ше пи сма. „Не пи шем ни ко ме, јер знам, 
да ће по сле мо је смр ти ку пи ти мо ја пи сма, па ми по ми сао не да, да пи шем ка ко бих 
хтео, па не пи шем ни ка ко.”

И кад смо већ код Бо ре Стан ко ви ћа, за вр ши мо овај при каз Ше ви ће вим пр вим чи-
та њем Не чи сте кр ви: „Ја ки сил ни ха рак те ри из ду би не за хва ће ни, али се сва њи хо ва 
ја чи на из ли ва у њи хо вим стра сти ма, као што то ваљ да и мо ра да бу де у не сло бод ном и 
са мо се бе под ре ђу ју ћем дру штву, ко је не ма ни ка квих под сти ца ја ни ти мо же са мо се би 
да од ре ди циљ жи во та. Опа жа ње Стан ко ви ће во: очи ма, ухом и – на ро чи то – но сом. 
Ком по зи ци ја бо ља но што ми се чи ни ло из кри ти ка. Та ких ро ма на не ма мо мно го, мо же 
би ти ни је дан ви ше”.

Ле пе ре че ни це за из ла зак из овог тек ста, али и за че ка ње дру ге две књи ге Днев ни ка.




