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МИ ЛАН КА ША НИН, СТИ ЛИ СТА ИС КО ШЕ НОГ 
ПО ГЛЕ ДА

Раз го ва ра ти са Зо ри цом Ха џић је пра во за до вољ ство, али и иза зов, за пра во, по ку шај 
да се пи та њи ма об у хва ти њен све о бу хват ни, ве ли ки рад.

Ро ђе на је у Но вом Са ду где је за вр ши ла основ ну шко лу и гим на зи ју; ди пло ми ра ла 
је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, по том пост ди плом ске сту ди је, да би док-
то ри ра ла с те мом „Књи жев но де ло Ми ле те Јак ши ћа“. Про у ча ва срп ску књи жев ност 19. 
и 20. ве ка. Уже обла сти ин те ре со ва ња су усме ре не ка за бо ра вље ним пи сци ма, ау то био-
гра фи ја ма, ме мо а ри ма, днев ни ци ма, као и про у ча ва њу ар хив ске гра ђе, пре пи ске срп-
ских пи са ца...

Члан је Ру ко пи сног, Лек си ко граф ског и Оде ље ња за књи жев ност и је зик Ма ти це 
срп ске, а у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду, уред ни ца је еди ци је „Но во сад ски ма ну-
скри пит“.

До са да је об ја ви ла књи ге: Исто ри ја јед не са мо ће, По е зи ја и про за Да ни це Мар ко вић, 
2007; Ти ха при ста ни шта Ми ле те Јак ши ћа, 2012; Бе ле шке на мар ги на ма. О скрај ну тим 
књи жев но и сто риј ским из во ри ма, 2015. и О Ми ла ну Ше ви ћу, 2017.

При ре ди ла је три де се так књи га, од Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Ми ла на Са ви ћа, Ан ђе-
ли је Л. Ла за ре вић, Је ле не Скер лић Ћо ро вић и дру ге.

Не дав но је об ја ви ла пре пи ску Ми ла на Ка ша ни на у пет књи га.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: Књи гом Исто ри ја јед не са мо ће, По е зи ја и про за Да ни це 
Мар ко вић, 2007. го ди не за по че ли сте ис тра жи вач ки рад. По сте пе но сте нам от кри ва-
ли свет за бо ра вље них пи са ца, на не ки на чин вра ћа ју ћи их из та ме. Ка ко је све по че ло?

Зо ри ца Ха џић: Мо је ин те ре со ва ње за де ло Да ни це Мар ко вић по че ло је на пост-
ди плом ским сту ди ја ма. У јед ној ан то ло ги ји љу бав не по е зи је при ву кли су ми па жњу 
ње ни сти хо ви због то га што је на осо бен на чин пе ва ла о бра ку. Је два да сам тад не што 
о њој зна ла из у зев да је би ла је ди на же на за сту пље на у Ан то ло ги ји Бог да на По по ви ћа. 
Про фе сор Ми ли вој Не нин ис пи ти вао је све пост ди плом це о те ма ма ко је на ме ра ва ју 
да об ра де у свом ма ги стар ском ра ду. Кад је до шао ред на ме не, из ра зи ла сам за ин те-
ре со ва ност за ства ра ла штво ове за бо ра вље не књи жев ни це. Та ко је све по че ло. Ме-
се ци ма сам се де ла у би бли о те ци Ма ти це срп ске и ли ста ла сву пе ри о ди ку, сва ко го ди-
ште, сва ки број у ком је Да ни ца Мар ко вић об ја вљи ва ла. Са ку пља ла сам сва ки њен 
при лог, при ре ди ла ње ну не ве ли ку пре пи ску. И да нас се се ћам те сре ће кад бих на и шла 
на не ку пе сму ко ју ова књи жев ни ца ни је у сво јим пе снич ким збир ка ма об ја ви ла. Та ко 
је на ста ла и књи га ње них са бра них пе са ма ко ју смо про фе сор Не нин и ја за јед но при-
ре ди ли. И да нас осе ћам исту ра дост кад на и ђем на не што што је не по зна то, скрај ну то 
и не про у че но, а ви дим и знам да је зна чај но. Мој ма ги стар ски рад по све ћен Да ни ци 
Мар ко вић об ја ви ла је „Ака дем ска књи га“, тад мла да, а да нас углед на и ре но ми ра на 
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из да вач ка ку ћа. То је, ујед но и пр ва мо но гра фи ја по све ће на овој пе сни ки њи. Ли ста ју-
ћи пе ри о ди ку на и ла зи ла сам на број не за ни мљи ве те ме, за бо ра вље не књи ге и ау то-
ре. Гра ђу сам бри жљи во, го ди на ма, при ку пља ла и још увек при ку пљам. На ро чи то су 
ми при вла чи ле па жњу књи жев ни це. Тра га ју ћи за при ло зи ма Да ни це Мар ко вић, на и-
ла зи ла сам, на при мер, и на тек сто ве Ан ђе ли је Ла за ре вић од ко јих је, ка сни је, на ста ла 
књи га Го вор ства ри где су, по пр ви пут, об је ди ње ни са бра ни спи си ове да ро ви те 
књи жев ни це, ћер ке ве ли ког Ла зе Ла за ре ви ћа. Украт ко, иш чи та ва њем пе ри о ди ке, 
пре пи ске, ру ко пи сне гра ђе, ис тра жи ва њи ма у би бли о те ци и ар хи ва ма кри ста ли са ла 
су се мо ја ин те ре со ва ња у про у ча ва њу исто ри је срп ске књи жев но сти. Ве о ма др жим 
до све га што сам ура ди ла про у ча ва ју ћи уло гу же на у на шој књи жев но сти. Спо ме ну ла 
сам Да ни цу Мар ко вић и Ан ђе ли ју Ла за ре вић, али ту су и Сав ка Су бо тић, Сми ља Ђа ко-
вић... Имам још не ко ли ко зна чај них, још увек нео бја вље них, от кри ћа у ве зи са срп ским 
књи жев ни ца ма. 

Р. Г. П.: По том сте се, пет го ди на ка сни је, огла си ли књи гом Ти ха при ста ни шта Ми-
ле те Јак ши ћа, 2012. Ве ро ват но да има те на уму без број пи са ца чи ја де ла за вре ђу ју 
па жњу. Па ипак, ре ци те нам, ка ко се, у том мно штву, опре де љу је те баш, на при мер: за 
Ми ле ту Јак ши ћа?

З. Х.: Не ка да ми се чи ни да су „мо ји“ пи сци ме не иза бра ли. Тре ба ло је да пи шем 
док тор ску те зу о Ти хо ми ру Осто ји ћу и за по че ла сам да при ку пљам гра ђу и иш чи та вам 
ње го ве ру ко пи се. Ме ђу тим, не ка ко у то вре ме с про фе со ром Не ни ном по че ла сам да 
ра дим на књи зи пре пи ске Ми ле те Јак ши ћа. Раз у ме ва ње, ту ма че ње и при ре ђи ва ње 
пре пи ске под ра зу ме ва до бро по зна ва ње све у куп ног пи шче вог де ла. Ни је ми би ло 
до ста и ни сам же ле ла да се за у ста вим са мо на оно ме што је Јак шић об ја вио већ сам 
по че ла да чи там и ње го ве ру ко пи се ко ји се на ла зе у Ма ти ци срп ској. Иш чи та ва ла сам 
ње го ве бе ле жни це, днев ни ке, нео бја вљен ро ман, ски це... Све то ме је ома ђи ја ло. Толи-
ко сам уро ни ла у ма те ри ју да сам јед ног да на пре ло ми ла – пи са ћу док то рат о Ми ле ти 
Јак ши ћу! Та ко је, из мо је док тор ске те зе, на ста ла књи га Ти ха при ста ни шта Ми ле те 
Јак ши ћа. А та ко су ро ђе не и дру ге Јак ши ће ве књи ге – у књи зи Из мо је бе ле жни це при-
ре ди ла сам ње го ве днев нич ке бе ле шке и за пи се, об ја вље на је, по пр ви пут, и ње го ва 
дра ма Урок, за тим сам при ре ди ла ње го ве са бра не пе сме... Са ста ви ла сам и књи гу Ми-
ле те Јак ши ћа за Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ко ја би тек 
тре ба ло да се по ја ви, а тре нут но ра дим на још јед ној ње го вој књи зи... Ми ле та Јак шић 
је да ро вит пе сник и од ли чан при по ве дач, а ве о ма је за ни мљи во и ње го во де ло на ме-
ње но де ци. Рад на де лу Ми ле те Јак ши ћа по ве зао ме је с ње го вим уну ци ма, Бран ком 
и Зо ра ном Ни ке зи ћем. Они су ми не се бич но по ма га ли. Због че га све ово спо ми њем? 
Та до бра са рад ња ко ју сам има ла, a и да нас је имам, с по том ци ма Ми ле те Јак ши ћа 
охра бри ла ме је да и у сво јим да љим ис тра жи ва њи ма бу дем осло ње на на оно што је 
го то во не по зна то, на ру ко пи се и гра ђу ко ја се чу ва у по се ду по то ма ка пи са ца ко ји ма 
се ба вим. Та ко сам уз по др шку див ног про фе со ра Не на да Љу бин ко ви ћа при ре ди ла 
за штам пу ру ко пис Је ле не Скер лић Ћо ро вић. Раст ко Швал ба ми је усту пио не по знат 
ру ко пис свог де де, Ва се Ста ји ћа. Ду шан Ше вић, син Ми ла на Ше ви ћа, био ми је од ве-
ли ке по мо ћи кад сам ис тра жи ва ла де ло ње го вог оца. Обо га ти ли су ме сви ови див ни 



184

су сре ти и раз го во ри, број на са зна ња. Ова вр ста ра да зах те ва ве ли ку од го вор ност – 
оно што се по че ло мо ра се за вр ши ти.

Р. Г. П.: Ту је и књи га О Ми ла ну Ше ви ћу, а при ре ди ли сте, на при мер књи ге о Зма ју, 
Ми ла ну Са ви ћу, Ан ђе ли ји Л. Ла за ре вић, Је ле ни Скер лић Ћо ро вић и дру ге. Ка ша нин је, у 
јед ном пи сму кћер ци Ма ри ни за пи сао: „Ле по је пу то ва ти, али се тре ба и од ма ра ти.“ 
Ме ђу тим, да пи та мо: шта је сад на Ва шем сто лу?

З. Х.: Не мо гу да се по хва лим да имам сло бод ног вре ме на на пре тек. За вр ша вам 
сво ју књи гу о за бо ра вље ним књи жев ни ца ма, а во ле ла бих да у јед ној књи зи об ја вим 
и број на са зна ња ко ја сам сте кла про у ча ва ју ћи књи жев ну и кул тур ну исто ри ју Но вог 
Са да. Спо ме ну ли сте Зма ја. Имам ве ли ку же љу да на пи шем књи гу о Зма ју. И то она ко 
ве ли ку и озбиљ ну као што је Го ра на Ра и че вић пи са ла о Цр њан ском. И за ову књи гу 
го ди на ма при ку пљам гра ђу. Увек кад ову же љу гла сно из го во рим се тим се ле пог тек-
ста Мла де на Ле сков ца „Бе ле шка у цр ве ној све сци“ и ње го ве (нео ства ре не) же ље да 
на пи ше књи гу о Зма ју. На дам се да ћу ус пе ти да за вр шим по сло ве ко је је он за по чео, 
а ко ји се од но се на Зма је во де ло. 

Ка да је реч о мом при ре ђи вач ком ра ду, за вр ша вам књи гу Сто го ди на Ду шка Ра до-
ви ћа. Ра дим је у са рад њи са Ми ло шем Ра до ви ћем, а у њој ће се на ћи пре пи ска Ду шка 
Ра до ви ћа, нео бја вље ни и ма ње по зна ти тек сто ви, цр те жи, не по зна те фо то гра фи је... 
Же ља нам је да на пра ви мо књи гу ко ја ће би ти нај бли жа нео ства ре ној иде ји Ду шка 
Ра до ви ћа да на пра ви сво је вр сну Сва шта ру. У то ме нам по ма жу ака де мик Ма ти ја Бећ-
ко вић и про фе сор Јо ви ца Ве љо вић. Ра ду јем се овој књи зи ко ја би тре ба ло да се по ја-
ви на ред не го ди не, по во дом сто го ди шњи це пи шче вог ро ђе ња. Та ко ђе, при пре мам за 
штам пу Днев ник Ми ла на Ка ша ни на, још јед ну књи гу ру ко пи са Ми ле те Јак ши ћа и Днев-
ник Или је Ву че ти ћа. Ове три књи ге тре ба ло би да се по ја ве до кра ја го ди не. Још јед но 
из не на ђе ње, реч је о пре пи сци, спре мам за на ред ну го ди ну. На кон то га имам у пла ну 
да се окре нем ау тор ским књи га ма. При ре ђи ва ње ру ко пи сне гра ђе је по сао ко ји се 
код нас вр ло ма ло це ни и ни ка ко не вред ну је. 

Р. Г. П.: Сад сте скре ну ли па жњу остав шти ном Ми ла на Ка ша ни на, где сте са бра ли 
ње го ва пи са ма, су сре те и тра го ве. По ред пре пи ске ту су са чу ва ни и фраг мен ти из нео-
бја вље них се ћа ња и за пи са. За хвал ност за ка пи тал на де ла. Ка ко је све по че ло?

З. Х.: Све је по че ло кад сам упо зна ла го спо ђу Ма ри ну Бо јић на јед ном окру глом сто-
лу по све ће ном ње ном оцу. У по чет ку оба зри ва и ре зер ви са на, она ми је с вре ме ном 
ука за ла по ве ре ње и отво ри ла по ро дич ну ар хи ву. За јед нич ки смо по че ле да раз ми шља-
мо о то ме шта би се све мо гло ура ди ти са свим тим дра го це ним и не по зна тим ру ко пи-
си ма. По че ло је с ових пет књи га пре пи ске иза ко јих је ста ла Ма ти ца срп ска. У њи ма се, 
по ред пи са ма, што је по себ но за ни мљи во, на ла зе и Ка ша ни но ви нео бја вље ни за пи си 
о са вре ме ни ци ма – кне зу Па влу, Мар ку Ри сти ћу, Ми ло шу Цр њан ском, Сло бо да ну Јо ва-
но ви ћу, Бог да ну По по ви ћу, Па влу Бе љан ском и дру ги ма. Ве ру јем да ти тра го ви – јер су 
то на не ким ме сти ма ви ше те зе не го тек сто ви – не ће чи та о це оста ви ти рав но ду шним.

С дру ге стра не, не бих во ле ла да мој рад на пре пи сци Ми ла на Ка ша ни на, ве лик и 
зах те ван, ба ци у сен ку све што сам ра ди ла ис тра жу ју ћи де ла дру гих пи са ца. Ве о ма 
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др жим до Днев ни ка Ми ла на Ше ви ћа ко ји су иза шли у три књи ге, Ше ви ће ве књи ге о 
Зма ју и про ши ре ном из да њу ње го вих за пи са о са вре ме ни ци ма. За тим је ту и Или ја 
Ог ња но вић Абу ка зем, ње го ви днев ни ци и дра го це не „Шет ње по Но вом Са ду“, па Ми лан 
Са вић, Ва са Ста јић и мно ги дру ги. Све му што сам ра ди ла при сту па ла сам с јед на ком 
во љом и ве ли ким ен ту зи ја змом.

Р. Г. П.: Пре пи ска за по чи ње пи смом кћер ци Ма ри ни Бо јић, 2. ав гу ста 1947. и за хва љу-
ју ћи њој ве ли ки део је са чу ван. 

З. Х.: Ка ша ни но ва пи сма је ди ној кћер ки Ма ри ни су то пла и прот ка на по себ ном 
не жно шћу. Она је по ред тро ји це си но ва ње го во нај мла ђе де те. На ро чи то сам по но сна 
на чи ње ни цу што је го спо ђа Ма ри на Бо јић, на мо ју мол бу, на пи са ла се ћа ња на оца 
ко ји ма ове књи ге за по чи њу. Ми смо са рад њу на ста ви ле, ве ру јем на обо стра но за до-
вољ ство. Још мно го по сло ва и за да та ка је пред на ма. Да та обе ћа ња оба ве зу ју на нај-
леп ши мо гу ћи на чин. Го спо ђа Бо јић је по кло ни ла све оче ве ру ко пи се Ма ти ци срп ској 
где је фор ми ран Лич ни фонд Ми ла на Ка ша ни на. 

Р. Г. П.: Из пи сма Ка ша ни на си ну Рат ку, 18. сеп тем бра 1945. пи ше: „Ја сам ста вљен 
у пен зи ју, али је у из гле ду да до би јем дру го ме сто“, ме ђу тим, тек 1953. био је по ста вљен 
за ди рек то ра Га ле ри је фре са ка. Под се ти те нас на то смут но вре ме.

З. Х.: То је би ло те шко и зле ху до вре ме за по ро ди цу Ка ша нин. Ми лан Ка ша нин је 
хи тро и срам но сме њен с ме ста ди рек то ра Му зе ја кне за Па вла. Го то во исто вре ме но, 
за па љен им је стан то ком улич них бор би. Усле ди ле су го ди не гла ди, из оп ште но сти из 
јав ног жи во та, по ни же ња... Не ка да шњи при ја те љи окре та ли су ле ђа. Ка ша нин је јав но 
про гла шен за „кви слин га“, би ло му је за бра ње но да об ја вљу је. Ипак, ни је пре ста јао да 
пи ше. И кад се вра тио на књи жев ну сце ну об ја вив ши чу ве ни есеј „Из ме ђу ор ла и ву ка“ 
усле ди ла је хај ка. Ни је би ло ла ко би ти Ми лан Ка ша нин у тим, ка ко ка же те, смут ним 
вре ме ни ма. Тек 1953. го ди не се вра тио у јав ни жи вот и по чео да об ја вљу је.

Р. Г. П.: За ни мљи ва је пре пи ска с бра том Ра ди во јем, од 1918, на ро чи то она с фрон та 
у Ру си ји, и све до Со лун ског фрон та. О не по што ва њу срп ских до бро во ља ца, о ома ло ва-
жа ва њу, „ко га је те рао“. „Но, ја ми слим: ка ко да на шњи по шту ју ју че ра шње, та ко ће 
су тра шњи по што ва ти да на шње.“ Ге не ра ци је су бра та Ра ди во ја пам ти ле као бор ца 
„про тив не зна ња и ди ле тан ти зма“. Ка кав је био њи хов од нос, и ка сни је, у Па ри зу?

З. Х.: Ака де мик Ра ди во је Ка ша нин је ве о ма ин те ре сант на лич ност, ужи вам док чи-
там за пи се о то ме ка ко је био строг и пра ве дан про фе сор. Бра ћа Ка ша нин су се, ка ко 
ми се чи ни, до сто јан стве но но си ла са свим не во ља ма и не да ћа ма, ни су до зво ли ли да 
их гор чи на и не прав да отру ју. За јед но су учи ли у Но вом Са ду, а по сле Пр вог свет ског 
ра та Ра ди во је Ка ша нин је до шао код бра та Ми ла на у Па риз. До кра ја жи во та оста ли 
су у бли ским од но си ма, а у се ћа њи ма Ма ри не Бо јић чи та мо да је њи хо во ве чи то не сла-
га ње би ло са мо у то ме чи ја је на у ка ве ћа и ва жни ја. Обо ји ца су да ли ве ли ки до при нос 
срп ској на у ци и кул ту ри. 

Р. Г. П.: У јед ном пи сму Ва си Ста ји ћу, 1917. Ка ша нин пи ше: „У ме ни се би је бој из ме ђу 
кри ти ча ра и пе сни ка. Ја ки су обо ји ца. Ду ша ми је бли жа пе сни ку, али вас пи та ње и ма-
те ри јал не при ли ке моћ но пот по ма жу кри ти ча ра.“ Че му Ви да је те пред ност?
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З. Х.: Мла ди Ка ша нин се, као и сви мла ди љу ди, из ве сно вре ме тра жио. Да ро вит и 
за ин те ре со ван, раз ми шљао је на ко ју стра ну да се окре не, че му да се по све ти. Оства-
рио се и у књи жев но сти и у исто ри ји умет но сти. Ме не је Ка ша нин, још за вре ме сту-
дент ских да на, осво јио сво јом есе ји сти ком, а ка сни је сам га упо зна ва ла и као пи сца, 
књи жев ног и ли ков ног кри ти ча ра... И увек ме је из но ва из не на ђи вао. Он је бри љан тан 
сти ли ста, ма ло ис ко ше ног по гле да, ни кад су во па ран ни до са дан. 

Р. Г. П.: У пре пи сци ко ја је оби мом пре ма ши ла 3000 стра ни ца, у 1623 пи сма, Ка ша нин 
че сто по ми ње Цр њан ског. Ка кав је био њи хов од нос?

З. Х.: Са чу ва на пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на и Ми ло ша Цр њан ског при ја тељ ска је 
и ср дач на, иа ко је њи хов од нос про ла зио кроз раз ли чи те ме не. Упо зна ли су се у Но вом 
Са ду, Цр њан ски је слу шао јед но пре да ва ње Ми ла на Ка ша ни на. Прет ход но је Ка ша нин 
оду ше вље но чи тао по е зи ју Ми ло ша Цр њан ског, што се ви ди из ње го вих пи са ма Ва си 
Ста ји ћу. Исти ни за во љу, би ло је из ме ђу њих и из ве сних не спо ра зу ма, али се по пи-
сми ма мо же за кљу чи ти да су их не ка ко пре ва зи шли. Ве ру јем да су обо ји ца има ли 
сво је раз ло ге за од ре ђе не по ступ ке. По сле Дру гог свет ског ра та је два да су би ли у 
кон так ту. Ка да се Цр њан ски вра тио у Бе о град, ни су ус пе ли да по вра те при ја тељ ство. 
Ка ша нин је за бе ле жио да су се јед ном на шли у „Ме тро по лу“, али ни је ишло, те шко је 
то по сле то ли ких пре ки да и го ди на.

Р. Г. П.: Че сто се спо ми ње и Ти хо мир Осто јић, од сти пен ди је па на да ље. Ме ђу тим, Ви 
сте скре ну ли па жњу на ње го ва пи сма ко ја су би ла у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. 
Украт ко: да ли су та пи сма из гу бље на, шта је би ло с њи ма? Где су без тра га не ста ла? 

З. Х.: Ка ша ни но ва пи сма Ти хо ми ру Осто ји ћу пр ви је об ја вио Ми ли вој Не нин, а у 
овим књи га ма пре пи ске об ја вље на су с јед ним Ка ша ни но вим пи смом ви ше. Ме ђу тим, 
Осто ји ће вих пи са ма Ми ла ну Ка ша ни ну не ма. Она су уред но сиг ни ра на и по да так да су 
по сто ја ла на ла зи се и у ка та ло гу Ма ти чи ног Ру ко пи сног оде ље ња, али ни су на ме сту. 
На дам се да ће се про на ћи кад се бу де ра ди ла ре ви зи ја гра ђе. Не за хвал но би би ло да 
би ло шта у ве зи с тим пи сми ма на га ђам. 

Р. Г. П.: Мо жда је нај за ни мљи ви ја пре пи ска са Све ти сла вом Ма ри ћем. Већ 1915. го ди-
не дво ји ца при ја те ља раз ме њу ју ми шље ња и о љу ба ви: „Љу бав је што и жи вот: мо ра 
се не са мо ро ди ти но и умре ти.“

З. Х.: Пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на и Све ти сла ва Ма ри ћа ве о ма је за ни мљи ва и 
оби мом нај ве ћа. Упо зна ли су се у Но вом Са ду, би ли су дру го ви из гим на зи је. Њи хо во 
при ја тељ ство је тра ја ло до кра ја Ма ри ће вог жи во та. Ин те ре сант но је кроз пре пи ску 
пра ти ти њи хо ве мла да лач ке за но се и пр ко се. Иа ко се ни су че сто ви ђа ли, раз ме њи ва-
ли су пи сма и би ли су је дан дру го ме по др шка. Та пи сма су бре ме ни та дра го це ним 
по да ци ма. Ка ша нин је на го ва рао Ма ри ћа да њи хо ву пре пи ску из мла до сти за јед нич-
ки при ре де за штам пу. На жа лост, то им ни је по шло за ру ком. Сма трам да би лич ност 
и де ло Све ти сла ва Ма ри ћа тре ба ло про у чи ти и ре ва ло ри зо ва ти. 

Р. Г. П.: У пре пи сци се че сто по ми њу ча со пи си, као на при мер, „Књи жев ни југ”, по том 
ре дак ци је, су сре ти и дру же ња. Ко ли ко ту има до ку мен тар не гра ђе за бу ду ће ис тра жи ва че?
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З. Х.: Пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на ну ди ве ли ки број смер ни ца и не ис тра же них те-
ма. Ва жна је и при ча о са рад њи у ча со пи си ма ка ко Ка ша ни но вој та ко и оних лич но сти 
с ко ји ма је био у пре пи сци. То ни је са мо при ча о Књи жев ном Ју гу већ и о Ле то пи су 
Ма ти це срп ске, Умет нич ком пре гле ду, Срп ском књи жев ном гла сни ку... За хва љу ју ћи овој 
пре пи сци мо же се до ста то га раз ре ши ти и от кри ти. Ево, на при ме ру Ка ша ни на. Че сто 
се у ли те ра ту ри про вла чи по да так о ње го вој мла да лач кој са рад њи у но во сад ском 
Бра ни ку. Ме ђу тим, ниг де ни је на зна че но ко ји су то при ло зи. Ни сâм Ка ша нин ни је мо-
гао да их се се ти. Тра гом од ре ђе них по ме на и на га ђа ња у Ка ша ни но вој пре пи сци ус пе-
ла сам да их от кри јем. Та квих по да та ка има још. По сла има за бу ду ће ис тра жи ва че. 

Р. Г. П.: Не че сто, али до вољ но, по ми ње се и Кр ле жа, те Ши мић, Ви на вер, Си бе Ми ли-
чић, Са ва Шу ма но вић (из Па ри за). Ка кав је од нос био с Кр ле жом, ни ма ло ср да чан „не рав-
но пра ван по ло жај“?

З. Х.: Ка ша нин и Кр ле жа упо зна ли су се у За гре бу за вре ме Пр вог свет ског ра та, кад 
је Ка ша нин и пи сао о Кр ле жи. По сле Дру гог свет ског ра та, ка ко сте на ве ли, би ли су у 
не рав но прав ном по ло жа ју. Ипак, за хва љу ју ћи Кр ле жи, Ка ша нин је по ста вљен на ме-
сто ди рек то ра Га ле ри је фре са ка. Та ко се по сле те шких по рат них го ди на вра тио у 
јав ни жи вот. Али по сто ји још јед на ва жна чи ње ни ца – Ка ша нин ни је при хва тио Кр ле-
жи ну по ну ду да се по сле Дру гог свет ског ра та с по ро ди цом пре се ли у За греб где му 
је ну ђе на про фе су ра, ко мо тан и ла го дан жи вот. На ве ла сам са мо не ко ли ко по да та ка, 
ко ји су пре на зна ке за раз ми шља ње о овом ком плек сном од но су. На ро чи то ми је ин-
те ре сант но то шта су је дан о дру го ме бе ле жи ли. 

Р. Г. П.: Пи са ли сте у При ло зи ма и о бив шем жи во ту Ми ла на Ка ша ни на и као зна ча-
јан да тум на ве ли 17. ок то бар 1944, где је са чу ван пот пу ни по пис ства ри. Зна чи, мно го 
то га је из го ре ло, чак и ру ко пис о Ти ца но вој бу ни?

З. Х.: Из го ре ли су сви ру ко пи си и бо га та би бли о те ка Ми ла на Ка ша ни на. Оста ла су 
спа се на, не ким чу дом, са мо пи сма. Ни је стра дао са мо ро ман о Ти ца но вој бу ни, не го и 
дру ги зна чај ни ру ко пи си. У спо ме ну том по пи су, Ка ша нин на во ди њи хо ве на сло ве. Реч 
је о нео бја вље ним ро ма ни ма, дра ма ма, пу то пи су, есе ји ма и књи га ма из исто ри је умет-
но сти. Ка ко је на пи сао, све је то би ло спрем но за штам пу. По сле ра та, ус пео је не ке од 
ру ко пи са да ре кон стру и ше. Имао је сна жну во љу и ве ли ки рад ни елан. На жа лост, 
ни је сти гао да ура ди све што је на ме ра вао.

Р. Г. П.: Под се ти те нас на су сре те, пре пи ску и дру же ња с кне зом Па влом? Ма ри на 
Бо јић о то ме пи ше: „Са мо два ме се ца по сле осло бо ђе ња Бе о гра да, већ кра јем де цем бра 
1944. го ди не, та та је сме њен са ме ста ди рек то ра Му зе ја кне за Па вла и с не пу них пе де-
сет го ди на от пре мљен у пен зи ју без мо гућ но сти да пи ше, об ја вљу је, да му се име би ло 
где по ме не, да се за по сли, и на рав но, да за ра ђу је.“ 

З. Х.: И кнез Па вле и Ми лан Ка ша нин би ли су од лич ни и ис тан ча ни по зна ва о ци 
умет но сти. Из Ка ша ни но вих се ћа ња на кне за, об ја вље ним у књи га ма пре пи ске, као и 
у са мој пре пи сци, чи та мо да је кнез Па вле имао ве ли ко по ве ре ње у Ка ша ни на и да му 
је пре пу штао све што је у ве зи с во ђе њем Му зе ја. С дру ге стра не, ау то ри тет и име 
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кне за Па вла по мо гло је Ка ша ни ну да до ђе до број них га ле ри ста и исто ри ча ра умет-
но сти и оства ри с њи ма са рад њу. Нај зад, с вре ме ном су Ка ша нин и кнез Па вле по ста-
ли и ку мо ви. Чи ни ми се да је по сле Дру гог свет ског ра та Ка ша ни ну ви ше за ме ра на 
бли скост с кне зом Па влом не го то што је за вре ме ра та об ја вио две књи ге. При ја тељ-
ство с кне зом ни је мо гло да му се опро сти. 

Р. Г. П.: Вељ ко Пе тро вић и Ка ша нин пре ки ну ли су кон так те на кон Ка ша ни но ве сме-
не с ме ста ди рек то ра Му зе ја, а на ко је је тад по ста вљен упра во Пе тро вић. Да ли је то 
пи та ње су је те? (Ка сни је, кад је пи сао о ње го вим при ча ма, про ме нио је по че так, сре ди ну, 
и крај.)

З. Х.: Мла ди Ка ша нин се ди вио де лу Вељ ка Пе тро ви ћа и о том де лу је, у мла до сти, 
и пи сао. За јед но су на пи са ли књи гу Срп ска умет ност у Вој во ди ни за ко ју су до би ли 
на гра ду Ма ти це срп ске. Ме ђу тим, при ча о су је ти Вељ ка Пе тро ви ћа го то во је опи пљи-
ва, про вла чи се и кроз Ка ша ни но ва пи сма пи са на из ме ђу два ра та. (Под се ти ћу да 
Ва са Ста јић, бли зак при ја тељ Вељ ка Пе тро ви ћа, у сво јим днев ни ци ма и бе ле жни ца ма 
ис ка зу је ве о ма ам би ва лен тан од нос пре ма Пе тро ви ће вој лич но сти.) Тач но је да је ка-
сни је, при ли ком пре штам па ва ња, Ка ша нин не ке де ло ве сво јих тек сто ва, па и о Вељ ку 
Пе тро ви ћу, из о ста вљао. Људ ски је и са свим при род но да у све му има и ње го ве по-
вре ђе но сти. Опи сао је Де јан Ме да ко вић ка ко је из гле да ла сме на Ми ла на Ка ша ни на с 
ме ста ди рек то ра Му зе ја кне за Па вла, тре ну так ка да је па рад но и по бе до но сно Вељ ко 
Пе тро вић уше тао као но ви ди рек тор. По сле то га су пре ки ну ли кон так те.

Р. Г. П.: Да ли је Вас ко По па имао пре суд ну уло гу око при је ма Ка ша ни на у Ака де ми ју? 
Из гле да да је та ко. 

З. Х.: По све му су де ћи је та ко иа ко ни је дан кон кре тан до ку мент о то ме ни сам ус-
пе ла да про на ђем. О то ме је у сво јим се ћа њи ма на Ка ша ни на пи сао и Ђор ђе Оцић. 
Исто сам слу ша ла и од Ка ша ни но ве кћер ке. И у ње ним се ћа њи ма мо же да се про чи та 
да је ми шље ње Вас ка По пе пре су ди ло да Ми лан Ка ша нин не по ста не члан Ака де ми је. 

Р. Г. П.: Ани ца Са вић Ре бац 1919. пи та Ка ша ни на, ко ји је та да бо ра вио у Па ри зу: „Хо-
ће ли вас та ле по та усре ћи ти?“

З. Х.: Ка ша нин је био оча ран Па ри зом иа ко је ње го ва пр во бит на же ља, у вре ме док 
је учио гим на зи ју у Но вом Са ду, би ла да сту ди ра у јед ном дру гом гра ду. Па риз га је 
оп чи нио, оду ше вље но је по се ћи вао би бли о те ке, му зе је и кон цер те. Упо знао је та мо 
Ла ва Ше сто ва, слу шао Ша ља пи на, гле дао Ану Па вло ву... У Па ри зу се, ка ко је и сам пи-
сао, оду ше вио Ру си ма. Та мо му се до го дио и суд бо но сан су срет – упо знао је сво ју 
Ља љу. Је ка та ри на Ља ља Мар ти но вич би ла му је ода ни са пут ник и са бо рац све до 
кра ја жи во та. У Па риз је че сто, из ме ђу два ра та, до ла зио по слом као ди рек тор Му зе ја 
са вре ме не умет но сти и Му зе ја кне за Па вла. У Па ри зу су, по сле Дру гог свет ског ра та, 
он и Ља ља про сла ви ли пе де сет го ди на бра ка. Та мо се са стао и с кне зом Па влом, го-
ди на ма на кон свих му ка ко је им је до нео жи вот. Ин те ре сант но је да је че тр де сет го-
ди на на кон ди пло ми ра ња на Сор бо ни, Ка ша нин та мо одр жао пре да ва ње о на шим 
фре ска ма. Па риз је и те ка ко ва жан у жи во ту Ми ла на Ка ша ни на. Сам је пи сао да је 
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ро ђен у Бе лом Ма на сти ру, Но вом Са ду, Па ри зу, Бе о гра ду и на пу то ва њи ма по све ту... 
Ина че, ве ли ко оду ше вље ње Ка ша нин је имао и за Хо лан ди ју.

Р. Г. П.: Те шко је у овом раз го во ру на ве сти сва име на ко ре спон де на та, па ипак, да 
спо ме не мо Вла ди ми ра Вел ма ра Јан ко ви ћа, Пе тра Ко њо ви ћа, ком по зи то ра, Вла ди ми ра 
Ћо ро ви ћа, Ми ло ша Н. Ђу рић, Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам боа, Иси до ру Се ку лић, Ми о-
дра га Ибро ва ца, Ми ли цу Ко стић Се лем, Јо ва на Ду чи ћа, Пе ру Сли јеч ће ви ћа, Раст ка Пе-
тро ви ћа, Јо ва на Гр чи ћа, итд. Ето, да из дво ји мо она с Мар ком Ри сти ћем, да ли је и ов де 
би ла по вре ђе на су је та, „опа ка“, што ви ди мо у пре пи сци и с Ти шмом?

З. Х.: Нај пре је би ла по вре ђе на су је та Мар ка Ри сти ћа јер је Ка ша нин у јед ној кри-
ти ци оштро пи сао о ње го вој књи зи. И по ред све га, Ри стић је при хва тио Ка ша ни нов 
по зив на са рад њу у Ле то пи су. Ка кав је био од нос из ме ђу Мар ка Ри сти ћа и Ми ла на 
Ка ша ни на ја сно је из Ка ша ни но вог за пи са о ње му об ја вље ног у књи га ма пре пи ске. Та 
од ред ни ца „опак“ ко ју спо ми ње те, а ко ја се од но си на Мар ка Ри сти ћа, из ба че на је из 
ко нач ног тек ста јед ног Ка ша ни но вог есе ја по сре до ва њем Алек сан дра Ти шме. По ред 
Ри сти ћа, у ис тој ре че ни ци Ка ша нин је спо ме нуо и Ве ли бо ра Гли го ри ћа. 

Р. Г. П.: Да ли је Ка ша нин је дан од ли ко ва у Ан дри ће вој при чи у ко јој су ја сне алу зи је 
на не сре ћу ко ја га је за де си ла 19. ок то бра 1944. го ди не кад му је за па љен стан?

З. Х.: Ра ди се о Ан дри ће вој не та ко по зна тој при чи „Де дин днев ник“ где је на јед ном 
ме сту ја сна асо ци ја ци ја на Ка ша ни но ву не во љу и стан ко ји је из го рео. Ан дрић и Ка-
ша нин има ли су ве о ма ком плек сан од нос, што се из са чу ва не не ве ли ке пре пи ске не 
мо же ви де ти. 

Р. Г. П.: „У при по вет ка ма во лим да из ла жем до га ђа је под ма ском ша ле и ве се ло сти 
т. ј. да из гле да да се сме јем кад пла чем.“

З. Х.: На ве де ну ре че ни цу и са ма ци ти рам кад је реч о Ка ша ни ну. Она је из јед ног 
пи сма упу ће ног Је ли са ве ти Ибро вац. Кад је реч о ње го вом ме ђу рат ном де лу, при по-
вет ка ма и ро ма ни ма, мо рам да ка жем да је већ по ста ло оп ште ме сто ка ко је тек по зни 
Ка ша нин од ли чан и оства рен пи сац. Све што је об ја вио по сле Дру гог свет ског ра та, 
нај пре ње го ва сјај на есе ји сти ка, ба ци ло је, не пра вед но, у сен ку ње гов књи жев ни рад 
из ме ђу два ра та. 

Р. Г. П.: Да ли ће би ти об ја вље не и днев нич ке бе ле шке с Ка ша ни но вих пу то ва ња у 
Аме ри ку и Ка на ду 1963. го ди не?

З. Х.: Днев нич ке бе ле шке Ми ла на Ка ша ни на би ће об ја вље не ове го ди не. Ра ди се о 
днев ни ку ко ји је пи сао, ка ко сте на ве ли, за вре ме пу то ва ња у Аме ри ку и Ка на ду где је 
др жао пре да ва ња о срп ским сред њо ве ков ним фре ска ма. У овом днев ни ку по је ди не 
бе ле шке ис пи са не су као нај леп ша про за. Не ке од њих пре по зна је мо и у ње го вим 
Слу чај ним от кри ћи ма. Овај днев ник ће би ти об ја вљен као ре зул тат ра да на про јек ту 
Ру ко пи сног оде ље ња ко ји под ра зу ме ва об ја вљи ва ње ру ко пи са Ми ла на Ка ша ни на. 
На ред не го ди не во ле ла бих да по пр ви пут у це ло сти об ја ви мо ње гов ро ман При ви-
ђе ња. Оста ло је до ста бе ле жа ка ве за них за овај ро ман у ру ко пи су. 
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Р. Г. П.: Све ти слав Ма рић пи сао је из Но вог Са да 15. де цем бра 1954. Ка ша ни ну: „Ма-
ти чи на Ар хи ва је сре ђе на. Мо же се за ми нут-дв а на ћи ко је хо ћеш пи смо од пре ко 15.000 
ком. или ру ко пис од не знам ко ли ко хи ља да.“ Ви сте са да управ ни ца Ма ти чи ног Ру ко пи-
сног оде ље њу? 

З. Х.: То је сте ве ли ка част, али и ве ли ки по сао и од го вор ност. Искре на да бу дем, 
да нас не бих мо гла да пот пи шем Ма ри ће ву ре че ни цу. Не са мо за то што је Ма ти чи на 
ар хи ва да нас, го то во по ла ве ка ка сни је не го што то Ма рић Ка ша ни ну пи ше, мно го 
бо га ти ја, већ и због то га што је пред на ма ве ли ки по сао по пи си ва ња и об ра ђи ва ња 
при сти гле гра ђе. На сто јим да ра дим у том прав цу да што ве ћи број ру ко пи са бу де 
сре ђен и по пи сан, јер је је ди но та ко до сту пан ис тра жи ва чи ма. А то је, сло жи ће те се, 
од ве ли ке ва жно сти. Наш из да вач ки план је ве о ма бо гат, што ће се уско ро и при ме ти-
ти. Има мо мно го иде ја, пла но ва и ам би ци ја. На сто ја ће мо да ра ди мо и на бо га ће њу и 
при ку пља њу ар хив ске гра ђе, као и на об ја вљи ва њу ка пи тал них про је ка та као што је 
пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на. Вре ме ће би ти нај бо љи су ди ја и по ка за ти ко ли ко смо у 
све му то ме ус пе ли.


