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Ја на Алек сић, кул �ур на и�е о ло �и ја ми ла на ка ша ни на, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2019.

Пу ца ње кон ти ну и те та услед раз ли чи тих дру штве но-по ли тич ких, али
и рат них пре ви ра ња, у срп ској кул ту ри је ство ри ло „бив ше” и „са да -
шње” ин те лек ту ал це, а што би да ље зна чи ло, да су бив ши по ста ја ли
не по доб ни, а са да шњи по доб ни. Срп ску кул ту ру је ова кав од нос пре -
ма ин те лек ту ал ној ели ти мно го ко штао. Чи та ва пле ја да лич но сти ко -
је су се фор ми ра ле из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та, са до ла ском
ко му ни стич ке пар ти је на власт, би ла је осу ђе на на смрт, ко ја је под ра -
зу ме ва ла, или фи зич ку смрт (ли кви да ци јом, че му је прет хо ди ло јав но
по ни же ње ога ша ва њем до тич ног за „не при ја те ља на ро да” и са рад њу са
оку па то ром) или пак смрт за бо ра вом, та ко што је лич ност и ње го ва
би о гра фи ја би ла за бо ра вља на, ни по да шта ва на (огла ша ва њем лич но -
сти као ре тро град не и ре ме ти лач ке). Иа ко је Ми лан Ка ша нин на кон
Дру гог свет ског ра та био при су тан у јав ном жи во ту, осни вач је и
управ ник Га ле ри је фре са ка, ње го ва уло га у кул тур ном жи во ту Ју го сла -
ви је, од но сно Ср би је је сма ње на. Он ви ше не ма ни по ло ви ну од оног
угле да и зна ча ја ко ји је имао у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји, на про тив, он је
скрај нут, ка ко би се вре ме ном и за бо ра ви ло на ње га.

Књи га кул �ур на и�е о ло �и ја ми ла на ка ша ни на књи жев не исто ри -
чар ке др Ја не Алек сић, има за циљ да ре ха би ли ту је де ло и зна чај овог
срп ског ин те лек ту ал ца ко ји је у мно го ме за ду жио и срп ску му зе о ло -
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ги ју, али и исто ри ју умет но сти и ме ди а ви сти ку, али и књи жев ну кри -
ти ку и књи жев ност. До при нос ове на уч не са рад ни це Ин сти ту та за
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, на про у ча ва њу и ре ха би ли то ва њу
де ла Ми ла на Ка ша ни на, ви ше струк је. На и ме, ова ау тор ка је 2016. го -
ди не, на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, од бра ни ла док тор ску ди -
сер та ци ју под на зи вом ми лан ка ша нин као �у мач но ве ср�ске
књи жев но с�и, под мен тор ством проф. др Ра ди во ја Ми ки ћа, а 2018. го -
ди не у Да љу са Ђор ђем Не ши ћем ор га ни зо ва ла скуп по све ћен овом
ве ли ком кул тур ном де лат ни ку, а за тим и уре ди ла збор ник књи жев ни
и кри �и чар ски о�ус ми ла на ка ша ни на, ко ји је до жи вео два из да ња. 

У увод ној бе ле шци за књи гу кул �ур на и�е о ло �и ја ми ла на ка ша ни -
на, са зна је мо да је то са мо део из ње не док тор ске ди сер та ци је, при пре -
мљен за штам пу, али је чи та во увод но по гла вље „Кул тур на иде о ло ги ја
као им пли цит на ви зи ја кул тур ног обра сца” у ко ме се да ју пој мов но-
те о риј ске прет по став ке за про у ча ва ње кул тур не иде о ло ги је, на кнад но
на пи сан, што је још јед на по твр да да ова ау тор ка при па да гру пи оних
при ље жних, мар љи вих и мо рал них ис тра жи ва ча, ко ји свој по сао не
оста вља ју ни на ко ји на чин не до вр ше ним.

Лич ност Ми ла на Ка ша ни на у овој књи зи осве тље на је са свих стра -
на, кроз ана ли зу ње го вих књи жев но-кри тич ких, ли ков них, књи жев -
них, на уч них тек сто ва и де ла и оно што се од мах мо же за кљу чи ти, је сте
да је Ми лан Ка ша нин био чо век син те зе, а та квих лич но сти у на шој
кул ту ри је за и ста ма ло. Ка ша нин је свој кул тур ни обра зац фор ми рао
то ком чи та вог свог жи во та и те о рет ске на зна ке за срп ски кул тур ни
обра зац ви дљи ве су у ње го вим тек сто ви ма. Он је лич ност син те зе, за -
то што је син те ти сао све оно са чим се су сре тао и оно што је от кри вао.
Ње гов кул тур ни мо дел је син те за и мо дер ног и тра ди ци о нал ног,
европ ског и на ци о нал ног. Ње гов циљ је „об ли ко ва ње са вр ше не кул -
ту ре” (Бер ђа јев), на те ме љи ма ста рих и про ве ре них вред но сти, али и уз
укљу чи ва ње мо дер них и са вре ме них те ко ви на чо ве чан ства. Са от кри -
ва њем ста ре срп ске књи жев но сти, као и по се ћи ва њем сред њо ве ков -
них срп ских ма на сти ра и дво ра ца, Ка ша нин је био убе ђен да је
пра во сла вље, на ци о нал ни ка пи тал пр вог ре да на ко ме се мо гу по ди ћи
све оста ле дру ге ве ли ке вред но сти. Ње го ва син те ти шу ћа при ро да је из
свих обра за ца про на ла зи ла ко ри сти за фор ми ра ње кул тур ног обра сца
Ср ба, а она се огле да ла још и у не кој вр сти син те зе из ме ђу За гре ба и Бе -
о гра да, гра ђан ског и на род ног, Скер ли ћа и Ма то ша. Иа ко, ни је био
склон од ба ци ва њу јед них, за рад дру гих, кул тур ну иде о ло ги ју је гра дио
на гра ђан ском мо ра лу јер је сма трао „да је са мо гра ђан ско дру штво у
мо дер ној епо хи ка дро да оства ри вр хун ска умет нич ка де ла и из гра ди
ста би лан кул тур ни си стем на ко јем мо же по чи ва ти ја ка и исто риј ски
зре ла за јед ни ца” (138). Био је раз о ча ран у на род ну кул ту ру, пре све га
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што је си стем ко ји је ус по ста вљен у Ју го сла ви ји на кон Дру гог свет ског
ра та, ко му ни стич ки си стем у ве ли кој ме ри зло у по тре био ту на род ну
кул ту ру. Та ко је на род на па да ју ћи гра ђан ску ели ту (ко ју је сма трао бур -
жу ји ма ко ји жи ве на пле ћи ма се ља ка) по ста јао исти као они ко је је на -
па дао, чак и го ри, а што го во ри у при лог то ме да се у Ср би ји си стем не
ме ња, већ да се са мо ме ња ју ко ри сни ци си сте ма. Ка ша ни нов си стем
син те зе из ме ђу ста рог и но вог мо же се про чи та ти и из оно га што је на -
пи сао о Сте ва ну Срем цу: „Ни је Сте ван Сре мац за оно што је ста ро, већ
за оно што је ци ви ли зо ва но; не во ли он па три јар хал ност, већ ред и хи -
је рар хи ју. Он се осе ћа уз не ми рен не због то га што се гра до ви по Ср би -
ји евро пе и зу ју, већ што у тим на зо ви гра до ви ма, у тим вул гар ним
ва ро ши ца ма, под јед на ко не ма ни тра ди ци о нал не ни мо дер не ур ба не
кул ту ре. Он хо ће да Ср бин бу де, не до ви тљив и до се тљив, не го уман,
и не лу кав и го вор љив, не го ра дан. За ње га кул ту ра ни је у на пред ним
иде ја ма, не го у ра зум ним по ступ ци ма, чо век за ње га ни је у го во ру, не -
го у тво ру. На су прот они ма ко ји се ди ве ше ре ти ма он их се ужа са ва”
(цит. пре ма књи зи Ј. Алек сић). 

Ка ша нин ни је био след бе ник ни ти за го вор ник „ни јед ног по ли тич -
ког про гра ма, фи ло зоф ске или иде о ло шке плат фор ме” (71), али је био
све стан чи ње ни це да на кон 1389, 1804, 1912. и 1918. го ди не, срп ски на -
род за слу жу је да ства ра соп стве ну кул тур ну плат фор му за бу ду ће на -
ра шта је, а ко ја ће под ра зу ме ва ти све оно што је срп ски на род кроз
ве ко ве по кре тао и чи нио га је дин стве ним на Бал ка ну и у Евро пи.
„Пред ста ва о на ци о нал ном као ре пре зен та тив ном за сно ва на је на ста -
бил но из гра ђе ном кул тур ном обра сцу, док је на ци о на ли зам, од но сно
па три о ти зам пи та ње кул тур не по ли ти ке, али и ва жан аспект умет нич -
ке и књи жев не кри ти ке. Ипак, за си гур но да је кул тур ни обра зац под -
ра зу ме ван као кров ни по јам, мо дел жи во та и ми шље ња ко ји је мо гућ
у на ци о нал но еман ци по ва ној и про све ће ној зе мљи, где се не гу ју ху ма -
ни стич ки иде а ли. Та ко је схва тао да је књи жев ност ме то ни ми ја кул -
тур ног обра сца. У пи сци ма и кри ти ча ри ма про шлог и сво га вре ме на
он је до след но тра жио про све ће не и ху ма не по је дин це, не пот ку пљи ве
и етич ки уте ме ље не пр ва ке за јед ни це, а на да све сло бод не ства ра лач ке
ин ди ви дуе” (73). Ка ша нин је сма трао да не ма пи са ња без кул тур но бо -
га то за сно ва не лич но сти пи сца. 

Ра де ћи на фор ми ра њу срп ског кул тур ног обра сца, Ка ша нин је ра -
дио на об но ви и по кре та њу му зе ја, ча со пи са, га ле ри ја и свих дру гих
ин сти ту ци ја у ко ји ма се пре по зна је и ви ди сна га кул ту ре јед ног на ро -
да и не са мо у на ци о нал ном, већ у ши рем европ ском и свет ском по -
гле ду. Ни је Ка ша нин за но во о сно ва ни Му зеј кне за Па вла пра вио
збир ку умет нич ких де ла на ста ја лих у Ср би ји и Ју го сла ви ји, већ је пу -
то вао, ус по ста вљао ме ђу кул ту рал ну са рад њу са европ ским зе мља ма и
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за Му зеј до пре мао број на умет нич ка де ла вр хун ских европ ских и свет -
ских умет ни ка. По кре нуо је и уре ђи вао ча со пис уме�нич ки �ре �ле�,
ко ји је за то до ба био пот пу но ре во лу ци о на ран ча со пис, ко ји је по кри -
вао ши рок спек тар кул тур них и кул ту ро ло шких ис тра жи ва ња, од ар -
хе о ло ги је, му зе о ло ги је до ли ков них и књи жев них при ло га, те се мо же
ре ћи да је овај ча со пис огле да ло Ка ша ни но вих за ми сли и иде ја о срп -
ском кул тур ном обра сцу.

Да за кљу чи мо ре чи ма са ме ау тор ке: „Ми лан Ка ша нин је све до чио о
то ме ка ко је мо гу ће би ти ути ца јан у срп ској кул ту ри, а ве ћи део жи во та
жи ве ти у сен ци; би ти кул тур ни ар би тар, а не при па да ти ни јед ној ака дем -
ској ин сти ту ци ји; би ти сро дан са мно гим умет ни ци ма и ми сли о ци ма, а
не при ви ле го ва ти иде је ни јед не по себ не фи ло зо фи је, есте ти ке, умет нич -
ког прав ца или по е ти ке; би ти ко смо по ли та и би ти на ци о на ли ста; би ти
из ра зи та ин ди ви дуа, а не ма ти ари сто крат ско по ре кло; усво ји ти по гле де
ели те, а не ап стра хо ва ти по тре бе обич ног на ро да; за ла га ти се за де мо кра -
ти за ци ју есте тич ких вред но сти, а зду шно би ти про тив вул га ри за ци је и
три ви ја ли за ци је кул ту ре. Из гле да да упра во та кав ’укр штај су прот них си -
ла’ ка рак те ри ше Ка ша ни на кул тур ног рад ни ка и ства ра о ца” (7–8).

Ја на Алек сић књи гом кул �ур на и�е о ло�и ја ми ла на ка ша ни на, ре ха -
би ли ту је овог зна чај ног срп ског ин те лек ту ал ца, без сум ње јед ног од нај -
за слу жни јих за мно го што шта од оно га што да нас на зи ва мо „кров ним“
за срп ску кул ту ру, је зик и на ци ју, али се и до стој но оду жу је свом том
ње го вом пре га ла штву, јед ном вред ном, син те ти шу ћом на уч ном сту ди -
јом. Оста је нам да са че ка мо, да ау тор ка об ја ви и дру ги део ди сер та ци је,
па да за кљу чи мо ка ко је де ло Ми ла на Ка ша ни на до би ло ме сто ка кво за -
слу жу је у срп ској кул ту ри и на у ци, а ка ко је Алек си ће ва је дан од нај пре -
да ни јих про у ча ва ла ца ње го вог де ла.
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