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БРА НИ СЛАВ НУ ШИЋ  
О НА РОД НОМ ПО СЛА НИ КУ

На род ног по сла ни ка на пи сао сам пре че тр де сет и осам го ди на. Ја сам и 
ра ни је пи сао не ке ко ма ди ће, те их или при ка зи вао са дру го ви ма, или их, ве ру
ју ћи у њи хо ву вред ност, чу вао у сво ме сто лу, но без хра бро сти да их об ја вим; 
али је На род ни по сла ник пр ви ко мад ко ји сам на пи сао са на ме ром да га пре
дам На род ном по зо ри шту на при ка зи ва ње. Па, ипак, за зор но ми је би ло да се 
у сво јој де вет на е стој го ди ни ја вим по зо ри шној упра ви, и тра жио сам не би ли 
ме ко на то охра брио. То охра бре ње ми је до шло из ку ће Или ћа, из ко је је та да 
ни цао мно ги књи жев ни под сти цај и мно ги по крет. 

Пе снич ка ку ћа Или ћа би ла је осам де се тих го ди на је ди ни књи жев ни клуб 
у пре сто ни ци. Сви по ку ша ји, и ра ни ји и по зни ји да се осну је ка кво књи жев но 
дру штво, ко је би књи жев ни ке збли жи ло и да ло ја че га под сти ца ја књи жев но
сти, ни су ни бли зу до ба ци ва ли оно ме ути ца ју ко ји је у том по гле ду има ла ку ћа 
Или ћа. Кроз ту ку ћу, на ко јој су и да њу и но ћу би ла вра та отво ре на, про шло 
је не ко ли ко ге не ра ци ја књи жев ни ка; на пра гу те ку ће су сре та ле су се ста ра 
ро ман тич на књи жев ност, ко ја је већ из у ми ра ла, и но ва, ре а ли стич на, ко ја се 
ме сто ње ја вља ла; кроз ту ку ћу, јед ном реч ју, про де фи ло ва ла је це ла на ша 
књи жев ност се дам де се тих и осам де се тих го ди на. По чев ши од Ма ти је Ба на, 
Љу бе Не на до ви ћа, Че де Ми ја то ви ћа, Ђор ђа Ма ле ти ћа и Јо ва на Ђор ђе ви ћа, 
ја сам лич но у Или ће вој ку ћи сре тао Вла да на Ђор ђе ви ћа, Ла зу Ко сти ћа, Ђу ру 
Јак ши ћа, Ла зу Ла за ре ви ћа, Ми ло ра да Шап ча ни на, Зма ја, Ка ћан ско га, Ђу ру Јан
ко ви ћа (да ро ви тог и ра но пре ми ну лог пе сни ка), Ја шу То ми ћа (та да нео бич но 
по пу лар ног со ци ја ли стич ког пе сни ка), Па вла Мар ко ви ћа Ада мо ва, Ми ло ва на 
Гли ши ћа, Све ти сла ва Ву ло ви ћа, Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Јан ка Ве се ли но ви ћа, 
Си му Ма та ву ља, Вр за ка, Све то ли ка Ран ко ви ћа, Ко сту Ар се ни је ви ћа (ти по гра
фа, со ци ја ли стич ког пе сни ка), Сте ву Срем ца, Ма то ша, До ма но ви ћа, Шан ти ћа, 
Ђо ро ви ћа, Бо жу Кне же ви ћа, Љу бу Не ди ћа, Ни ко лу Ђо ри ћа, др Ми ла на Са ви ћа, 
Или ју Ву ки ће ви ћа, Ми ло ра да Пе тро ви ћа, Јо ва на Скер ли ћа, Ми ло ра да Ми тро
ви ћа, и још је дан ду ги низ ма ње знат них кул тур них и на ци о нал них рад ни ка. 
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Су сре ти на бро ја ни у ку ћи Или ће вој ни су мо гли оста ти без по сле ди ца, и 
че сто се мно ги по кре ти та да шњи ја вља ју као ре зул тат тих су сре та. Мо же се 
го то во твр ди ти да је ово ли те рар но при бе жи ште – Или ће ва ку ћа – би ло сре
ди на у ко јој се раз ви јао про цес пре ла за из ро ман ти зма у ре а ли зам; да се из 
те сре ди не раз ви ла она сна га ко ја је су зби ја ла ли те рар ну хе ге мо ни ју Но во га 
Са да и из во је ва ла Бе о гра ду пр вен ство и, нај зад, да је та сре ди на, да ју ћи у Во
ји сла ву пе снич ко га ре фор ма то ра, да ла књи жев но сти и мно га дру га зна ме ни
та име на.

Ме не је у ку ћу Или ћа увео Во ји слав, с ко јим сам још од 1880. го ди не дру
го вао, по што смо се ра ни је већ сре та ли ра до ви ма у по је ди ним ли сто ви ма. У 
по чет ку се мо је и Во ји сла вље во по знан ство сво ди ло на обич на ви ђе ња код 
„Дар да не ла”, зна ме ни то га клу ба бо ем ско га и ду хо ви то га Бе о гра да осам де се
тих, али је, не што за тим, на ше по знан ство по ста ло те шње, те сам по стао не 
са мо сва ко днев ни гост, већ по где кад и ста нов ник ку ће Или ће ве.

Ула зак у пе снич ку ку ћу Или ћа за ме не је та да имао на ро чи ту драж. У ма
шти шест на е сто го ди шње га мла ди ћа, та ку ћа ми је из да ле ка из гле да ла као не
ки ча роб ни за мак, или као не до куч но гне здо где ста ну је ста ри орао, а ор ли ћи 
из ле ћу у свет и вра ћа ју се с ве че ри на ле га ло. Ста ри Јо во Илић – „тат ка на”, 
ка ко су га зва ла де ца, а крај њих и сви ми оста ли – био је та да још вр ло кре пак 
ста рац. То је упра во би ло до ба ка да се са по кре та њем Вла да но ве Отаџ би не 
(1875) он, до тле ду го вре ме на отрг нут по ли ти ком, по но ва вра ћа пе сми и пе ва 
јед ним но вим чуд ним и ег зо тич ним ма ни ром:

Цви јет ми цва ти, Џам шед-ла ле
Аџем ђул;

Би сер ми сја је; Ба сра-ка ле,
Истам бул!

Најстарији од браће Илића, Милутин, када сам ја дошао у њихову кућу, 
није био у Београду. Био је у не ком сре зу Бе о град ско га окру га сре ски ста ре
ши на и че сто је до ла зио, а че сто и гу био слу жбу, те се до се ља вао у Бе о град. 
Иа ко ва љан чи нов ник, Ми лу тин је био из да нак омла дин ског по кре та на Ве ли
кој шко ли, те се ни је умео до вољ но при ла го ди ти вре ме ну и ре жи му. Сто га ни
је би ла ни ма ло нео бич на по ја ва да се пред ку ћом Или ће вом за у ста ве ко чи је 
по кри ве не ар ње ви ма са дењ ко ви ма, ко ри том, но га ри ма и сто ли ца ма при ве
за ним о ша ра ге. Ту је Ми лу тин из гу био слу жбу, и ено где се из вла чи, она ко сух 
и кра кат, ис под ар ње ва, да се на се ли у оче вој ку ћи док опет не до би је слу жбу.

Ми лу тин Илић је био нео бич но мар ци јал на по ја ва; пре пла ну ла ли ца и 
оштрих цр та, ду бо ких и то плих очи ју, ви со ких ра ме на и ду гих бр ко ва. Оде вен 
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у на род но оде ло, са пи што љи ма у си ла ву, он би ли чио на сли ку по бе глу из му
зе ја ко ја пред ста вља ора шач ке уста ни ке. Но ка рак те ром сво јим Ми лу тин ни у
ко ли ко ни је од го ва рао та квој спо ља шњо сти. Он је био осо би то благ и пи том, 
то пао у од но си ма и вр ло ду хо вит. Ми лу тин је имао еми нен тан дар за ху мор и 
са ти ру, што је у об ја вље ним ра до ви ма до вољ но и на гла сио. Што тај дар ни је 
раз вио до оних раз ме ра до ко јих је мо гао, два су узро ка. Пр ви је кла си чар ска 
ат мос фе ра Или ће ве ку ће, у ко јој се та вр ста књи жев но сти осе ћа ла као ди вљи 
цвет у ле ји пи то мих и пле ме ни тих ру жа, а дру ги је узрок био ње гов брак. Нај
ста ри ји Илић имао је, ина че, је дан су пру жан ски вр ло сре ћан брак, али ње го ва 
су пру га ису ви ше је те жи ла, и успе ва ла у то ме, да га из дво ји из сре ди не у ко јој 
се је ди но мо гао ње гов та ле нат раз ви ја ти, ису ви ше је хте ла да га на чи ни до
ма ћи ном, из два ја ју ћи га из оне сре ди не ко ја је има ла је дан ле же ран по глед 
на све вр ли не на бро ја не у чи тан ци за пр ви раз ред основ не шко ле. Ја ми слим 
да су то окол но сти ко је су оме ле Ми лу ти на да се ја че из ра зи у књи жев но сти.

Дра гу тин Илић, пр ви по Ми лу ти ну, био је та да за о гр нут јед ним ви шим 
оре о лом. По е та ко ји још са Ве ли ке шко ле – где но си по крет ли ста По бра тим-
ства (1884) – про би ја са сво јим дру го ви ма Ни ко лом Ђо ри ћем и Вла ди ми ром 
Јо ва но ви ћем на гло у књи жев ност и ра си па сво је ра до ве кроз ступ це свих ли
те рар них ли сто ва у Срп ству, он убр зо сту па и на по зор ни цу, што је за та да
њу, по зо ри шној умет но сти вр ло на кло ње ну омла ди ну, има ло на ро чи ту драж. 
Дра гу тин не са мо да се ода је дра ми већ по ста је нај зна чај ни ји пред став ник 
оно га жи во та по кре та осам де се тих ко ји обе ћа ва да нам до не се об но ву на ци
о нал не дра ме.

Дра гу тин Илић је, у ства ри, био пред став ник ку ће Или ћа и „тат ка на”, ко ји 
је имао пу но не жних осе ћа ња за Во ји сла ва, је ди но би са Дра гу ти ном раз го
ва рао и о по ли тич ким и о ли те рар ним и о по ро дич ним по сло ви ма. Али, иа ко 
њен пред став ник, Дра гу тин ипак ни је увек и до вољ но при па дао ку ћи, за у зет 
сем по е зи је још и сви ма дру гим јав ним по кре ти ма, по ли тич ким, на ци о нал ним 
и кул тур ним. И ма да од свих Или ћа пре жи вља ва нај бур ни ји жи вот, ипак је он 
нај плод ни ји, нај ви ше пи ше, ба ви се свим вр ста ма по е зи је (пе сма, лир ска и еп
ска, ро ман, при ча, дра ма); ра си па сна гу и на фи ло зоф ске и по ли тич ке про бле
ме, а тро ши се и у днев ној штам пи, по ле ми шу ћи и пи шу ћи по ли тич ке члан ке.

Увек мар ци ја лан, са ка ла бре ским ше ши ром и раш че шља ном бра дом, не
из ме ње не спо ља шњо сти и др жа ња све до ста ро сти, он је на ма мла ди ма, кад 
смо до ла зи ли у ку ћу Или ћа, на ро чи то им по но вао. Оту да је на ме не и имао 
ути ца ја; са вет ко ји ми је он не гда дао: да на пу стим пе сму (ја сам се у по чет ку 
сво га књи жев но га ра да, као сви, нај пре и нај ра ди је ба вио пи са њем пе са ма) и 
да се одам пи са њу ко ме ди је.
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Во ји слав, тре ћи Илић, био је та да ка да сам га ја пр ви пут по знао, мла до 
и го ло бра до мом че, ко је су та да у ку ћи од ми ла зва ли Ће ла, због рет ке ко се у 
де тињ ству. Он је пе ву шио, до ду ше, али још без оно га за ма ха, ко јим ће, ма ло 
доц ни је, при ву ћи на се бе па жњу све га ли те рар ног све та. Во ји слав је у ку ћи 
сма тран ме зим цем и па жен је та ко, јер је ње гов мла ђи брат Жар ко био вр ста 
од мет ни ка ко ји се здру жио са Па ли лул чи ћи ма, ишао са њи ма у оне зна ме ни
те бит ке бе о град ске де чур ли је, од ла зио у лов на се ни це и шти гли це, за ме тао 
по пе ри фе риј ским ро гље ви ма бит ке, и уоп ште обе ћа вао да не при па да ку ћи 
Или ћа, ко јој се тек доц ни је вра тио и здру жио са бра ћом, ка да се у ње му ја
вља је дан од нај ду хо ви ти јих усме них при по ве да ча на ше га до ба. Да ни је та ко 
стра ћио де тињ ство, што му је и од у зе ло во љу да се ба ви пе ром, да се ра ни је 
при љу био бра ћи и оној сре ди ни око њих, у Жар ку би на ша књи жев ност има ла 
јед но га ве ли ко га при по ве да ча и нај и зра зи ти је га пред став ни ка ре а ли стич ке 
при че.

Но Во ји слав је при гра био Жар ков по ло жај ме зим ца и ужи вао све сим па
ти је и не жност ро ди те ља и ку ће још и сто га што је био сла бу њав, увек блед, 
упа лих очи ју и не раз ви је них гру ди. Жар ко, ко ји је мо жда био где кад и љу бо
мо ран на Во ји сла ва, че сто га је исме вао што пи ше пе сме. У тим при ли ка ма 
би му увек ци ти рао ње го ву пр ву пе сму, ко ју је Во ји слав као де те од два на ест 
го ди на, ђак пр вог раз ре да гим на зи је, на пи сао и ко ју су сви, сем Жар ка за бо
ра ви ли. Ја сам по је ди не де ло ве те де ти ње пе сме упам тио, бла го да ре ћи са мо 
то ме што их је Жар ко вр ло че сто по на вљао, пр ко се ћи Во ји сла ву, ко га је то 
је ди ло. У тој пр вој пе сми Во ји слав исме ва сво ју бра ћу, Ми лу ти на, Дра гу ти на и 
Жар ка, ка да су по шли у Топ чи дер да на ба ве за ба ште ра са де. Пу ту ју њих тро
ји ца – ве ли Во ји слав у пе сми – и кад су до шли до на сред шу ме, нај ста ри ји брат, 
ко ји се до тле ју на чио и хра брио, осе ти си лан страх:

А кад збри са че ло зној но,
Ре че та да Шој дин вој но.
– Ала, бра ћо, ала, дру зи,

Ду бо ки су ови лу зи,
Стра хо та је њи ма ићи,

Јер нас мо же кур јак сти ћи!

На то дру ги брат од го ва ра:

Ка кав кур јак, ха, бо га ми,
Свег кр ва вог, на ко жу ми

Пу ши ла б’ му с’ звер ска крв!
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Чуј те, го ре, чуј те, лу зи,
По чуј те ме, вер ни дру зи,
По ста ну ће кур јак стрв!
Тре ћи ју нак, мно го ма њи,

Мно го су вљи, мно го та њи,
Ал’ но си на ипак ду га,

Над ма шу је оба дру га...

Овај тре ћи пред ла же да се вра те, али нај ста ри ји – ју на чи на – не ће, већ 
их хра бри. Кур јак, ме ђу тим, слу шао цео тај раз го вор, па се од јед ном по ја ви, а 
„ју на чи на” па да пр ви у бек ство. Све се свр ша ва сти хом ка ко се кур јак слат ко 
сме јао сво јој ша ли:

А кур јак је та да стао,
Па се слат ко на сме јао.

Доц ни је, ка да би му, уз ча шу ви на, Жар ко ци ти рао ове сти хо ве, Во ји слав 
се и сам слат ко сме јао. Во ји слав је био нео бич но сим па тич на по ја ва и у жи во
ту ван ку ће, те је ужи вао љу бав и био, та ко ре ћи, ме зи мац та да ње га дру штва. 
Увек за коп ча на ка пу та, с јед ном ру ком у џе пу од пан та ло на и ци га ре том у дру
гој ру ци, Во ји слав је хо дио од ме ре но, ма ло уз диг ну те гла ве и увек за ми шље на 
по гле да. Би ло је не че га вр ло от ме но га у ње го вој по ја ви. Оп хо дио се са љу ди
ма нео бич но љу ба зно и пре ма сва ко ме је био ср да чан, искрен и по вер љив. 
Ма те ри јал не не во ље, ко је су га стал но го ни ле, под но сио је са без бри жном 
рав но ду шно шћу, и био је ка дар и усред нај ве ће не во ље пи са ти са то ли ко исто 
на дах ну ћа и ду шев не сна ге као што би то и при нај бо љем рас по ло же њу чи
нио. Мно га је ње го ва пе сма баш у та квим ча со ви ма не во ље пи са на. 

Во ји слав не са мо што је имао мно го сли кар ско га еле мен та у по е зи ји, већ 
је имао и сли кар ских ма ни ра при са мом пи са њу. Мно го смо вре ме на про ба ви
ли за јед но, а по след ње го ди не ње го ва жи во та, ко је смо опет про ве ли за јед но 
у При шти ни, би ли смо го то во и под јед ним кро вом. Амо ра на се лу пи сао је 
та да пре да мном, у мо ме при су ству, и се ћам га се до бро на са мом ра ду. Пред 
њим су би ли чи сти, бе ли ли сто ви хар ти је, и он је по њи ма, чит ким сло ви ма, 
пи сао са за до вољ ством, ла ко, без на те за ња. Стих му је те као из пе ра као да га 
је уна пред сми слио, и је два би се по где кад за др жао, по но во про чи тао ис пи са
ни ред, за ми слио се, тр гао дим из ци га ре те, па се опет вра тио ис пи са но ме сти
ху, пре бри сао реч и за ме нио је срећ ни јом, ја чом, по год ни јом. Ли чио ми је та да 
на сли ка ра ко ји ла ко пре ле ти пре ко плат на ки чи цом, из ми че, за ста је, па се 
опет вра ћа да по ја ча, да бо ље осен чи по је ди на ме ста. Та ко је он увек па жљи во 
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ра дио, па чак и он да ка да је у ка фа ни, на пр ља вом пар че ту хар ти је, мо жда и на 
по ле ђи ни је лов ни ка, пи сао сти хо ве ка кво ме уред ни ку деч је га или ша љи во га 
ли ста, ко ји је ту за сто лом че као са хо но ра ром од пет или де сет ди на ра у џе пу.

Из ме ђу ме не и Во ји сла ва би ло је то ли ко по вер љи вих, то ли ко ин тим них 
од но са да је упра во са свим при род но што сам се ја ње му обра тио и по ве рио 
да сам на пи сао јед ну ша љи ву игру, и ње му оста вио да ор га ни зу је фо рум пред 
ко јим бих ствар про чи тао. И Во ји слав је на шао да би тај фо рум нај бо ље био 
са ста вљен из Ми лу ти на Или ћа, Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, ко ји је та да већ ва жио 
као при зна ти са ти ри чар, и Ко сте Ар се ни је ви ћа, ти по гра фа, со ци ја ли стич ко
га пе сни ка. Би ло је то с је се ни 1883. го ди не, ка да сам, пред озна че ни ма и у 
при су ству Во ји сла вље вом, чи тао јед но по сле под не На род ног по сла ни ка та мо 
у ду би ни Или ће ве ба ште, под ве ли ким ора хом. И Ми лу тин и Вла да су ме охра
бри ли, а со ци ја ли стапо е та Ар се ни је вић чак је био и оду ше вљен.

Иа ко до вољ но охра брен, ја ни сам смео лич но да под не сем ру ко пис Ми
ло ра ду Шап ча ни ну, бо је ћи се, кад ста нем го ло брад деч ко у де вет на е стој го
ди ни пре да њ, оли че но га би ро кра ту, да ћу уна пред иза зва ти ње го во не по ве
ре ње пре ма де лу. Пре дао сам ру ко пис по сред но, пре ко јед ног глум ца, мо га 
при ја те ља.

Ва ља ми ов де по ме ну ти да је мој ру ко пис, ко ме је био на слов На род ни 
по сла ник, а си же исме ва ње по ли тич ке бор бе, из бо ра и по сла ни ка вла ди не 
стран ке, пао на управ нич ки сто баш у тре нут ку ка да су по ли тич ке стра сти у 
нас до сти гле би ли кул ми на ци ју, из ра же ну у јед ној ре во лу ци ји ко ја се баш у 
то до ба кр ва во угу ши ва ла у ис точ ној Ср би ји. И док је та кав ру ко пи су, у та ко 
не згод но ме ча су, ле жао на управ нич ком сто лу, за тим сто лом је се део чо век 
ко ји је био оли че ње ло јал но сти и би гот ни по кло ник по сто је ћем ре ду и ре
жи му. Под та квим окол но сти ма, ко мад ко ји је за то до ба пред ста вљао пра ву 
ре во лу ци ју, имао би оти ћи у ар хи ву и не пре гле дан. Има се са мо јед ној окол
но сти бла го да ри ти што је он ипак дат ре цен сен ти ма на оце ну. Раз ви ла се би ла 
у то до ба у јав но сти оштра кам па ња про ти ву упра ве по зо ри шта што из вор ну 
дра му не са мо не по др жа ва, већ је и по ти ску је. Шап ча нин, ко ји је као ма ло ко 
во дио ра чу на о јав ној ре чи, хтео је, да кле, да пред на па ди ма бу де обез бе ђен 
и по кри вен струч ним ре цен си ја ма, и та ко мој ко мад до спе у ру ке Ми ло ва на 
Гли ши ћа и Ла зе Ла за ре ви ћа да о ње му ре фе ри шу. И у од бо ру и у по зо ри шним 
кру го ви ма за вла да ла је из ве сна ра до зна лост о ко ма ду ко ји се ја вља у до ба 
ап со лу ти стич ке вла да ви не ро ман ти ке на по зор ни ци, те већ тим са мим пред
ста вља ре во лу ци о нар ну, а с об зи ром на по ли тич ке при ли ке у зе мљи, го то во 
и ни хи ли стич ку по ја ву.
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Бла го је Не дић, зет Ла зе Ла за ре ви ћа, та да њи учи тељ, а ка сни је и сам пи
сац јед ног ко ма да (На низ бр ди ци), при чао ми је та да – а и са да још пре при ча
ва – о јед ној ве че ри код Ла зе Ла за ре ви ћа на ко јој су би ли Шап ча нин, Љу ба 
Ко ва че вић и Вла дан Ђор ђе вић, та да њи по зо ри шни од бор ни ци. Вла да је та да 
о ве че ри ра до зна ло пи тао Ла зу Ла за ре ви ћа:

– Про чи та ли, Ла зо, оно га По сла ни ка?

– Про чи тао сам,

– Па, шта ве лиш?

– Добар домаћи пасуљ, али без запршке! – одговори Лазаревић.

– Мо ре, ако је са мо до бро ску ван и ако се да сва ри ти – од го во рио је Вла
дан – ла ко ће мо му до да ти ма ло за пр шке.

Ре цен сен ти су, раз у ме се, мо ра ли да ти и пи сме ни суд. Тај суд на пи са ли 
су и Ла за ре вић и Гли шић на спољ ном омо ту, та ба ку на ко ме је био на слов ко
ма да, а ко ји је слу жио као ко ри ца. Из гле да да је Гли шић пр ви чи тао, јер он 
пр ви ис пи су је ми шље ње, а Ла за ре вић ис под ње га. Гли ши ће во је ми шље ње из 
не ко ли ко ре чи и гла си: „До бро, по где што скра ти ти и убла жи ти, а ис пра ви ти 
је зик.” То је све. Ла за ре вић је је два ма ло оп шир ни ји; ње го ва оце на гла си: „По
чет нич ки и мла дић ки по сао, али за слу жу је сву па жњу. Са не што ко рек ту ре и 
пре ра де, ва ља на при но ва ори ги нал ној дра ми. Обра ћам па жњу Упра ви да са 
пу но об зи ра при хва ти мла до га пи сца ко ји обе ћа ва бу ду ће га ко ме ди о гра фа.”

На осно ву ових ми шље ња, ја сам оди ста сте као „пу но об зи ра” Шап ча но
вих, али не и при каз ко ма да. Шап ча нин је та да во дио са мном ду ге, ро ди тељ
ске раз го во ре, пу не са ве та, пу не по у ка. Зах те вао је од ме не да мно го што шта 
убла жу јем, по пра вљам, па и из о ста вљам. Кад год сам му од нео ру ко пис по но
ва, он ми га је вра ћао са но вим са ве ти ма. Нај зад, кад се већ ни је има ло где и 
ка ко, Шап ча нин ми из ја ви да је ко мад де фи ни тив но при мљен на ре пер то ар, 
али да мо рам би ти стр пљив, јер „мо мен тал не” по ли тич ке при ли ке не до зво
ља ва ју да се од мах и при ка же. Те „мо мен тал не” по ли тич ке при ли ке, ме ђу тим, 
тра ја ле су го ди на ма – као што у нас све „мо мен тал не” не во ље го ди на ма тра ју. 
Мој На род ни по сла ник, иа ко је на ко ри ца ма но сио по вољ но ми шље ње ре цен
се на та, иа ко је био већ увр шћен у ре пер то ар, имао је да по ђе на но ву оце ну 
и на нов ре фе рат. Ми ло рад Шап ча нин упу тио га је под по вер љи вом ну ме ром 
Ми ни стар ству по ли ци је, с мол бом за ми шље ње „ка ко би се од стра не то га ми
ни стар ства ту ма чио при каз ова квог јед ног ко ма да на др жав ној по зор ни ци, и 
не не а ла зи ли то ми ни стар ство да у ко ма ду има еле ме на та ко ји би евен ту ал но 
мо гли по слу жи ти као про во ка ци ја, или бар као по вод за ра зно ли ке про тив др
жав не ма ни фе ста ци је”.
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И, кад је јед ном мој ру ко пис пао у ша ке др жав ној ад ми ни стра ци ји и до
спео као при лог уз ак та, он да већ мо же те за ми сли ти да љу суд би ну ње го ву. 
До био је нај пре на ко ри ца ма, на ко ји ма је би ло ис пи са но ми шље ње Ла зе Ла
за ре ви ћа и Ми ло ва на Гли ши ћа, ну ме ру Ми ни стар ства по ли ци је, а за тим је по
чео да се ше та из кан це ла ри је у кан це ла ри ју, од над ле жног до не на дле жног, 
и од не на дле жног до над ле жног, у дру штву са ак ти ма о зло чин ци ма, о чи нов
нич ким кри ви ца ма, о по ли тич ким про го ни ма, о по гра нич ној без бед но сти. У 
ре ги стру је до си је ко ји се од но сио на мој пред мет до био ру бри ку: „Ну шић: 
ви ди На род ни по сла ник”, а ру ко пис је до спе вао час у ар хи ву, час се за вла чио у 
фи о ке по је ди них чи нов ни ка да ту по чи ва као у гроб ни ци.

Што тај ру ко пис ни је јед но га да на кре нуо у про вин ци ју, у ка кав округ мо
жда, или што ни је, удру жен са ка квим дру гим пред ме том, оти шао у Упра ву 
фон до ва па да се оту да вра ћа као „не на дле жно” упу ћен, има се бла го да ри ти 
је ди но срећ ној слу чај но сти што је јед но га да на до спео у ру ке књи жев ни ку
по ли цај цу Та си Ми лен ко ви ћу, ко ји га је ис тр гао из кан џи др жав не ад ми ни
стра ци је и вра тио га по зо ри шту.

А док је мој На род ни по сла ник пу то вао из кан це ла ри је у кан це ла ри ју или 
се ба шка рио по по ли циј ским фи о ка ма, до тле је вре ме на гло од ми ца ло, го ди
не про ла зи ле, жи вот се ме њао. Кам па ња про ти ву Шап ча ни на, што не при на
вља ори ги нал ни ре пер то ар, не са мо да ни је пре ста ја ла, већ је и бр же ра сла. 
Раз у ме се да у тој кам па њи и ми мла ди, а без на де жни пи сци ни смо би ли са мо 
не ви ни чи та о ци.

Ка да је та кам па ња већ би ла узе ла ши ро ке раз ме ре и пре шла у отво ре
но не го до ва ње, Шап ча нин је осе тио по тре бу да се јав но оправ да. То га ра ди, 
при ре ди он јав ну сед ни цу по зо ри шног од бо ра 27. мар та 1888. го ди не, на са мој 
по зор ни ци, пред пу бли ком. На тој сед ни ци у увод но ме го во ру, он се прав да, и 
у том прав да њу вр ло је ин те ре сан тан и ка рак те ри сти чан па сус ко ји се од но
си на мој ко мад, ко ји већ го ди на ма ва жи као при мљен, али се ни ка ко не игра. 
„На род ни по сла ник од Б. Ну ши ћа – ве ли Шап ча нин у сво ме го во ру – про шао 
је кроз два пур га то ри ја, па и у овој тре ћој ре дак ци ји, ко ју је пи сац усво јио, 
упу ћен је на че ка ње, јер су се, ме ђу тим, до га ђа ли из бо ри по сла ни ка, са ра
зним епи зо да ма ко је су да ле по во да мно гој пре пир ци у штам пи. И тим са мим 
по стао је На род ни по сла ник не мо гу ћан. У ко ма ду до ла зи мно го што шта што 
вре ђа и по сла ни ке и чла но ве вла де. На род ни по сла ник, глав но ли це у ко ма
ду, при ка зан је као бле сан. Би ли то го ди ло по сла ни ци ма ко ји су, исто та ко 
као и овај, тр гов ци, за на тли је и се ља ци? И кад тај по сла ник го во ри да ће он у 
скуп шти ни го во ри ти ка ко му ка жу ми ни стри у Бе о гра ду („ми ни стри ће ње га 
на у чи ти”), да ли то он да мо же при ми ти по зор ни ца ко ја је под вр хов ном упра


