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МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

МИ ЛЕ НИ ЈУМ У СРП СКИМ КЊИ ГА МА

Ако се ра чу на вре ме при пре ма, иа ко је би ло нео бич но крат
ко кад је реч о ве ли ким по ду хва ти ма, већ је де се та го ди на от ка ко 
смо у истом по слу, у об ја вљи ва њу еди ци је ко ја хо ће да ода бра ним 
на сло ви ма и име ни ма по ка же ми ле ни јум срп ске умет но сти ре чи, 
од Све тог Са ве до са да шњих пи са ца ко ји су у пу ном за ле ту и на
дах ну ћу. Ова ко се на го ве шта ва о ко ли ком је за хва ту го вор и ка ко 
ни је ла ко, као ни у ра ни јим вре ме ни ма, оства ри ти ам би ци ју ко ја се 
ја вља јед ном у ве ку. По го то во ако се су о чи мо с глав ним смет ња ма 
и ако их име ну је мо. Јер, са да је књи жев ност на спо ред ном пу ту, 
чи та ње до брих књи га је про ре ђе но, књи жев ни жи вот је при гу шен, 
ча со пи си не ви дљи ви, кри ти ка скло ње на, пи сци су осо бе без угле
да и ути ца ја ако сво ју ре чи тост ни су да ли стран ка ма и по ли ти ка
ма, ти ра жи књи га су го то во за не мар љи ви, књи жа ре по за тва ра не, 
из да ва чи се ру ше као по ре ђа не до ми не. За шли смо у до ба шкр тог 
је зи ка, ого ље них по ру ка и бр зи не, што ра сте из осе ћај не ре чи 
уве не пре цве та ња, у сре ди шту су љу ди ман дат них вред но сти, све 
је ого ље но, ствар ност око нас ли чи на отво рен пре лом.

Ни је ова кво ни за ње чи ње ни ца до шло као прав да ње, грд ња 
или жал ба. Ни кад књи ге од вред но сти и оре о ли око њих ни су би ли 
ма сов на по тре ба, па ни су ни да нас. То је за по не ко га, као и све што 
је из у зет но и из у зе то из оп штих по ја ва. Ме ђу тим, тре ба ло је ре ћи 
у ка квом за да том жи во ту је срп ска књи жев ност да нас.

А нео п ход но је, са да и увек, ста ти, сми ре но осма тра ти и са
би ра ти нај бо ље зна ко ве вла сти те ду хов не трај но сти. По вра так на 
по че так, од ла же ње на дно ма тер ње ре чи, вра ћа ње у дав ни ну, об ја
шња ва ње да по сто је сло је ви на ших ре чи, раз ли чи тих, ме ња них, ста
рих и мла дих, да су ти сло је ви слич ни пр сте но ви ма од зе мље, да 
су по ве за ни и сје ди ње ни, по вра так та мо, у њих и ме ђу њих, ни је 
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уда ља ва ње ка ко се обич но ми сли, јер се та ко нај бо ље при бли жа
ва мо се би. Та кво при бли жа ва ње не тра жи три ви јал не по дат ке из 
исто риј ских до га ђа ња, ни је му су шти на у тра же њу нај о бич ни јих 
по ја ва, окр ша ја, би та ка и од се ца ња гла ва, по не ка да шњем оби ча
ју. Ов де је реч о окре та њу уна зад да би се са гле да ла или осе ти ла 
це ли на на ци о нал не ду хов но сти ко ја не ма при род ни јег на чи на од 
књи жев ног да се име ну је и пре не се дру ги ма. Пре ма то ме, сла га ње 
вре ме на у књи га ма ко је су их на при ме ран на чин обе ле жи ле ни је 
ни шта осим си ла ска низ ан то ло гиј ски сми сао. То увек да је ви ше 
од оче ки ва ног и по зна тог. То ши ри. Не су жа ва. Отва ра про зо ре на 
све че ти ри стра не. По ка зу је све тлост ре чи, ме та фо ра и дру гих 
сли ка у њи ма. Уве ра ва нас да не по сто ји ни шта што мо же као 
књи га да за бе ле жи све. За то је пи са на реч увек на пу ту у веч ност. 
Та кав пут нај бо ље чу ва ју књи га и њен пи сац.

Ма ло је на ро да ко ји мо гу као Ср би да по ка жу сво је ли те рар
не спи се ко ји су на ста ли пре де сет ве ко ва, ко ји су са чу ва ни кроз 
цео ми ле ни јум. Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев-
но сти, чи је је пр во ко ло штам па но 2010. а де ве то 2018. го ди не, у 
ко јој су до сад об ја вље не де ве де сет и две књи ге, из дру ге по ло ви
не два на е стог ве ка до по чет ка два де сет и пр вог ве ка, од усме не 
књи жев но сти чи ју ста рост ни смо из ме ри ли, али зна мо да тра је 
ко ли ко и го вор, од жи тиј ске ли те ра ту ре ко ја је пр ва за пи са на, у 
ви зан тиј ском сред њем ве ку, у хи лан дар ским, сту де нич ким и дру
гим ка нон ским спи си ма, у сти ху, при по вет ка ма, ро ма ну и дра ми, 
с књи жев но и сто риј ским ту ма че њи ма, кри ти ка ма ко је су ан то ло
гиј ска хро ни ка у Еди ци ји, са жи во то пи си ма и би бли о граф ским 
по да ци ма, све то, и оста ло што ни је по ме ну то, оку пље но у истом 
ни зу, у све ча но опре мље ним то мо ви ма, све до чи о трај но сти и 
вред но сти ко ја не мо же не ста ти, от кри ва бо гат ство и укуп ност 
срп ске књи жев но сти. За јед но су књи ге ко је су на ста ја ле на пред
ву ков ским об ли ци ма срп ског је зи ка и књи ге но ви је књи жев но сти 
срп ског на ро да. Та кво је дин ство је при род но. Мо ра мо га че шће 
ис ти ца ти. Сва ко под ва ја ње до но си на ци о нал ну ште ту.

Уред нич ки рад је од по чет ка до бро усме рен. Иде по истим 
на че ли ма и кри те ри ју ми ма, по пра ви ли ма ко ја су до не та уна пред. 
Сва кој књи зи је обез бе ђе на рав но прав ност, јер се при ме њу је исти 
мо дел. Сва ком пи сцу при па да ју исте ру бри ке, а њи хов обим је 
сра зме ран ква ли те ту и зна ча ју ода бра них де ла. У пр вој се ри ји има 
сто два де сет књи га. У дру гој се ри ји, ан то ло гиј ској та ко ђе, би ће још 
пе де се так то мо ва, из свих жан ро ва, из про шлог и на шег ве ка. Си
гур но је да не ће из о ста ти ни је дан пи сац од зна ча ја, да ће прав да 
би ти до вр ха ис пу ње на. 
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Глав ни по сао оба вља ју при ре ђи ва чи књи га. Они пи шу пред
го во ре, би ра ју тек сто ве, да ју им рас по ред, из ра ђу ју хро но ло ги ју 
и би бли о гра фи ју пи сца, ис пи су ју об ја шње ња, на во де из во ре, где 
је по треб но из ра ђу ју реч ни ке и би ра ју при ло ге кри ти ча ра. При
ре ђи ва чи та ко, по истим пра ви ли ма, а сва ки на свој на чин, књи ге 
ста вља ју у кру го ве ко ји се по ве зу ју и чи не ми ле ни јум ску це ли ну. 
При ре ђи ва чи су ака де ми ци, про фе со ри уни вер зи те та, књи жев ни 
исто ри ча ри и кри ти ча ри, на уч ни ис тра жи ва чи и пи сци ко ји су вич
ни уред нич ким и срод ним по сло ви ма.

Глав на осо би на свих књи га у Еди ци ји, укљу чив и ан то ло ги је 
чи ја из да ња су по но вље на и оне ко је су на ру че не, осим ми си је ко ју 
не тре ба ту ма чи ти, осим по тре бе да из де сет ве ко ва ода бе ре мо 
пи сце ко ји су озна чи ли сво је до ба, глав на од ли ка је да ова кво на
уч но из да ње мо же да ко ри сти, без смет њи, и уче ник и про фе сор, 
и чи та лац без ве ли ког обра зо ва ња и ин те лек ту а лац ви со ког ре да. 
У књи га ма је, као у ка квом ве ли ком са жет ку, об ја вље но оно што 
је нај бит ни је за про у ча ва ње или упо зна ва ње не ког пи сца и не ког 
књи жев ног жан ра. За то има мо сто ти не стал них прет плат ни ка, 
ко ји су уз бу џет ски но вац ко ји до би ја мо нај бо ља по др шка це лом 
по ду хва ту.

Го ди шња ко ла, по пра ви лу у де сет књи га, ни су из истог пе ри
о да, већ су ра зно ли ка и по дру гим осо би на ма. У њи ма су пе сни ци, 
про зни и драм ски пи сци, не кад по је дан у књи зи а не кад и ви ше 
њих за јед но, иза бра них по ли те рар ној срод но сти или у те мат ским 
ан то ло ги ја ма. Сва ко ко ло има на ме ру да при ву че љу де чи ја су ста
но ви шта и од нос пре ма књи жев но сти раз ли чи ти. Та ко се илу стру
је Еди ци ја и ње на са др жи на, та ко се ује ди њу ју до ба и ре чи ко је 
су у њи ма слу жи ле Ср би ма. И још, све књи ге су по са вре ме ном 
пра во пи су и са не ка да шњих об ли ка срп ског је зи ка, раз ли чи то 
на зи ва ног, пре не те у ја сан књи жев ни из раз.

Ра ни је смо об ја ви ли пет књи га с ан то ло гиј ским из бо ром свих 
об ли ка усме не књи жев но сти. Та кав из бор до сад ни смо има ли на 
јед ном ме сту. Укљу че не су збир ке по ти сну тих при ре ђи ва ча, али 
Ву ко во ме сто ни је угро же но. По ја ча но је, јер је до био још две књи
ге. У јед ној су ње го ви ода бра ни спи си, а у дру гој сви књи жев ни 
де ло ви из оба из да ња Срп ског рјеч ни ка. Об ја ви ли смо Гун ду ли ће ве 
спе во ве у по себ ној књи зи, али и ан то ло ги ју ста ре ду бро вач ке и 
бо ко ко тор ске по е зи је. У ра ни јим еди ци ја ма срп ске књи жев но сти, 
због ра зних об зи ра и по ли тич ких пре по ру ка, ни је та ко би ло. У де
се том ко лу ће би ти Др жи ће ва књи га. Ни ко ме ни шта не узи ма мо, 
али ни ко ме не одва ја мо из исто риј ске књи жев не ба шти не ко ја је 
на ста ла на срп ском је зи ку као осно ви. Пра вич но је ре ћи исти ну.
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У пет књи га смо рас по ре ди ли де се ти не пи са ца жи тиј ске или 
сред њо ве ков не књи жев но сти. Све ти Са ва има за себ ну књи гу. Оста
ле су за јед нич ке. Сва ка је и ан то ло ги ја и па но ра ма исто вре ме но. 
У но вом ко лу су че тво ри ца пи са ца: Кан та ку зин, Ми ха и ло вић из 
Остро ви це и два па три јар ха – Пај си је и Цр но је вић. Њи хо ву књи гу 
је при ре дио То ми слав Јо ва но вић, ко ји је и уред ник свих пет то мо ва 
из ста рог до ба. Са да, као це ли на, де лу ју и друк чи је и им пре сив ни је.

У ово го ди шњем ко лу нај ду жи вре мен ски ра спон има ан то ло
ги ја књи жев но сти за де цу, у два то ма, у јед ном су сти хо ви, у дру гом 
крат ка про за, од За ха ри је Ор фе ли на из осам на е стог ве ка до Иго
ра Ко ла ро ва ко ји је ро ђен 1973. го ди не. Тај за ма шни пре глед ко ји 
за хва та два и по ве ка ура ди ла је Зо ра на Опа чић. Срп ска књи жев
ност за де цу пр ви пут је до би ла ова кав и ово ли ки из бор.

Пе сме, при по вет ке и кра так ро ман Је ле не Ди ми три је вић у 
ис тој су књи зи с про зом и дра мом Вла да на Ђор ђе ви ћа, ко ји је по
зна ти ји у ме ди ци ни и по ли ти ци, а не пра вед но као пи сац го то во 
за бо ра вљен, као и Је ле на Ди ми три је вић. За јед нич ку књи гу су им 
при ре ди ле Сло бо дан ка Пе ко вић и Љи ља на Ко стић.

Бо жи дар Кне же вић, ро дом из Уба, из „глав ног гра да” срп ске 
фи ло зо фи је, иа ко је Бра на Пе тро ни је вић ре као да су ње го вом Убу 
и два сло ва мно го, про фе сор из уну тра шњо сти Ср би је и си рот ни 
Бе о гра ђа нин, у срп ској на у ци и књи жев но сти остао је са сво јим 
из ре ка ма, с књи га ма ми сли. Ода брао их је и ко мен та ри сао Са ша 
Ра дој чић.

Ка да смо по кре ну ли Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп-
ске књи жев но сти и пр во ко ло по сла ли До бри ци Ћо си ћу, сти гло је 
љу ти то пи смо. Књи ге је дао Би бли о те ци СА НУ, а у пи сму осу дио 
наш по че так. Ду го смо раз го ва ра ли по сле то га и све је урав но те
же но. Са да је, у де ве том ко лу, две Ћо си ће ве књи ге, Ко ре не и Бај ку, 
као свој по след њи по сао, с пу ном па жњом при ре дио Ми лан Ра ду
ло вић, ре кав ши да је пр ва књи га те мељ а дру га кров укуп не Ћо си
ће ве књи жев не гра ђе ви не.

По ро дич ну три ло ги ју, ода бра не при по вет ке и есе је Да ни ла 
Ки ша у обим ну књи гу је оку пио Ми хај ло Пан тић, пе сме и есе је 
Ми о дра га Па вло ви ћа ње гов ту мач Ђор ђе Де спић, а при по вет ке и 
два ро ма на Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа ода брао је Ра ди во је Ми кић.

У књи га ма де ве тог ко ла, пре ма ре дов ном оби ча ју, штам па ни 
су тек сто ви књи жев них кри ти ча ра и исто ри ча ра ли те ра ту ре, а 
њи хо ва име на (Јо ван Скер лић, Па вле По по вић, Ксе ни ја Ата на си
је вић, Зо ран Ми шић, Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, Гор да на Јо ва но вић, 
Рај ко Ве се ли но вић, Пре драг Па ла ве стра, Ми ро слав Еге рић, Пре
драг Про тић, Ср ђан Дам ња но вић, Љу бо мир Си мо вић, Љу би ша Је ре
мић, Слав ко Гор дић, Ђор ђи је Ву ко вић, Мар ко Не дић, Јо ван Де лић, 
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Дра ган Бо шко вић), с при ре ђи ва чи ма, уред ни ци ма и ре цен зен ти ма, 
го во ре ко ли ко је па жње да то пи сци ма чи је су књи ге за ову го ди ну 
ода бра не.

Та ко је де сет ле по при ре ђе них и опре мље них књи га ко је су 
у апри лу иза шле из штам пе још јед ном по твр ди ло да је Ан то ло гиј
ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске зна ча јан на ци о нал ни, књи жев ни и из да вач ки по ду
хват и да ће иду ће го ди не, у де се том ко лу, би ти об ја вље на сто та 
књи га као ове ра да је овај по сао до нео ви ше но што смо мо гли да 
се на да мо у при ли ка ма ка кве је су.*

* Реч на про мо ци ји Де ве тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, у Ма ти ци срп ској, у Но вом 
Са ду, 6. ју на 2018. го ди не.




