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ЉИ ЉА НА ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ

ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ МО ЗА И КА: СЕ ДАМ НО ВИХ  
АУ ТО РА У АН ТО ЛО ГИЈ СКОЈ ЕДИ ЦИ ЈИ  

„ДЕ СЕТ ВЕ КО ВА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ”

Пре осам го ди на, пред ста вља ју ћи пр во ко ло 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, ка за ла сам: 

На да ти се, са мо, да ће Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти у це ли ни иза ћи. А да ће би ти ла ко, не ће. Па, 
ве ро ват но, и не тре ба да бу де, јер, ка ко би ре као је дан ве ли ки пе сник, 
ко ји ће се сва ка ко на ћи у не ком од бу ду ћих ко ла: „Не мо же се цар
ство за до би ти, / На ду ше ку све ду ван пу ше ћи”.

Да нас, ка да пред ста вља мо три но ве књиге де ве то га ко ла (Бо-
жи дар Кне же вић, прир. Са ша Ра дој чић, књ. 118; Ди ми три је Кан та-
ку зин, Кон стан тин Ми ха и ло вић из Остро ви це, Пај си је, Ар се ни је 
III Цр но је вић, прир. То ми слав Јо ва но вић, књ. 4; Је ле на Ди ми три-
је вић, Вла дан Ђор ђе вић, прир. Сло бо дан ка Пе ко вић и Љи ља на 
Ко стић, књ. 45), у ча су ка да је пр ви део ве ли ког по ду хва та не сум
њи вог на ци о нал ног зна ча ја пред окон ча њем, тре ба ло би на гла си ти 
да је ње го вој успе шној ре а ли за ци ји до при нео, пре све га, озби љан 
ства ра лач ки труд по кре та ча и уред ни ка ове еди ци је, пред во ђе них 
глав ним уред ни ком еди ци је, ака де ми ком Ми ром Вук са но ви ћем, 
али и труд свих оних ко ји су се око ове би бли о те ке оку пи ли и у 
ње но на ста ја ње уло жи ли вла сти ти рад и енер ги ју. Оно што је на 
по чет ку из ла же ња еди ци је не ко ме мо гло из гле да ти као ам би ци о
зан по ду хват не из ве сног по тен ци ја ла и тра ја ња, са да се успе шно 
приво ди кра ју, или, тач ни је, но вом по чет ку и ре а ли за ци ји дру ге 
се ри је еди ци је.
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Ве ро ват но нај ве ћа пред ност ова ко за ми шље ног и до брим 
де лом оства ре ног мо за и ка је сте ње го ва отво ре ност за но ва де ла и 
но ве ау то ре, али и за раз ли чи те при сту пе број них при ре ђи ва ча. 
Дру га пред ност, ко ју умно го ме до ка зу ју три књи ге ко је пред ста вљам 
и се дам пи са ца чи ја су де ла у њи ма за сту пље на, је сте ра зно вр сност 
ау то ра ко ји оцр та ва ју тра ди циј ски низ срп ске књи жев но сти син
хро ниј ски и ди ја хро ниј ски, а исто вре ме но и сло же ност и раз у ђе
ност ка но на ко ји се овом еди ци јом оцр та ва и вас по ста вља, укљу
чу ју ћи и де ла ин тер ди сци пли нар на по жан ров ским од ли ка ма, 
са др жи ни и на ме ни.

Та кве су, ре ци мо, Ми сли Бо жи да ра Кне же ви ћа (1862–1905), ко је 
је, у књи зи Бо жи дар Кне же вић, при ре дио Са ша Ра дој чић, опре
де лив ши се у свом из бо ру за оно Кне же ви ће во де ло ко је на „уској и 
кри ву да вој” гра ни ци фи ло зо фи је и књи жев но сти при па да „(и) књи
жев но сти”, на су прот Кне же ви ће вим исто ри о зоф ским сту ди ја ма, 
ко је су, по Ра дој чи ће вом су ду, на „дру гој фи ло зоф ској стра ни”. При
ре ђи вач је Кне же ви ће ве ми сли дао у две це ли не, опре де лив ши се, с 
пу ним пра вом, за чу ва ње и што пот пу ни ју ре кон струк ци ју ау то ро ве 
во ље и на ме ра. Пр ву це ли ну за то чи ни пи шче во из да ње из 1902, с 
ори ги нал ним рас по ре дом ау то ра. Дру гу це ли ну чи не (за себ но па
ги ни ра ни) „фраг мен ти из за о став шти не, об ја вље ни у из да њу из 1931. 
го ди не, та ко ђе са (сво јим) ори ги нал ним рас по ре дом” (Са ша Ра дој
чић, „При ре ђи вач ке на по ме не”, стр. 157). Од лу ком да ова ко по сту пи 
Ра дој чић уки да прет ход не при ре ђи вач ке ин тер вен ци је у пост хум
ним из да њи ма Кне же ви ће вих ми сли, по ла зе ћи при том од ста ва да: 
„ре до след тек сто ва у књи зи ио ле сло же ни је струк ту ре ни је се ман
тич ки не у тра лан” („При ре ђи вач ке на по ме не”, 157), што је по го то во 
ва жно за тек сто ве ко ји при па да ју и фи ло зо фи ји и књи жев но сти.

Кне же ви ће ве Ми сли и да нас ко му ни ци ра ју с по тен ци јал ним 
чи та о цем као ви со ка фи ло зо фи ја; стро ги, сто ич ки мо ра ли зам, ко ји 
се не до ка зу је ре чи ма већ де ли ма, и не на ста је као од го вор на жи
вот но мо ра ње већ из уну тра шњег тре ба („...мо рал је сло бо да од 
мо ра и мо же, мо рал је у тре ба” – Ми сли I, бр. 79); али, у јед на кој 
ме ри, и као по ет ски ис ка зи, квин те сен ци ја јед ног гор ког жи вот ног 
ис ку ства: „Што ви ше жи во та и што је буј ни ји жи вот тим је ма ње 
ми шље ња и све сти; што се ви ше ми сли ма ње се у жи во ту су де
лу је” (Ми сли I, бр. 15). Сли ве ност, или бар осо бе ну бли скост фи
ло зоф ског и по ет ског Кне же вић ви ди као про ши ре ње оба до ме на: 
„Умет ност је фи ло со фи ја чу ла, по е зи ја је фи ло со фи ја осе ћа ња; 
фило со фи ја је умет ност ума” (Ми сли I, бр. 7). Ако при ме ни мо на 
Кне же ви ће ве Ми сли ње го во вла сти то ви ђе ње, оне је су ви со ка фи ло
зо фи ја, али и по е зи ја: „Што је ви ша фи ло зо фи ја тим ви ше има у 
њој ре ли ги је и по е зи је” (Ми сли I, бр. 48).
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Па жљи ви ји чи та лац мо же се, чи та ју ћи Ми сли, упи та ти да ли 
би се њи хов стро ги мо ра ли зам, ду бо ка ре ли ги о зност, и пре све га 
ево лу ци о ни стич ка ори јен та ци ја, ко ју Ра дој чић сма тра до ми нант
ном фи ло зоф ском по зи ци јом ау то ра1, одр жа ли у ово ме ви ду да је 
Кне же вић до жи вео да ви ди ужа се Ве ли ког ра та. Да ли би и он да 
ве ро вао да је „ци ви ли за ци ја си ла ко ја окре ће при ја тељ ску стра ну 
љу ди и ства ри јед них дру ги ма” (Ми сли I, бр. 31), и да је она „ве штач
ка то пло та на ко јој, у из ве сној ме ри, са зре ва и ма са ни жих љу ди, 
ко ји би ина че оста ли ду го зе ле ни... ова ко на ве штач кој то пло ти 
ци ви ли за ци је тај ће се про цес свр ши ти мно го бр же” (Ми сли I, бр. 
33)? Ус по ста вља њем ове вр сте ди ја ло га су о ча ва мо се, у су шти ни, 
и са фи ло зоф ском и с по ет ском ди мен зи јом Кне же ви ће вог де ла. 

По се бан ква ли тет ове књи ге пред ста вља пред го вор при ре ђи ва
ча Са ше Ра дој чи ћа „Ми сли Бо жи да ра Кне же ви ћа”. Ра дој чић, иа ко и 
сам сма тра Кне же ви ћа „тра гич ном фи гу ром но ви је срп ске кул ту
ре”, већ на по чет ку свог тек ста по ле ми ше с осо бе ним пи са ним (и 
усме ним) пре да њем ко је се спле ло око суд би не овог фи ло зо фа. За 
Ра дој чи ћа Кне же ви ће ва тра ги ка про ис ти че, пре све га, из суд би не 
ње го вог жи вот ног де ла, исто ри о зоф ских сту ди ја (Прин ци пи исто-
ри је и Ред у исто ри ји) „у ко је је уно сио нај ве ћи део сво је ства ра лач
ке енер ги је и ам би ци је”, а ко је су ме ђу са вре ме ни ци ма на шле ма ло 
пра во га од зи ва, док му је „ме сто у кул тур ном пам ће њу на ци је” 
обез бе ди ло „јед но по зно, на кнад но, са ста но ви шта ау то ро вих ин
тен ци ја ве ро ват но и спо ред но де ло” („Пред го вор”, 7). 

Ра дој чић се по сред но и не по сред но су прот ста вља оном ви ђе
њу по ко ме је Кне же ви ће ва тра ги ка по сле ди ца са мо ни за не срећ
них жи вот них окол но сти (гу би так оца, не ма шти на, по ту ца ње за 
слу жбом по срп ској про вин ци ји, не ра зу ме ва ње сре ди не, пре ра на 
бо лест и смрт). Он си сте мат ски ски да „ве ло ве кли шеа и кон струк
ци ја ко је су јед ни ту ма чи у њу [Кнежевићеву би о гра фи ју, нап. Љ. 
П. Љ.] уно си ли, а дру ги не кри тич ки пре у зи ма ли” („Пред го вор”, 9). 
Осла ња ју ћи се на дру ге ау то ре (пре све га на исто ри ча ра Бо ри са 
Ми ло са вље ви ћа), ау тор у пред го во ру по ка зу је ко ји су све по да ци 
не по у зда ни или не тач ни2 и да је све де ни, објек тив ни суд, ко ји би 

1 „Нај оп шти је по сма тра но, фи ло зоф ска по зи ци ја Бо жи да ра Кне же ви ћа 
је је дан об лик ево лу ци о ни зма, те о риј ског усме ре ња и на чи на раз ми шља ња 
рас про стра ње ног у Евро пи кра јем де вет на е стог ве ка, са мо што се од ти пич не 
ево лу ци о ни стич ке те о ри је, ин спи ри са не и осло ње не на мер љи ве ре зул та те 
при род но на уч ног при сту па, ње го ва ва ри јан та ево лу ци о ни зма раз ли ку је по 
то ме што се окре ће пре све га пи та њи ма чо ве ко ве исто ри је и ње ног раз во ја. 
Дру штве на исто ри ја је за ње га про ду же так би о ло шког раз во ја, и свој стве на је 
ис кљу чи во чо ве ку” (Са ша Ра дој чић, „Пред го вор”, 10).

2 Ре ци мо, он до во ди у сум њу пред ста ву о си ро ма штву и за не ма ре но сти 
ко ји су пра ти ли Кне же ви ће во од ра ста ње и ис ти че да ни су тач не при че о ње го вом 
ви ше стру ком от пу шта њу и пре ме шта њу по ка зни из јед не про вин циј ске гим
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мо гао по слу жи ти као по ла зи ште за јед ну ма ње „ро ман ти зо ва ну”, 
али чи ње ни ца ма бли жу би о гра фи ју Бо жи да ра Кне же ви ћа:

Кне же вић је био, по све му су де ћи, осо бе њак о ко ме су се ис пре
да ле анег до те, је дан од оних са мо у ве ре них, уса мље них ге ни ја ко ји 
у исти мах пре зи ру сво је окру же ње са чи ње но од обич них љу ди, 
љу ди ма се, и жу де да оно при зна њи хо ву ве ли чи ну, био је чо век чвр
стог ка рак те ра и не склон да се при др жа ва дру штве них кон вен ци ја 
(„Пред го вор”, 9). 

Део те би о гра фи је ко ји под сти че ма шту и ми сао чи та ла ца јесте 
и то што је овај стро ги мо ра ли ста и ори ги нал ни ми сли лац „у пра
вој ли ни ји био унук кне за Ива од Сем бе ри је” (Јо ван Скер лић, Бо-
жи дар Кне же вић, 161). Иа ко Скер лић, у свом на дах ну том не кро
ло гу (јед ном од нај леп ших тек сто ва ко је је на пи сао и јед ном од 
нај леп ших срп ских не кро ло га мо дер ног вре ме на), го во ри о Ну ши
ће вом дра ма ту као де лу ко је је про сла ви ло ис так ну тог уста нич ког 
вој во ду, се ти мо се ов де, пре све га, умет нич ки мно го вред ни је Ви
шњи ће ве пе сме „Кнез Иван Кне же вић”. Ви шњи ће ва по ен та:

Бла го Иви и Иви ној ду ши!
И то Иви ни ко не при по зна,
Ни Ива ну ко го ди за фа ли, 
А ка мо ли да Ива ну пла ти. 
Иван не ће ни од ко га пла те. 
Ива ну ћу Ри стос Го спод пла тит’, 
Ка да Иван бу де на исти ни. 

(Срп ске на род не пје сме, књ. IV, бр. 29),

уз бу дљи во се до зи ва с ми шљу кне же вог по том ка: 

Ве ли ке ду ше, пле ме ни те љу де, не тре ба тра жи ти с бук ти њом 
у ру ци; они се у жи во ту не ви де од ла жне све тло сти, ла жних ве ли
чи на људ ских. Тек из гро ба си ја ју они сво јом соп стве ном, ти хом и 
чи стом све тло шћу, кад изу мру ла жне све тло сти, кад на ста не оп шти 
мрак (Ми сли I, бр. 108).

Глав ни до при нос Ра дој чић да је пре ци зном по зи ци о ни ра њу 
Кне же ви ће вих Ми сли са ста но ви шта фи ло зо фи је, где се нај оп шти ја 

на зи је у дру гу, већ је ве ћи на пре ме шта ја усле ди ла на Кне же ви ћев зах тев. Ле
ген да је, на гла ша ва Ра дој чић, и то да је Кне же вић сам на у чио је зи ке: „У ства ри, 
не мач ки, фран цу ски и ла тин ски је учио у гим на зи ји и Ве ли кој шко ли, а са мо 
ен гле ски са мо стал но, пре во де ћи” („Пред го вор”, 9).
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ево лу ци о ни стич ка ори јен та ци ја до пу њу је и про ши ру је ду бљом 
ана ли зом фи ло зоф ске по тке овог де ла. Он ће та ко опо вр ћи те зу о 
Кне же ви ћу по зи ти ви сти, ис ти чу ћи да је он „ипак ме та фи зи чар”, 
ко ји „о чо ве ко вој исто ри ји, ци ви ли за ци ји и мо рал но сти... из но си 
низ на дах ну тих, сјај но књи жев но об ли ко ва них и – не про вер љи вих 
за па жа ња” („Пред го вор”, 10). У Ми сли ма Ра дој чић пре по зна је и 
кан тов ски и хе ге лов ски ин то ни ра не фраг мен те, тра го ве пред со
крат ске фи ло зоф ске ми сли, срод не ме та фо рич ком на чи ну го во ра 
ан тич ких фи ло зо фа, али и низ „про тив реч ја и не до след но сти”, ко је 
он ту ма чи као „пра те ће еле мен те фраг мен тар но сти и са же то сти”, 
ко ји „чу ва ју аро му ствар ног жи вог ми шље ња, ко је је увек не ка 
вр ста уну тра шњег ди ја ло га раз ли чи тих иде ја и увек пре ва зи ла зи 
се бе са мо” („Пред го вор”, 11). Ту не где ус по ста вља се, на гла ша ва 
Ра дој чић, она ве за фи ло зо фи је и по е зи је за хва љу ју ћи ко јој „Кне же
ви ће ви ду хо ви ти, до бро об ли ко ва ни фраг мен ти, и да нас ула зе у 
са став стпског књи жев ног ка но на, и при вла че сва ку но ву ге не ра
ци ју чи та ла ца” („Пред го вор”, 16).

Пра те ћи на уч ни апа рат („Хро но ло ги ја”, „Се лек тив на би блио
гра фи ја”, „При ре ђи вач ке на по ме не”, „О Кне же ви ћу” и „До да так”) 
и опре ма књи ге у скла ду су с узу си ма би бли о те ке. Из бор из тек сто
ва о Кне же ви ћу, по ред већ на во ђе ног Скер ли ће вог не кро ло га, чи не 
од лом ци кла сич не сту ди је Ксе ни је Ата на си је вић Бо жи дар Кне же-
вић (об ја вље на 1931) и са вре ме ни текст Ср ђа на Дам ња но ви ћа „Па
ра докс Бо жи да ра Кне же ви ћа” (об ја вљен у ју ну 2006. го ди не у 
Ле то пи су Ма ти це срп ске).

* * *

На сло же не ре ла ци је ко је се ус по ста вља ју уну тар тра ди циј
ског ни за срп ске књи жев но сти, као и уну тар ње ног ка но на, ука зу је 
на свој на чин и књи га Ди ми три је Кан та ку зин, Кон стан тин Ми-
ха и ло вић из Остро ви це, Пај си је, Ар се ни је III Цр но је вић, ко ју је при
ре дио То ми слав Јо ва но вић. Већ у на сло ву пред го во ра, при ре ђи вач 
као основ ну ве зу ових ау то ра и њи хо вих де ла ис ти че исто риј ски 
мо ме нат: „Че ти ри срп ска пи сца из вре ме на тур ске вла да ви не”, 
об у хва та ју ћи овом оп штом од ред ни цом ши рок вре мен ски ра спон, 
од сре ди не 15. до пр ве де це ни је 18. ве ка. Реч је о пе ри о ду ко ји је, 
и на пла ну оп ште и на пла ну на ци о нал не исто ри је, ис пу њен ни зом 
из у зет но зна чај них исто риј ских зби ва ња: од тур ског осва ја ња Ца ри
гра да 1453, ко нач ног па да Но вог Бр да (1. јун 1455) и па да Де спо то ви
не 1459. и дру гих срп ских сред њо ве ков них др жа ва, пре ко тур ских 
осва ја ња Угар ске и осва јач ких по хо да Су леј ма на Ве ли чан стве ног, 
то ком 16. ве ка, цр кве них ре фор ми па три јар ха Пај си ја Ја њев ца, 
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то ком 17. ве ка, до ау стриј скотур ских ра то ва у 17. ве ку (1683–1699) 
и се о бе Ср ба под вођ ством Ар се ни ја III Цр но је ви ћа и њи хо вог 
на се ља ва ња у кра је ви ма се вер но од Са ве и Ду на ва, кра јем 17. и 
по чет ком 18. ве ка. 

Ову исто риј ску ди на ми ку и ње но суд бин ско пре пли та ње са 
жи во том че тво ри це ау то ра ве о ма до бро осве тља ва ју при ре ђи ва че ве 
пре ци зне хро но ло ги је њи хо вог жи во та и ра да, из ко јих се ви ди 
ка ко су се у суд би на ма по је ди них ау то ра огле да ли тра гич ни исто
риј ски ло мо ви. Та ко је, на при мер, Ди ми три је Кан та ку зин (ро ђен 
око 1435, а умро кра јем XV ве ка) као ше сто го ди шњак до жи вео пр во 
тур ско осва ја ње Но вог бр да, с ро бље њем и уби стви ма (1441), као 
осам на е сто го ди шњак пад Ца ри гра да (1453), а убр зо по том и ко нач
ни пад род ног гра да под тур ску власт (1455). Два де сет две го ди не 
ка сни је, 1477, по сле но во брд ске по бу не, у Ца ри гра ду је по гу бље но 
ви ше чла но ва ње го ве по ро ди це: Јо ван Кан та ку зин (усме на епи ка 
га пам ти као „стар ца Ја ња од ста ри не кне за”), с два бра та и осам 
си но ва, или, по дру гим из во ри ма, са че ти ри си на и два на ест уну ка.3

Из исто га Но во га Бр да од ве ден је у ро бље, са 319 мла ди ћа, два
де се то го ди шњи Кон стан тин Ми ха и ло вић из Остро ви це (ро ђен око 
1435, умро 1501), ко ји је две го ди не ра ни је, с од ре дом срп ске вој ске, 
не вољ ко уче ство вао у осва ја њу Ца ри гра да. Као ја ни чар и за по вед
ник твр ђа ве Зве чај на Вр ба су, Ми ха и ло вић је за ро бљен од стра не 
хри шћа на и од ве ден у Пољ ску, где су кра јем XV ве ка об ја вље не 
Ја ни ча ре ве успо ме не, по све ће не пољ ском кра љу Ја ну Ол брах ту.

Сва де ла рет ких срп ских пи са ца тог пе ри о да, би ло не по сред но 
или по сред но, до ти чу се му ко трп ног жи во та и стра да ња иза зва ног 
тур ским угње та ва њем. По чев од па да Но вог Бр да од тур ске ру ке 
1441. го ди не, по све де че ног у де ли ма Ди ми три ја Кан та ку зи на и 
Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа, за тим смр ти де спо та Ђур ђа, опе ва ној 
у ту жба ли ци не по зна тог Сме де рев ца, па пре ко спа љи ва ња мо шти ју 
Све тог Са ве..., све до ве ли ке се о бе 1690. го ди не, у чи јем сре ди шту 
се на шао па три јарх Ар се ни је III Цр но је вић, ни жу се не ка од ве ћих 
тра гич них зби ва ња ко ја су по ста ла не за о би ла зна те ма... И књи жев
ност је не ми нов но по ста ла огле да ло тмур них вре ме на (То ми слав 
Јо ва но вић, „Пред го вор”, 8).

Ови ро ма неск ни обр ти суд би не, ин ди ви ду ал не и на ци о нал не, 
укр ште ни с по е ти ком сред њо ве ков не књи жев но сти бит но су ути
ца ли на са др жи ну и ток де ла за сту пље них у Јо ва но ви ће вом из бо ру. 

3 О то ме ви ди: Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, прев. Јо ван Ра до нић, 
књ. 1, по ли тич ка исто ри ја: до 1537. го ди не, дру го ис пра вље но и до пу ње но из да ње, 
На уч на књи га, Бе о град 1952, 410.



Ди ми три је Кан та ку зин је пред ста вљен По сла ни цом кир Иса и ји, 
Мо ли твом Бо го ро ди ци и По хва лом Све том Ди ми три ју; Кон стан
тин Ми ха и ло вић Ја ни ча ре вим успо ме на ма или тур ском хро ни ком; 
Па три јарх Пај си је Жи ти јем Све тог Ца ра Уро ша и По сла ни цом 
па пи Ур ба ну VI II; а Ар се ни је III Цр но је вић пу то пи сом Пу то ва ње 
у Је ру са лим и пи смом гро фу Го ло ви ну.4 

У увод ној сту ди ји „Че ти ри срп ска пи сца из вре ме на тур ске 
вла да ви не” То ми слав Јо ва но вић го во ри о исто риј ској по за ди ни 
ства ра ла штва ода бра них ау то ра, ово ме сле ди жан ров ско кла си фи
ко ва ње иза бра них де ла и ука зи ва ње на њи хов од нос пре ма по е
тич ком ка но ну сред њо ве ков не књи жев но сти, те раз ма тра ње ве за 
из ме ђу са др жи не де ла и исто риј ског и по е тич ког кон тек ста у ко ме 
су она на ста ла. Јо ва но вић, на при мер, на осно ву ана ли зе По сла ни це 
кир Иса и ји по твр ђу је и при хва та прет по став ку Ђор ђа Сп. Ра дој чи
ћа да је при ма лац по сла ни це био ком по зи тор, је ро мо нах Иса и ја 
Ср бин:

Алу ди ра ју ћи на Иса и ји но ба вље ње му зи ком, Кан та ку зин ко
ри сти из ра зе са аку стич ком ети мо ло ги јом. Та ко ка же да га „тру ба 
ви со ко гла сна до так ну” као и да „ин стру мент не ки слат ко гла сни и 
пун са звуч ја, ду хов ни, бо жа стве ним да ром бо га то ис пу њен на вре ме 
се по ви су је и по доб но сни жа ва” („Пред го вор”, 9).

Де лу Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа Јо ва но вић при сту па ис ти
чу ћи чвр сте ве зе Ја ни ча ре вих успо ме на и усме не књи жев но сти, 
као и по е тич ке и са др жин ске осо бе но сти ово га де ла у си сте му 
срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти:

Кон стан ти но ве Успо ме не пред ста вља ју уса мље ну по ја ву у 
срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти. То де ло је бли же по е ти ци 
на род не усме не књи жев но сти не го про зним де ли ма не го ва ним на 
срп ско сло вен ском је зи ку. Сна жна из ра жај ност ње го вог ка зи ва ња 
по ти че пре све га из лич не до жи вље но сти зби ва ња о ко ји ма пи ше... 
(„Пред го вор”, 17).

Раз ма тра њу ства ра ла штва па три јар ха Пај си ја (1542–1647) То
ми слав Јо ва но вић при сту па ука зу ју ћи на исто риј ске окол но сти у 
ко ји ма је ово де ло на ста ло. Ве ков но роп ство усло ви ло је да се све 
сла би је „ја вља ју од је ци ра ни јег ства ра ла штва”:

4 Сва ова де ла пре вео је То ми слав Јо ва но вић, с из у зет ком Ја ни ча ре вих успо-
ме на, ко је је пре вео Ђор ђе Жи ва но вић.
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Ше сна е сти век и по ло ви ну се дам на е стог ве ка пре кри ла је 
та ма из ко је се по ма љу ју је два ви дљи ви тра го ви књи жев них оства
ре ња („Пред го вор”, 18). 

У тим ма те ри јал но и ду хов но те шким окол но сти ма па три јарх 
Пај си је по чи ње да бу ди свест на ро да, об на вља ма на сти ре, под сти че 
пре пи си вач ки рад и одр жа ва жи ву ко му ни ка ци ју из ме ђу срп ских 
ду хов них сре ди шта. У ње го вом књи жев ном ства ра ла штву, ис ти че 
Јо ва но вић, „сре ди шње ме сто за у зи ма ју два књи жев на ли ка” („Пред
го вор”, 21), ко ји, исто риј ски гле да но, обе ле жа ва ју по че так срп ске 
кра ље ви не и про паст срп ског цар ства – краљ Сте фан Пр во вен ча
ни, од но сно Све ти Си мон, и цар Урош. Упра во Пај си је је пр ви 
ау тор ко ји ову дво ји цу вла да ра по ми ње као све ти те ље. Пај си је во 
де ло, на гла ша ва Јо ва но вић, жан ров ски је ра зно вр сно али 

у по је ди ним ње го вим де ли ма про ме ње не су про пор ци је уо би ча је
ног жан ров ског устрој ства па је до шло и до су жа ва ња жан ра на 
са мо је дан ње гов чи ни лац („Пред го вор”, 22).

Та ко је, на при мер, Жи ти је Све то га ца ра Уро ша, ина че по
след ње сред њо ве ков но жи ти је ви зан тиј ско га ти па, из ра зи то оп
те ре ће но ро до слов ним де лом ко ји се ба зи ра на же љи да чи та о ца 
оба ве сти „ода кле про ис те ко ше Ср би”. Укуп не ства ра лач ке до ме те 
па три јар ха Пај си ја Јо ва но вић сма тра скром ни јим од до ме та ње го
вих прет ход ни ка, а у из ве сном сми слу ње го во де ло пред ста вља 
„гор њу гра ни цу” жан ров ског и књи жев ног си сте ма срп ске сред
њо ве ков не књи жев но сти. 

Ар се ни је III Цр но је вић (1633–1706) ства ра у из ра зи то не по
вољ ним исто риј ским усло ви ма, ко ји су на ме та ли бор бу за го ли 
оп ста нак по је ди на ца и на ци је. Ту жи вот ну ну жду па жљи ви ји чи
та лац ла ко мо же пре по зна ти у пу то пи су у ко јем Цр но је вић опи
су је, ко нак за ко на ком, сво је пу то ва ње у Све ту Го ру. Днев нич ким 
ма ни ром бе ле же но Пу то ва ње у Је ру са лим са др жи чи тав низ по
да та ка о сит ним гу би ци ма и тро шко ви ма, ја да ње због укра де ног 
или за бо ра вље ног но жа и ре зиг ни ра ну кон ста та ци ју да се за но вац 
све мо же до би ти: „И ту на ђо смо за аспри це све га до ста” (Пу то-
ва ње у Је ру са лим, 160). Упра во ови де та љи уно се у Цр но је ви ћев 
пу то пис при влач ну жи вот ност:

Ар хи ђа кон Да ни ло за бо ра ви ми ди вит; це на ње го ва два де сет 
гро ша. И ка да иза ђо смо из ме ста у по ље, та да се вра ти ше да по ку
ша ју на ћи из гу бље но, и не на ђо ше ни шта (Пу то ва ње у Је ру са лим, 
161).
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Иа ко То ми слав Јо ва но вић сво ју увод ну сту ди ју по ен ти ра ука
зи ва њем на опа да ње укуп ног књи жев ног ства ра ла штва у пе ри о ду 
по сле па да под тур ску власт, иза бра на де ла мо гу по бу ди ти ви ше стру
ко ин те ре со ва ње са вре ме ног чи та о ца. Кан та ку зи но ва хим но граф ска 
Мо ли тва Бо го ро ди ци, на при мер, на шла се у из у зет ној ан то ло ги ји 
Ми о дра га Па вло ви ћа, чи та на као де ло ко је свог чи та о ца

из не на ђу је ле по том, ути ском ве ли чан стве но сти, си гур но шћу фор ме 
и пе снич ког из ра за, зре ло шћу сво је ми сли и ис ку ша ва њем оно га 
о че му пе ва. Сто ји уса мље на у свом ве ку (пет на е стом) и као ку ла 
се над но си над хро ни ка ма и нат пи си ма. Уса мље на у сво јој умет
нич кој са мо све сти и емо тив ноум ној раз ви је но сти и над по е зи јом 
дру гих ве ко ва, нео спор ни до ку мент пе снич ке ве ли чи не у нас, и 
не ма мно го по е ма на на шем је зи ку ко је сти жу та ко ви со ко у сво јим 
уз ле ти ма (Ми о драг Па вло вић, Ди ми три је Кан та ку зин и ње го ва 
„Хим на Бо го ро ди ци”, 209).5

Ову мо дер ну ви зу ру на гла ша ва и сам при ре ђи вач, уно се ћи у 
иза бра не тек сто ве Па вло ви ћев из у зет ни есеј. 

Де ла за сту пље на у овој књи зи из у зет но су зна чај на и са ста
но ви шта из у ча ва ња срп ске усме не књи жев но сти. Без по зна ва ња 
сред њо ве ков них де ла о Све том Ди ми три ју „вој ни ку не по бе ди вом” 
(Ди ми три је Кан та ку зин, По хва ла Све том Ди ми три ју, 64) не мо же 
се са гле да ти исто риј ски кон текст осме рач ке еп ске пе сме из Ер ла-
ген ског ру ко пи са „Ви но пи је Ди ми три је”, па ни кру га пе са ма о 
Бо ла ном Дој чи ну. И са ма суд би на пи са ца за сту пље них у овој књи зи 
мо же би ти дра го цен по да так за раз у ме ва ње оне су мор не ат мос фе ре 
ко ја бо ји еп ске пе сме по ко сов ског ци клу са. Са ста но ви шта усме не 
епи ке и усме не књи жев но сти уоп ште дра го це не су, на ро чи то, Ја-
ни ча ре ве успо ме не Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа. Сти ли за ци јом, 
ком по зи ци о ним ми кро фор ма ма (из ре ка ма, по сло ви ца ма, фор му
ла ма), ко је су се очу ва ле и у пре ве де ној ва ри јан ти тек ста, ово де ло 
не дво сми сле но све до чи о древ но сти усме них обра за ца. На при мер, 
у на сло ву пет на е сте гла ве – „О бо жи јој ка зни због гре хо ва на ших, 
шта се зби ва ло код Ср ба или Ра ша на” – слу ти се мит ска и еп ска 
по вест о по шљед њем вре ме ну, она иста ко ја је на дах ну ла Ње го
ше ве сти хо ве: „Бог се дра ги на Ср бе раз љу ти / за њи хо ва смрт на 

5 По ред Па вло ви ће вог тек ста при ре ђи вач је иза брао и тек сто ве Гор да не 
Јо ва но вић, „Кон стан тин Ми ха и ло вић из Но во брд ске Остро ви це и ње гов спис 
Тур ска хро ни ка или тзв. Ја ни ча ро ве успо ме не (крај XV ве ка)”, 217–228, Ђор ђа 
Сп. Ра до ји чи ћа, „Па три јарх Пај си је с при двор ним сла ви ца ра Уро ша”, 229–231 
и Рај ка Л. Ве се ли но ви ћа, „Ар се ни је III Цр но је вић у исто ри ји и књи жев но сти”, 
233–243. 
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са гре ше ња”. Кон стан ти но во де ло не дво сми сле но све до чи да је већ 
у XV ве ку би ло оформ ље но пре да ње о Ко сов ском бо ју, при ча о 
Ми ло ше вом под ви гу и Ла за ре вој му че нич кој по ги би ји. Исто вре
ме но, у опи су Ла за ре ве смр ти, у ре чи ма ко је кне зу Ла за ру ка зу је 
вој во да Кра ји мир: „Гла ва ни је као вр бов пањ да по дру ги пут из
ра сте” (Кон стан тин Ми ха и ло вић, Ја ни ча ре ве успо ме не, 80) са чу
ва на је еп ска фо му ла бли ска оној ко ју у Ви шњи ће вој пе сми „Бој 
на Чо ке ши ни” из го ва ра Ђор ђе Ћур чи ја:

Јер ја ни сам др во вр бо ви на, 
Кад по с’је ку да с’ омла дит’ мо гу, 
Па да бу дем вр ба, к’о и би ла, 
Но Ћур чи ја гор ски арам ба ша, 
Кад по с’је ку, омла дит’ се не ћу.

Мо жда се и у ин си сти ра њу па три јар ха Пај си ја на ро до слов ним 
спи ско ви ма, ко ји на ру ша ва ју стро гу по е ти ку све тач ког жи ти ја 
мо же на слу ти ти же ља да се у злим вре ме ни ма очу ва на ци о нал но 
пам ће ње и са мо свест, ко ја, пре ма су ду Ву ка Ка ра џи ћа, осми шља ва 
усме ну епи ку.6

С дру ге стра не, суд би на и ства ра ла штво Ар се ни ја III Цр но
је ви ћа, осо би то ње го во пи смо гро фу Го ло ви ну, не за о би ла зни су за 
пот пу ни је раз у ме ва ње и ту ма че ње оног исто риј ског и књи жев ног 
кон тек ста у ко ме је об ли ко ва на ма ги страл на те ма се о ба, јед на од 
но се ћих у мо дер ној срп ској књи жев но сти.

* * *

Књи га Је ле на Ди ми три је вић, Вла дан Ђор ђе вић по ка зу је ка ко 
Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти про ши
ру је ка нон, уно се ћи ау то ре ко ји ни су би ли ње гов део. Де ла Је ле не 
Ди ми три је вић (1862–1945) при ре ди ла је и иза бра ла Сло бо дан ка 
Пе ко вић. У књи гу су ушле пе сме, при по вет ка „Ђул Ма ри ки на при
ка жња”, ро ман Но ве (у од лом ци ма), из бор из пре пи ске и пу то пи
са (Из Ни ша по ха ре ми ма, Из Со лу на, Но ви свет или у Аме ри ци 
го ди ну да на, Се дам мо ра и три оке а на). Очи та је тен ден ци ја при
ре ђи ва чи це Сло бо дан ке Пе ко вић да што ши ре осве тли жан ров ску 
ра зно вр сност и су штин ску ино ва тив ност ства ра ла штва Је ле не 

6 „Ме ни се чи ни да су ова ке пе сне со др жа ле, и сад у на ро ду про стом со
дер жа ва ју не гда шње би ти је Серб ско и име”, Вук Сте фа но вић Ка ра џић, „Пре
ди сло ви је”, Ма ла про сто на род ња сла ве но-серб ска пје сна ри ца (1814), На род на 
срб ска пје сна ри ца (1815), Са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа, књ. 1, прир. Вла дан 
Не дић, Про све та, Бе о град 1965, 44.
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Ди ми три је вић, ау тор ке ко ја се у свом вре ме ну из два ја као ства
ра лач ки и људ ски са мо свој на по ја ва, ме ња уста ље не жан ров ске 
обра сце и уно си но ве ства ралч ке ин тен ци је.

Пу то пи сна про за Је ле не Ди ми три је вић, од Пи са ма из Ни ша 
на да ље, спа ја сна жну са мо свест ау тор ке као же не и као Срп ки ње 
с до та да не по зна том отво ре но шћу. 

Са пу то пи си ма Је ле не Ди ми три је вић де ша ва се ма ли ис ко рак. 
Пот пу на искре ност и же ља да се све при ка же ве ро до стој но, уз при
по ве дач ки та ле нат ко ји је од објек тив ног при по ве да ња и фак то граф
ске тач но сти ла ко кли зио ка фик ци о нал ним об ли ци ма, од ње ног 
пу то пи са ства ра ли су жи вот ни и уз бу дљив дис курс (Сло бо дан ка 
Пе ко вић, „Пред го вор”, 15).

Жи вот же на, за хва ћен ши ро ко, од основ них пи та ња дру штве
ног и еко ном ског ста ту са, пре ко пси хо ло шког и ин те лек ту ал ног 
раз во ја, из ну тра осве тље ног еро ти зма (и хо мо е ро ти зма), до мо де, 
ис хра не, ме ђу соб ног оп хо ђе ња – глав ни је пред мет ових пу то пи са, 
или бар ви зу ра кроз ко ју се сва оста ла са гле да ва ња са др жа на у 
њи ма пре ла ма ју. Је ле на Ди ми три је вић у ову еди ци ју ула зи као 
из ве штач с „пла не те же на”, из ср ца све та ко ји је у вре ме ње ног ства
ра ња по чео убр за но да се ме ња.

Као пу то пи сац, ова ау тор ка до но си са свим осо бе ну ви зу ру 
дру го га. Сло бо дан ка Пе ко вић то ефект но илу стру је по ре ђе њем 
Ду чи ће вог згра жа ва ња ка да ви ди Арап ки њу и ре ак ци је Је ле не Ди
ми три је вић, пу не огор че ња због жен ске спу та но сти и не сло бо де. 
Као упо ри ште ства ра ња и вред но сног си сте ма ове ау тор ке, Сло
бо дан ка Пе ко вић на гла ша ва па три о ти зам, фе ми ни зам и страст за 
упо зна ва њем дру го га, али и је дан осо бен кул тур ни мо дел раз ли
чит од пре о вла ђу ју ћег „хер це го вач ког” му шког, ју нач ког и еп ског 
све та. Овај мо дел, ука зу је Пе ко ви ће ва, ни је са мо род но усло вљен 
већ је и по сле ди ца спе ци фич ног исто риј ског и кул тур ног ис ку ства 
из гра ђе ног у обла сти ма ко је су ду же би ле под тур ском вла шћу. 

Увод на сту ди ја Сло бо дан ке Пе ко вић „Она је би ла око ко је је 
ви де ло, ухо ко је је чу ло” не оцр та ва са мо ау тор кин лик и ње но 
де ло „у на ста ја њу”, с ње го вим основ ним по е тич ким од ли ка ма, већ 
и сло же ну ре цеп ци ју ства ра ла штва Је ле не Ди ми три је вић у срп ској 
кул ту ри и књи жев но сти. Та се ре цеп ци ја осо би то раз ви ла у по то
њих два де се так го ди на. Књи га је опре мље на уста ље ним при ло
зи ма: хро но ло ги јом, се лек тив ном би бли о гра фи јом, при ре ђи вач ком 
на по ме ном. О Је ле ни Ди ми три је вић иза бран је текст Па вла По по
ви ћа „Пе сме Је ле не Јов. Ди ми три је ви ћа”, ко ји се им пли цит но, али 
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до вољ но ефект но, по ре ди с ни зом са вре ме них ре фе рен ци и су до ва 
са др жа них у увод ној сту ди ји.

Са знат но те жим по ду хва том од Сло бо дан ке Пе ко вић су о чи ла 
се Љи ља на Ко стић, би ра ју ћи и при ре ђу ју ћи де ла Вла да на Ђор ђе
ви ћа (1844–1930). Иа ко је Ђор ђе ви ће во име и да ље по зна то, ве ћи
на обра зо ва них Ср ба пре по зна је га, пре све га, као кон зер ва тив ног 
по ли ти ча ра чи је име је по ста ло основ не га тив не од ред ни це „вла
да нов шти на”, па и „цр на вла да нов шти на”, а по том као уред ни ка 
Отаџ би не. Ма ло ко ће пр во по ми сли ти на ње го ву ра зно вр сну 
књи жев ну де лат ност или пре во ди лач ки рад, па и на то да је Ђор
ђе вић пр ви код нас ор га ни зо вао и Цр ве ни крст и Срп ско ле кар ско 
дру штво. 

У пред го во ру „Књи жев но де ло Вла да на Ђор ђе ви ћа – из ме ђу 
по ста мен та и вре ме на ’вла да нов шти не’” пред ста вља у оп штим 
цр та ма Ђор ђе ви ћев књи жев ни рад ука зу ју ћи при том на ње го ву 
све сну, про грам ску тен ден ци о зност, огра ни ча ва ју ћу ра ци о нал ност 
и пре ва гу ам би ци је над та лен том: 

Нео п те ре ћен естет ским ам би ци ја ма и да ле ко од ви со ке умет
но сти, он је књи жев ност раз у ме вао као слу шки њу ко ја ће му по
мо ћи у ре а ли за ци ји не ких дру гих не е стет ских ци ље ва. Те жњи да 
из не се на ви де ло од ре ђе не про бле ме знао је да под ре ди и са мо де ло 
(Љи ља на Ко стић, „Пред го вор”, 251).

Исто вре ме но, као сво је вр сни па ра докс, Љи ља на Ко стић на гла
ша ва да су књи жев ноумет нич ки и естет ски кри те ри ју ми ко ји ма 
се Ђор ђе вић ру ко во дио као уред ник би ли и стро жи и ви ши од оних 
ко је је у свом вла сти том ства њу сле дио. У ан то ло ги ју су укљу че ни 
при по вет ка „Га зда Ми лић и слав на ко ми си ја”, ко ја не сум њи во има 
ме сто у раз во ју срп ске ре а ли стич ке про зе; пу то пис Ми ра ма ре; 
пр ви и пе ти чин дра ме На род и ве ли ка ши, спе ци фич не по кри тич ко
са ти рич ном при сту пу срп ској ствар но сти оног вре ме на, али исто
вре ме но оп те ре ће не ти пич ним ма на ма Ђор ђе ви ће вог књи жев ног 
ства ра ња: ре то рич но шћу, схе ма ти зо ва но шћу, сте ре о тип ном и по
јед но ста вље ном ка рак те ри за ци јом. Са ста но ви шта мо дер ног чи
та о ца ве ро ват но ће нај при влач ни је би ти Ђор ђе ви ће ве Успо ме не, 
ко је ни су са мо „ри зни ца ма те ри ја ла о при ват ном жи во ту Ср ба у 
ХIX сто ле ћу” (Ко стић, „Пред го вор”, 266) већ и све до чан ство о 
ду хо ви то сти и при по ве дач ком да ру ко ји оправ да ва ко на чан зах тев 
при ре ђи ва чи це да се књи жев но де ло Вла да на Ђор ђе ви ћа по но во 
раз мо три не за ви сно од сен ке „вла да нов шти не”. Књи га са др жи уо би
ча је ну на уч ну апа ра ту ру и текст Пре дра га Про ти ћа „Про за Вла
да на Ђор ђе ви ћа”.
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И де ве то ко ло Ан то ло ги је Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, 
по ред из бо ра књи жев них де ла и ства ра лач ког пр о бле ма ти зо ва ња 
пи та ња ка но на и тра ди циј ског ни за ко је ова кви по ду хва ти ну жно 
по кре ћу, са би ра и бо га ту и ре ле вант ну би о би бли о граф ску гра ђу, 
па и чи та ву ан то ло ги ју у ан то ло ги ји но вих и по но вље них сту ди ја, 
есе ја, кри тич ких тек сто ва. С тим не сум њи вим до при но сом мо же 
се по ле ми са ти, али се он не мо же и не сме за не ма ри ти.*

* 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.




