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МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ

СТЕ РИ ЈИН АМА НЕТ СРП СКОМ НА РО ДУ

За хва љу ју ћи раз у ме ва њу епи ско па Ни ка но ра, ових да на је у 
Вла ди чан ском дво ру у Вр шцу с раз ло гом ода та по шта сто го ди
шњи ци при са је ди ње ња Вој во ди не ма ти ци Ср би ји из ло жбом ко ја 
је с пра вом сло ви ла „Отаџ би ни у част” и бе се да ма. Под се ти ли смо 
се суд бо но сних тре ну та ка из исто ри је срп ског на ро да ко ји су се 
ти ца ли и гра да Вр шца, Ба на та. 

По чев од вре ме на Све тог Са ве Не ма њи ћа, пр вог срп ског ар хи
е пи ско па, ко ји је осни вао срп ске епар хи је и „ис хо до вао” ју рис дик
ци ју Срп ске цр кве над пра во слав ци ма и у Угар ској и осно вао или 
об но вио че ти ри срп ска ма на сти ра у Ба на ту и Бач кој, ма на сти ре 
Ме сић, Зла ти ца, Ба зјаш и Ко виљ. У об но вље ни ма на стир Ме сић 
до шли су хи лан дар ски ка лу ђе ри на че лу с је ро мо на хом Ар се ни јем 
Бог да но ви ћем Срем цем. Та ко је ов де по че ла да се ства ра бу ду ћа 
Ср би ја. Од ве ли ких тре ну та ка из исто ри је об је ди ња ва ња срп ског 
на ро да ни је се мо гла за о би ћи 1552. го ди на, ка да је, од мах по тур ском 
за у зе ћу Ба на та, об но вљен рад Пећ ке па три јар ши је (1557) и ка да 
су, об у хва ће ни ње ном ју рис дик ци јом, пред во ђе ни епи ско пи ма и 
вој во да ма, Ср би у Ба на ту и По мо риш ју, на не ка да шњим по се ди ма 
срп ских де спо та, би ли ве о ма број ни, та ко да су овај про стор и Ма
ђа ри и Ау стри јан ци зва ли „Ра шка”. 

По себ но ме сто имао је срп ски уста нак у Ба на ту по диг нут с 
про ле ћа 1594, за ко ји исто ри чар Дра го Ње го ван ве ли да је био „све
сна и ор га ни зо ва на ак ци ја да се зба ци тур ска власт и об но ви срп ска 
др жа ва”, да су Ср би, „по сле де це ни ја хај ду чи је и бе жа ни је, од луч но 
иза шли на европ ску исто риј ску сце ну”. То је би ла при ли ка да се 
под се ти мо да је уста нич ко је згро тад би ло у осло бо ђе ном Вр шцу 
и уло ге и тра гич не суд би не све тог епи ско па вр шач ког Те о до ра 
Не сто ро ви ћа, на чи ји дан обе ле жа ва мо сла ву гра да Вр шца, као и 
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ју на штва ју на ка Јо ва на Ка ла бу ре, ко ји је на мег да ну убио тур ског 
за по вед ни ка Вр шца. И да се под се ти мо 1595. го ди не, ка да су Тур ци 
на Вра ча ру спа ли ли мо шти Све то га Са ве. Ни је мо гла да бу де за
о би ђе на ни срп ска Мај ска скуп шти на одр жа на у Срем ским Кар лов
ци ма 1. ма ја 1848. го ди не. Ту се оку пи ло пет на е стак хи ља да Ср ба 
из свих кра је ва, у Кар лов це су до шли сви ко ји су мо гли. Усле ди ла 
је Бу на, па ле су мно ге жр тве, али се на кра ју до го ди ло да је Беч као 
па рад не ко ње за о ши јао су ко бље не на ро де у свом цар ству и ис пао 
нај ве ћи по бед ник. У том са зре ва њу му дро сти у срп ском на ро ду 
да се пу шком и про ли ва њем кр ви ни шта трај но не оства ру је, зна
чај ну уло гу је од и грао наш Јо ван Сте ри ја По по вић.

И Сте ри ја је при па дао оним Ср би ма ко ји су, ка ко је оста ло 
за пи са но, кроз 17, 18. и 19. век „и по дне ву” са ња ли о об но ви срп ске 
др жа ве. Био је спре ман да по пут мла дог Ге ор ги ја Ми ха ље ви ћа, 
сло во сла га ча Бу дим ске уни вер зи тет ске штам па ри је у ко јој су штам
па не срп ске књи ге, оста ви Бу дим и ста ви се на рас по ла га ње уста
нич кој Ср би ји. Ми ха ље вић је об ја вљи вао срп ски Ка лен дар 1807, 
1808, и за 1813. го ди ну, пр ви наш књи жев ни пе ри о дик у 19. ве ку. 
У го ди шту за 1807. об ја вио је пе сму Ми ха и ла Вит ко ви ћа по све ће ну 
Срп ском устан ку – „Пјесн на сла ву серб ски ју на ка”, а на фрон ти
спи су го ди шта за 1808. сли ку во жда Ка ра ђор ђа с пот пи сом: „Осво
бо ди тељ оте че ства сво га Г. Го суд. Черн. Ге ор гиј”. Тај је ка лен дар 
због то га био за бра њен и уни штен, а је дан при ме рак ус пео сам да 
от кри јем у Се че њи је вој би бли о те ци у Бу дим пе шти. Ми ха ље вић 
је пре шао у Ср би ју да та мо слу жи као учи тељ и ту му се гу би сва
ки траг. 

Сте ри ја се у Ср би ји при хва тио да ле ко ва жни јих по сло ва не го 
што је учи те ље ва ње. Био је је дан од нај зна чај ни јих ин те лек ту а
ла ца ко ји су из Ау стриј ског цар ства пре шли у Ср би ју. Он је уда рио 
те ме ље срп ском по зо ри шту, зна чај но је ути цао да се осну је Дру штво 
срп ске сло ве сно сти, бу ду ће Срп ско уче но дру штво и Кра љев ска 
ака де ми ја на у ка, био је ус пе ли ми ни стар про све ште ни ја. Кад год 
уђем у СА НУ, осе ћам се као да ула зим у пра во слав ну ла вру. Ту ме 
у пре двор ју са че ку је Сте ри ја, ње го во по пр сје. Увек га по здра вим 
као не ког свог. Ба вио сам се у ви ше на вра та ње го вим де лом, при
ре дио сам као на уч но из да ње је ди ну му об ја вље ну књи гу пе са ма 
Да вор је и пре ма ру ко пи си ма дру ги том Да вор ја ко ји је на ме ра вао 
да об ја ви. Ње го ва зби р ка пе са ма Да вор је нај леп ши је зна мен срп ске 
по е зи је 19. ве ка. Пр ви пут сам за ову при ли ку про чи тао ово де ло 
као Сте ри јин ама нет срп ском на ро ду. По себ но ње го ве пе сме о Ко
со ву, о суд би ни срп ског на ро да под ре ђе ној стал ним пли ма ма и осе
ка ма се о ба, о на ра ви ма срп ског на ро да, по себ но оне пе сме ко је 
са др же оно што је као ама нет оста вио бу ду ћим на ра шта ји ма. 
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Му дри Сте ри ја је до бро знао ка ко из гле да кру жни ца по ко јој 
су у од ре ђе ним пе ри о ди ма иси ја ва ла сре ди шта срп ске књи ге, књи ге 
ма лог на ро да раз дро бље ног ме ђу ца р стви ма ко ји је тек на сто јао да 
за у зме сво је ме сто у мо за и ку евр оп ске кул ту ре. Све то са књи га
ма за по че ло је у Мле ци ма, са За ха ри јом Ор фе ли ном, ко ји је ра дио 
у штам па ри ји у ко јој су штам па не нај зна чај ни је књи ге при зна тих 
евр оп ских на ро да. Де це ни ја ма је, по том, Беч био то сре ди ште. Ви ше 
од хи ља ду нај зна чај ни јих срп ских књи га штам па но је у 18. и ве ћем 
де лу 19. ве ка у Бе чу. Сле ди бор ба Бе ча и Бу ди ма око то га где ће 
би ти цен тар пре по ро да сло вен ских на ро да у ау стриј ском цар ству, 
па му дре осе ке се о ба, ка да се Ср би опре де љу ју за Но ви Сад као цен
тар срп ске књи ге, ка да се Ма ти ца срп ска се ли из Бу ди ма у тај град, 
осни ва по зо ри ште, док све ја чи гра ђан ски ста леж и гу сто кон цен
три са на срп ска ин те ли ген ци ја срп ског се ве ра не смог ну да ство ре 
град ко ји с пра вом до би ја на зив Срп ска Ати на. Та да Кар лов ци по
ста ју цен тар срп ске цр кве, Фру шка го ра срп ски Пар нас, а пе сник 
Лу ки јан Му шиц ки би ва про гла шен за срп ског Хо ра ци ја. По том, 
пре ко Кра гу јев ца, Бе о град ће пре у зе ти бар јак срп ског из да ва ла штва 
и та ко ће оста ти до да нас. То је тек је дан ток раз во ја срп ске кул
ту ре, али ни ка ко бе зна ча јан. У Бу ди му, По жу ну, Се ге ди ну, Ср би 
осни ва ју дру жи не мла де жи срп ске, на лик оном кру жо ку у Ву ко вој 
ку ћи у Бе чу, где су се де ца из Кне же ви не Ср би је по нај ви ше шко
ло ва ла, где су, уз Ву ка, за вр ша ва ла и „срп ски фа кул тет” и по ста
ја ла спрем на да пре у зму по сло ве ко ји ће до при не ти об но ви срп ске 
др жа ве. Те је по сло ве у обла сти кул ту ре за по чи њао Вук са чи та
вом мре жом са рад ни ка ра су тих по сре ди шти ма ње го вог европ ског 
кру га, при че му су се др жа ли де ви зе ко ју је Вук огла сио у свом 
Ков че жи ћу 1849. го ди не, а ко ја је под ра зу ме ва ла да је све што чи не 
на ме ње но „Ср би ма сви ма и сву да”. Уме сто ма ха ња са бљом, по зи
ва ња на бор бу и да ва ње жи во та за сло бо ду злат ну, по кре ћу се срп
ски ли сто ви, отва ра ју срп ске шко ле, ши ре се из да вач ки цен три све 
до Ки кин де, кре ћу са ра дом срп ске штам па ри је. То су до не ле го
ди не уз ле та срп ског на ро да, по чев од 1847. и 1848, по себ но го ди не 
ка да се са дру штви ма мла дих осе ћа сна жно де ло ва ње по кре та Ује
ди ње не омла ди не срп ске. Тад на ста је му дра и ду го роч на кул ту
ро ло шка по ли ти ка ко ја је уте ме љи ла Срп ско вој вод ство, ство ри ла 
свест у на ро ду да ће се ује ди ње њем ко јем тре ба те жи ти јед но га 
да на ис по љи ти у пу ном сја ју сна га и вред ност срп ског на ро да. 

Баш у тим уз ви тла ним го ди на ма уз ле та, по ред оних са ису ка
ним са бља ма и пре на гла ше ним ро до љуп ци ма ко ји су на шли ме сто 
и у Сте ри ји ном те а тру, срп ски на род има и низ му дрих гла ва ко је 
у тим вре ме ни ма ша љу по ру ке не за ми сли ве у вре ме ни ма ју на че ња, 
по ста ју спрем ни да, по сле ве ков ног роп ства, поч ну да оства ру ју 
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сан о об но ви сво је др жа ве. Да ни ло Ме да ко вић је по кре тач гла со
ви тог Го ди шња ка (1850) ко ји кре ће са срп ским гр бом Вој вод ства, 
са до та да не за ми сли вим ро до сло ви ма цр кве не и све тов не вла сти 
бу ду ће Ср би је, без об зи ра што ће то би ти у ка сни јим го ди шти ма 
за бра ње но, са иде ја ма ко је на го ве шта ва ју об но ву срп ске др жа ве. 
Ме да ко вић је из да вао и лист На пре дак (1849). Штам пан Ву ко вим 
пи смом и на род ним је зи ком, у ње му се кри тич ки опи су ју про те кла 
во је ва ња то ком Бу не 1848–1849. У при ло зи ма се не ште де ни срп ски 
бор ци ко ји су на чи ни ли не ки ко рак про ти ван чо ве че ству при ли ком 
за у зи ма ња, на при мер, Бач ке Па лан ке. На пад нут због та квог пи
са ња, Ме да ко вић у увод ни ку свог ли ста упу ћу је за оно вре ме зна
чај ну по ру ку да је бо ље да о сво јим гре шка ма пи ше мо ми не го да 
не при ја те љи то зло у по тре бе. Од тог со ја био је и Сте ри ја, ко ји се 
не та ко слав но по ву као из Бе о гра да у свој род ни град Вр шац, где 
је жи вео уса мљен, пре пу штен се би и сво јим ми сли ма о срп ском 
на ро ду и ње го вој суд би ни. Тих го ди на су на ста ле ње го ве пе сме 
„Го ди на 1848а, Срп ски на род и ње го ва суд би на”, за је ди ну сво ју 
књи гу пе са ма спе вао је по е му „Да вор је на По љу Ко со ву”, и у њу 
укљу чио осам пре во да на ра во у чи тел них Хо ра ци је вих пе са ма. Ове 
пе сме, до пу ње не са не ко ли ко та ко ђе по зно на ста лих („Спо мен Видо
ва да на; Де спот Ђу рађ Бран ко вић I”; „На смрт јед ног зли ков ца”; „Че
сто љуп цу”) – је су сâмо је згро Сте ри ји ног ама не та срп ском на ро ду.

Ни ма ло слу чај но, Сте ри ји ну књи гу Да вор је об ја вио је 1854. 
Да ни ло Ме да ко вић, ме ђу пр вим књи га ма ко је је сре ди ном 19. ве ка 
из да вао ка ко би утвр дио оно што је нај вред ни је у срп ској књи жев
но сти. Ова Сте ри ји на књи га на шла се са До си те је вим Ба сна ма, 
пр вим исто ри ја ма Ср би је и Цр не Го ре на пи са ним у го ди на ма уз
ле та срп ског на ро да. Ко ли ко је Ме да ко ви ћев из бор ре ле ван тан, 
нај бо ље го во ри по да так да се Да вор је на шло као пр ва књи га „На
род не би бли о те ке” Бра ће Јо ва но вић из Пан че ва, ко ју је уре ђи вао 
Ђор ђе По по вић Да ни чар. Он је ус пео да са две сто ти нак књи га, по
чев од 1880. го ди не, на чи ни успе лу ре ви зи ју нај зна чај ни јих де ла 
срп ске књи жев но сти, ни шта ма ње зна чај ну од оне Да ни ла Ме да
ко ви ћа са сре ди не 19. ве ка, а ко ју ће на ста ви ти ча сна Срп ска књи
жев на за дру га 1892. го ди не у пла вим ко ли ма (тре ћа књи га по ре ду), 
и из да ва ће се до да нас. Сте ри ји на књи га Да вор је, нај зад, на шла је 
сво је ме сто и у нај но ви јој еди ци ји Ма ти це срп ске „Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти”, ко ја у на ше вре ме из ла зи у ви ше од сто ти
ну по себ них то мо ва. У сва та че ти ри слу ча ја ка пи тал не ре ви зи је 
срп ске књи жев но сти, у пр вим ко ли ма, на шло се и Сте ри ји но Да
вор је. И, од мах тре ба до да ти да је, упра во због ама не та ко ји је упу
тио срп ском на ро ду, по ред свих по хва ла, Сте ри ји ном пе снич ком 



127

де лу упра во због тог ама не та на ђе на глав на ма на. Нај пре се огла
сио Срп ски днев ник 16. ја ну а ра 1855. го ди не. Ано ним ни ау тор 
ис ти че Сте ри ји но оштро и бо дљи во пе ро „ко је се ни са чим не 
за до во ља ва, шта у са да шњо сти ко рен има, већ се по нај ви ше на 
спо ме не про шло сти обра ћа”. Мо жда је ау то ра нај ви ше ко сну ла 
стро фа из пе сме „Да вор је на По љу Ко со ву”, ко ја је ак ту ел на и у 
на шем вре ме ну:

Сет но по ље Ко со во!
До ћи ће ти цве ће;
Ал’ цвет на ше сјај но сти
Ниг да ви ше не ће.

Да ле ко је зна чај ни је Отво ре но пи смо Г. Ј. С. По по ви ћу Јо ва на 
Ри сти ћа, упу ће но из Бе о гра да 22. ја ну а ра 1855. го ди не. Он упра во 
за ме ра Сте ри ји ним ду гим мо ра ли са њи ма и про стра ним ре флек
си ја ма у пе сма ма ко је су сво је вр сни ама нет срп ском на ро ду, по
себ но Сте ри ји ним на че ли ма о на род но сти и сло бо ди. У при ло гу 
об ја вље ном у Гла сни ку Дру штва срп ске сло ве сно сти 1856, по сле 
Сте ри ји не смр ти, Ри стић по на вља ове оце не и са да хра бри је до
да је: „Ко ће ода ти прав ду пе сми ко ја сло бо ду и на род ност у гроб 
ис пра ћа?” При го ва ра Сте ри ји да је, про ти ван но вим љу ди ма и но
вим ми сли ма, са мо на лич је као пра ве те жње но вих пра ва ца све ту 
пред ста вљао, те гор ко за кљу чу је: „Ах, до ста је у нас та квих учи те ља”. 
Ко ли ка је би ла те жи на Ри сти ће вог Отво ре ног пи сма, ве ро ват но 
зва нич но на ру че ног, ка зу је и по да так да је у „На род ној би бли о те ци” 
Бра ће Јо ва но вић 1880, уме сто Сте ри ји ног пред го во ра, штам па на 
Ри сти ће ва кри ти ка. На на слов ној стра ни ци, ис под на сло ва Да вор је 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, као ука зом да је од ре ђе но, до да то је 
круп ним сло ви ма: са Отво ре ним пи смом Јо ва на Ри сти ћа. 

У пе сми о 1848. го ди ни Сте ри ја бе ле жи стих: „На род ност и 
сло бо да, јед на кост рај ске су биљ ке”. У пе сми „Срп ски на род и 
ње го ва суд би на” он на ста вља оп шту по ру ку срп ске ро до љу би ве 
ли ри ке ко ја се осла ња на ко сов ски мит и пре да ње о из дај ству и 
не сло зи. Али Сте ри ја не оста је са мо на то ме. Он уз не сло гу као 
ма ну уво ди и „на глост” као осо би ну свог на ро да ко ја је, уз „не сло
гу”, нај пре ча зго да за не сре ће срп ског на ро да, чак ве ли да ту ле жи 
„пред гроб (ње го ве) про па сти”. Сте ри ја на сту па са по зи ци је хо ра
ци јев ске му др о сти, свом на ро ду у ама нет оста вља трај ну по ру ку 
да су ра зум, сло га и раз бор све то трој ство на ра во у че ни ја и пред
у слов очу ва ња чо ве че ског у ду хов но сти на ро да. Ње го ва нај сна жни
ја по ру ка гла си:
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Хо ћеш веч не за ду жби не?
У пр си ма цр кву зи дај
И са же ља по хот ски дај,
И утвр ди ср це чи сто.

И од мах по том то обра зла же:

Про мен љив је образ мра ка,
И гор ди ња та је сва ка,
И оста је веч но – ни шта 

Овим он на ве шта ва сво ју пе сму „Над гро би је са мо ме се би”, 
на чи ње ну пред смрт, ко ја је об ја вље на за те че на у ње го вим ру ко пи
си ма. Ова се пе сма за вр ша ва искон ском му дро шћу да „ни шта из 
ни шта, све да је ни шта”, али и да „све је ни шта и ни шта да је све”. 
Ипак, у пе сми о де спо ту Ђур ђу Бран ко ви ћу, оно ме ко ји же ли сла ву 
и сјај ност по ру чу је сти хо ви ма:

Веч ност не до ма шна, ко јој ви шњи ис хо да не да,
Ову за слу жи, пак је на пла ћен ти труд.
Кој’ је оте че ству, кој’ бли жњем мно жио пол зу,
Чу вао, спа са вао, веч но тог спо ми ње свет.
Ко га по пу ту жи во та не ти ште со ве сти бо дље,
Тај пре ко гро ба но си ду ше спо кој ства сла дост.
Смрт ни, же лиш ли сла ву и сјај ност? Ево ти пу та!

Оста је пи та ње за што је сво је „пје сно слов не про из во де у из
бо ру”, је ди ну књи гу пе са ма ко ју је об ја вио пред крај свог жи во та, 
Сте ри ја на звао Да вор је. Од го вор би био да је Сте ри ја у овом слу
ча ју пра тио Ву ка, ње гов Срп ски рјеч ник. Већ у пр вом из да њу Рјеч
ни ка (1818), Вук от кри ва не ко ту жно, сет но зна че ње ове ре чи, на
во де ћи фра зе: „да во ри пу ста цр на го ри це”, те „Да во ри, Бо жо” 
из го во ре но као прет ња мај ке де те ту. За хва љу ју ћи Ву ко вој по мо ћи 
Ко пи тар дру гу реч – да во ри је – пре во ди на ла тин ски реч ју con cen tio 
– за јед нич ки обед; con cen tus: склад ност, хар мо ни ја, ду хов на хар
мо ни ја, склад но пе ва ње, са гла сност, сло га. У Срп ском рјеч ни ку 
об ја вље ном 1852, у вре ме ка да је Сте ри ја са ста вљао сво је Да вор је, 
Вук до да је још не ко ли ка зна че ња. За реч да во ри: „пу ста, цр на го
ри це”; „да во ри ста ро сти”; „да вор ли це”; „да во ри, ти Ко со во рав но”, 
као и: „Ал’ да во ри Јан ко во ко пи ле” чи ме се прет њом за ме њу је реч 
го во ри из еп ске по е зи је: „Ал’ го во ри ...” Иза ре чи да во ри је Вук 
ја сно упу ћу је на склад но пе ва ње, на ко рач ни цу, али и на ту жну 
пе сму: „Уда ри ше сит не да во ри је”. У Реч ни ку књи жев них тер ми на 
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Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност по ми њу се мно га зна че ња, 
у за ви сно сти од кон тек ста: лир ска на род на пе сма („сва тов ске да
во ри је”), у Ка чи ће вом Раз го во ру угод ном на ро да сло вин ско га 
(1756) реч озна ча ва ју нач ку или бор бе ну пе сму, што се по твр ђу је 
и код Ју ра ја Кри жа ни ћа (Epos he ro i cum, 1652), а ко ри сте је у пе сма
ма и Љу де вит Гај и Дра го љуб Фи ли по вић (Мо рав ске да во ри је, где 
се реч да вор је из јед на чу је с пе смом буд ни цом). За Сте ри ји ну збир
ку пе са ма ау то ри су скло ни да овој ре чи да ју зна че ње: ту же ње, 
ту жаљ ка. Му зи ко лог Фра њо Ку хач из два ја ста ри је зна че ње ре чи 
– да вор је као вој нич ка пе сма ко ја се пе ва ка да се по ла зи у бој или 
на са мом бо ји шту да се охра бри вој ска. До дао бих да су да вор је 
пе ва ли пан ду ри Фра ње Трен ка ка да су у скло пу гра ни чар ских 
је ди ни ца кре та ли на „фран цу ску вој ну”. То је вре ме ка да да вор је, 
за хва љу ју ћи ор ке ста р ској прат њи, по чи њу да се раз ви ја ју као вр ста 
ко рач ни це. 

Све ово што се ве зу је за реч да вор је би ло је ве ћим де лом до
ступ но Сте ри ји и све се, на не ки на чин, са др жи у на сло ву ње го ве 
зби р ке пе са ма. По чев, пре све га, од оних зна че ња ко ја ла тин ским 
пре во дом у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку ис ти че Јер неј Ко пи тар: 
склад ност, хар мо ни ја, сло га, па би код Сте ри је то зна чи ло склад но 
пе ва ње о исто риј ском по при шту ко је ве ко ви ма обе ле жа ва исто ри ју 
срп ског на ро да. То нам по ма же и да бо ље раз у ме мо за што Сте ри ја 
по ду жу по е му из ове зби р ке, „Да вор је на По љу Ко со ву”, раз ла ма 
на из ме нич ним сме њи ва њем крат ких стро фа у рит му осме рач ке 
ко рач ни це са стро фа ма ду го га сти ха, ка ко се ве ли ка да је реч о 
ју нач кој епи ци бли ској бу гар шти ца ма, у ко ји ма се бу га ри ло и ту
жи ло опе ва ње исто риј ских до га ђа ја ко ји су се сме њи ва ли до ка зу ју
ћи бе сми сле ност по на вља ња исто ри је као ло ше учи те љи це жи во та. 
Исто вре ме но, Сте ри ја је же лео да ње го во Да вор је бу де сво је вр сна 
го зба по е зи је, сво је вр стан ага пе ко ји би мо гао да оства ри сло гу уз 
по моћ љу ба ви, да чи та о це (срп ски на род) оку пи као са гла сну по
ро ди цу са пред зна ком ду хов не хар мо ни је.*

* Бе се да из го во ре на у Вла ди чан ском дво ру у Вр шцу, 21. де цем бра 2018. 
го ди не.




