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МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ

ДЕ СЕТ ВЕ КО ВА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ РЕ ЧИ

Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, 
за по че та у Из да вач ком цен тру Ма ти це срп ске, про јект је од на цио
нал ног зна ча ја, ка ко је на ве де но у кон цеп циј ским на че ли ма. Ње на 
ам би ци ја је да бу де стуб на еди ци ја у ко јој је са бра на сва жи ва 
тра ди ци ја и без ма ло сав ства ра лач ки ге ни је јед ног је зи ка и јед ног 
на ро да. То ни је са мо ан то ло ги ја не го и ков чег но вог, пи са ног је
зи ка. У вре ме ни ма у ко ји ма се оства ру је она се умно го ме ука зу је и 
као стуб у сру ше ној ку ћи и ако то не би би ло су ви ше пом пе зно 
ре че но – као наш стуб у пан те о ну чо ве чан ства.

Та кав по ду хват за слу жу је ду бљу и ви со чи ју реч од оне ко ју 
ће ре ћи онај ко ме је у овој при ли ци при па ла част пр ве ре чи. И у 
ре дов ни јим вре ме ни ма и срећ ни јим др жа ва ма ова кви по ду хва ти 
би би ли иде ал ни за хва ло спе ве и ве ли ча ње. Ва жан кон текст еди
ци ји да је вре ме у ко јем се по ја вљу је, вре ме од ко јег је од у дар но 
сва ко сла вље и ли ко ва ње.

Сла ви мо осам ве ко ва Срп ске цр кве од ко је смо чу ли име и 
је зик и де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. А то зна чи да је би ло 
пи сме но сти и пре Све тог Са ве, а ка ко је то одав но и твр ди ла књи
жев на на у ка, без пи сме но сти ко ја му је прет хо ди ла не би би ло ни 
Све тог Са ве ни не ма њић ке др жа ве, ко ја се ни је мо гла рас цве та ти 
без ко ре на, ни на ста ти ни из че га ни по че ти ни от ко га. Све што је 
прет хо ди ло по но во се ро ди ло и пре тво ри ло као уце ло вље ње пра
ве ка и пам ти ве ка. Кул ту ра сва ког на ро да и по чи ње са пи сме но шћу 
на соп стве ном је зи ку.

И ова еди ци ја као да је на ме ри ла да бу де ау то би о гра фи ја 
срп ског је зи ка ис пи са на њим са мим и ро до слов ње го вих пи са ца 
је зи ко слу жи те ља и је зи ко тво ра ца. Стуб ко ји се раз ли ста ва и пре
о бра жа ва из се бе са ма, а ње го ви го до ви и увој ци су штам па ни 
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та ба ци. Све што је би ло ра ни је би ло је и нео п ход ни је, на пи сао је 
Бо жи дар Кне же вић. Прав да је да бу ду за јед но сви ко ји су му из 
ве ка у век до да ва ли оно што је би ло не ми нов но и нео п ход но, а то 
зна чи увек не што сво је, но во и ори ги нал но. Ра ђа ли су се јед ни из 
дру гих и пе сни ци и њи хо ви прет ход ни ци ко ји су ти ме по твр ђи
ва ли и сво ју бе смрт ност.

Тај уни вер зум и та тра ди ци ја су у на ма, тај ро до слов је под
јед на ко у на шим жи ла ма ко ли ко и у кул тур ном пам ће њу.

Еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти је и спо ме ник 
тим ве ко ви ма и са да шњи тре ну так про шло сти, „ср жни” стуб и 
сту бе уз ко је се ус пи њао срп ски је зик. Оно уни вер зал но и срп ско 
што смо при ло жи ли ве ли кој отаџ би ни чо ве чан ства.

Као и све ре во лу ци је, и Ву ко ва ре во лу ци ја от пи си ва ла је 
сво је про тив ни ке, али кул ту ра не от пи су је и не од ри че се ни ко га 
и ни че га, а ка мо ли ве ко ва. Вук је из та ме из ко је смо из ро ни ли, 
опли ћа ли и пот ки ну тих жи ла мо гао на пи са ти: „Са по но сом бих 
мо гао ка за ти да је го то во све што је до стој но зна ња о да на шњем 
на ро ду на ше му – од ме не и че рез ме не.” Али ам пу ти ра ни ве ко ви 
ни су пре ста ја ли да се ја вља ју као фан том ски бол. Не ко је ре као: 
„Нај те же је пред ви ђа ти про шлост.” 

Овај стуб у из град њи сам тра жи и ука зу је наоне ко ји му не
до ста ју. Не зна ни пи сци из не зна них ве ко ва и не зна ни пе сник но ви
јих вре ме на по ста ју све по зна ти ји. Фи лип Ви шњић, срп ски Те ре
си ја, ка ко га је на звао Јо ван Ду чић, одав но је знан као и Те шан и 
Ми ли ја и сле па Сте фа ни ја. Ова еди ци ја се ука зу је и као на ше пле
ја де и ус пра вље но пла во ко ло Срп ске књи жев не за дру ге. Оно што 
је Хај не ка зао за Би бли ју, да је то по крет на имо ви на је вреј ског на
ро да, на да мо се да ће мо то мо ћи ре ћи и за Би бли ју и за ову еди ци ју.

Реч ју, ова кви по ду хва ти би ли би до стој ни сва ке хва ле и у 
вре ме ни ма скло ни јим кул ту ри, а ка мо ли у на шем вре ме ну, у ко јем 
ма ли на ро ди и је зи ци ва ља да пре жи ве исто ри ју ве ли ких на ро да 
и је зи ка.*

* Реч на про мо ци ји Де се 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 Ко лар че вој за ду
жби ни, у Бе о гра ду, 9. ма ја 2019. го ди не.




