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МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

ВЕ КОВ НО УМРЕ ЖА ВА ЊЕ СРП СКИХ РЕ ЧИ

Сва ко ме сто где се чи та „Че до мо је љу бље но, све те очи ју мо
јих, и уте хо и хра ни те љу ста ро сти мо је!” и где се чу је ка ко „игли че 
вен че над во ду цве та, над во ду цве та, над во ду ве не”, где се на
здра вља ре чи ма „па де ли стак на ран че усред ча ше ју нач ке, да је зна
ла на ран ча да је ча ша ју нач ка, вр хом би се по ви ла па би ча шу 
ис пи ла”, где се зна за пре дах у сти ху по сле че твр тог сло га, спе ван 
да ка же „Бо же ми ли! Чу да ве ли ко га! Кад се ћа ше по зе мљи Ср би
ји”, да свак у чу ду за ста не пред оним „Не ка бу де што би ти не 
мо же!”, ка ко је Пе сник и Вла ди ка сво јим на чи ном за вр ху нио де
се те рац на род ног пе сни ка, као што је де се те рац са ста вио, и то три 
пу та, са сво јим име ном, пре зи ме ном и на сло ви ма три ро ма на, 
ни ко дру ги но Иво Ан дрић, па сва ко ме сто где се по на вља Ву ко ва 
по сло ви ца „Да ни је вје тра, па у ци би не бо пре мре жи ли”, ње го ва 
де ви за „Не да се, али ће се да ти!” и из ре ка „Поп ни лу да на ви со ко 
да но га ма ма ше”, где се год до бро на мер но у Ков че жи ћу чи та рас
пра ва „Ср би сви и сву да” и раз у ме ко су „Ср би три за ко на”, ма где 
то би ло, где се чу ју ова кви при ме ри, кроз вре ме на чи ја је ме ра 
ми ле ни јум, од све то сав ске и ву ков ске ре чи, па ре дом, до сти хо ва 
„Ср це мо је, ср це кив но, убио те жи ви гром! што се не даш ме ни 
жи ву ра за бра ти у пле ти ву”, до слав них ре че ни ца Ми ло ша Цр њан
ског „Бес крај ни, пла ви круг. У ње му, зве зда”, од „там ног ви ла је та” 
и Баш Че ли ка до Цр ног Вла ди ми ра и „спо ред ног не ба”, где се год 
та ко, на род ски, умет нич ки, у сти ху, из ре ка ма и ре че ни ци, ја сно 
ка зу ју же ља, сли ка и ми сао, и све што се мо же ка за ти срп ском 
реч ју, сву да су, та мо и та ко, оста вље ни ве ков ни зна ко ви и ме ђа ши 
срп ског кул тур ног про сто ра, чи ја је це ло ви тост у ду ху, је дин ству 
и при род ном ре ду да је свак ду жан да сво је па зи а да ни чи је не 
угро жа ва.
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Све дов де ре че но, на ду шак на пи са но, с ра зу мљи вим уз бу ђе
њем и пред те мом и пред за да том суд би ном, кре ну ло је да ка же 
ка ко срп ски 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, са сво јим са рад ни ци ма, де сет го ди на, не ма
ре ћи за смет ње ко јих има као и увек ка да се оба вља ју по сло ви од 
на ци о нал ног ва же ња, упор но, из ина та они ма ко ји не ма ре за це ло
ви тост, та ко при пре ма ју и об ја вљу ју у Из да вач ком цен тру Ма ти це 
срп ске Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, 
у ко јој су те мељ не све то сав ска и на род на реч, у ко јој је ге о гра фи
ја укуп не срп ске књи жев но сти, као ниг де до сад, у ко јој је не дав но 
об ја вље на сто та књи га, где је не што уде си ло, оно што мо же та ко 
да уде ша ва, да је под пр вим бро јем књи га срп ског све ти те ља, а 
под сто тим бро јем књи га пе сни ка ко ји је по чео као до бро вољ ни 
от пад ник а свој књи жев ни ве нац не дав но до плео као све то сав ски 
кле тве ник, сме ран и за од ла зак го тов. У то ли ком раз вој ном лу ку, 
од два на е стог до два де сет пр вог ве ка, ви ди се огром на сна га срп
ског ми ле ни јум ског књи жев ног пре мре жа ва ња.

Са да вас мо лим да уме сто опи са на чел них пра ви ла и кри те ри
ју ма, уме сто об ја шње ња ка ко смо сми сли ли да нај бо љим при ме ри
ма из оке а на ли те рар них ре чи при ка же мо ми ле ни јум срп ске књи
жев но сти, на пред ву ков ским и ву ков ским об ли ци ма срп ског је зи ка, 
на свим на реч ји ма или ди ја лек ти ма, и ре дом, као што се та кви по
ду хва ти ра де, мо лим вас, да кле, уме сто то га, да у за слу же ној слу жби, 
огла си мо име на пи са ца ко ји су за сту пље ни у Ан то ло ги ји, и то, у 
овој при ли ци, са мо име на оних ко ји ни су жи ви, јер ће осим већ ода
бра них са вре ме ни ка би ти још до ста ан то ло гиј ских име на, јер би ра
ње ни је за вр ше но, јер је ве ли ка ан то ло гиј ска срп ска књи га отво ре на.

У пет књи га жи тиј ске или сред њо ве ков не књи жев но сти оку
пље ни су, са вре ме ним књи жев ним из ра зом и пра во пи сом, Све ти 
Са ва, Сте фан Пр во вен ча ни, До мен ти јан, Те о до си је, Да ни ло II, Да
ни лов уче ник, Гри го ри је Цам блак, Је фи ми ја, Да ни ло III, Сте фан 
Ла за ре вић, Ан до ни је Ра фа ил, Кон стан тин Фи ло зоф, Је ле на Бал
шић, Ни кон Је ру са ли мац, Ди ми три је Кан та ку зин, Кон стан тин 
Ми ха и ло вић из Остр ви це, Пај си је, Ар се ни је III Цр но је вић и ан
то ло ги ја ста ре срп ске по е зи је, за пи са, нат пи са и арен ги.

У пет књи га на род не или усме не књи жев но сти, у пет но вих 
ан то ло гиј ских из бо ра, об ја вље ни су јед но став ни, од но сно крат ки 
об ли ци (по сло ви це, пи та ли це, за го нет ке...), по том лир ске, еп ске и 
лир скоеп ске пе сме, при по вет ке и пре да ња, све из Ву ко вих и дру
гих збир ки, из ра зних ме ста и из во ра, по вред но сти би ра но, као 
што се ра ди у озбиљ ним за хва ти ма.

По шту ју ћи пра ви ло да срп ску ли те ра ту ру чи ни оно што у 
осно ви има срп ску реч, књи жев ну и на род ну, сваг да шњу и од сва куд, 
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с до пу ште њи ма да се сло бод но обра зу је кор пус, об ја ви ли смо ан то
ло ги ју по е зи је ста рог Ду бров ни ка и Бо ке Ко тор ске и књи гу Џи ва 
Гун ду ли ћа, а у при пре ми је књи га Ма ри на Др жи ћа.

Имам на уму, стал но, да го во ри мо о срп ском ду хов ном, кул
тур ном и књи жев ном про сто ру, али то чи ним ка ко при ста је пи сцу 
и во лео бих са да, док бу дем на бра јао име на пи са ца у Ан то ло ги ји 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, да по ми шља те ода кле ко ји од 
њих до ла зи, где су ро ђе ни и жи ве ли, о че му су пи са ли, ка кво срп
ско књи жев но пре мре жа ва ње ства ра ју За ха ри ја Ор фе лин, Си ме он 
Пи шче вић, До си теј Об ра до вић, Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, 
Алек си је Ве зи лић, Јо ван Му шка ти ро вић, Је ро теј Ра ча нин, Јо ван 
Ра јић, Ми ха и ло Мак си мо вић, Ге ра сим Зе лић, Ви кен ти је Ра кић, 
Са ва Мр каљ, Алек сан дар Пи шче вић, Са ва Те ке ли ја, Ан ка Обре
но вић, Ми ло ван Ви да ко вић, Ата на си је Стој ко вић, Јо а ким Ву јић, 
Лу ки јан Му шиц ки, Па вле Со ла рић, Јо ван До ше но вић, Јо ван Па
чић, Вук Ка ра џић, Ни ћи фор Нин ко вић, Про та Ма те ја Не на до вић, 
Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Јо ван Ха џић, Јо ван Су бо тић, Ва
си ли је Су бо тић, Јо ван Сте ри ја По по вић, Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Ја ков Иг ња то вић, Бран ко Ра ди че вић, 
Сте фан Ми тров Љу би ша, Мар ко Ми ља нов, Љу бо мир Не на до вић, 
Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња, Ђу ра Јак шић, Јо ван Јо ва но вић 
Змај, Ла зар Ко мар чић, Пе ра То до ро вић, Ла за Ко стић, Ми ло ван 
Гли шић, Ра до је До ма но вић, Ла за Ла за ре вић, Јан ко Ве се ли но вић, 
Си мо Ма та вуљ, Сте ван Сре мац, Дра гу тин Илић, Во ји слав Илић, 
Је ле на Ди ми три је вић, Вла дан Ђор ђе вић, Све то лик Ран ко вић, Бра
ни слав Ну шић, Јо ван Ду чић, Ста ни слав Ви на вер, Пе тар Ко чић, 
Бо ри сав Стан ко вић, Иси до ра Се ку лић, Вељ ко Пе тро вић, Дра ги ша 
Ва сић, Иво Ан дрић, Ми лош Цр њан ски, Мом чи ло На ста си је вић, 
Раст ко Пе тро вић, Де сан ка Мак си мо вић, Вла дан Де сни ца, Оскар 
Да ви чо, Ме ша Се ли мо вић, Ми ло ван Ђи лас, Ми ха и ло Ла лић, 
Бран ко Ћо пић, Бо шко Пе тро вић, До бри ца Ћо сић, Ду шан Ра до вић, 
Вас ко По па, Ан то ни је Иса ко вић, Алек сан дар Ти шма, Па вле Угри
нов, Сте ван Ра ич ко вић, Ра до мир Кон стан ти но вић, Ми о драг Па
вло вић, Алек сан дар По по вић, Ми ло рад Па вић, Бо ри слав Пе кић, 
Ми о драг Бу ла то вић, Иван В. Ла лић, Сло бо дан Се ле нић, Жи во јин 
Па вло вић, Јо ван Хри стић, Све тла на Вел марЈан ко вић, Бран ко 
Миљ ко вић, Да ни ло Киш, Бо ри слав Ра до вић, Мир ко Ко вач, Ми
ро слав Јо сић Ви шњић, Но ви ца Та дић.

У по себ ним књи га ма, у та ко на зва ној ру бри ци, об ја вље ни су 
сви књи жев ни при ме ри, из оба из да ња, Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, 
као на ро чит ен ци кло пе диј ски азбуч ни ро ман, по том књи ге Бог
да на По по ви ћа, Јо ва на Скер ли ћа, Бо жи да ра Кне же ви ћа и Ани це 
Са вић Ре бац, уз ан то ло ги је срп ског пе сни штва, гра ђан ске по е зи је, 
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књи жев но сти за де цу, са ти ре и афо ри зма, три зна ме ни те сту ди је 
(о Ње го шу, Зма ју и Ла зи Ко сти ћу), Зна ко ви по ред пу та и Ћо си ће ва 
све до че ња о свом вре ме ну.

У пр вом де лу дру ге се ри је, у из бо ру ко ји је ове го ди не об ја
вљен, на ла зе се пи сци ко ји ни су у пр вој се ри ји, ко ји су ро ђе ни пре 
1930, чи је је де ло за вр ше но, чи ји је име ник у че тр де сет на сло ва: 
Иво Вој но вић, Алек са Шан тић, Ми ле та Јак шић, Си ма Пан ду ро вић, 
Иво Ћи пи ко, Исак Са мо ко вли ја, Ан ђел ко Кр стић, Бо ри во је Јев тић, 
Све ти слав Сте фа но вић, Ран ко Мла де но вић, Све то зар Ћо ро вић, 
Ми лан Ра кић, Да ни ца Мар ко вић, Ми ли ца Јан ко вић, Гри го ри је 
Бо жо вић, Вла ди слав Пет ко вић Дис, То дор Ма ној ло вић, Де си мир 
Бла го је вић, Ми лу тин Уско ко вић, Вељ ко Ми ли ће вић, Ми лу тин 
Бо јић, Жар ко Ва си ље вић, Ду шан Ва си љев, Ми о драг Бо ри са вље
вић, Мом чи ло Ми лан ков, Ми лан Ка ша нин, Ста ни слав Кра ков, 
Бра ни мир Ћо сић, Алек сан дар Ву чо, Ду шан Ма тић, Ра де Дра и нац, 
Љу би ша Јо цић, Ду шан Ђу ро вић, Мил ка Жи ци на, Ми лан Де ди нац, 
Мар ко Ри стић, Ри сто Рат ко вић, Ћа мил Си ја рић, Ра до ван Зо го вић, 
Ду шан Ко стић, Скен дер Ку ле но вић, Гри гор Ви тез, Дра ган Лу кић, 
Алек сан дар Ле со Ива но вић, Па вле По по вић, Ја ра Риб ни кар, Мла
ден Оља ча, Ерих Кош, Та на си је Мла де но вић, Сло бо дан Мар ко вић, 
Во јин Је лић, Сло бо дан Џу нић, Ар сен Ди клић, Бо ри слав Ми хај
ло вић Ми хиз, Во ја Чо ла но вић, Бран ко В. Ра ди че вић, Да ни ло Ни
ко лић, Ми ро слав По по вић, Дан ко По по вић, Во ји слав Лу бар да.

У књи жев ном би ра њу зна ко ва и ме ђа ша све ко ли ког срп ског 
кул тур ног про сто ра, у ми ле ни јум ском име на ру где тре ба до да ти 
пи сце у ан то ло ги ја ма ко ји ни су до би ли сво ју или за јед нич ку књи гу 
по утвр ђе ном мо де лу (где су пред го вор, из бор тек сто ва, хро но ло
ги ја, би бли о гра фи ја, об ја шње ња и ода бра не кри ти ке), у ка нон ском 
и от кри вач ком при сту пу, с на ме ром да ни шта што је из у зет но не 
из о ста не, у 161 књи зи, у две рав но прав не се ри је, ви ди се да Ан то
ло гиј ска еди ци ја има не са мо ли те рар ни но и исто риј ски, кул ту ро
ло шки, лек сич ки, про све ти тељ ски, на ци о нал ни и ду хов ни зна чај, 
да да је ма пу срп ске књи жев но сти у де сет ве ко ва, да је отво ре на, 
да се из бор на ста вља, да се њен за хват на срп ском је зич ком про
сто ру мо же пра ти ти и пре ко ода бра них књи жев но и сто риј ских 
при ло га, пре ко књи жев них кри ти ка, као и пре ко пред го во ра при
ре ђи ва ча, а сви су из ра зних пре де ла и вре ме на, има их ви ше од 
две сто ти не, ко ли ко ће, от при ли ке, укуп но би ти књи га у Ан то ло
ги ји ко ја би нај бо ље мо гла да на зна чи срп ски ду хов ни и кул тур ни 
и књи жев ни про стор ако би се на шла у срп ским ку ћа ма ко је др же 
до се бе и ако би та мо ста ја ла с ан то ло гиј ским на уч ним и умет нич
ким из да њи ма, уз реч ни ке, ен ци кло пе ди је и оста ле књи ге ко је се 
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др же да су што бли же ру ци и оку, с оке а ном чи ње ни ца, ко је су 
та ко из не те на пу чи ну да по ка жу ко ли ка је ци ви ли за циј ска ду би на 
срп ског на ро да.*

* 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 Ма ти ци срп ској, у 
Но вом Са ду, 30. ма ја 2019. го ди не.




