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МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

ОТ ПО РИ И ОТ КЛО НИ 
По во дом сто те књи ге у Ан то ло гиј ској еди ци ји  

„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”

Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти из ла зи де сет го ди на, по пра ви лу у коли
ма по де сет књи га, а до сад је об ја вље но сто на сло ва, у сто и два то ма, 
у сто и две хи ља де при ме ра ка, на три де сет пет ми ли о на стра ни ца, у 
твр дом по ве зу са зла то ти ском, у све ча ној опре ми, као што при ли чи 
по ду хва ти ма ко ји има ју на ци о нал ни зна чај. Ка да се ова ко, збир но, у 
јед ној ре че ни ци, ка же ре зул тат ве ли ког за хва та, мо же се не ко ме учи
ни ти, као и сви ма ко ји су рав но ду шни, да је то до шло ла ко, са мо од 
се бе, без на по ра. А ни је та ко, ни ти мо же та ко да бу де у круп ним 
ра до ви ма. За то је ва жно, са да, у за сво ђа ва њу ју би лар ног бро ја, ба рем 
у на по ме на ма, што кра ћим – ва жно је да ка же мо ка ко је све кре ну ло 
и да ље ишло, од при прем не 2009. до ју би лар не 2019. го ди не.

Би ло би нај пра вед ни је да са слу ша мо име на пи са ца чи је су 
књи ге за об ја вљи ва ње ода бра не, име на при ре ђи ва ча, уред ни ка, 
ре цен зе на та, лек то ра, ко рек то ра, при пре ма ча, штам па ра, свих ко ји 
су оба вља ли по ме ну те и упра вљач ке и ад ми ни стра тив не по сло ве 
у Из да вач ком цен тру ко ји је осно ван на оста ци ма не ка да моћ ног 
Из да вач ког пред у зе ћа, ко је је не ста ло под уда ром не пре ци зно на
зва не тран зи ци је и не ма ра за књи жев ност, али би то и по тра ја ло 
и не до ре че но оста ло. Име на за слу жних су на пра вим ме сти ма, у 
књи га ма, она мо где ће би ти чи та на у вре ме ни ма ко ја до ла зе.

У Уред ни штву је на по чет ку би ло нас је да на е сто ро. Из ра ди ли 
смо пра ви ла и на че ла. Ода бра ли смо сто и два де сет књи га за пр ву 
се ри ју. Пот пи са ли смо 2009. уго вор да за Пр во ко ло сва ко од нас 
при ре ди по јед ну књи гу, а ко то не ура ди у за да том ро ку да ви ше 
ни је уред ник. Дво ји ца су та ко про шли. Је дан се ка сни је вра тио као 
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при ре ђи вач, а дру ги, у два за ле та, у де сет го ди на, ни је ус пео да 
за вр ши књи гу пи сца ко га сма тра сво јим. Увр сти ли смо у Пр во ко ло 
и нај пот пу ни ју, вре мен ски нај о бу хват ни ју, ан то ло ги ју срп ског песни
штва. Ан то ло ги чар је зах те вао да узме мо из да ње из ње го вих са бра
них де ла и да ни шта не ди ра мо. Та ко смо ура ди ли, али је пре у зе то 
из да ње би ло са гре шка ма. То нам ни је опро ште но. Та мо су и пе сме 
по зна тог пи сца ко ји је у сво је до ба за бра нио њи хо во об ја вљи ва ње. 
Ка да је књи га иза шла, ја ви ла се удо ви ца, за пре ти ла су дом, јер је 
за бо ра ви ла да је да ла ау тор ско пра во. Та ко је по че ла му ка са наслед
ни ци ма. Ма ло ко мо же да бу де сре ћан ка да до зна ко је све вла сник 
та квих пра ва, ка кве прох те ве има, кад збо ри или не збо ри са су вла
сни ци ма. Ипак, сва ко је до био што му при па да. Пе сник је на звао, 
из не на ђен, кад је при мио на кна ду, и ре као: „Ово не ра ди ни ко?” 
Ре кли смо да ни је та ко. Нај лак ше је с пи сци ма ко ји су по кој ни. Они 
не при го ва ра ју на из бор. Нај те же је са са вре ме ни ци ма. Они зах
те ва ју да од ре де при ре ђи ва че и то раде с про мен љи вом сре ћом.

Ан то ло ги ја по чи ње књи гом Све тог Са ве, из бо ри ма жи тиј ске 
ли те ра ту ре, ан то ло ги ја ма усме не књи жев но сти у пет књи га, а по том 
ре дом, од два на е стог ве ка, ко ји је по чет ни, до два де сет пр вог ве ка, 
ко ји је де се ти, це ли ном за вр шни, јер је ан то ло ги ја оста ла отво ре
на за успе шне пи сце ко ји су не дав но по че ли да се афир ми шу и за 
оне ко ји ће тек да до ђу. За то смо ра ни је ве ко ве ре ши ли це ло ви то. 
Иза бра ли смо оно што је на пра ви књи жев ни на чин обе ле жи ло 
сво је вре ме, на би ло ко јем об ли ку и на реч ју срп ског је зи ка, у би ло 
ко јој не ка да шњој др жа ви где су жи ве ли Ср би, а је ди ни кључ је вред
но сни. Два де се ти и на ред ни век за сту пи ли смо по ло вич но. Оста
ви ли смо до ста ан то ло гиј ских име на за дру гу се ри ју. Са да смо, у 
Де се том ко лу, об ја ви ли че тр де сет на сло ва дру ге се ри је. Тај пр ви 
део чи не књи ге пи са ца ко ји ни су у пр вој се ри ји, ко ји су ро ђе ни 
пре 1930. и чи је је де ло за вр ше но. Из бор се на ста вља. С пи сци ма 
ће би ти и књи жев ни исто ри ча ри, кри ти ча ри и есе ји сти. Ме ђу тим, 
њи хо ве при ло ге има сва ка књи га, јер су ра ђе не по утвр ђе ном мо
де лу: пред го вор, ан то ло гиј ски из бор тек сто ва, хро но ло ги ја, би блио
гра фи ја, об ја шње ња и иза бра не кри ти ке. То је, да кле, на уч но из да
ње до ступ но сви ма. За то има мо на де се ти не стал них прет плат ни ка. 
Пр ва три ко ла су рас про да та. Не ма мо нов ца за дру го из да ње. И још, 
ово је еди ци ја књи жев но сти на срп ском је зи ку у ко јој су и књи ге 
ста ро ду бро вач ке и бо ко ко тор ске књи жев но сти, јер ни је спор но 
ко ја им је је зич ка осно ва, а за што због исто риј ских и оста лих за
да то сти има ју и дру гу при пад ност. У Хр ват ској је иза шла бо га та 
збир ка на па да, у Цр ној Го ри мно го ма ње, у Ср би ји по не што. То на
го ве шта ва са вре ме не те шко ће ко је ће до не ти по де ла јед ног је зи ка, 
срп ско хр ват ског са срп ском осно вом и Ву ко вом ре фор мом, пре тво
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ре ног у че ти ри је зи ка, па та ко и у че ти ри књи жев но сти. Увр сти ли 
смо и пи сца ко ји се из ја снио да је че тво ро струк. Не зна мо ка ко ће 
по сту пи ти пи сци ко ји хо ће да су јед но стру ки и ка ко ће да на ста ви 
ду го обе ћа ва на па ра лел на еди ци ја с на шом кон цеп ци јом и опре мом.

Пр во ко ло, у де сет књи га, об ја вље но је 2010: Све ти Са ва, До
си теј, Сте ри ја, Ње гош, Бо ра Стан ко вић, Ан дрић, Цр њан ски и три 
ан то ло ги је. У сва кој књи зи је по пис ода бра них на сло ва за пр ву се
ри ју, са уред нич ким пра ви ли ма, крат ким и ја сним. Ка ко та да, та ко 
и ка сни је, у сва кој књи зи. Пр ву по др шку смо до би ли из по кра јин
ског бу џе та и од пре ну ме ра на та. Ми ни стар ство кул ту ре је од би ло 
да по мог не Пр во ко ло. Пред сед ник над ле жног „рад ног те ла” по слао 
је обра зло же ње на сто ти нак адре са и свој на лаз об ја вио у до дат ку 
углед ног ли ста. Ре че но је да је еди ци ја ана хро ни зам, да су дру ги 
та кве по сло ве дав но за вр ши ли (а ни су!), да је реч о на ци о на ли стич
ком про јек ту, да је све нор ве шко то пло а све срп ско ле де но. Је дан 
лист је спро вео ма лу ан ке ту, об ја вио скра ћен име ник ода бра них 
пи са ца, на шу из ја ву пре по ло вио да би не ја сно ћа би ла пот пу на и обја
вио не ко ли ко не тач но сти, без пра ва на од го вор. Дру ги лист, ти ра
жни ји, по чео је да об ја вљу је бес пла тан оглас, а кад је до шао но ви 
уред ник, то је уга ше но. Во де ћа те ле ви зи ја је да ла и вре ме у еми си
ја ма и ле по сни мљен спот. Та ко док је био ди рек тор ко ји је осно вао 
га ле ри ју и по кре нуо днев нич ку еми си ју из кул ту ре, а кад је на 
во де ће ме сто до шао на ди мак, то је пре ста ло. А те ле ви зи ја ко ја ме
сеч но спре ма еми си ју „Ма ти ца” ни је при ме ти ла да сто књи га из 
де сет ве ко ва из ла зи, осим те ле грам ски, у за кло ње ним тер ми ни ма, 
али је за то у по год ној при ли ци за уред ни ком рас пи са ла ла жну оп
ту жни цу. Ово ни је ни ка кав до при нос про у че ним и но вим дво бо ји
ма за ко је не ма ри мо. Ово ни је при го вор но чи ње ни ца на чи ње ни цу. 

Нај у ти цај ни ји та да шњи срп ски пи сац по кло ње но Пр во ко ло 
ни је за др жао, по кло нио га је би бли о те ци, а на ма по кло нио мр зо
вољ но пи смо. Он је сма трао да је реч о пар ти ку ла ри зму (до та да 
ни смо ни зна ли шта је то!) и да све што је од на ци о нал ног зна ча ја 
мо ра да кре ће са пре сто нич ког ме ста. И наш осни вач ни је био 
од већ ве сео. Цео је дан ман дат је про шао у рас пра ва ма да ли Из
да вач ки цен тар тре ба скло ни ти, јер има по гре шно име, јер су не
ки ми сли ли да је из да вач исто што и штам па ри ја, јер на све ча ним 
ску по ви ма на дан осни ва ња ни су мо гли чу ти да де се ти не књи га 
сва ке го ди не из ла зе иа ко Цен тар не ма ни ко га стал но за по сле ног. 
За то је би ла ва жна јав на по др шка над ле жног од бо ра СА НУ и до
сти не пи са ца и дру гих ин те лек ту а ла ца. 

До сад об ја вље них сто књи га има ше зде се так при ре ђи ва ча. 
Тај за мет ни по сао ра де 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, пи сци ко ји су вич ни та квим по сло
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ви ма. Не ки то чи не бес пре кор но, на ро чи то док да ју ста ра из да ња 
по са вре ме ним је зич ким и пра во пи сним нор ма ма, не ки на пи шу 
са мо пред го вор, не ки да ју књи ге у рин фу зи и чу де се ода кле гре шке 
кад су, ре ци мо, њих дво је, же на и муж, це лу ноћ чи сти ли це лу књи
гу пре не ту у ворд. Не ки од у ста ју из ви ња ва ју ћи се, а је дан је, ста рин
ски, по не ко ме од не куд по ру чио да не мо же да за вр ши по о дав но 
пре у зе ту књи гу. Дру ги је не ко ли ко ме се ци слао по ру ке, те ле фон ске, 
мо бил не, са чу ва не, да ће књи гу по сла ти у по не де љак, а у по след њи 
по не де љак на пи сао ка ко је у чу ду ви део да му је цео пред го вор 
од ту ђих ре че ни ца. Јед на при ре ђи ва чи ца је ре кла да се еди ци ја 
„ни је при ми ла” по што је не ма у књи жни ци на ње ној ка те дри. На 
јав на при ка зи ва ња, у Ко лар цу, Ма ти ци и дру где, до ла зи са мо по не
ко од при ре ђи ва ча, из о ста је и по не ко од уред ни ка, не ра чу на ју ћи 
оно га што је се бе ис те рао да би се од мет нуо у по те ру на скри ве ним 
мре жа ма. Ла ко је на бро ји ти по вољ не ча со пи сне при ка зе ко је ни су 
на пи са ли чла но ви Уред ни штва. Али има ча со пи са и ли сто ва, у 
Ср би ји и из ван ње, има те ле ви зиј ских и ра дио ста ни ца (по себ но 
Бе о град 2) и дру гих ме ди ја ко ји ре дов но и до бро на мер но бе ле же 
из ла зак сва ке књи ге из Ан то ло ги је. По кра јин ски бу џет из да шно 
по ма же као што је и по чео, ре пу блич ки бу џет одва ја зна чај не из но
се пре ко кон кур са за ка пи тал на де ла и пре ко дра го це ног от ку па 
књи га за би бли о те ке, прет плат ни ци су до след ни, књи жа ре до бро
на мер не, као и Ма ти ца и још ви ше ње на Би бли о те ка и за по сле ни 
у њи ма ко ји за Цен тар ра де и до би ја ју ма ле на док на де, па је та ко, 
у де сет го ди на, углав ном у про ле ће, штам па но сто књи га, у ко ји ма 
је нај че шће де ло јед ног пи сца, али и ви ше њих у јед ном то му, као 
што има пи са ца са ви ше сво јих књи га, све по за слу зи, са глав ном 
на ме ром да се ка нон ска де ла не по ме ра ју, да се от кри ва ју не пра вед
но за бо ра вље на или за по ста вље на де ла, да ова ква еди ци ја бу де и 
да ље отво ре на на три на чи на: за све зна чај не срп ске пи сце, за 
по др шку ко ју при ма мо са за хвал но шћу и за при мед бе ко је до ла зе 
по сле пра вог уви да у ан то ло гиј ски низ, ко је су до бро до шле, ко је 
ни су као па ко сни при каз да та мо ни је оно што је сте, као што је 
на пи сао ан то ло ги чар че тр на ест пе снич ких го ди на, јер је то, ипак, 
ма ло ма ња ме ра од ан то ло ги је ми ле ни ју ма срп ске књи жев но сти 
што ће, го во ри мо с уве ре њем ко је има по кри ће, из ла зи ти и да ље, 
све док има осни вач ку и сва ку дру гу нео п ход ну по моћ у при пре
ма њу и об ја вљи ва њу, а нај ви ше у ли ста њу, јер књи ге има ју свој 
жи вот са мо ако су про чи та не и на учен на чин ту ма че не, увек за
хвал не сви ма ко ји та ко ра де.*

* 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.




