
МА РИ ЈА КЛЕ УТ

ДЕ СЕ ТО КО ЛО АН ТО ЛО ГИЈ СКЕ ЕДИ ЦИ ЈЕ  
„ДЕ СЕТ ВЕ КО ВА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ”

Иа ко не при па дам љу би те љи ма ју би лар них про сла ва књи
жев них по сло ва ко је се (те про сла ве) из ра жа ва ју ну ме рич ки, ипак 
бих хте ла да по ме нем да је на ша Ан то ло гиј ска еди ци ја до се гла 
број ку од 100 књи га, ону ко ју је Еди ци ја Срп ска књи жев ност у 
100 књи га има ла у свом на сло ву и у сво јој кон цеп ци ји. Знат не су 
раз ли ке из ме ђу ове две еди ци је, али има и не ког кон ти ну и те та. 
Осим на ме ре да се при ка же це ло вит раз вој срп ске књи жев но сти 
за јед нич ка је обе ма еди ци ја ма и њи хо ва ве за ност за Ма ти цу срп ску, 
ко јој су ови на по ри у опи су по сла. Ста ри ја еди ци ја ко ри сно је по слу
жи ла да се из бег ну ма не у но ви јој еди ци ји, а та но ви ја еди ци ја 
има ла је оба ве зу да пра ти са вре ме на до стиг ну ћа на у ке о књи жев
но сти: књи жев но и сто риј ска, књи жев но те о риј ска, ин тер пре та тив
на и кри тич ка. Ка ко је та оба ве за ис пу ње на од го вор је на пи та ње 
ко је, чи ни ми се, че ка свог ау то ра, хра брог, ис трај ног и стр пљи вог 
да бар пре ли ста сто књи га из Еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти. Тај бу ду ћи ау тор не би мо рао да се по за ба ви свим 
до сад иза шлим књи га ма, али би до бро би ло да се раз мо три не ки 
од мо гу ћих аспе ка та раз во ја срп ске књи жев но сти: епо ха, стил ски 
ком плекс, жа нр, по ет ски је зик, ути ца ји и про жи ма ња итд., итд.

По што се не кан ди ду јем за ме сто та квог ау то ра, усу ди ла бих 
се са мо да ка жем сле де ће. По ка за ло се, а ви де ће се то све ви ше 
ка ко се Еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти бу де упот пу
ња ва ла, да је „отво рен спи сак” ау то ра, од но сно књи га при ме рен 
ис тра жи ва њу про сто ра и вре ме на срп ске књи жев но сти. Ово се од
но си у пр вом ре ду на са вре ме ну књи жев ност, ону ко ја је у на ста ја
њу – де ла и њи хо ви ау то ри (иа ко по не кад не стр пљи ви) не че ка ју 
да им би ло ко ја еди ци ја до де ли по ча сно ме сто. Што се ти че тзв. 
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сред њо ве ков не и пред ву ков ске књи жев не тра ди ци је у до сад иза
шлим књи га ма – оне су бит но пре вред но ва не, и оби мом и са вре
ме ним на чи ном ин тер пре та ци је.

Сле ди са мо овла шно пред ста вља ње пет књи га X ко ла, хро
но ло шким ре до сле дом.

Књи га 23. Па вле Со ла рић – Јо ван До ше но вић – Јо ван Па чић. 
Ду шан Ива нић при ре дио је књи гу у ко јој су за сту пље на три пе сни
ка: Па вле Со ла рић, Јо ван До ше но вић и Јо ван Па чић, ко је об је ди ња
ва, нај пре си ту и ра ност у вре ме ну: ро ђе ни су и ства ра ли на пре ло му 
XVI II и XIX ве ка. Па за тим и си ту и ра ност у про сто ру: де ло ва ли 
су на за пад ним и се вер ним гра ни ца ма до ко јих је до пи ра ла срп ска 
књи жев ност, без упо ри шта у др жа ви. Тре ба ово ме до да ти и по да
так да су сва тро ји ца по ли гло те, те су у окви ру сво јих не ве ли ких 
сна га до при но си ли ве за ма са књи жев но сти ма на ро да у чи јем су 
окру же њу жи ве ли. Иа ко пи ше о уза јам ним су сре ти ма Па вла Со
ла ри ћа, Јо ва на До ше но ви ћа и Јо ва на Па чи ћа, те о њи хо вим ве за ма 
са До си те јем, Ву ком и дру ги ма, Ду шан Ива нић је у сво јим пред го
во ри ма и у из бо ри ма из оства ре ња у пр вом ре ду пи сао о ства ра
лач кој ин ди ви ду ал но сти три ау то ра. Па вле Со ла рић у увод ној 
сту ди ји пред ста вљен је као „Про свје ти тељ, пје сник и на уч ник”, 
у свим аспек ти ма сво је де лат но сти. По себ ну па жњу у овом пред
го во ру за вре ђу је узор на ана ли за те ма и стил скосе ман тич ких аспе
ка та Со ла ри ће ве по е зи је. Ме сто Јо ва на До ше но ви ћа у исто ри ји 
срп ске књи жев но сти Ду шан Ива нић сма тра вр ло зна чај ним, што 
је на го ве ште но већ на сло вом пред го во ра: „Пре те ча но ви је срп ске 
ли ри ке”. До ка зу је се ова оце на ана ли зом пе са ма, по себ но ука зи
ва њем на рит мич коме трич ки ре пер то ар, из во ре по ет ског је зи ка 
и бо гат ство жан ро ва у пе снич ком опу су Јо ва на До ше но ви ћа. По
зи ци ју Јо ва на Па чи ћа у ге не ра ци ји Со ла ри ћа и До ше но ви ћа Ду шан 
Ива нић од ре ђу је ова ко: „Од њих обо ји це раз ли ку је се бо га ти јим 
из бо ром пје снич ких об ли ка из европ ске књи жев не ба шти не, не
у по ре ди во ве ћим бро јем пје са ма... ду жим ви је ком и ка сни јим из
ла ском у јав ност”, а ин тер пре та ци ју углав ном за сни ва на чу ве ној 
сту ди ји Све то за ра Пе тро ви ћа. 

Књи га 27. Јо ван Ха џић – Јо ван Су бо тић – Ва си ли је Су бо тић. 
Зо ри ца Не сто ро вић има ла је дво стру ко те жак за да так. Пр во, да у 
јед ној књи зи пред ста ви три ау то ра – Јо ва на Ха џи ћа, Јо ва на Су бо ти
ћа и Ва си ли ја Су бо ти ћа. Дру го, сва три ау то ра, ма ко ли ко њи хо ви 
опу си би ли раз ли чи ти, де ли ли су „ис ку ство ме ђе” или „ис ку ство 
књи жев не мар ги не”, ка ко гла се на сло ви два пред го во ра. Са свим 
про за ич но ре че но, тре ба ло је об ја сни ти мар ги на ли зо ва ни књи
жев но и сто риј ски по ло жај ова три ау то ра, а за тим, ин тер пре та ци јом 
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и из бо ром де ла по ка за ти оно што је вред но у тим де ли ма те за слу
жу је да не бу де за бо ра вље но. Ау тор ки при па да ју све по хва ле за 
урав но те жен од нос пре ма до сад пре о вла ђу ју ћим про це на ма до
при но са Јо ва на Ха џи ћа, Јо ва на Су бо ти ћа и Ва си ли ја Су бо ти ћа 
– тај од нос ни је ни ома ло ва жа ва ју ћи пре ма до са да шњим оце на ма 
ни хва ло спев ни пре ма до сег ну тим вред но сти ма. У из бо ру из опу са 
три ау то ра на гла ше на је те жња да се пред ста ве сви жан ро ви, јер 
се са мо та ко мо гло по ка за ти да су јед но стра ни су до ви по ко ји ма 
се свр ста ва ју у Ву ко ве про тив ни ке. Уза све по хва ле Зо ри ци Не сто
ро вић на при ре ђи ва њу ове књи ге, оста је ипак јед но пи та ње: да ли 
је Ва си ли је Су бо тић зна чај ни ји пе сник од бра та му Јо ва на? Да је 
од го вор по твр дан да ло би се за кљу чи ти по ве ћем при су ству пе са ма 
Ва си ли ја Су бо ти ћа у овом из бо ру.

Књи га 37. Ла зар Ко мар чић – Пе ра То до ро вић. Љи ља на Ко стић 
пред ста ви ла је у јед ној књи зи два ау то ра: Ла за ра Ко мар чи ћа и 
Пе ру То до ро ви ћа. Прeдгoвoр „Лaзaр Ко мар чић – Од са мо у ка до 
нај плод ни јег ро ман си је ра епо хе ре а ли зма” – по све ћен је ана ли зи 
це ло куп ног ау то ро вог опу са, ко ји је раз де љен у три те мат ска кру га: 
они у ко ји ма се пре ла ма ју еле мен ти ро ман ти зма и сен ти мен та ли
зма, они ко ји су у про се деу ре а ли зма и они у ко ји ма су на го ве ште на 
мо дер ни стич ка стру ја ња, а у из бо ру Љи ља на Ко стић опре де ли ла 
се за ро ман Је дан ра зо рен ум (од де вет об ја вље них), ко ји при па да 
вр сти „на го ве шта ја мо дер ни стич ких стру ја ња”. Књи жев но де ло 
Пе ре То до ро ви ћа, ка же ау тор ка пред го во ра „Пе ра То до ро вић – про
ти ву реч ност јед ног жи во та и де ла”, „об у хва та ме мо а ре, днев ни ке, 
ро ма не, пу то пи се, књи жев ноте о риј ске и књи жев ноисто риј ске 
тек сто ве, пре во де и пу бли ци стич ке ра до ве и ис пу ни ло би пре ко 
три де сет то мо ва”. Те жња да се у су же ном про сто ру пред ста ви ра
зно ли кост и обим ност опу са би ла је за во дљи ва и за ве ла је Љи ља ну 
Ко стић да ма ње па жње по све ти ли те рар ним од ли ка ма, та ко да 
за кључ на оце на да се ра ди о јед ном од „нај да ро ви ти јих и нај про
дук тив ни јих срп ских пи са ца у дру гој по ло ви ни 19. ве ка” оста је у 
по гле ду да ро ви то сти нео бра зло же на.

Књи га 39. Ми ло ван Гли шић – Ра до је До ма но вић. Го ран Мак
си мо вић при ре дио је у јед ној књи зи де ла Ми ло ва на Гли ши ћа и 
Ра до ја До ма но ви ћа, пи са ца ко ји су, бар ма њим де лом сво га опу са, 
по зна ти и при зна ти као део исто ри је срп ске књи жев но сти и школ
ске лек ти ре. У пред го во ри ма – „Се ло и град у књи жев ном дје лу 
Ми ло ва на Ђ. Гли ши ћа” и „Са ти рич ни сви јет Ра до ја До ма но ви ћа” 
– ау тор овог из бо ра опре де лио се у пр вом ре ду да ин тер пре ти ра 
те мат скомо тив ски слој ова два ау то ра. У при ка зи ва њу ру рал ног 
све та у Гли ши ће вим при по вет ка ма из дво је не су три „ти по ло шко
жан ров ске цје ли не: иди лич на сли ка се о ског сви је та, ху мо ри стич
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носа ти рич на сли ка се о ског сви је та и фол клор нофан та стич на 
сли ка се о ског сви је та”, а у ин тер пре та тив ним де ло ви ма увод не 
сту ди је ви ше је реч о те ма ти за ци ји но о тип ским од ли ка ма жан ра 
или на ра тив ним стра те ги ја ма. Не за не ма ру ју ћи те мат скомо тив
ски слој До ма но ви ће вих при по ве да ка, Го ран Мак си мо вић у сво јој 
увод ној сту ди ји о овом пи сцу ви ше па жње по све ћу је на ра тив ним 
стра те ги ја ма у оства ри ва њу са ти рич них и/или ху мо ри стич них 
ефе ка та. 

Ов де се – из ра зу мљи вих раз ло га – пре ки да хро но ло шки след 
из ла га ња.

Књи га 115. Зна ко ви по ред пу та че твр та је књи га из опу са Иве 
Ан дри ћа у Еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти – све че
ти ри при ре дио је Слав ко Гор дић. Књи ге ка кви су Зна ко ви по ред 
пу та у срп ској књи жев но сти јед но став но – не ма, а му ке са пи са
њем о њој по чи њу већ са од ре ђе њем вр сте ко јој при па да. Слав ко 
Гор дић из бе гао је до след но, с раз ло гом и с пра вом, да име ну је ту 
вр сту у сво ме пред го во ру, али је за уз врат дао сја јан син те тич ки 
опис (ко ји ћу про чи та ти): 

„Зна ко ви по ред пу та, с њи хо вих без ма ло хи ља ду и пет сто
ти на за пи са, ра зно ли ких ка ко оби мом, те ма ти ком, афек тив ноекс
пре сив ном бо јом, и то на ли те том та ко и сво јим жан ров скопо е
тич ким ста ту сом, ко ји укљу чу је, сме њу је и укр шта ре флек сив ни 
и афо ри стич ки увид, пе сму у про зи, мо ли тву, ту жаљ ку, ма ли 
оглед или рас пра ву не рет ко по ле мич ке ин то на ци је, од ло мак пу
то пи са, за ме так при че или пак це лу ма лу при чу, се ћа ња, ’сно ве и 
по ми сли’, сли ке, ’при зо ре и рас по ло же ња’, те ци та те и ко мен та ре 
ис пи си ва не у су сре ти ма с де ли ма и суд би на ма пи са ца, умет ни ка 
и ми сли ла ца раз ли чи тих епо ха...”

У пред го во ру – „О ау то ру као глав ном ју на ку ’Зна ко ва по ред 
пу та’” – Слав ко Гор дић упо зо ра ва на три аспек та о ко ји ма тре ба 
во ди ти ра чу на при ли ком чи та ња (до дај мо и ин тер пре та ци је) овог 
де ла ко ја су вр ло по уч на за евен ту ал не дру ге чи та о це и/или ау то ре, 
а ко ја се, на жа лост, не мо гу овом при ли ком на во ди ти но са мо пре
по ру чи ти. Сле ди за тим при каз жан ров скопо е тич ких, те мат ских 
и стил ских свој ста ва сва ког од пет сег ме на та књи ге, са фо ку сом 
на ау то ра као ње ног глав ног ју на ка.

На кра ју, за мо ли ла бих овај це ње ни ау ди то ри јум да ми као 
олак ша ва ју ћу окол ност за гре хо ве овла шног при ка за и пре ко ра
че ња вре ме на узме у об зир чи ње ни цу да ми за да так је сте био да 
при ка жем пет књи га, али је у њи ма за сту пље но де сет ау то ра.*

* 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.




