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ЗО РИ ЦА НЕ СТО РО ВИЋ

СТО КЊИ ГА АН ТО ЛО ГИЈ СКЕ ЕДИ ЦИ ЈЕ  
„ДЕ СЕТ ВЕ КО ВА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ”:  
ТРА ЈА ЊЕ У ДУ ХУ НАЈ ВИ ШИХ ВРЕД НО СТИ  

СРП СКЕ НА У КЕ И КУЛ ТУ РЕ

При ка зу ју ћи ве че рас Де се то ко ло 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, 
не пред ста вља мо са мо де сет књи га ко је га чи не, већ исто вре ме но 
обе ле жа ва мо и тре ну так пр во ра зред ног зна ча ја у на шој кул ту ри 
и на у ци. Из пер спек ти ве чи ње ни це да је пред на ма но во ко ло ове 
зна ме ни те еди ци је – за по че те као про је кат на ци о нал ног зна ча ја у 
Из да вач ком цен тру Ма ти це срп ске – ве че рас са гле да ва мо и раз вој 
јед ног у на по ри ма по сто ја ног, у при сту пу и ре а ли за ци ји од го вор ног 
а пре ма ре зул та ти ма фун да мен тал ног про јек та. По све до ча ва мо 
оно што у на шим вре ме ни ма по де ла и про ме на сто ји на су прот те 
стал не не стал но сти јер је обе ле же но тра ја њем у ду ху нај ви ших вред
но сти срп ске на у ке и кул ту ре. За слу ге за то при па да ју глав ном и 
од го вор ном уред ни ку ове еди ци је, ака де ми ку Ми ру Вук са но ви ћу, 
за тим свим уред ни ци ма, као и при ре ђи ва чи ма ко ји су то ком про
те клих де сет го ди на уче ство ва ли у при ре ђи ва њу ових сто књи га 
ко је су пред на ма. 

Ау тен тич ност овог тра ја ња по све до ча ва „До да так” штам пан 
на кра ју сва ке од сто књи га ове еди ци је, у ко јем се по ред хро но
ло ги је уста но вља ва ња овог про јек та на во де и „Кон цеп циј ска и 
уре ђи вач ка на че ла” и спи сак књи га и пи са ца у Пр вој се ри ји и 
пр вом де лу Дру ге се ри је. На тај на чин по др жан је упра во фе но мен 
тра ја ња ко ји сва ког чи та о ца су о ча ва са основ ним по сту ла ти ма ове 
еди ци је, ње ним уте ме ље њем и уво ди у свет ка ко свих оних чи та
ла ца ко ји су пре ње га у сво јим ру ка ма, баш као и он са да, има ли 
не ку од књи га са спи ска, та ко и оних ко ји ће у вре ме ну ко је је пред 
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њим по де ли ти ис ку ство при пад но сти дру штву чи та ла ца ове еди
ци је. Ово за јед ни штво у чи та њу, у ду ху, у све сти о зна ча ју ова кве 
еди ци је пре ва зи ла зи пар ти ку лар ност чи та лач ког чи на по је дин ца. 
Са мим чи та њем јед не од књи га не за вр ша ва се при пад ност тој 
за јед ни ци, на про тив – оно тек по чи ње. 

У раз у ме ва њу зна ча ја ове еди ци је по ла зи мо упра во од чи та
ла ца. Јер, ка ко за па жа ју ис тра жи ва чи фе но ме на ан то ло ги чар ског 
ра да, пи та ње о чи та о цу за пра во отва ра фун да мен тал но пи та ње 
– пи та ње о при ро ди са ме еди ци је, ње ном устрој ству и струк ту ри. 
Ње ни основ ни до ме ти про ис ти чу упра во из ње не струк ту ре ко ја 
је, пре ма на шем ми шље њу, из ра сла на ди ја лек тич ком укр шта ју. 
У њој су укр ште ни (1) ди ја хро ниј ско и син хро ниј ско на че ло, (2) 
„тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат”, (3) пи сци ка но на и кла си ци 
срп ске књи жев но сти, (4) тра ди ци ја ту ма че ња и но ви ин тер пре та
тив ни уви ди и (5) оно што од ре ђе ни пи сци и фе но ме ни за нас 
пред ста вља ју и оно што ми о њи ма зна мо. На то ме укр шта ју из
ра ста не ко ли ко зна чај них аспе ка та об ли ко ва ња ове ан то ло гиј ске 
еди ци је – есте тич ки, обра зов ни, кул ту ро ло шки, фи ло ло шки... 
ко ји су ина че, ка ко при ме ћу ју про у ча ва о ци струк ту ре не ке ан то
ло ги је, свој стве ни свим успе шно ус по ста вље ним ан то ло ги ја ма. 
Ка да је у пи та њу Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти, сви они по сма тра ни за јед но по све до ча ва ју њен на цио
нал ни зна чај.

Пр ви на ве де ни укр штај нај ши ре је по ста вљен јер се из ње га 
из во ди прин цип раз вој но сти, па се та ко у окви ру ове еди ци је пред
ста вља ју по ја ве, де ла и ау то ри ко ји при па да ју – по слу жи мо се 
де фи ни ци јом проф. др Јо ва на Де ре ти ћа1 – сред њо ве ков ној, на род
ној и но во ве ков ној као три ма ма кро фор ма ци ја ма, и ду бро вач кој 
као гра нич ној фор ма ци ји, ко је се мо гу из дво ји ти у раз во ју срп ске 
књи жев но сти. У сва ком ко лу у сво је вр сној јук ста по зи ци ји2 по сто
је ре пре зен та тив ни при ме ри на ве де них фор ма ци ја, чи ме се срп ска 
књи жев ност по све до ча ва у це ло куп но сти сво га раз во ја. Исто вре
ме но се осве шћу ју и кон ти ну ал ни и дис кон ти ну ал ни аспек ти ње ног 
раз во ја и то ка ко у умет нич ком, та ко и у кул ту ро шком, исто риј ском 
и – што је од по себ не ва жно сти – је зич ком до ме ну. 

Из овог укр шта ја про ис ти чу и на ред ни, јер ода бир по ја ва, де ла 
и пи са ца ко ји ће се на ћи из ме ђу ко ри ца књи га ове еди ци је ува жа ва 

1 О то ме ви ше у: Јо ван Де ре тић, Пут срп ске књи жев но сти, СКЗ, Бе о град 
1996, Јо ван Де ре тић, По е ти ка срп ске књи жев но сти, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 
1997. и Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град 2002.

2 О јук ста по зи ци ји као о обе леж ју струк ту ре не ке ан то ло ги је ви ше у: 
Mart ha Ban ta, Why Use Ant ho lo gi es? or One Small Can dle Alight in a Na ughty World, 
Ame ri can Li te ra tu re, Vol. 65, No. 2 (Jun., 1993), p. 332.
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на по ред ност „тра ди ци је и ин ди ви ду ал ног та лен та”. Исто вре ме но, 
ова на по ред ност осве шћу је да са про то ком вре ме на на ста је су штин
ска раз ли ка из ме ђу про шло сти и са да шњо сти у по гле ду са зна ња 
и пред ста ве ко је је о не кој по ја ви, де лу или пи сцу има ло вре ме њи
хо вог по сто ја ња и оно га ко је ба шти ни на ше вре ме. Од но сно, ка ко 
би то ре као Т. С. Ели от, „раз ли ка из ме ђу са да шњо сти и про шло сти 
са сто ји се у то ме што све сна са да шњост пред ста вља свест о про
шло сти у ме ри и на на чин на ко ји про шлост ни ка да не мо же да се 
по ка же да је све сна се бе. Не ко је ре као: ’Мр тви пи сци су да ле ко 
од нас за то што зна мо мно го ви ше не го што су они зна ли.’ Тач но 
та ко, али су они са ми оно што ми зна мо о њи ма.”3 Овом еди ци јом 
се осве тља ва ју број не по ја ве, де ла и ау то ри на на чин ко ји по ка зу је 
по тре бу пре вла да ва ња на ших сте ре о ти па о њи ма, од но сно по тре
бу да на ша ми сао о њи ма ува жи и оно што на ше вре ме о њи ма зна, 
а не са мо оно што они за нас пред ста вља ју. Оту да се у овој еди
ци ји, баш пре ма прин ци пи ма успе шне ан то ло ги је4, у не по сред ну 
бли зи ну до во де и про ма тра ју по ја ве, де ла и ау то ри ко ји (не) при
па да ју ка но ну срп ске књи жев но сти, или ко ји при па да ју оно ме што 
би се мо гло на зва ти но вим ка но ном срп ске књи жев но сти. Она је 
– опет пре ма прин ци пи ма од го вор но устро је не ан то ло ги је5 – пра
вље на са све шћу да ука же ка ко на оне ко ји су у фо ку су, та ко и на 
оне ко ји су у сен ци јер она по сма тра сли ку раз во ја и вред но сти 
срп ске књи жев но сти у ње ној це ли ни и осе тљи ва је за све ва ле ре 
ко ји ту це ли ну чи не жи во пи сном, раз у ђе ном, ра зно ли ком. Ни су сви 
ов де при ка за ни пи сци кла си ци срп ске ли те ра ту ре, али су сви кла
си ци при род но не из о став ни део ка но на срп ске књи жев но сти. Док 
се пи сци ка но на по ја вљу ју уну тар тем по рал но сти ко ја по ка зу је 
њихо ву вред ност за раз вој срп ске књи жев но сти, до тле кла си ци по
сто је из ван сва ке тем по рал но сти, као са вре ме ни ци свих до ба. Ина че, 
ди ја лек тич ки при ступ про бле му тем по рал но сти6, као је дан од кључ
них по сту ла та сва ке ан то ло ги је, по твр ђен је и у овој еди ци ји.

По себ но ме сто при па да на чи ну при ре ђи ва ња. Он је нај че шће 
уте ме љен у књи жев но и сто ри о граф ском пи са њу као ак си о ло шком. 
Иза ова ко по ста вље ног на чи на при ре ђи ва ња сто ји уста но вља ва ње 
си сте ма вред но сти уну тар ко јег се ста ри, већ по сто је ћи си стем 
вред но сти кат кад по твр ђу је, кат кад ре ви ди ра.7 Ово је мо гу ће услед 

3 Т. С. Ели от, „Тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат”, Иза бра ни тек сто ви, 
прев. Ми ли ца Ми ха и ло вић, Но лит, Бе о град 1963, 36–37.

4 M. Ban ta, нав. де ло, 332.
5 Исто.
6 Исто, 332–333.
7 Jean Sta ro bin ski, Тhe Me a ning of Li te rary Hi story, New Li te rary Hi story, 

Vol. 7, No. 1, Cri ti cal Chal len ges: The Bel la gio Sympo si um (Аutumn, 1975), p. 84. 
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чи ње ни це да се по ја ве, де ла и ау то ри у овој еди ци ји нај че шће про
ма тра ју ка ко из ак ту ел ног тре нут ка у ко јем се од ви ја књи жев но
и сто риј ско ис тра жи ва ње, та ко и из угла вре ме на уну тар ко јег су 
про ма тра ни фе но ме ни по сто ја ли. Упра во је ова дво пла ност по
сма тра ња по ја ва, де ла и ау то ра у овој ан то ло гиј ској еди ци ји вр ло 
ефект но по стиг ну та кат кад у пред го во ри ма при ре ђи ва ча, а сва
ка ко у ис црп ним хро но ло ги ја ма о жи во ту и ра ду ау то ра чи је је 
де ло при ре ђе но. Ве о ма је ва жно што се у овој ан то ло ги ји при ре
ђу ју и де ла пи са ца ко ји су на ши са вре ме ни ци јер се ти ме по ла же 
основ за њи хо ву кон тек сту а ли за ци ју у раз во ју срп ске књи жев но
сти, пре по зна је њи хов зна чај и осве шћу је њи хо во ме сто ка ко у 
са вре ме ним то ко ви ма ове умет но сти, та ко и у бу ду ћој књи жев ној 
исто ри ји ко јој ће при па да ти.8

У књи зи 19 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 проф. еме ри тус др 
Ма ри ја Кле ут пред ста ви ла је ме сто ко је у раз во ју срп ске књи жев
но сти има ју Алек са дар Пи шче вић (1764–1820) и Са ва Те ке ли ја 
(1761–1842), док је Рад ми ла Ги кић Пе тро вић осве тли ла де ло Ан ке 
Обре но вић (1821–1868). Већ сам из бор на ве де них ау то ра ука зу је 
на не ке од по сту ла та ове еди ци је ко је смо на пред на зна чи ли, од но
сно да је она осе тљи ва за све ва ле ре раз во ја на ци о нал не књи жев
но сти. Јер, пред ста вља ју ћи де ло Алек сан дра Пи шче ви ћа, си на 
чу ве ног Си ме о на Пи шче ви ћа, чи ји су ме мо а ри ин спи ри са ли Ми
ло ша Цр њан ског, осве тља ва ју се – ин ди рект но али исто вре ме но 
– и де ло ње го вог оца и де ло оног ко ји је њи ме био на дах нут. С дру
ге стра не, пред ста вља њем де ла Ан ке Обре но вић еди ци ја при ка зу
је и уло гу жен ских пи са ца у раз во ју срп ске ли те ра ту ре, осве тљу
ју ћи ко ре не ове ње не, у све тлу но вих књи жев но и сто ри о граф ских 
прин ци па, по себ не раз вој не ли ни је. За јед нич ки име ни тељ пак 
ова ко устро је ној књи зи по чи ва – пре ма на шем ми шље њу – из ван 
сва ке ин ди ви ду ал но сти на ве де них ау то ра, од но сно на зна ча ју ко
ји ау то би о граф скоме мо ар ска ли те ра ту ра има у раз во ју срп ске 
књи жев но сти дру ге по ло ви не XVI II и пр ве по ло ви не XIX ве ка. 
Јер – на том об зор ју про мо тре на – ов де об ја вље на де ла по ка зу ју 
је дан круг овог ти па про зе по чи јим нај ви шим до ме ти ма, ка ко 
ис тра жи ва чи при ме ћу ју, срп ска књи жев ност сто ји ал па ри са 
европ ском ли те ра ту ром сво га вре ме на. Мо же мо чак ре ћи и то да 
ка ко је наш ро ман ти зам пре по зна тљив по свом лир ском и драм ском 
пе сни штву, а ре а ли зам по сво јим при по вет ка ма, та ко је пе ри од 
дру ге по ло ви не XVI II и пр ве по ло ви не XIX ве ка у на шој књи жев
но сти пре по зна тљив упра во по ау то би о граф скоме мо ар ској про зи. 

8 Уп: J. Sta ro bin ski, нав. де ло, 83.
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Мој жи вот (1764–1805) Алек сан дра Пи шче ви ћа, Днев ник (1795–
1797) и Гра ђа или ма те ри јал за опи са ни је жи во та мо га Са ве Те
ке ли је, Днев ник ко ји ва жни ја при кљу че ни ја Ане Јеф. Обре но ви ћа 
са др жа ва њој са мој на пи сан у Бе о гра ду го ди не 1836. и Пи сма 
Ан ке Обре но вић, при ре ђи ва чи у сво јим пред го во ри ма осве тља
ва ју има ју ћи на уму по зи ци ју ау то би о граф ског су бјек та и по себ но 
ис тра жу ју ћи од нос из ме ђу оног ја ко је при по ве да и оног ја о ко ме 
се при по ве да, од но сно на ра тив ног и ег зи стен ци јал ног ја. Ту се 
– као до дир не тач ке – по ја вљу ју не ко ли ке осо би не ових ау то ра јер 
се од нос МИ –ДРУ ГИ, те ма ти зо ван у при по ве да њу сва ког од њих, 
са гле да ва у кон тек сту од но са тро је за ни мљи вих про та го ни ста 
јед ног исто риј ског вре ме на. Од нос њи хо вог при ват ног и јав ног 
би ћа у све тлу ан га жма на ко ји има ју у дру штву, по ро дич ног иден
ти те та, од но са пре ма др жав нич ком и вој нич ком по зи ву, кул ту ро
ло шким обра сци ма за пад не и ис точ не Евро пе, те ма пу то ва ња као 
чи на кул ту ре пр вог ре да, те мељ на за вре ме на ше про све ће но сти... 
све то чи ни ова де ла за ни мљи вим не са мо љу би те љи ма књи жев
но сти већ и за љу бље ни ци ма у исто ри ју срп ске кул ту ре. Јер, пред 
на ма су де ла јед ног ау то ра ка кав је Алек сан дар Пи шче вић, ко ји 
за се бе ка же да је „пр ви из по ро ди це Пи шче вић ко ји се мо же на
зва ти Ру сом” (64)9, за тим осни ва ча за ду жби не Те ке ли ја нум ко ји 
је као про тив ник Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа – ка ко Ма ри ја Кле ут 
на во ди – „гу бит нич ки уче ство вао у јав ном жи во ту” и ци ти ра вр ло 
илу стра ти ван став Вељ ка Пе тро ви ћа о тра гич ком усу ду Са ве Те
ке ли је: „То је тра ге ди ја чо ве ка ко ји је био ис пред сво га вре ме на до 
по ло ви не сво га ве ка, а по сле иза сво га вре ме на” (69), и Ан ке Обре
но вић, чи ји се днев ник пи сан од 1836. до 1838. мо же сма тра ти – 
ка ко ис ти че Рад ми ла Ги кић – пр вен цем у жен ској днев нич кој ли
те ра ту ри, днев ник ко ји на по се бан на чин осве тља ва вре ме су ко ба 
Ми ло ша и Је вре ма Обре но ви ћа, од но сно ње ног стри ца и ње ног 
оца, днев ник ко ји на до дат ној за ни мљи во сти до би ја уко ли ко се има 
у ви ду да га је у сво јој мла до сти пи са ла се стра од стри ца кне за Ми
хај ла Обре но ви ћа ко ја је чи ни ла све да кнез Ми хај ло оже ни ње ну 
кћер Ка та ри ну, што је би ло про тив но цр кве ним и гра ђан ским 
нор ма ма као ро до скр на вље ње. При ре ђи вач бе ле жи да је у атен та ту 
на кне за Ми ха и ла 29. ма ја 1868. го ди не по ред Ми ха и ла по ги ну ла 
и ње го ва се стра Ан ка.

У књи зи 23 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 при ре ђе ни су опу си 

9 На по ме на: сви на во ди да ју се пре ма из да њу Алек сан дар Пи шче вић. 
Са ва Те ке ли ја (прир. Ма ри ја Кле ут), Ан ка Обре но вић (прир. Рад ми ла Ги кић 
Пе тро вић), Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, књ. 19, 
Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2019, са бро јем стра ни це на ко јој 
се на ве де ни део на ла зи у за гра ди на кра ју на во да. 
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тро ји це ау то ра ко ји су обе ле жи ли раз вој срп ске књи жев но сти у 
пр вој по ло ви ни XIX ве ка: Па вла Со ла ри ћа (1779–1821), Јо ва на 
До ше но ви ћа (1781–1813) и Јо ва на Па чи ћа (1771–1849). Иа ко су до 
са да об ја вљи ва ни из бо ри раз ли чи те при ро де и оби ма из њи хо вог 
пе сни штва као при мар не обла сти њи хо вог ра да, чи та лац за хва
љу ју ћи овој књи зи на јед ном ме сту до би ја це ло вит и ис цр пан увид 
у основ не обла сти њи хо вог умет нич ког, пре во ди лач ког, те о риј ског, 
фи ло ло шког и на уч ног ин те ре со ва ња. Па вле Со ла рић је пред ста
вљен из бо ром из пе сни штва, огле ди ма ко ји пра те пе сни ко ве пре
во де, ау то би о граф ском про зом, књи жев но и сто риј ским огле ди ма 
и члан ци ма и из бо ром из ко ре спон ден ци је, а Јо ван До ше но вић и 
Јо ван Па чић пре вас ход но из бо ром из њи хо вог пе сни штва. 

На ве де ни из бо ри по ка зу ју да се при ре ђи вач проф. др Ду шан 
Ива нић – на тра гу сво јих ра ни јих про у ча ва ња ка ко овог пе ри о да 
у раз во ју срп ске књи жев но сти, та ко и опу са иза бра них ау то ра – ру
ко во дио на че лом ре пре зен та тив но сти иза бра них де ла за рад на
ве де них ау то ра по сма тран у ње го вој све у куп но сти. У том сми слу 
на че ло ре пре зен та тив но сти пре о вла ђу је над на че лом спе ци фич
но сти, што је пот пу но у скла ду са основ ним ци ље ви ма еди ци је. 

С дру ге стра не по сма тра но, упра во је ово на че ло ре пре зен та
тив но сти ука за ло на зна чај по ве зи ва ња баш ове тро ји це ау то ра у 
јед ну књи гу. Јер, оно је вр ло успе шно раз от кри ло она те жи шта на 
ко ји ма по чи ва њи хо ва бли скост: (1) фи гу ра До си те ја Об ра до ви ћа, 
(2) „тр шћан ска пе снич ка шко ла”, (3) ути цај ита ли јан ске, али и не
мач ке и ру ске књи жев но сти (4) струк ту ра пе снич ког је зи ка, (5) ауто
ре фе рен ци јал ност, (6) про бле ми ме три ке и (7) раз ма тра ње зна чај них 
пи та ња срп ског је зи ка. На ве де не тач ке до ди ра њи хо вих по е ти ка и 
ан га жма на – чак и ка да се пре ма њи ма од но се на дру га чи ји на чин 
– сво је вр сни су за јед нич ки име ни тељ њи хо вог зна ча ја за раз вој срп
ске ли те ра ту ре. За хва љу ју ћи овој књи зи чи та лац на ве де не ау то ре 
мо же да по сма тра на по ре до уну тар јед не ова ко прет по ста вље не 
це ли не, из че га про ис ти че да се раз ли ке њи хо вих лич них суд би на 
и уло ге у раз во ју срп ске ли те ра ту ре у пр вој по ло ви ни XIX ве ка 
по вла че у дру ги план пред слич но сти ма, од ко јих су не ке већ по
све до че не у тра ди ци ји ту ма че ња њи хо вог де ла и/или у по сто је ћим 
књи жев но и сто риј ским ис тра жи ва њи ма и син те за ма, а не ке се – што 
је од по себ ног зна ча ја – тек са да мо гу спо зна ти и да ље ту ма чи ти.

У књи зи 39 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 пред ста вље ни су 
при по ве дач ки опу си дво ји це кључ них пред став ни ка срп ског ре
а ли зма – Ми ло ва на Гли шић (1847–1908) и Ра до ја До ма но ви ћа 
(1873–1908). При ре ђи вач, проф. др Го ран Мак си мо вић, ко ји је ви ше
стру ко по твр ђен као ту мач на ше ре а ли стич ке про зе, осми слио је 
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кла сич не из бо ре њи хо вог ра да на при по ве ци та ко да ће чи та о ци на 
јед ном ме сту има ти кључ не ра до ве ове дво ји це срп ских ре а ли ста. 
Но, по ред то га што при па да ју јед ној по е ти ци и оства ру ју се у јед
ном жан ру, ова дво ји ца ау то ра има ју из ве сне тач ке до ди ра ко је 
пре сен ча ва ју њи хо ве су сре те у ли те ра ту ри. То је за пра во от кри
ва ње из ве сне жи вот не срод но сти. Њу по све до ча ва се ћа ње Ра до ја 
До ма но ви ћа на пре ми ну лог Ми ло ва на Гли ши ћа али и не ко ли ко 
дру гих ау то ра, се ћа ње ко је при ре ђи вач Мак си мо вић на во ди на 
кра ју хро но ло ги је жи во та и ра да Ра до ја До ма но ви ћа, а ко је као да 
на го ве шта ва и смрт са мог пи сца ко ја је на сту пи ла у 36. го ди ни од 
ту бер ку ло зе у пот пу ном си ро ма штву и у, ка ко то обич но би ва, уса
мље но сти. Књи жев но де ло Ми ло ва на Гли ши ћа, као уте ме љи ва ча 
срп ске ре а ли стич ке при по вет ке и фол кло р ног ти па ре а ли зма у 
на шој књи жев но сти, при ре ђи вач ту ма чи у вр ло раз ви је ном пред го
во ру, ко ји пред ста вља до при нос раз у ме ва њу по е тич ких ис хо ди шта 
Гли ши ће вог де ла у це ли ни. До ма но ви ћев рад на са ти ри ана ли зи ран 
је у кон тек сту раз во ја ове вр сте у срп ској ли те ра ту ри, али и у са мом 
пи шче вом опу су. Од по себ не ва жно сти је што је при ре ђи вач ана
ли зом по је ди нач них при по ве да ка пра тио ства ра лач ке про се дее, 
ком по зи ци о но устрој ство при по ве да ка и еле мен те при по ве дач ке 
струк ту ре (лик, рад ња и њен за плет, ти по ви за пле та, при по ве дач ке 
стра те ги је, еле мен ти ко ми ке и гро те ске, до ку мен та ри стич ки аспек
ти, ау то ко мен та ри при по ве да ча...). Код обо ји це при по ве да ча уста
но вља ва се ван ре ме на ди мен зи ја ко ја је уте ме ље на у ан тро по ло шким 
оп што сти ма и ко ја им при ба вља не пре ста ну ак ту ел ност.

Све три пред ста вље не књи ге ком по зи циј ски су устро је не 
пре ма пра ви ли ма еди ци је у ко јој се об ја вљу ју. За сва ког од на ве де
них пи са ца је (1) ура ђен пред го вор ин фор ма тив ног и син те тич ког 
ка рак те ра, (2) да та ис црп на хро но ло ги ја жи во та и ра да ко ја сли
ко ви то пред ста вља кре та ње њи хо вих по је ди нач них суд би на, (3) 
са ста вљен ис цр пан реч ник ма ње по зна тих ре чи и име на ко ји је од 
по мо ћи за раз у ме ва ње и ту ма че ње иза бра них де ла, (4) да та се лек
тив на би бли о гра фи ја ко ја је ва жна по моћ за да ља ис тра жи ва ња, 
(5) де таљ но пре до че ни прин ци пи при ре ђи ва ња и (6) ура ђен из бор из 
сту ди ја ко је су им у до са да шњој тра ди ци ји ту ма че ња по све ће не. 
Са вре ме ном чи та о цу се та ко умно го ме олак ша ва раз у ме ва ње сва ког 
по је ди нач ног ау то ра и омо гу ћа ва да стек не ва љан увид у ре ле вант не 
аспек те њи хо вог жи во та и ра да. Све ово је – по на шем осе ћа њу – и 
ви ше од под сти ца ја да се дру штво чи та ла ца Ан то ло гиј ске еди ци
је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти не пре ста но уве ћа ва.*

* 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.




