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СЛАВ КО ГОР ДИЋ

СУ СРЕТ ВЕ КО ВА И СВЕ ТО ВА

До и ста је те шко ре ћи не што тач ни је и леп ше о на шој еди ци ји 
од оног што смо 9. ма ја у Ко лар че вој за ду жби ни чу ли од Ма ти је 
Бећ ко ви ћа, Ми ра Вук са но ви ћа, Зо ри це Не сто ро вић, Мар ка Не ди ћа 
и Јо ва на Де ли ћа. Ту је, на рав но, и ри зик да хо ти мич но или не хо
тич но по но ви мо овом при ли ком и по не ку тврд њу и ин фор ма ци ју 
сви ма зна ну од ра ни је, ка за ну са ове ка те дре на не кој од ра ни јих 
про мо ци ја. Сто га ћу овим по во дом, ста рим и но вим, из ре ћи са мо 
не ко ли ко увод них, мо жда и све чар ски ин то ни ра них на по ме на, пре 
не го се окре нем кон ци зном, му ње ви том пор тре ти са њу не ко ли ко 
књи га из по след њег ко ла.

Ка ква је и на лик че му на ша еди ци ја? Ра ни је сам ре дов но по
ми њао Срп ску књи жев ност у сто књи га Ма ти це срп ске и Срп ске 
књи жев не за дру ге. Сад под се ћам и на дра го це ну За дру ги ну Исто
ри ју срп ског на ро да у де сет то мо ва. Окол но сти су се, да ка ко, то ком 
не ко ли ко де це ни ја умно го ме про ме ни ле – и на бо ље и на го ре. На
бо ље, јер су па ле не ке иде о ло шке за бра не. На го ре, јер смо се об ре
ли у но вом вре ме ну чу да, кад се на по ре до с бу ја њем ра сип ни штва 
тре ни ра стро го ћа, шкр тост и не ве ри ца пре ма нај вред ни јим по ду
хва ти ма и ре зул та ти ма у сфе ри ду ха.

Упр кос зна ном си ро ма штву, от по ри ма и ма ло вер но сти, па и 
из ве сном оси па њу пр вот не ре дак ци је, ево нас са де се тим ко лом и 
сто том књи гом. Све че шћи уз вик чу до и под виг и ра ду је, и оба ве
зу је, и пла ши. Ва ља по сао на ста ви ти, очу ва ти дух, дах и за мах 
по ду хва та, ис тра ја ти у бор би за ма те ри јал ну по др шку, за чи та о це, 
за ком пе тент не и од го вор не при ре ђи ва че, за ве ћу чуј ност и ви
дљи вост у ака дем ској и ши рој јав но сти.

При ли ке су ви ше стру ко те шке и не из ве сне. У ча су док ово бе
ле жим до пи ру до нас ве сти о но вом упа ду шип тар ских бо јов ни ка 



с ду гим це ви ма и оклоп ним во зи ли ма у че ти ри срп ске оп шти не на 
се ве ру Ко со ва. Као да је сва ко на ше вре ме љу то и смут но! Али мо
ра мо да ље, с ве ром у Бо га и у сво је сна ге, и у по др шку оних ко ји 
нам ве ру ју.

На пи та ње чи ме за слу жу је мо по ве ре ње бо ље је да од го во ре 
дру ги – уме сто нас, нај ди рект ни је кри вих и за слу жних за оно што 
је спор но и не спор но у овом по слу. Ипак се од лу чу је мо на не ко
ли ко под се ћа ња, уз ри зик да за зву че као не у ме сна са мо хва ла.

На ша је еди ци ја је дин стве на по ши ри ни ко јом ево ци ра и ра
све тља ва срп ски кул тур ни, књи жев ни и је зич ки про стор, обра зац 
и кор пус. Је дин стве на по ми ре њу ан то ло гиј ског и књи жев но и сто риј
ског кри те ри ју ма, по су о ча ва њу не гда шњих и да на шњих ме ри ла, 
по до след ном не го ва њу кри тич ког по ли ло га о при ви ле го ва ним 
име ни ма и на сло ви ма, по на сто ја њу да ка нон оста не ди на ми чан 
и отво рен, по слу ху за исто риј ске, ду хов не, те мат ске, жан ров ске 
и стил ске до зи ве и од зи ве на раз ли чи тим, по не кад и ве ли ким вре
мен ским и про стор ним раз да љи на ма, нај по сле и по уве ре њу да је 
ре ин тер пре та ци ја и ре ва ло ри за ци ја на сле ђа ко ли ко ну жна то ли ко 
и ну жно про ми шље на, те о риј скоме то до ло шки уте ме ље на, без, 
ре ци мо, хе ро страт ских и де ни ке нов ских про ри ца ња и „от кри ћа”. 
Скер лић, Де ре тић и Па ла ве стра не ма ју по след њу реч, али не мо гу 
ни оста ти без ре чи. Уз не ко ли ко де се ти на при ре ђи ва ча, по ну ди ло 
је чи та о цу сво је ви ђе ње и не ко ли ко сто ти на кри ти ча ра и књи жев
них исто ри ча ра, та ко да на ша ко лек ци ја уз из бор при мар но књи
жев них шти ва пред ста вља и сво је вр сну ан то ло ги ју кри ти ке, што 
ће ре ћи и кри ти ку кри ти ке. Глав ни по сао и у том по гле ду оба вља ју 
при ре ђи ва чи, ко ји – што је та ко ђе ле па но ви на – ни су са мо из Бео
гра да и Но вог Са да не го и из дру гих кул тур них сре ди шта – Сом бо
ра, Кра гу јев ца, Ни ша, Ле сков ца, Ба ња лу ке, Ник ши ћа и Ву ко ва ра.

Да је не фик ци о нал на ли те ра ту ра би ла и оста ла до ми нан тан 
вид срп ске књи жев но сти у по след њим де це ни ја ма осам на е стог и 
пр вим де це ни ја ма де вет на е стог ве ка по твр ђу ју и де ла Алек сан дра 
Пи шче ви ћа, Са ве Те ке ли је и Ан ке Обре но вић, чи јим фраг мен тар
ним об ја вљи ва њем и це ло ви тим ин тер пре та ци ја ма на ша еди ци ја 
углав ном за о кру жу је ви ђе ње јед ног ва жног сег мен та на шег кул
тур ног на сле ђа. При ре ђи ва чи и ту ма чи, Ма ри ја Кле ут и Рад ми ла 
Ги кић Пе тро вић, с ва ља ним ис тра жи вач ким ис ку ством у овом 
по слу, ни су жа ли ле тру да да до ку че и ра све тле исти не о по ме ну
тим ау то ри ма и њи хо вој остав шти ни на на чин ко ли ко бли зак тзв. 
обич ном чи та о цу то ли ко и при ме рен нај ви шим зах те ви ма стру ке.

Не дав но одр жан скуп у Ма ти ци срп ској о срп ском кул тур ном 
про сто ру под ра зу ме вао је и свест о двој ној при пад но сти по је ди
них ства ра ла ца. Као што сви зна мо, Си ме он Пи шче вић и син му 
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Алек сан дар Пи шче вић је зи ком сво јих ау то би о граф ских све до че
ња при па да ју ру ској, а сво јим по ре клом и, умно го ме, те ма ти ком 
сво јих ис по ве сти срп ској књи жев но сти. (Да при пад ност мо же бити 
и трој на, илу стро ва ће мо са мо при ме ром но бе лов ца Јо си фа Брод
ског, и ру ског, и је вреј ског, и аме рич ког ау то ра, ста са лог у Пе тро
гра ду два ве ка пре бо рав ка Алек сан дра Пи шче ви ћа на та мо шњем 
вој ном учи ли шту.) Ова уз гре ди ца са мо овла шно ука зу је на „гра
нич на” пи та ња срп ског књи жев ног кор пу са, ко ја не ми мо и ла зи 
на ша еди ци ја.

Ма ри ја Кле ут у сво ме те мељ ном и пре глед ном пред го во ру 
нај пре (као и Ми ли вој Не нин у кри тич ком при ло гу увр ште ном у 
ову књи гу) упо ре ђу је ау то би о гра фи је два Пи шче ви ћа, ис ти чу ћи 
ка ко је у све ту ре дак а у нас је дин ствен „слу чај да отац и син за
пи су ју до жи вља је из сво јих жи во та, те за јед но чи та ни тек сто ви 
Си ме но на и Алек сан дра Пи шче ви ћа пред ста вља ју суд би не пр ве 
и дру ге ге не ра ци је гра ни ча ра исе ље них у Ру си ју”. Др же ћи обо ји ца 
до сво је сли ке узор ног ру ског офи ци ра, ве о ма се раз ли ку ју по свом 
од но су пре ма срп ском ро ду: док отац у по све ти „Бла го на кло ном 
чи та о цу” ка же ка ко је увек „же лео свом на ро ду да учи ни не ко 
до бро и да му бу де од не ке ко ри сти”, до тле син, по соп стве ном 
збо ру и тво ру „пр ви из по ро ди це Пи шче вић ко је се већ мо же на
зва ти Ру сом”, по ка зу је пре ма Ср би ма из ра зи то кри ти чан, па и 
под сме шљив став. Иро ни ја, али и ау то и ро ни ја, и ина че је упа дљив 
стил ски бе лег ње го вог за ни мљи вог и ду хо ви тог ка зи ва ња ко је, 
упр кос оп те ре ће но сти фак то гра фи јом, ода је, по на ла зу Ма ри је 
Кле ут, не сум њив „ли те рар ни дар, по нај ви ше у опи си ва њу кра јо
ли ка и оби ча ја”, и ма хом кон ци зној а ефект ној ка рак те ри за ци ји 
љу ди ко је је овај ам би ци о зни офи цир сре тао у ра ту и ми ру. Отуд 
из пред го во ра, као и из па жљи во би ра них од ло ма ка, са гле да ва мо 
ка ко се, из ме ђу оста лог, Пи шче ви ћев Мој жи вот (1764–1805) мо
же чи та ти „као по ет ска га ле ри ја пор тре та ве ћег или ма њег фор
ма та” и жи во пи сна сли ков ни ца оно вре ме ног ру ског дру штва. Сам 
пи сац, при бли жа ва ју ћи се кра ју ау то би о гра фи је и вој не слу жбе, 
као да „по ста је све ви ше све стан уза луд но сти сво јих на да ња”, што 
се за ко ни то по ду да ра са те ма ти ком и то на ли те том на ше исто риј
ске ту ге на раз да љи ни од Си ме о на Пи шче ви ћа до Ми ло ша Цр
њан ског.

Слу чај Са ве Те ке ли је, да ка ко, још је кон тро верз ни ји. Нај ве ћи 
наш про свет ни до бро твор је исто вре ме но и круп на фи гу ра на ше 
по ли тич ке и кул тур не исто ри је. Ве ли чи на ње го ве лич но сти на
во ди Вељ ка Пе тро ви ћа да га ста ви „на исту ра ван” са Св. Пе тром 
Цр но гор ским, Ка ра ђор ђем, До си те јем и ми тро по ли том Стра ти
ми ро ви ћем, али и да, на ис тој стра ни ци, на гла си ка ко је ов де реч 
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о „тра ге ди ји чо ве ка ко ји је био ис пред свог вре ме на до по ло ви не 
сво га ве ка, а по сле иза сво га вре ме на”. У пред го во ру Ма ри је Кле
ут, за ко ји Не нин ве ли да је од нај бо љих ко је је он чи тао као ре
цен зент ових књи га, с по у зда ном оба ве ште но шћу и от ме ном мир
но ћом пре до чен је лик, де ло и де ло ва ње „за ду жби на ра ко ји се 
по ми ње по до бру” и ко је је по стао „и исто вре ме но и у јед ном 
лич ност ко ја је гу бит нич ки уче ство ва ла у јав ном жи во ту, у го ру
ћим пи та њи ма је зи ка и пра во пи са, те се по то ме по ми ње по злу”. 
Из ни за про ми шље них и од ме ре них уви да о исто ри о граф ском, 
је зич ком и књи жев ном аспек ту Те ке ли ји ног Днев ни ка и Опи са ни
ја жи во та мо га из дво ји ће мо из пред го во ра за ову при ли ку са мо 
оне о по ли гло си ји (ау то ро вом ко ри шће њу ла тин ског, сла ве но серп
ског и на род ног је зи ка у скла ду с на ме ном тек ста), о ау то ро вом 
фол кло ри стич ком до при но су – „ско ро по нор ма ма са вре ме не ет
но гра фи је” – на шем по зна ва њу ве ро ва ња, оби ча ја и но шњи раз
ли чи тих дру штве них сло је ва и на ци о нал них сре ди на, те нај по сле 
и о не ко ли ко ли те рар но за ни мљи вих епи зо да из жи во та овог „вр
ло са мо све сног, вла сто љу би вог и сла во љу би вог чо ве ка”. Сва ки 
на лаз и суд Ма ри је Кле ут, као по пра ви лу, укљу чу је и ди ја ло шки 
од зив ра ни јим кри тич ким чи та њи ма Те ке ли ји ног де ла, од ко јих 
су оно по ме ну то Пе тро ви ће во и, но ви је, Фо ри шко ви ће во по себ но 
тре ти ра ни и при ви ле го ва ни.

Тре ћи део ове књи ге при пао је Ан ки Обре но вић, по зна ти јој 
по коб ном уде лу у на шој исто ри ји не го ли по спи са тељ ском ра ду. 
Из пред го во ра и хро но ло ги је Рад ми ле Ги кић Пе тро вић и кри тич
ког при ло га Сте ва на Ра до ва но ви ћа (из 1981) про ве ја ва сум ња у 
ори ги нал ност и ау тор ство Ан ки ног пре во ди лач ког ра да, ко ја, сре
ћом, не до ти че њен Днев ник, пи сан 1836–1838, ско ро два де сет го
ди на пре по зна тог днев ни ка Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, те 
се ова ин тим на ис по вест пет на е сто го ди шње де вој ке, пи са на „у 
жи жи ве ли ких ло мо ва вла да ви не Ми ло ша Обре но ви ћа”, мо же 
ви де ти као пр ве нац у на шој жен ској днев нич кој ли те ра ту ри. Кроз 
Ан кин днев ник, по ре чи ма при ре ђи ва чи це, „про де фи ло ва ла је 
чи та ва сви та нај зна чај ни јих љу ди”, па овај до бро очу ван спис по ред 
ли те рар ног има и не сум њив исто ри о граф ски зна чај. Не раз два ја ју
ћи ова два аспек та, мо гли би смо ре ћи да сто ти нак стра ни ца ко је 
су у на шој еди ци ји при па ле Ан ки и ње ном „окруж ју” пру жа ју дра
го це но све до чан ство о су сре ту мо дер ног, европ ског, и ста ро врем
ског, по лу тур ског све та у Ср би ји Је вре ма и Ми ло ша Обре но ви ћа. 
Ус пут ре че но, и књи жев ност и исто ри о гра фи ја као да да нас да ју 
пред ност при ват ном жи во ту у про шло сти над ве ли ком при чом 
по ли тич ке исто ри је.
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А сад се, сход но по де ли на ших уло га, окре ћем од осам на е стог 
и де вет на е стог ка два де се том и два де сет пр вом ве ку, чи ји су пред
став ни ци у де се том ко лу Ра до мир Кон стан ти но вић, Ми ло рад Па
вић и Но ви ца Та дић, те из ру бри ке по себ них књи га Ани ца Са вић 
Ре бац. Ови крат ки освр ти не мо гу би ти ни шта дру го ни вред ни је 
до уч ти ви на го во ри на чи та ње.

Кон стан ти но вић, нај пре. Про тив ник све га од ре ђе ног и до ре
че ног, ро гу шио се и на по е тич ке од ред ни це екс пе ри мен та и аван
гар ди зма ко ји ма је кри ти ка ква ли фи ко ва ла ње го во ства ра ла штво. 
При ре ђи вач Ра ди вој Цве ти ћа нин из им по зант ног опу са би ра за 
на шу књи гу Де кар то ву смрт и епи сто лар ноесе ји стич ки спис 
Бе кер при ја тељ, ува жа ва ју ћи ау то ров став да су ова два оства ре
ња за пра во „јед на књи га”. Из пред го во ра и ис црп не хро но ло ги је 
до зна је мо ко ли ко је вред но и оно што је овај пут из о ста вље но – јер, 
ма кар по Оту Би ха љи ју Ме ри ну, „да су се књи ге као што су Фи
ло зо фи ја па лан ке и Би ће и је зик ро ди ле у ве ли ким је зич ким цен
три ма, њи хо ве ре зо нан це би би ле слич не они ма ко је има ју де ла 
Бе ке та и Сар тра”. И Де кар то ву смрт (Но ви Сад, 1996) овен ча ва
ју су пер ла ти ви – „кри тич ке ре ак ци је го то во је дин стве не у то ме 
да је у пи та њу из у зет но, ре мекде ло.” Из при вр же нич ки ин то ни
ра ног пред го во ра са зна је мо ко ли ко су број на и ам би ва лент на кри
тич ка чи та ња и од ре ђе ња две ју књи га ко ји ма се у свом из бо ру 
при кло нио Цве ти ћа нин. Он се од лу чу је за од ред ни цу Ми ла на 
Влај чи ћа ис по вед номе ди та тив на про за, па ка же: „Обе су то, и 
одво је не, и удво је не. У јед ној су отац, мај ка и син (са Де кар том, 
Па ска лом, Мон те њем и Ису сом), у дру гој тај исти син и ње го ва 
су пру га (са Бе ке том): ту смо, да кле! Ту – код јед не ипак је дин стве не 
пост мо дер не по ро дич не са ге, ко ја го во ри о тим љу ди ма и њи хо вим 
суд би на ма, уве ре њи ма и за блу да ма, о љу ба ви и при ја тељ ству, 
про сто о ис ку ше њи ма жи во та, са гор дом осе ћај но шћу и не до сти
жним ми са о ним ела ном, на на чин ко ји срп ска ли те ра ту ра до та да 
ни је по зна ва ла – на на чин та нан и исто вре ме но уз ви шен (на на чин 
пост мо дер ног кла си ци зма, ако сме мо ре ћи). Бли ста ве и склад не, 
оча ра ва ју ће сен зи бил не и оча ра ва ју ће му дре у исти мах, за јед но 
оне еми ту ју не по ко ле бљи ву, не за др жи ву ве дри ну, ону што до ла
зи од над мо ћи ства ра ња, ко ја окре пљу је док тра га за чу де сним 
тај на ма зе мље и не ба.”

Пи сац пла не тар не ре пу та ци је, Ми ло рад Па вић – тре ну так је 
да се то по себ но ис так не – има упра во у Но вом Са ду и Ма ти ци 
срп ској род но ме сто сво јих зна чај них тво ре ви на и не из бри сив траг 
ства ра лач ког при су ства. Кад за го ди нудв е наш град бу де пре сто
ни ца европ ске кул ту ре, ва ља ло би и гра ду и све ту ста ви ти на 
зна ње да – уз Ма ти цу срп ску, Срп ско на род но по зо ри ште, Зма ја, 
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Ла зу Ко сти ћа, Ани цу Са вић Ре бац, Бо шка Пе тро ви ћа, Алек сан дра 
Ти шму и Ми о дра га Па вло ви ћа – у кул тур ној ле ги ти ма ци ји и био
гра фи ји Но вог Са да ле по и ва жно ме сто при па да и Ми ло ра ду 
Па ви ћу. Ов де су об ја вље ни ње го ви пр ви сти хо ви и по след ња ње
го ва књи га, те не ко ли ко зна чај них књи жев них и на уч них де ла из 
ње го вих нај плод ни јих го ди на. Ов де је штам па на и ње го ва док тор
ска ди сер та ци ја. Ов де је био про фе сор и де кан Фи ло зоф ског фа
кул те та. Кад под је сен свог жи во та, слав ни пи сац, пре во ђен „око 
сто пу та на раз не је зи ке”, бе ле жи ка ко за пра во и не ма би о гра фи ју 
већ са мо би бли о гра фи ју, сва ка ко у пле те ни ци на сло ва ко је тад има 
на уму не из о ста ју ни књи ге об ја вље не ов де, у Ма ти ци срп ској – 
Ме мо а ри XVI II и XIX ве ка (1964), Гво зде на за ве са (1973), Је зич ко 
пам ће ње и пе снич ки об лик (1976), Ду ше се ку па ју по след њи пут (1982), 
Из вр ну та ру ка ви ца (1989) и Ве штач ки мла деж (2009) – као ни ко
лек ци је Иза бра них де ла, ко ји ма је Ма ти ца су и зда вач у два на вра та 
(1985, 1988).

Овај пут пи сцу чи ја су де ла бес при мер ни „пра зник ма ште” 
(Ален Бо ске) при сту пи ла је, у свој ству ту ма ча и при ре ђи ва ча, 
мла да и агил на Је ле на Ма ри ће вић. Уз кон сул та ци ју с ве ли ким 
име ни ма на у ке (од Остро гор ског, Бе ка и Аве рин це ва до Ми ло ша 
Ђу ри ћа и Ра ди во ја Ра ди ћа), на пи са ла је учен пред го вор с по ет ским 
на сло вом „Лет кроз пре де ле Па ви ће ве Ви зан ти је”. У за кључ ку сту
ди је чи та мо ка ко „спо на са ви зан тиј ском кул ту ром озна ча ва по че
так на ше књи жев но сти и кон ти ну и тет ко ји тра је већ без ма ло де сет 
ве ко ва”, а у ње ном сре ди шту уви де о Па ви ће вом „ба рок ном” сти лу 
у све тлу сти ла и жан ро ва ви зан тиј ске књи жев но сти. Сво је ви ђе ње 
при ре ђи ва чи ца до пу њу је, на кра ју књи ге, кри тич коин тер пре та тив
ним фраг мен ти ма Јо ва на Де ли ћа, Ја сми не Ми хај ло вић и Алек сан
дра Јер ко ва, а са мог ау то ра – по на ла зу не ких стра них кри ти ча ра 
„пр вог пи сца 21. ве ка” – пред ста вља Ха зар ским реч ни ком, као 
си нег до хом ње го вог опу са, те ску пи ном од осам пе снич ких и пет
на ест при по вед них шти ва, као и три крат ка за пи са, од ко јих је пр ви 
о Ду на ву, „јед ној од че ти ри рај ске ре ке”, а дру га два о са мом пи сцу 
(„Ау то би о гра фи ја” и „Мој пор трет у 21. ве ку”). Ма кар и твр дио 
да за пра во не ма би о гра фи ју, Па вић нам се ов де и у па жљи во са
чи ње ној хро но ло ги ји ука зу је као чо век чи ји се жи во то пис и без 
по себ них оне о би ча ва ња чи ни нео бич ним, чу де сним. У мла до сти 
је за во лео два Јо ва на – Јо ва на Да ма ски на и Јо ва на Зла то у стог, био 
члан ал пи ни стич ке ре пре зен та ци је Ср би је, 1960. по стао члан Са
ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, а 1990. име но ван за чла на Крун ског 
са ве та. Сме мо ли ре ћи: нео би чан су срет ве ко ва и све то ва!

На из глед слу чај на, су штин ски је за ко ни та чи ње ни ца да пр ва 
књи га Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти 
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пред ста вља књи жев ни рад Све тог Са ве а сто та пе сни штво Но
ви це Та ди ћа (1949–2011). Реч и де ло Све тог Са ве уте ме љу ју срп ску 
ду хов ност, док пе снич ки го вор Та ди ћев огла ша ва, на вр хун цу 
де са кра ли зо ва ног, обез бо же ног све та и вре ме на, по вра так чу ду 
ве ре и ра до сти ве ре. Тај по вра так, да ка ко, има у пе сни ко вом жи
вот ном и ства ра лач ком слу ча ју на пет лук из у зет но дра ма тич не 
пу та ње – од де мон ске све вла сти до пла чем и мо ли твом из во је ва ног 
при сту па у све тлост на де и по све ће ња.

Не за не ма ру ју ћи уну тар ње, стрикт но пе снич ке аспек те ства
ра ла штва, као што су пи та ња жан ра, тех ни ке, је зич костил ских 
опре де ље ња, па и не ми нов них по е тич ких са гла сја и до ди ра са ра
зно ли ким књи жев ним на сле ђем (у овом слу ча ју с го ле мим ра спо ном 
од ста ро за вет них и но во за вет них књи га, пре ко кул ту ре усме но сти, 
до На ста си је ви ћа и По пе), при ре ђи вач Се ли мир Ра ду ло вић с раз
ло гом ин си сти ра упра во на ра све тља ва њу по ме ну те ду хов не пу
та ње Но ви це Та ди ћа „као укр шта ја и пре пли та ја три ју по е ти ка 
– по е ти ке из об ли че ња и отва ра ња пре ма оно стра ном, по е ти ке 
уста но вље ња ђа во љег и де мон ског све та и по е ти ке по кај нич ког 
при зи ва ња све тог и жуд ње за Ви шњим”.

Из не ко ли ко де се ти на пе снич ких књи га, укљу чу ју ћи и са
брана де ла Та ди ће ва, Ра ду ло вић је сво јим пред го во ром и из бо ром, 
ко ли ко све де ним то ли ко и ре пре зен та тив ним, из лу чио и пре до чио 
кључ не по е тич копо ет ске осо бе но сти и вред но сти опу са ко јим је 
пе сник „у са вре ме ном срп ском пе сни штву за по сео врх ве ћи и ви
дљи ви ји не го ли за жи во та, а ма њи, да ка ко, од оног ко ји ће му, ко
ли ко су тра, за слу же но при па сти”.

На тра гу при ре ђи ва че вих осве до че ња на ла зи мо за ову при
ли ку иза бра не кри тич ке ин тер пре та ци је Та ди ће вог пе снич ког 
све та и пе снич ког по ступ ка из пе ра Ра ди во ја Ми ки ћа, Мар ка Пао
ви це, Чар лса Си ми ћа и Бо ја на Јо ва но ви ћа.

У ко лек ци ји по себ них књи га Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти” на шла је с ва ља ним раз ло гом сво је 
ме сто и Ани ца Са вић Ре бац (1892–1953) – уз Иси до ру Се ку лић 
нај ум ни ја Срп ки ња но ви јих вре ме на, кла сич ни фи ло лог, пи сац 
огле да с те ма ма из ста ро грч ке и срп ске књи жев но сти, ко ја се, по 
ре чи ма Јо ва на Де ре ти ћа, „уз гред но ба ви ла и по е зи јом” и би ла је 
„је дан од рет ких пред став ни ка уче не по е зи је у нас”.

При ре ђи вач Са ша Ра дој чић, и сам ау тор с дво стру ком ком
пе тен ци јом, књи жев ном и фи ло зоф ском, у пред го во ру – чи ји на слов 
„Ани ца Са вић Ре бац: ми сти ци зам љу ба ви” ука зу је на ме то до ло
шки до бро на ђе ну „тач ку ко ја осми шља ва це ли ну” јед ног из у зет ног 
жи вот ног и ства ра лач ког слу ча ја – је згро ви то и пре ци зно од ре ђу је 
те ма ти ку и ви си ну есе ји сти ке и по е зи је о ко јој је реч, не ус те жу ћи 
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се да до ве де у пи та ње и по не ки ау то ри та ти ван суд до ско ра шње 
кри ти ке и на у ке. При ре ђи вач, та ко, не оспо ра ва ју ћи ау тор кин ста
тус „зна чај ног ма њег пе сни ка”, по ка зу је ка ко су ипак не ке од нај
по зна ти јих ин тер пре та ци ја и оце на ње не по е зи је не у те ме ље не и 
пре стро ге. С дру ге стра не, по Ра дој чи ће вом ви ђе њу, фи ло зоф скоесе
ји стич ки до при нос Ани це Са вић Ре бац на шој кул ту ри убе дљи во 
опо вр га ва сво јом вред но шћу и ак ту ел но шћу уз др жљи вост, па и 
от по ре пре ма ње ном ра ду он да шњих на уч них пр ва ка и углед ни ка.

Уз че тр де се так пе са ма, ши ри ну ду ха и кул ту ре на ше ау тор ке 
по све до чу је у Ра дој чи ће вом из бо ру и два на ест есе ја, рас по ре ђе них 
по про блем ском кри те ри ју му, од оних што те ма ти зу ју дух хе лен
ства и ње го во на сле ђе до оних чи ји су ју на ци пи сци свет ске књи
жев но сти и фи ло зо фи је (Спи но за, Ге те, Ше ли, Ште фан Ге ор ге, 
Емил Вер ха рен и То мас Ман) и на ши ства ра о ци (Ње гош, Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња, Ла за Ко стић и Јо ван Ду чић), о ко ји ма она 
пи ше „са истом озбиљ но шћу и те мељ но као и о ве ли ким европ
ским пе сни ци ма и ми сли о ци ма”.

На шу пред ста ву о ра зно вр сно сти и ори ги нал но сти де ла Ани це 
Са вић Ре бац упот пу њу ју и иза бра ни кри тич ки при ло зи Ми о дра га 
Па вло ви ћа, по ко јем је она „је дан ја сно ин ди ви ду а ли зо ван пе снич
ки про фил” а „ње но пе сни штво не сум њи во пред ста вља ши ре ње 
хо ри зо на та на ше по е зи је”, и На де По по вић Пе ри шић, ко ја са гле
да ва ка ко за Ани цу Са вић Ре бац пи са ти зна чи иза зи ва ти же љу и 
за го ва ра ти „љу бав пре ма зна њу, љу бав као вр хун ску ко му ни ка
ци ју са про шло шћу, са веч ним кон стан та ма кул ту ре”.

Од ових ре чи, опет на из глед слу чај них, као да не ма по год ни
јих за опис и бла го слов ми ну лог и пред сто је ћег тру да на на шој 
еди ци ји.*

* 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. 




