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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ДО СТО ЈАН КЊИ ЖЕВ НИ СТУБ СЈЕ ЋА ЊА

Сто књи га у Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти пра ви је из да вач ки под виг Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске, уре ђи вач ког од бо ра и глав ног уред ни ка ака де ми ка Ми ра 
Вук са но ви ћа, идеј ног твор ца и мо тор не сна ге ове еди ци је. 

Под виг је уто ли ко ве ћи што је на стао у ве о ма не по вољ ном 
вре ме ну по књи гу и књи жев ност, ка да је ста тус књи жев но сти, и 
ду хов них ври јед но сти уоп ште, знат но опао и ка да су глав ни на
по ри и по је дин ца, и дру штва у цје ли ни, и са ме др жа ве усмје ре ни 
на са мо о др жа ва ње и пре жи вља ва ње – бу квал но: на оп ста нак. 

Али књи жев на и кул тур на са мо сви јест о свом ми ле ни јум ском 
тра ја њу, о свом иден ти те ту и хи ља ду го ди шњем кон ти ну и те ту, 
упр кос свим пра зни на ма и ру па ма у пам ће њу, услов је то га оп
стан ка и да љег тра ја ња. То је овај на род од у ви јек знао и на ла зио 
на чи на да се бра ни књи жев но шћу и кул ту ром, књи жев ним ства
ра ла штвом и кул тур ним и ду хов ним под ви зи ма. Април је су ров 
мје сец – ка жу нам ве ли ки пје сни ци – и ни је слу чај но Алек сан дар 
Са ша Лер озна чио На род ну би бли о те ку Ср би је као пр ви и глав ни 
циљ не мач ког бом бар до ва ња 6. апри ла 1941. го ди не, да нам за тре 
сје ме и пам ће ње. Сто књи га у Еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти три јумф је срп ског књи жев ног пам ће ња и ви со ко по диг нут 
срп ски стуб сје ћа ња – да се при сје ти мо да ле ко се жне ге ни тив не 
на слов не ме та фо ре не за бо рав ног и не пре жа ље ног Ми о дра га Па
вло ви ћа, из ре че не по ла ви је ка при је ци је ле ин ва зи је те о ри је кул
ту ре сје ћа ња, чи ји смо са вре ме ни ци – и то стуб сје ћа ња у ра сту и 
на ста ја њу, ко ји ће већ сле де ће го ди не за де сет књи га би ти ви ши, 
и ко ји ће ну жно оста ти отво рен и не за вр шен. 

Упра во нас је пје сник Ми о драг Па вло вић упо зо рио да је на
ше књи жев но пам ће ње ду бље и ста ри је од јед ног ми ле ни ју ма и 
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по ну дио нам див ну ри јеч – пам ти век, не за то да би нас на ци о на
ли стич ки рас па ме ћи вао, већ да би нам от крио оно што је оче вид
но. Ка да је у сво ју Ан то ло ги ју срп ског пе сни штва унио на род ну 
по е зи ју, од но сно ми то ло шке пје сме, по ста ло је оче вид но да је ста
рост њи хо вих сли ка пре ду бо ка и нео д ре ди ва, од пам ти ви је ка, по
себ но оних ко је опје ва ју од нос не ба и зе мље. Па вло ви ће ва Ан то
ло ги ја је угра ђе на у срп ски стуб сје ћа ња Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти, па је са њом и де сет вје ко ва по ста ло пам ти ви јек. 
Ма ло је ко – по на шем ми шље њу ни је ни ко – то ли ко учи нио на уцје
ло вље њу срп ског пје сни штва ко ли ко Ми о драг Па вло вић. Миро 
Вук са но вић је Еди ци јом Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти на 
Па вло ви ће вом пу ту уцје ло вље ња срп ске књи жев но сти, а ан то ло
гиј ским, што ће ре ћи вред но сним из бо ром из тра ди ци је, и на путу 
ства ра ња на ци о нал ног књи жев ног ка но на. Мо же се и тре ба о сва кој 
књи зи го во ри ти кри тич ки, али еди ци ја у цје ли ни је од пр во ра
зред ног на ци о нал ног зна ча ја за уцје ло вље ње срп ске књи жев но сти, 
за наш књи жев ни кон ти ну и тет и иден ти тет.

Имам част да се крат ко освр нем на че ти ри књи ге из де се тог 
ко ла:

Др Зо ри ца Не сто ро вић, ре дов ни про фе сор Фи ло ло шког фа
кул те та у Бе о гра ду, има ла је те жак и де ли ка тан за да так: да у јед ној 
књи зи пред ста ви ства ра ла штво тро ји це пје сни ка – Јо ва на Ха џи ћа, 
Јо ва на Су бо ти ћа и Ва си ли ја Су бо ти ћа – и да за сва ко га на пи ше 
по го вор, иза бе ре кри тич ке ра до ве и опре ми их на уч ном апа ра ту
ром. Она је, да кле, на пра ви ла три књи ге у јед ној.

Ови, из ра зних раз ло га скрај ну ти пје сни ци, вра ће ни су овом 
књи гом у ма тич не то ко ве срп ске књи жев но сти. По сао је био уто
ли ко сло же ни ји што је ри јеч о пи сци ма и дје ли ма из пр ве по ло ви не 
XIX ви је ка, па би ва ља ло про на ћи ва ља на ор то граф ска ре ше ња, 
о че му је про фе сор ка Не сто ро вић пре ци зно по ло жи ла ра чу не. У при
ре ђи ва њу је при ми је њен вред но сни кри те ри јум и пред ста вље на 
су она дје ла ко ја су из др жа ла про бу вре ме на. 

Син таг ма ис ку ство ме ђе из на сло ва пред го во ра про фе сор ке 
Не сто ро вић озна ча ва по зи ци ју Јо ва на Ха џи ћа као пре суд ну: он је 
кључ ни чо вјек с ме ђа дви ју књи жев них, је зич ких и кул тур них 
па ра диг ми у су ко бу и сје ди ња ва њу, и то по ра же ни чо вјек, ко ме су 
без осно ва при пи си ва не ства ри за ко је је био не ду жан, а ње го ва 
дје ла не па жљи во и не ко рект но мар ги на ли зо ва на. У овој књи зи је 
дат из бор из ње го ве по е зи је, по е ти ке и је зич ких по гле да, као и од
лом ци из днев нич ке про зе. Ова књи га зна чи пре вла да ва ње сте рео
ти па о Јо ва ну Ха џи ћу и ње го ву ин те гра ци ју ме ђу нај зна чај ни је 
пи сце срп ске књи жев но сти и кул ту ре. „Ме ђа је на ша, а не ње го ва”, 
пре ци зи ра про фе сор ка Не сто ро вић, па је и на ша ду жност да ово га 
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обра зо ва ног и да ро ви тог чо вје ка осло бо ди мо по бјед нич ких не
прав ди.

Из ли те ра ту ре о Јо ва ну Ха џи ћу ода бран је од ло мак из сту
ди је Ми ра ша Ки ћо ви ћа. 

Ду го ври је ме по ти ски ван у сјен ку, Јо ван Су бо тић је из ро нио 
као пје сник за хва љу ју ћи пје сни ци ма Ми о дра гу Па вло ви ћу и Љу
бо ми ру Си мо ви ћу, а он да и ра до ви ма о ње му на пи са ним (Јо ван 
Де ре тић, Ми о драг Па вло вић, Ми ло рад Па вић, Дра ги ша Жив ко вић, 
Ва са Ми лин че вић, Бо жи дар Ко ва чек, Ду шан Ива нић). Да нас је 
Јо ван Су бо тић по зна ти ји по сво јој по е зи ји не го по свом ва жном 
на ци о нал нопо ли тич ком ан га жма ну и ра ду на раз во ју ин сти ту ци ја 
на у ке и умјет но сти. У овој књи зи је пред ста вљен ре пре зен та тив
ним пје снич ким из бо ром, „тра ге ди јом у пет чи на” Ми лош Оби лић 
и драм ском „сли ком из про шло сти срп ске” Сан на ја ви, али и 
пред го во ром за књи гу На у ка о срп ском сти хо тво ре ни ју и пр вим 
од два од лом ка из сту ди је Не ке чер те из по ве сни це срп ског књи
же ства, као и од лом ци ма из Ау то би о гра фи је.

Од ра до ва о Јо ва ну Су бо ти ћу иза бран је из ван ред ни есеј Мио
дра га Па вло ви ћа о пје сми „Ем бри он” и сту ди ја Дра ги ше Жив ко
ви ћа „Тра гич но по ко ље ње срп ских пе сни ка”.

Са књи жев не мар ги не у глав ни ток срп ске књи жев но сти вра
ћен је и Ва си ли је Су бо тић. Вра тио га је већ Ми о драг Па вло вић са 
три пје сме у сво јој Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва, а он да је и у 
на у ци пре по знат као кон тем пла тив ни пје сник ко ји се мо же сма
тра ти Ње го ше вим пре те чом. Ње го ва ме та фи зич коре ли гиј ска по
е зи ја да је по во да и осно ва за та кву оцје ну, што је ис так ну то иза
бра ном сту ди јом Ми ле Мра зо вић у ко јој се по ре ди ме ди та тив на 
ли ри ка ове дво ји це пје сни ка. 

Ри јеч је, да кле, о ве о ма ва жној књи зи ко ја је по твр ди ла пре вред
но ва ње тро ји це срп ских пје сни ка већ при пре мље но ан то ло ги ја ма 
и на уч ним ра до ви ма на ста лим у дру гој по ло ви ни XX ви је ка.

Ани ца Са вић Ре бац, пје сни ки ња, есе ји ста и фи ло соф, наш 
вр сни кла си чар и ње го шо лог, до би ла је са мо стал ну књи гу у овој 
еди ци ји. При ре ђи вач је др Са ша Ра дој чић, и сам пје сник и фи ло
соф. Он је у сре ди ште па жње ста вио књи жев но дје ло Ани це Са вић 
Ре бац, ње ну по е зи ју и есе ји сти ку, и љу бав као сре ди шњу, жи жну 
и суд бин ску тач ку ње но га жи во та и дје ла. Ерос, еро то ло ги ја и 
ље по та оно је што је оку пи ра ло дух и ду шу ове из у зет но обра зо
ва не пје сни ки ње, ко ја је би ла у пре пи сци и са јед ном То ма сом 
Ма ном. За то ће Ра дој чић ис та ћи есеј „Љу бав у фи ло со фи ји Спи
но зи ној” као нај ду бљи.

Ра дој чи ћев из бор об у хва та по е зи ју, је да на ест есе ја и сту ди ју 
„Лу ча ми кро ко зма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша”, а од ра до ва о 
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Ани ци Са вић Ре бац иза бра ни су есе ји Ми о дра га Па вло ви ћа „Ани
ца Са вић као пе сник” и На де По по вић Пе ри шић „Ани ца Са вић: 
ме сто љу ба ви”. По на шем осје ћа њу, мо гло се на ћи мје ста за ње но 
нај зна чај ни је дје ло Прет пла тон ска еро то ло ги ја, али је при ре ђи
вач, очи то, ин си сти рао на чи сто књи жев ној при ро ди сво га из бо ра.

Ова еди ци ја је као при ре ђи ва че афир ми са ла низ мла дих и 
мла ђих на уч ни ка и кри ти ча ра. Та ко је књи гу Ми ло ра да Па ви ћа 
при ре ди ла мла да но во сад ска до цент ки ња Је ле на Ма ри ће вић. Учи
ни ла је то стро го и до сљед но, иза брав ши – при род но – Ха зар ски 
реч ник, не сум њи во нај по зна ти је и нај зна чај ни је Па ви ће во дје ло, 
пет на ест при по ви је да ка, из бор из пје снич ких књи га Па лимп се сти 
(1967), Ме се чев ка мен (1971) и Ду ше се ку па ју по след њи пут (1982), 
и три „за пи са”: „Би о гра фи ја Ду на ва”, „Ау то би о гра фи ја” и „Мој 
пор трет у XXI ве ку”.

За жа ље ње је што гра фич ка ре ше ња ни је су до пу шта ла да се 
штам па из бор на ду жи на Па ви ће вих сти хо ва из Па лимп се ста, јер 
је Па вић во лио стих „ду го га да ха”, пре по зна ва ју ћи ње гов пра обра
зац у на шем „ли тур гиј ском сти ху”, а са мим тим је на ру шен и из
вор ни об лик со не та, од но сно „со не та с ре пом”, чи ме се из гу био 
Па ви ћев из вор ни на пор да спо ји ис точ ну и за пад ну европ ску тра
ди ци ју, ли тур гиј ски стих са со не том. При ре ђи ва чу се та кво гра
фич ко ре ше ње не мо же при го во ри ти: Је ле на Ма ри ће вић је би ла 
при ну ђе на да пре у зме ре ше ње из Па ви ће вих Са бра них де ла. 

За по хва лу је што су Па ви ће ве при по ви јет ке до би ле за слу
же но ли је по мје сто. По зна ва о ци Па ви ће вог дје ла мо гу да жа ле што 
се у књи зи ни је су на шли Ма ли ноћ ни ро ман или Уну тра шња стра
на ве тра, али у јед ну књи гу ни је мо гло ви ше ста ти од оно га што 
је иза бра но.

За по хва лу је на пор Је ле не Ма ри ће вић што је у пред го во ру 
„Лет кроз пре де ле Па ви ће ве Ви зан ти је” про ши ри ла ком па ра тив ни 
кон текст Па ви ће вих дје ла пре ма ви зан тиј ској тра ди ци ји, упу тив ши 
чи та о ца на нај зна чај ни је пре ве де не књи ге из обла сти ви зан тиј ске 
књи жев но сти и ње не по е ти ке.

Из број них ква ли тет них кри тич ких ра до ва ода бра ла је од
лом ке Јо ва на Де ли ћа, Ја сми не Ми ха и ло вић и Алек сан дра Јер ко ва, 
искре но жа ле ћи што је мо ра ла из о ста ви ти – због огра ни че ног 
про сто ра – низ ква ли тет них ра до ва стра них и до ма ћих ау то ра. 

Сто та књи га у овој еди ци ји при па ла је Но ви ци Та ди ћу, а при
ре дио ју је Се ли мир Ра ду ло вић. У књи зи 100 мо јих пор тре та 
Ма ти ја Бећ ко вић је дао нај кра ћи и вје ро ват но нај е фект ни ји пор
трет Но ви це Та ди ћа, са мо у јед ном сти ху, у јед ној син таг ми: Цр на 
вар ни ца. Овај ок си мо рон сјај но из ра жа ва дво стру ку Та ди ће ву при
ро ду – спој свје тло сти и му ње и цр ни ну та ме.
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Се ли мир Ра ду ло вић у свом пред го во ру ста вља ак це нат на 
сви је тлу, бо го тра жи тељ ску и бо го љу би ву стра ну Та ди ће ве по е
зи је, што се ви ди већ из на сло ва пред го во ра: „Гле, јаг ње Бож је!” 
Та кво ви ђе ње под у пи ре и иза бра ни рад Бо ја на Јо ва но ви ћа о Та ди
ће вој по е зи ји: „Та ди ће ва ис ку ше ња и пре вла да ва ње де мон ског”. По
твр ђу је се, на рав но, и Та ди ће ва „аскет ска слу жба по е зи је”, ка ко је 
пр ви од два иза бра на ра да на сло вио Ра ди во је Ми кић. По твр ђу је 
се и је дин ство чу до ви шног и ми сте ри о зног у Та ди ће вом пје сни
штву, ка ко је то ви дио Мар ко Па о ви ца, од но сно „крат ка пе сма као 
чу до при ро де”, ка ко оцје њу је аме рич ки и срп ски пје сник Чарлс 
Си мић хва ле ћи Та ди ће ву гро те ску и оцје њу ју ћи пје сни ка као јед
ног од нај о ри ги нал ни јих и нај сло же ни јих пје сни ка да на шњи це.

Ра ду ло вић је уо кви рио свој из бор из Та ди ће ве по е зи је про
ло шком пје смом: „Крат ка из ја ва, ду га пред и сто ри ја, од мах ту 
по ред па кла и па кле них пла ме но ва” и епи ло шке: „Ма ле мо ли тве”. 
Из ме ђу ових пје са ма смје ште ни су иза бра ни сти хо ви јед ног од 
нај о ри ги нал ни јих и нај да ро ви ти јих срп ских пје сни ка дру ге по ло
ви не XX ви је ка. Ра ду ло вић је на сто јао да ова ко ком по но ван из бор 
са окви ром бу де цје ло ви та, ме ђу дје ло ви ма па жљи во ускла ђе на и 
уса гла ше на Књи га, гра ђе на на те ме љу пје сни ко вог ау то по е тич ког 
увје ре ња да је ње го во пје снич ко дје ло бес ко нач на по е ма од мно
штва фраг ме на та и да су ње го ве пје сме од лом ци исте ис по ве сти.

Ова књи га је ре зул тат ви ше де це ниј ске при сне са рад ње при
ре ђи ва ча са пје сни ком у ко јој је при ре ђи вач „био у при ли ци да се 
су о чи са свим тај на ма ти ху ју ћег про це са у ко јем је по кај ни раз
бој ник ста са вао у зре лу и осве шће ну ду хов ну лич ност”. 

Че ка мо је да на е сто ко ло, сто пр ву књи гу и но ви раст „сту ба 
се ћа ња” срп ске књи жев но сти.*

* 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.




