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МАР КО НЕ ДИЋ

УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ВРЕД НО СНЕ РАВ НО ТЕ ЖЕ 
Уз Де се то ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је  
„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”

По во дом об ја вље них сто књи га Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти по себ ну па жњу при вла чи чи ње ни ца 
ко ја се од но си на ус по ста вља ње нео п ход не рав но те же у пред ста
вља њу по зна тих и ма ње по зна тих а из у зет но ва жних пи са ца свих 
књи жев них епо ха. По ред то га што су у ову еди ци ју увр ште не 
кључ не вред но сти на ше књи жев не ба шти не, њом је на нај бо љи 
на чин по твр ђен и исто вре ме но про ши рен уну тра шњи, раз вој ни и 
вред но сни по ре дак це ло куп не срп ске књи жев но сти за сно ван на 
са вре ме ном чи та њу и ту ма че њу књи жев ног тек ста и ње го вих скри
ве них или одав но пре по зна тих зна че ња. За то се у из бо ри ма нај
бо љих оства ре ња на ших нај зна чај ни јих пи са ца ра ни јих вре ме на 
и са вре ме ног до ба, по ред кри тич ких уви да у њи хов це ло куп ни 
књи жев ни рад и но вих ту ма че ња њи хо вог зна ча ја и ме ста у по е
тич ком пор тре ту књи жев не епо хе ко јој при па да ју, у де сет до са да
шњих ко ла у нај ве ћем бро ју на ла зе до бро по зна та и већ ка но ни
зо ва на де ла срп ских пи са ца. Али у њу су исто та ко укљу че ни и 
по је ди ни пи сци са зна чај ним умет нич ким оства ре њи ма ко ји су из 
раз ли чи тих раз ло га би ли из о ста вља ни из на ше исто ри о граф ске 
и кри тич ке пер цеп ци је. Та ко се у сва ком ко лу еди ци је, та ко ђе и у 
де се том, на шло по не ко ли ко та квих пи са ца чи је вред но књи жев
но де ло је из но ве кри тич ко ме то до ло шке пер спек ти ве пред ста
вље но да на шњим чи та о ци ма и ту ма чи ма. 

У нај но ви јем ко лу, уз је дан број књи жев ни ка из ра ни јег вре
ме на, та кви су и дво ји ца про зних пи са ца с кра ја де вет на е стог и 
пр вих го ди на два де се тог ве ка, Ла зар Ко мар чић и Пе ра То до ро вић, 
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чи је де ло је при ре ди ла Љи ља на Ко стић, про фе сор Учи тељ ског 
фа кул те та у Ужи цу. У кри тич ким пре гле ди ма но ви је срп ске књи
жев но сти ови пи сци су тек у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка 
укљу че ни у њен основ ни по е тич ки и раз вој ни ток. Њи хо во ра ни
је за по ста вља ње, ме ђу тим, би ло је мо ти ви са но не књи жев ним 
не го пре све га по ли тич ким раз ло зи ма. Обо ји ца су нај пре би ли 
за го вор ни ци со ци ја ли стич ких иде ја Све то за ра Мар ко ви ћа и про
тив ни ци ре жи ма кра ља Ми ла на Обре но ви ћа, а за тим бра ни о ци 
тог ре жи ма, по став ши та ко уред ни ци по ли тич ких гла си ла На
пред не стран ке, Ко мар чић ча со пи са Ви де ло, а То до ро вић Ма лих 
но ви на, што у он да шњим ли бе рал ним и ра ди кал ским кру го ви ма 
ни је на и ла зи ло на одо бра ва ње, и због че га су њи хо ви по ли тич ки 
опо нен ти не га тив но оце њи ва ли и њи хов књи жев ни рад. Иа ко су 
сво је вре ме но би ли ве о ма по пу лар ни, Ко мар чић пре ма јед ној ан
ке ти На род не би бли о те ке чак нај чи та ни ји у том тре нут ку, нај ве ћу 
„за слу гу” за доц ни је за бо ра вља ње њи хо вог књи жев ног де ла има
ли су иде о ло шки мо ти ви са ни књи жев ни кри ти ча ри, ме ђу ко ји ма 
су би ли и Ја ша Про да но вић, ко ји је име Пе ре То до ро ви ћа увек 
пи сао ма лим по чет ним сло ви ма, за тим Сло бо дан Јо ва но вић и Јо
ван Скер лић, ко ји их ни је укљу чио у сво ју Исто ри ју но ве срп ске 
књи жев но сти, То до ро ви ћа по ме нув ши са мо уз гред, а Ко мар чи ћа 
ни то ли ко. Свој књи жев ни рад, ме ђу тим, обо ји ца су до не кле и 
са ми за се ни ли сво јом но ви нар ском и по ли тич ком ак тив но шћу, а 
у из ве сном сми слу и при пад но шћу пре ла зној стил ској епо хи та
да шње срп ске књи жев но сти, знат но про јек то ва ној и у њи хо во 
књи жев но де ло. 

Ла зар Ко ма р чић, ко ји је по ред Пе ре То до ро ви ћа нај плод ни ји 
ро ман си јер сво га до ба, са укуп но де вет об ја вље них књи га те вр сте, 
за књи жев ност сво га и на шег вре ме на нај зна чај ни ји је као осни вач 
но вих жан ро ва у срп ској књи жев но сти – кри ми на ли стич ког ро
ма на са дру штве ном под ло гом (Два ама не та, Про си о ци, Дра го
це на огр ли ца), на уч но фан та стич ног ро ма на (Јед на уга ше на зве зда) 
и пси хо ло шкоме та фи зич ког и „пер со нал ног ро ма на” (Је дан ра
зо рен ум). Као пи сац са мо ук, по те као из па три јар хал не сре ди не и 
кул ту ре, ус пео је да од скло но сти ро ман ти чар скосен ти мен тал ном 
од но су пре ма књи жев ном пред ме ту пре ва зи ђе ње го ва огра ни че ња, 
упу ти се пре ма ре а ли стич кој кри ти ци дру штве них и по ли тич ких 
при ли ка у он да шњој Ср би ји (Без ду шни ци, Мој ко чи јаш) и исто
вре ме но на го ве сти, нај ви ше на те мат ском пла ну, не ке од но вих, 
до тад не ко ри шће них мо гућ но сти срп ске про зе на кра ју де вет на
е стог и по чет ку два де се тог ве ка. Је дан ра зо рен ум (1893), ро ман 
ко ји с раз ло гом ре пре зен ту је књи жев ни рад овог ау то ра, нај бо ље 
је ње го во оства ре ње. С јед не стра не ра ђен на кон тра сту иди лич не 
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ат мос фе ре па три јар хал не се о ске сре ди не и те шких уну тра шњих 
пре ви ра ња у ду ша ма сво јих про та го ни ста и, с дру ге, на двој ству 
лич но сти, због ко је на ста је кључ ни за плет ро ма на, Је дан ра зо рен 
ум је у књи жев ност сво га вре ме на увео те му крај ње су бјек тив них 
про јек ци ја ствар но сти и тра гич них пси хич ких по тре са лу ди лом 
об у зе тог глав ног ли ка, чи је су „ми сли ис ко чи ле из ко ло се ка здра
ве ло ги ке”, ка ко се ка же на јед ном ме сту у књи зи. Пи сан до брим 
на ра тив ним сти лом, са зна чај ним уде лом је зич ког бо гат ства ау то
ро вог по лим ског за ви ча ја, овај ро ман на нај бо љи на чин све до чи о 
про сто ри ма из ра жај не сло бо де ко је је срп ска књи жев ност на кра
ју де вет на е стог ве ка по че ла да уно си у на ци о нал ну кул ту ру. И 
оста ла два при ло га из бо ра, при по вет ке „Шах – мат” и „По след ње 
збо гом”, на свој на чин илу стру ју Ко мар чи ћев на ра тив ни стил, а 
ти ме и сло же ност по е тич ки пре ла зне књи жев не епо хе ко јој је при
па дао.То се ве о ма ја сно ви ди и из пред го во ра Љи ља не Ко стић, 
ко јим је кри тич ки по у зда но про ту ма че но це ло куп но Ко мар чи ће во 
де ло, с по себ ним освр том на Је дан ра зо рен ум, као и у ана ли тич
ком при ло гу о том ро ма ну из пе ра Бо жу ра Хај ду ко ви ћа, ра но пре
ми ну лог про зног пи сца и кри ти ча ра из Ко мар чи ће вог за ви ча ја.

Обим но књи жев но де ло дру гог пи сца, Пе ре То до ро ви ћа, 
пред ста вље но је ње го вом нај по зна ти јом књи гом, Днев ник јед ног 
до бро вољ ца (1879), као и де ло ви ма из пра вог Днев ни ка (об ја вље ног 
као књи га тек 1957). У пред го во ру Љи ља не Ко стић кри тич ки је, 
ме ђу тим, об у хва ће но це ло куп но књи жев но ства ра ла штво овог 
плод ног пи сца, но ви на ра, пу бли ци сте и по ли тич ког за тво ре ни ка, 
по чев од ути ли та ри стич ких есте тич ких ста во ва гор љи вог при ста
ли це Све то за ра Мар ко ви ћа, из не се них у тек сто ви ма „Уни ште ње 
есте ти ке” (1875) и „Књи жев на пи сма” (1878), пре ко број них ро ма
на, све до ме мо ар скоисто ри о граф ског Огле да ла, по све ће ног вла
да ви ни кра ље ва Ми ла на и Алек сан дра Обре но ви ћа, ко је оби лу је 
из ра зи тим књи жев ним осо би на ма. Ње гов књи жев ни рад – ро ма ни, 
днев ни ци, пу то пи си, ме мо ар ска про за, књи жев но кри тич ки и есте
тич ки тек сто ви, по ле ми ке, пре во ди, уред нич ки по сло ви у ли сто
ви ма и ча со пи си ма – свр ста ва ју га ме ђу нај ди на мич ни је лич но сти 
на ше кул ту ре дру ге по ло ви не 19. ве ка ко је су знат но до при не ле 
ши ре њу сло бо да не са мо књи жев ног не го и дру штве ног из ра за 
сво га до ба. Иа ко је за пам ћен као кон тро верз на и по ле мич ка лич
ност, ко ја је отво ри ла вра та пет па рач кој, да нас би се ре кло та бло
ид ној штам пи и три ви јал ноза бав ним ро ма ни ма у на став ци ма, 
То до ро вић у на шој књи жев но сти оста је пре све га по Днев ни ку 
јед ног до бро вољ ца, по исто риј ском ро ма ну Смрт Ка ра ђор ђе ва и 
по кла сич ном Днев ни ку, пи са ним жи вим на ра тив ним сти лом. Днев
ник јед ног до бро вољ ца, ко ји је, пре ма ми шље њу Јо ва на Де ре ти ћа 
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„јед но од нај зна чај ни јих де ла епо хе ре а ли зма” и „пр ва до след но 
ан ти рат на књи га у срп ској књи жев но сти и као та ква да ле ки пре
те ча на ше мо дер не рат не про зе”, и за оно и за на ше вре ме ви ше је 
не го успе шно књи жев но оства ре ње, пу но не по сред них жи вот них, 
до бро из ве де них про зних сли ка, ди ја ло га и пор тре та уче сни ка 
бо ја на Шу ма тов цу у Срп скотур ском ра ту 1876. го ди не. По је ди ни 
рат ни при зо ри, као што је опис мр твих тур ских вој ни ка по сле 
бо ја, да ти екс пре сив ним, го то во екс пре си о ни стич ким сти лом, иду 
у ред нај бо љих стра ни ца срп ске про зе о ра ту. Ви со ки умет нич ки 
ква ли те ти Днев ни ка јед ног до бро вољ ца по твр ђе ни су и сту ди јом 
Све тла не Вел мар Јан ко вић на кра ју књи ге. 

Из књи жев но сти два де се тог ве ка у овом ко лу су и Ан дри ће ви 
Зна ко ви по ред пу та, ко је је при ре дио про фе сор Слав ко Гор дић, и 
књи га Ра до мир Кон стан ти но вић, ко ју је при ре дио пу бли ци ста 
Ра ди вој Цве ти ћа нин. 

За да так при ре ђи ва ча Зна ко ва по ред пу та (1976) био је да на 
од го ва ра ју ћи на чин по ну ди но во кри тич ко ту ма че ње ове из у зет но 
зна чај не Ан дри ће ве књи ге, об ја вље не по сле ау то ро ве смр ти, и да 
је, по ред ана ли зе ње них кључ них по е тич ких осо би на, са гле да у 
кон тек сту це ло куп ног Ан дри ће вог књи жев ног де ла, као и на ше и 
свет ске но ви је књи жев но сти. При ре ђи вач је тај за да так ве о ма успе
шно оства рио, на ро чи ту па жњу по све ћу ју ћи по е тич кој ве зи с мо гућ
ним си ту а ци ја ма пи шче ве би о гра фи је, че сто по сред но укљу чи ва не 
у Зна ко ве по ред пу та. Гор дић је исто вре ме но, у ин тер пре та ци ји 
„жан ров скопо е тич ких, те мат ских и стил ских свој ста ва” те књи ге 
ар гу мен то ва но ис та као, нај че шће илу стру ју ћи сво ја ту ма че ња ре
чи ма и ста во ви ма са мог Ан дри ћа, ко ли ко је и у њу, као и у прет ход
не књи ге, угра ђе но основ но ау то ро во осе ћа ње жи во та и по зна ва
ње кључ них „ци ви ли за циј скоисто риј ских ме на” у раз во ју људ ске 
за јед ни це, и ко ли ко су ду би на и не са зна тљи вост чо ве ко ве лич но
сти, ње го ве пси хо ло ги је, мо ра ла, осе ћа ња, по на ша ња би ли не ис
цр пан мо тив за ду бо ку ау тор ску лир скоре флек сив ну, на ра тив ну, 
есе ји стич ку и ин те лек ту ал ну ли те рар ну про јек ци ју. Ан дрић је у 
Зна ко ви ма по ред пу та на тај на чин са гле дан као ау тор ко ји је не
пре ста но, у свим за пи си ма, ко ји се чи та ју као „ен ци кло пе ди ја 
људ ске ду ше”, тра гао за сми слом по сто ја ња и за об ли ци ма и за
ко ни то сти ма жи во та ко ји нај трај ни је ути чу на по ло жај по је дин ца 
у не по сред ној ствар но сти.

Осла ња ју ћи се јед ним де лом на вр сту лир ских оп сер ва ци ја 
сво јих ра них про зних књи га Ex Pon to и Не ми ри, а дру гим на ау то
ре слич ног ду хов ног сен зи би ли те та, Ан дрић је сво је за пи се у Зна
ко ви ма знат но про ши ри вао и осми шља вао, об у хва та ју ћи ти ме и 
оп ште оп сер ва ци је о чо ве ку и нај ду бље лич но ег зи стен ци јал но, 
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ства ра лач ко и ду хов но ис ку ство о раз ли чи тим обла сти ма не по
сред ног жи во та. У исти мах је сво јим бес пре кор ним је зи ком и 
сти лом, нај че шће ре ла ти ви зу ју ћи ка те го рич ке су до ве, из ја ве, ми
сли, жи вот не при зо ре и при че, на го ве шта вао по е тич ке и ау то р ске 
ста во ве о књи жев но сти и ства ра ла штву, о са мо ме се би, о је зи ку, 
кул ту ри, исто ри ји и не по сред ној ствар но сти. Та квог Ан дри ћа 
пред ста вио је пред го во ром и при ре ђи вач Слав ко Гор дић, а ње го
ва кри тич ка за па жа ња сво јим тек сто ви ма су на нај бо љи на чин 
по твр ди ли Све тла на Вел мар Јан ко вић и Бран ко Ми ла но вић. Та ко 
је овом књи гом це ло куп но Ан дри ће во књи жев но де ло у овој еди
ци ји до би ло аде ква тан за вр шни акорд.

Ра ди вој Цве ти ћа нин, ау тор бо га те кри тич ке мо но гра фи је о 
жи во ту и књи жев ном ра ду пи сца ро ма на Дај нам да нас, Ми шо
лов ка, Из ла зак, Де кар то ва смрт, по зна те рас пра ве Фи ло зо фи ја 
па лан ке и во лу ми но зног кри тич коесе ји стич ког осмок њиж ја Би ће 
и је зик о срп ској по е зи ји 20. ве ка, свој при ре ђи вач ки за да так ве о
ма је од го вор но оба вио. У ње го вом из бо ру на шле су се две књи ге 
– фи ло зоф скоасо ци ја тив ни ро ман Де кар то ва смрт, ин спи ри сан 
ин те лек ту ал ним пор тре том ау то ро вог оца, и књи га пре пи ске са 
Се мју е лом Бе ке том, с на сло вом Бе кет при ја тељ. Ова кав из бор 
по сред но је су ге ри сао и сам Кон стан ти но вић из ја вом у јед ном пи
сму да су те две књи ге „ком пле мен тар не” и да се сто га мо гу сма
тра ти „јед ном књи гом”. Де кар то ву смрт (1996) сам ау тор је сма
трао сво јим нај бо љим про зним оства ре њем, а та ко га је до жи ве ла 
и књи жев на кри ти ка, оце нив ши га као кру ну ње го вог ро ма неск ног 
ра да, што је по твр ђе но и сту ди јом Бран ке Ар сић на кра ју књи ге. 

Су о ча ва ју ћи сво га ју на ка са до жи вља јем смр ти, Кон стан ти но
вић је асо ци ја тив ним на ра тив ним по ступ ком, с ни зом есе ји стич ких 
и фи ло зоф ских ко мен та ра, ње го ва осе ћа ња и ми сли не пре ста но 
вра ћао кључ ним пој мо ви ма из ње го ве ду хов не би о гра фи је оли че
ним у фи ло зоф ским и кул ту ро ло шким ре ми ни сцен ци ја ма, би о
граф ским чво ри шти ма и са зна њу да су кул ту ра, фи ло зо фи ја, ре ли
ги ја, књи жев ност, умет ност, ства ра ла штво кључ ни зна ци не са мо 
ду хов ног не го и не по сред ног по сто ја ња је дин ке. Из бо ром два ју 
на сло ва као јед не це ли не, у овој књи зи је на од ре ђе ни на чин за
сту пље но и Кон стан ти но ви ће во есе ји стич ко де ло (ко је ће по себ но 
би ти пред ста вље но у овој еди ци ји), јер је у књи зи Бе кет при ја тељ 
(2000), „књи зи ду бо ке ода но сти”, ка ко ју је озна чи ла књи жев на 
кри ти ка, до бар део ау то ро вих ко мен та ра пре пи ске са Бе ке том, 
на ро чи то онај ко ји при па да ње ним за вр шним стра ни ца ма, оства
рен ау тен тич ним Кон стан ти но ви ће вим есе ји стич ким сти лом. При
ре ђи вач је, са сво је стра не, у пред го во ру, ко ји је пи сан ве о ма ја сно 
и илу стра тив но, уз де таљ ну ге не зу на стан ка обе ју књи га на го ве стио 
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и њи хов зна чај у ау то ро вом це ло куп ном књи жев ном опу су. По себ
но је ис црп но пред ста вио њи хо ву ши ро ку кри тич ку ре цеп ци ју и 
ис та као, већ од тек ста „На ше ну жно сти” из 1952. го ди не, Кон стан
ти но ви ћев отво рен ан ти дог мат ски до жи вљај књи жев но сти и до след
но за ла га ње за сло бо ду умет но сти. И до да ци уз иза бра не тек сто ве, 
на ро чи то ис црп на хро но ло ги ја, као и се лек тив на би бли о гра фи ја 
и обим на ли те ра ту ра, све до че о то ме ко ли ко је Кон стан ти но ви ће во 
ро ма неск но и есе ји стич ко де ло чвр сто угра ђе но у те ме ље мо дер не 
срп ске књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. и пр ве де це ни је 21. ве ка, 
и ко ли ко је и да ље при сут но у ак ту ел ним кри тич ким ту ма че њи ма 
са вре ме не срп ске књи жев но сти и кул ту ре.

Увр шћи ва њем вред но сно већ при зна тих ау то ра у де се то ко ло 
и у ову еди ци ју у це ли ни још јед ном је по твр ђе но њи хо во ис так
ну то ме сто у срп ској књи жев но сти, а из бо ром јед ног бро ја без 
раз ло га скрај ну тих ау то ра ко нач но је ре ва ло ри зо ва но њи хо во 
књи жев но ства ра ла штво и ње гов ре ал ни зна чај за но ви ју срп ску 
књи жев ност и кул ту ру.*

* 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. 




