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СРП СКА КЊИ ЖЕВ НА ИСТО РИ ЈА  
КАО ОТВО РЕ НА ПРИ ЧА

Не над Ни ко лић, Иден ти тет срп ске књи жев но сти: при ча о књи жев но
и сто риј ској иде ји, Срп ска књи жев на за дру га – Пар те нон, Бе о град 2019

По тре ба да се про ми шља о де фи ни ци ји и кон сти ту тив ним еле мен
ти ма ко ји са чи ња ва ју иден ти тет срп ске књи жев но сти, по тре ба да се при
по вед но уоб ли чи пред ста ва о срп ској књи жев но сти ка ко би се раз ре ши ла 
чвор на ме ста ње ног тра ја ња, по пут пи та ња од но са на род не, ста ре и но ве 
књи жев но сти, те оства ри ла жуд ња за ње ним је дин ством, ма ни фе сто ва ла 
се у де ли ма срп ских књи жев них исто ри ча ра – од Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа 
до Јо ва на Де ре ти ћа. Њи хо ва књи жев но и сто риј ска прак са све до чи не 
са мо о има нент ној и кон тек сту ал ној ком плек сно сти срп ског књи жев ног 
ства ра ња per se не го и о нео п ход ној ве шти ни ус по ста вља ња рав но те же 
тума че ња естет ског и кон тек сту ал ног, по се до ва њу син те тич ког да ра те 
не ми нов ног ре ду ко ва ња са знај них по тен ци ја ла по је ди нач ног књи жев ног 
де ла, спо соб но сти да се од ре ђе но де ло си ту и ра у це ло ви то сти књи жев
но и сто риј ске при че и кроз њу про ник не у за јед нич ко осе ћа ње јед ног вре
ме на. Упра во те жња ка са гле да ва њу на чи на на ко ји се пи та ње иден ти те та 
срп ске књи жев но сти фор ми ра ло у срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји 
по чи ва у те ме љу ре цент не књи ге Не на да Ни ко ли ћа, овен ча не На гра дом 
„Ни ко ла Ми ло ше вић” за нај бо љу књи гу у обла сти те о ри је књи жев но сти 
и умет но сти, есте ти ке и фи ло зо фи је, чи је увод но по гла вље, „Шта је срп
ска књи жев ност?”, под јед на ко као и фи нал но, „Иден ти тет срп ске књи
жев но сти: отво ре на при ча”, апо стро фи ра за ње го во на уч но са гле да ва ње 
срп ске књи жев но и сто риј ске де лат но сти кључ ну ми сао о пој му иден ти
те та. Раз у ме ва ју ћи га као ди на мич ну, ва ри ја бил ну ка те го ри ју ко ја тра је 
ме ња ју ћи се, те уоб ли ча ва ју ћи иден ти тет срп ске књи жев но сти као при
по вед ни иден ти тет пред ста вљен из гра ђи ва њем за пле та ко ји об је ди њу је 
ра ни је ме ђу соб но не са гла сне су до ве о то ме шта је срп ска књи жев ност и 
омо гу ћа ва очу ва ње и иден ти тет ских тврд њи де са кра ли зу ју ћег пред зна ка, 
оних ко је под ра зу ме ва ју раз ли чи тост, Ни ко лић за кљу чу је: 

Не тре ба оче ки ва ти да ће се од го вор на пи та ње шта је срп ска књи
жев ност по ја ви ти као не ка де фи ни ци ја, он мо же би ти са мо сми са о ни ефе кат 
књи жев но и сто риј ске при че о раз ли чи тим де фи ни шу ћим иден ти тет ским 
суп стан ци ја ли за ци ја ма ко је су сво ју по твр ду тра жи ле кроз књи жев но и сто
риј ске при че.

По гла вље књи ге „За сни ва ње на ци о нал не књи жев но сти” те ма ти
зу је књи жев но и сто риј ска ста но ви шта тро ји це ау то ра – Ге ор ги ја Ма
га ра ше ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа и Јо ва на Ри сти ћа, чи је не ве ли ке сту ди је 
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оцр та ва ју пред ста ву срп ске књи жев но сти у све тлу ро ман ти чар ског кон
цеп та на ци је и књи жев но сти. Пр ви ау тор на ве де не три ја де исто ри ју књи
жев но сти раз у ме вао је као од го не та ње на чи на на ко ји се ис по ља ва оно 
што је по сто ја но у ду ху на ци је, ко ја је сво ју суп стан ци јал ност ис по љи ла 
у До си те је вој фи гу ри, ма тер њем је зи ку што је, по ве зав ши све сло је ве дру
штва, обез бе дио сим бо лич ку осно ву за по сто ја ње на ци је по твр див ши 
да је дух на ро да упра во у је зи ку из ра жен. Прем да са гла сан у по гле ду по
зи ци је и зна ча ја До си те је ве лич но сти са Ма га ра ше ви ћем, Су бо тић је пак 
ис ка зао дру га чи је ви ђе ње на род не по е зи је: за раз ли ку од Ма га ра ше ви ћа 
ко ји се, оста вив ши по стра ни на род ну књи жев ност, усме рио ка је зи ку 
као из во ру ду ха на ци је, Су бо тић је све до чио о мо гућ но сти пи са ња умет
нич ке по е зи је на осно ву на род не, те се оту да ве ли ки део Су бо ти ће вог 
пре гле да срп ске књи жев но сти ба ви на род ном по е зи јом као не по сред ним 
из ра зом при ро де срп ског на ро да. Ри сти ће ва кон цеп ци ја на ци о нал не књи
жев но сти, за сно ва на на ка те го ри ји на ци је, хи ли ја стич ка и из ра зи то исто
рич на, оства ри ва ла се под еги дом на ци једр жа ве као ин сти ту ци о нал ног 
окви ра на ци о нал не књи жев но сти. Ње го ва књи жев но и сто риј ска ми сао 
об у хва та ла је, као што при ме ћу је Ни ко лић, ка ко став да се на ци о нал на 
цр та но ви је срп ске књи жев но сти ма ни фе сту је у успе шној аси ми ла ци ји 
по зај ми ца са за па да и усва ја њу ре ле вант них од ли ка на род не по е зи је (ка
кав је слу чај у ства ра ла штву Ра ди че ви ћа, Или ћа и Ње го ша), та ко и спе
ци фич ну ви зу ру је зи ка, ње го ве ди на мич но сти, раз вој но сти и ро ман ти
чар ске ми стич но сти еви дент не у Су бо ти ће вој оце ни Срп ског рјеч ни ка 
као де ла ко је исто вре ме но од ра жа ва ре а лан жи вот је зи ка и ка шње ње 
спрам ње га, због че га би ме ђу ре до ви ма тог де ла тре ба ло тра жи ти „скри
ве ни ход је зи ка”.

Књи жев но и сто риј ска са гле да ва ња Сто ја на Но ва ко ви ћа, ко ји ма је 
по све ће но по гла вље „Сто јан Но ва ко вић: исто ри ја на ци о нал не књи жев
но сти као на род не”, прем да се осла ња ју на ро ман ти чар ско на сле ђе Су
бо ти ћа и Ри сти ћа и њи хо во раз у ме ва ње срп ске књи жев но сти чи ји се 
те мељ пре по зна је у на род ним умо тво ри на ма, од њих се ипак раз ли ку је 
јер Но ва ко вић ка зу је ис кљу чи во о на ро ду (а не и на ци ји), ства ра ју ћи ути
сак не пре ки ну тог тра ја ња на род но сти као суп стан ци је из ра же не упра
во у на род ној књи жев но сти. За раз ли ку од по ме ну тих ау то ра ко ји ма пи
та ње суп стан ци јал но сти и ин сти ту ци о нал но сти ни је за да ва ло те шко ће 
бу ду ћи да су се ба ви ли са мо срп ском књи жев но шћу од До си те ја, пред Но
ва ко ви ћем се, чи ме Ни ко лић ујед но оштро ум но и пре ци зно на гла ша ва 
ли ни ју ди вер гент но сти, ука зи вао зах тев ни ји за да так спле тен са пи та њем 
је дин ства срп ске књи жев но сти ко је ће књи жев ну исто ри о гра фи ју пра ти
ти све до два де се тог ве ка. Укљу чив ши у сво ју Исто ри ју срп ске књи жев
но сти (пр во из да ње 1867. го ди не, а пре ра ђе на вер зи ја 1871. го ди не) и ста
ру ду бро вач ку књи жев ност и књи жев ност Ср ба ка то ли ка и Хр ва та на кон 
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1835. го ди не, Но ва ко вић је био при ну ђен да об ја сни не са мо шта по ве зу је 
ста ру и но ву срп ску књи жев ност не го и да про на ђе фи бу ле у по гле ду ду
бро вач кодал ма тин ске, хр ват ске и књи жев но сти ре ги о нал но од ре ђе них 
ка то ли ка. Ни ко лић под јед на ко ука зу је и на раз ли ке из ме ђу пр вог и дру гог 
из да ња Но ва ко ви ће ве Исто ри је (за ме њи ва ње лин гви стич ког из ла га ња 
фи ло зо фи јом је зи ка у тра ди ци ји хер де ров ских иде ја, као и по раст исто
ри о гра фич но сти и те жње да се сва ка по ја ва до ве де у ве зу са сво јим вре
ме ном или да јој се уста но ве из во ри/пар ња ци); ра све тља ва из ра зи ту 
пер спек ти ви зо ва ност До си те је ве фи гу ре, ко ја је за ви си ла од по тре ба 
књи жев но и сто риј ске при че и ње них за пле та, и раз ло ге та квих вер са
тил них ви зу ра (ка да је би ло по треб но да у пр вом одељ ку књи ге обе ле жи 
пре о крет од цр кве но школ ске ка на род ној књи жев но сти, До си теј је фи
гу ри рао као тач ка пре о кре та, ли ше на из ра зи ти јих не до ста та ка ко ји су 
пак на по чет ку дру гог одељ ка из би ли у пр ви план, јер је тре ба ло пред
ста ви ти пре о крет ко ји је до не ло Ву ко во стан дар ди зо ва ње на род ног је зи ка 
као књи жев ног на су прот сла ве но серб ском). Но ва ко ви ће ва књи жев но и сто
риј ска ми сао од ли ку је се и суп стан ци ја ли стич ком уве ре но шћу у ис тост 
на род но сти, нео п ход ном да би се срп ска књи жев ност из ло жи ла као це
ли на, за тим иде јом на прет ка као про све титљског на сле ђа чи ји је ис ход 
ро ман ти чар ски од ре ђен – на род на књи жев ност на на род ном је зи ку, али и 
на ро чи том про тив реч но шћу из ме ђу, с јед не стра не, зах те ва за чи сто том 
на род них умо тво ри на као те ме ља на род не књи жев но сти (суп стан ци ја
ли стич ко схва та ње) и уве ре но сти, с дру ге стра не, да се до истог те ме
ља мо же сти ћи и при род ним раз во јем ста ре књи жев но сти (исто риј ско 
по сма тра ње про шло сти).

По во дом крун ског пи та ња по сто ја ња је дин ства срп ске књи жев но
сти и по тен ци јал ног на чи на ње го вог пред ста вља ња, Ни ко лић пра ти и 
књи жев но и сто риј ске ми сли Јо ва на Скер ли ћа из ра же не у мо но гра фи ја ма 
Омла ди на и ње на књи жев ност, Срп ска књи жев ност у XVI II ве ку и Исто
ри ји но ве срп ске књи жев но сти, вр хун цу ње го вог син те тич ког ра да. Прем
да је на ста вио тра ди ци ју по де ле срп ске књи жев но сти на ста ру и но ву, 
али са да у ра ди ка ли зо ва ном ви ду, сво де ћи ста ру срп ску сред њо ве ков ну 
књи жев ност на ка лу ђер ску пи сме ност, Скер лић је срп ску књи жев ност 
XVI II ве ка ин сти ту ци о на ли зо вао као ва жан део но ве срп ске књи жев
но сти по сма тра ју ћи је то ли ко са мо стал но да је из нео те зу о две тра ди
ци је срп ске књи жев но сти: до си те јев ској, уте ме ље ној на ра ци о на ли стич
ким, за пад њач ким иде ја ма, и ву ков ској, за сно ва ној на ро ман ти чар ским и 
уско на ци о на ли стич ким по гле ди ма. Оба тра ди циј ске тра се укло пио је у 
иде ју (те жња да ис ти че иде је по ти че о ње го вог ра ци о на ли стич копо зи
ти ви стич ког опре де ље ња) о то ку књи жев но сти „ре ак ци јом и раз ви ја
њем”, у ак си ом о ево лу ци ји књи жев но сти по за ко ни ма на из ме нич но сти/
рит мич но сти у ко јој Ни ко лић пре по зна је про бле ма тич но ме сто:
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...оно што је би ло не са гла сно тра ди ци ји до си те јев ског ра ци о на ли зма 
схва ће но је вред но сно не га тив но, али је ра ди очу ва ња иде је на из ме нич ног/
рит мич ног раз во ја књи жев но сти би ло нео п ход но да бу де из дво је но као 
пре о вла ђу ју ћа тен ден ци ја епо хе.

Схва тив ши исто ри ју књи жев но сти као спи рал но на пре до ва ње по 
прин ци пу на из ме нич но сти, Скер лић и ни је мо гао До си те је ву лич ност 
сма тра ти из ра зом оп шти јег и ду го трај ни јег исто риј ског про це са, не го 
се ње го ва по ја ва раз у ме ва ла као епо хал ни пре лом, за че так при че о но вој 
срп ској књи жев но сти, ра ди кал но одво је ној од ста ре књи жев но сти, ко ја 
за пра во ни је књи жев ност не го пи сме ност. Ни ко лић про ниц љи во за па жа 
да се у окви ри ма Скер ли ће ве књи жев но и сто риј ске прак се ус по ста вља 
про тив ре чан од нос и спрам До си те је вих схва та ња и спрам ста ре књи жев
но сти. У пр вом слу ча ју, од би ја њем да ста рој књи жев но сти при зна ишта 
ви ше од пи сме но сти, ис кљу чи ва њем књи жев но сти ка то лич ког де ла срп
ског на ро да, од но сно оних ко ји су се сма тра ли Ср би ма али су жи ве ли 
на про сто ру ко ји је об у хва та ла хр ват ска на ци о нал на иде ја кра јем XIX 
ве ка, да би се нај зад та ко су жен оп сег срп ске књи жев но сти, све ден на 
књи жев но ства ра ње пра во слав них Ср ба, име но вао до си те јев ском књи
жев но шћу, ко ја по чи ва на про све ће ном, а не кон фе си о нал ном је зич ком 
на ци о на ли зму, кључ на је про тив реч ност Скер ли ће ве кон цеп ци је срп ске 
на ци о нал не књи жев но сти. Узро ке, сма тра Ни ко лић, тре ба тра жи ти у 
из бе га ва њу да се оно што је од ре ђе но као део хр ват ске књи жев но сти на 
би ло ко ји на чин до ве де у ве зу са срп ском књи жев но шћу услед ви со ког 
сте пе на хр ват ске осе тљи во сти у том по гле ду и хр ват ског шо ви ни зма у 
ко ји се сам Скер лић уве рио кра јем XIX ве ка при ли ком про сла ве Зма јеве 
го ди шњи це у За гре бу. У дру гом слу ча ју, те за да срп ска сред њо ве ков на 
књи жев ност ни је мо гла има ти ути ца ја на књи жев ност но вог, све тов ног 
до ба сто ји у не са гла сју са Скер ли ће вим уви ди ма по во дом Ки при ја на Ра
ча ни на, ко јег озна ча ва на ста вља чем ста ри је срп ске књи жев не тра ди ци је 
у XVI II ве ку, или За ха ри је Ор фе ли на као по сред ни ка из ме ђу ста ри је бо
го слов ске и но ве про све ти тељ ске књи жев но сти. Ова кве не по ду дар но сти 
Ни ко лић пер ци пи ра као Скер ли ће ве стра те шке од лу ке ко је прет хо де 
књи жев но и сто риј ском уоб ли ча ва њу, те оне ни су по ка за те љи на сил ног 
по де ша ва ња исто ри је не го соп стве ног књи жев но и сто риј ског ми шље ња 
у име за ко на на из ме нич но сти, чак и он да ка да то зна чи да књи жев ни 
исто ри чар мо ра да на пу сти из ве сне пре ђа шње кон цеп ту а ли за ци је ко је 
је пре до ча вао. Ин си сти ра ње на кон цеп ци ји срп ске књи жев но сти као на
ци о нал не књи жев но сти на ра чун за по ста вља ња пи та ња есте ти ке, за тим 
ви та ли зам и ра ци о на ли зам, ко ји се на при по вед ној рав ни исто ри је књи
жев но сти ма ни фе сту ју као на че ло же ље/енер ги је при по ве да ња, од но сно 
као ра ци о на ли стич ки ко мен та ри ко ји ту же љу огра ни ча ва ју и усме ра
ва ју, али и ре ла ти ви зо ва ње Ву ко вог де ла и ре фор ме у сми слу од би ја ња 
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ап со лу ти за ци је јед ног је зич ког об ли ка, пред ста вља ју под јед на ко зна
чај не цр те Скер ли ће ве књи жев но и сто риј ске де лат но сти. 

Ни ко ли ће ва на уч на па жња усме ре на је и ка Пре гле ду срп ске књи
жев но сти Па вла По по ви ћа, ко ји, об у хва та ју ћи на род ну, ста ру и ду бро
вач ку књи жев ност као за себ не це ли не, без утвр ђи ва ња њи хо вих ме ђу
соб них ве за, про ти че у зна ку син те тич но сти, већ на сло вом су ге ри са не 
са же то сти ко ја, прем да ни је до зво ли ла про стор за екс пли ка ци ју по ступ ка 
оце њи ва ња де ла, као ни за ди ја ло шка, по ле мич ка раз ма тра ња на во ђе них 
ми шље ња дру гих пи са ца и про у ча ва ла ца, ипак је сте су ге ри са ла при су ство 
спе ци фич не двој но сти – те жње ка спон та ном хер ме не у тич ком уви ду и 
зах те ва за на уч но шћу у ду ху по зи ти ви стич ке објек тив но сти. По по вић 
се у овом де лу при кла њао прин ци пи ма си сте ма ти за ци је по ро до ви ма и 
хро но ло шком при ка зу де ла уну тар тих ро до ва укр шта ју ћи ове при сту пе 
у по гла вљу о ду бро вач кој књи жев но сти, ко је је нај оп шир ни је и нај ре
ле вант ни је с аспек та но ви не што је у срп ску кул ту ру уво ди. За раз ли ку 
од по гла вља о ста рој књи жев но сти, ко је је пре тен до ва ло да оно што се 
сма тра ло по љем фи ло ло шког про у ча ва ња де фи ни ше с об зи ром на са
вре ме не при сту пе књи жев но сти, или по гла вља о на род ној књи жев но сти, 
ко је је си сте ма ти зо ва ло зна ња из ове обла сти, по гла вље о ду бро вач кој 
књи жев но сти под ра зу ме ва ло је уте ме љи ва ње ове књи жев но сти као кон
сти ту тив ног еле мен та срп ске књи жев но сти, док је на по ме на „К дру гом 
из да њу” о то ме да се ду бро вач ка књи жев ност мо же раз у ме ва ти као део 
срп ске тра ди ци је исто оно ли ко ко ли ко и хр ват ске не дво сми сле но ука
зи ва ла на про бле ма тич ност срп скохр ват ских од но са, ко ју је По по вић 
ова квом тврд њом на сто јао да учи ни ма ње ви дљи вом. Оту да Ни ко лић 
за кљу чу је да књи жев ни исто ри чар „ни је ис ко ри стио мо гућ ност да баш на 
те ме љу сво је уве ре но сти да је ду бро вач ка књи жев ност и срп ска и хр ват
ска пре ко ње као за јед нич ке тра ди ци је ство ри по јам ју го сло вен ске књи
жев но сти као ком па ра тив ни по јам ко ји би исто вре ме но ува жа вао и слич
но сти и раз ли ке, као и оцр та ва ње под руч ја су ко ба”.

Упра во то пи та ње од но са срп ске и хр ват ске књи жев но сти, ко је је 
у XIX ве ку ре ша ва но чи ње ни цом да су Хр ва ти три де се тих го ди на XIX 
ве ка при хва ти ли срп ски је зик за свој књи жев ни је зик укљу чу ју ћи ти ме 
соп стве но књи жев но ства ра ње у оквир срп ске књи жев но сти, да би ка
сни је на сту пи ло хр ват ско огра ђи ва ње од срп ског ути ца ја и од ба ци ва ње 
срп ског име на за јед нич ког је зи ка, на ла зи ло се у сре ди шту пој ма ју го сло
вен ске књи жев но сти. По гла вље „Ју го сло вен ска књи жев ност: од пан срп ства 
до са мо по ри ца ња” нај пре осве тља ва пан срп ско ста но ви ште Сто ја на 
Но ва ко ви ћа, ко ји, сма тра ју ћи да су Хр ва ти пле ме срп ског на ро да, пре ци
зно опи су је тре ну так пре ла ска са кај кав ског/хр ват ског је зи ка на срп ски/
што кав ски услед по ли тич ке усло вље но сти ма ђар ским при ти ском, ко јем 
Хр ва ти са ми ни су мо гли да се од у пру (али и због тзв. „раз гла ше но сти 
име на срп ског”). Но ва ко ви ће вом ет носим бо лич ком схва та њу о име ну 
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срп ском као дру гом име ну истог на ро да су прот ста вља ла се кон цеп ци ја 
по ли тич ког на ро да ко ју је за го ва рао Ва тро слав Ја гић, ин спи ри са на ма
ђар ском ста ле шком по ли ти ком с кра ја XVI II ве ка и ана ло ги јом ко ја би 
се мо гла из ву ћи на осно ву де ви зе да на тлу Ма ђар ске мо же да по сто ји 
са мо је дан, ма ђар ски на род. Иа ко су и Но ва ко вић и Ја гић вре ме ном убла
жа ва ли сво је тврд ње – пр ви так тич ки, ве ру ју ћи да се из бе га ва њи ма че стог 
по ми ња ња срп ског име на при бли жа ва оства ре њу срп скохр ват ског је дин
ства у окви ру срп ске на ци је, а дру ги де кла ра тив но, у на ме ри да се хр ват
ско ста но ви ште учи ни ма ње ви дљи вим да би де ло ва ло ефи ка сни је – Но
ва ко вић је нај зад, при хва та ју ћи Ја ги ће ва по пу шта ња без ика кве ре зер ве, 
у кри тич кој сту ди ји по во дом не на сло вље ног увод ног тек ста Ар ми на 
Па ви ћа штам па ног у скло пу ње го вог из бо ра На род них пје са ма о бо ју на 
Ко со ву 1389 оспо рио тврд њу из сво је Исто ри је ре кав ши да ма ко ли ко да 
је срп ска и хр ват ска ве за те сна, она ни ка да ни је би ла то ли ка да би срп ско 
и хр ват ско мо гло би ти си но ним но. Упр кос тој све сти, Но ва ко вић, ко ји 
је за ме нио пан срп ско ста но ви ште ју го сло вен ством, и срп ска кул тур на 
по ли ти ка на ста ви ли су да ин си сти ра ју на срп скохр ват ском је дин ству 
под ре ђу ју ћи ти ме исто риј ске те ме ље срп ског ста но ви шта оп ти ми стич кој 
ви зи ји ју го сло вен ства, „што је омо гу ћи ло да се хр ват ска иде ја рас про стре 
ши ром што кав ског го вор ног под руч ја, осим код пра во слав них Ср ба”. 

Срп скохр ват ско је дин ство под јед на ко је фи гу ри ра ло и као Скер
ли ћев иде ал: у свом ра ци о на ли стич ком за но су, по сма тра ју ћи кон фе си је 
уско, те про кла му ју ћи по вра так До си те је вим иде ја ма, ви зи ју ју го сло вен
ства као се ку лар ног на ци о на ли зма Скер лић је по и сто ве тио са ју го сло
вен ством ко је је код Хр ва та би ло под пре суд ним ути ца јем та ко зва ног 
ли бе рал ног ка то ли ци зма, „за бо ра вља ју ћи да су за До си те ја сви ко је је 
ује ди ња вао у свом ра ци о нал ном и ин те ли гент ном па три о ти зму, след бе
ни ци грч ке и след бе ни ци ла тин ске цр кве, би ли Ср би”. Ни ко лић лу цид но 
за па жа да Скер лић, ко ји је то ли ко ве ро вао у бу ду ће ју го сло вен ско је дин
ство, у сво јим књи жев но и сто риј ским син те за ма, пи са ним ис кљу чи во са 
срп ског, пра во слав ног ста но ви шта, ни је оста вио траг тог је дин ства, ни ти 
је, за ла жу ћи се за до си те јев ске иде је, вер ску то ле ран ци ју и је зич ки на цио
на ли зам, учи нио ика кав ко рак ка ин те гра ци ји ду бро вач ке књи жев но сти 
или ре ги о нал них књи жев но сти; све је би ло под ре ђе но ње го вој ју го сло
вен ској хи ли ја стич кој ви зи ји.

Па вле По по вић, ко ји је од не по ве ре ња пре ма Хр ва ти ма и за ла га ња 
за срп ску ствар пре шао на ју го сло вен ско ста но ви ште, на пи сао је Ју го сло
вен ску књи жев ност 1918. го ди не, хи тро об ја вље ну због под ре ђе но сти 
иде о ло ги ји ју го сло вен ског ин те гра ли зма ко ја је би ла у осно ви др жав не 
по ли ти ке; усло вље ност по ли тич ком ак ту ел но шћу до ве ла је до то га да је 
од нос пре ма књи жев ној про шло сти не из бе жно усме ра ван та ко да су у њој 
са мо тра же ни и ис ти ца ни еле мен ти ко ји су мо гли од го во ри ти зах те ву 
ак ту ел ног ста ња, те су не рет ко као до ми нант не осо би не ис ти ца на свој ства 



747

за од ре ђе на де ла спо ред на, али зна чај на за по јам ју го сло вен ске књи жев
но сти. Ти ме су по стра ни оста ли, сма тра Ни ко лић, нај зна чај ни ји срп ски 
ства ра о ци XVI II ве ка За ха ри ја Ор фе лин и Јо ван Ра јић, са мо за то што се 
по је ди ним сво јим ака то лич ким де ли ма ни су укла па ли у ју го сло вен ску 
књи жев ност; ти ме је под јед на ко им пли ци ра на и кључ на по сле ди ца, јер 
ако се не ке од 

...нај о со бе ни јих по ја ва срп ске књи жев но сти за бо ра вља ју а је зик 
ли ша ва на ци о нал ног име на, он да је те мељ ни услов је дин ства ју го сло вен
ске књи жев но сти би ло уки да ње срп ске књи жев но сти и ње них бит них 
тра ди ци ја: при пад ност ви зан тиј ском кул тур ном кру гу ка да је реч о ста рој 
књи жев но сти, ве за ност за Ру си ју у XVI II ве ку, те ва жност на род не књи
жев но сти по сле Ву ка.

Нај зад, Јо ван Де ре тић ис та као је два раз ли чи та ста но ви шта о ју го
сло вен ској књи жев но сти: јед но, по ко јем ју го сло вен ска ли те ра ту ра по
сто ји, а по је ди не књи жев но сти на ро да и на род но сти са мо су ње ни де ло ви, 
и дру го, ко је је вре ме ном пре вла да ло и по ко јем ју го сло вен ска књи жев
ност не по сто ји, већ по сто је на ци о нал не ли те ра ту ре са мо гућ но шћу 
оства ри ва ња раз ли чи тих ме ђу соб них од но са. Ти од но си ипак ис кљу чу ју 
дво стру ке или ви ше стру ке при пад но сти, на ро чи то у слу ча ју ду бро вач ке 
књи жев но сти, ко ја је про гла ше на де лом хр ват ске књи жев но сти и чи је 
је укљу чи ва ње у срп ску тра ди ци ју сма тра но по ли тич ким пре кр ша јем; 
оту да Де ре тић од у ста је од ње ног уво ђе ња у сво ју пр ву Исто ри ју, док јој 
је у дру гој по све тио са мо крат ко по гла вље „По глед на ста ри ју што кав
ску књи жев ност”, да ју ћи, ка ко Ни ко лић оце њу је, нај у рав но те же ни ји опис 
ду бро вач ке књи жев но сти у вре ме ну по сле рас па да СФРЈ: она је „по сво јим 
исто риј ским и фи ло ло шким ко ре ни ма срп ска, по свом иден ти те ту сло
вин ска, као књи жев но и сто риј ска фор ма ци ја дал ма тин ска, а по основ ном 
прав цу свог ка сни јег де ло ва ња пре те жно, ма да не ис кљу чи во, хр ват ска”. 

У по гла вљу „Ми ло рад Па вић: про ти ви сто ри ја” Ни ко ли ће ва сту
ди ја се усме ра ва на књи жев но и сто риј ску ми сао овог ау то ра чи ја књи га 
Ра ђа ње но ве срп ске књи жев но сти: исто ри ја срп ске књи жев но сти ба
ро ка, кла си ци зма и пред ро ман ти зма, син те тич но пред ста вља ју ћи срп
ску књи жев ност XVII, XVI II и XIX ве ка, пле ди ра за ства ра ње но ве књи
жев не пе ри о ди за ци је из вр ше не пре ма књи жев ним сти ло ви ма, фор ма ма, 
по ступ ци ма и жан ро ви ма, а не спрам про све ти тељ ских, фи ло соф ских, 
је зич ких и дру гих пре ми са на ко ји ма су се за сни ва ле ра ни је пе ри о ди за
ци је срп ске књи жев но сти. Од у пи ру ћи се утвр ђи ва њу вред но сти срп ске 
књи жев но сти пре ма Ву ку као ори јен ти ру, али и Скер ли ће вим књи жев но
и сто риј ским схва та њи ма, на ро чи то на гла ша ва њу иде ја у књи жев но сти, 
Па ви ће ва на гла ше но естет ска пред ста ва о вред но сти ма срп ске књи жев но
сти из гра ђи ва ла се кроз от пор оно ме што је пре по зна вао као до ми нант ну 
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стру ју срп ске књи жев не исто ри о гра фи је, те ње гов књи жев но и сто риј ски 
по ду хват Ни ко лић од ре ђу је као про ти ви сто ри ју срп ске књи жев но сти, 
ко ја тим од би ја њем увре же не књи жев но и сто риј ске тра ди ци је на ли ку је 
Но вој исто ри ји фран цу ске књи жев но сти Де ни са Хо ли је ра. Има ју ћи на 
уму Па ви ћев зах тев за тра же њем стил ских и фор мал них ве за ме ђу раз
ли чи тим раз до бљи ма срп ске књи жев но сти, Ни ко лић за па жа и сла бо сти 
ова квог при сту па: с јед не стра не, Па ви ће во за не ма ри ва ње осо бе но сти и 
кон тек ста епо ха на у штрб ус по ста вља ња ли те рар них ве за и ин те гра ли
стич ке књи жев но и сто риј ске при че, ко ја се це ло ви то шћу ипак не од ли
ку је јер не об у хва та ста ру књи жев ност ни ти де ла на кон пред ро ман ти зма 
не го их по сред но под ра зу ме ва, док, с дру ге стра не, у на чи ну на ко ји Па
вић пред ста вља да на шњи књи жев ни зна чај де ла из про шло сти ау тор 
пре по зна је кри во тво ре ња (јед но од њих опи са но у слу ча ју Па ви ће вих 
ста во ва по во дом пе сме „Кант о вос по ми на ни ји смер ти” Јо ва на Ра ји ћа) ини
ци ра на же љом да се мо дер ни зу је срп ска књи жев на про шлост. Оту да 
ау тор сту ди је за кљу чу је: „У це ло куп ној исто ри ји срп ске књи жев не исто
ри о гра фи је не ма не по у зда ни јег исто ри ча ра књи жев но сти од Па ви ћа.” 
У из ра зи то кри тич ком ма ни ру Ни ко лић са гле да ва и Па ви ће ве ста во ве 
по во дом срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба, ука зу ју ћи на не де фи ни са
ност пој ма ба рок ног сти ла, оп шир не дру штве но и сто риј ске екс кур се упр
кос про кла мо ва њу естет ског кри те ри ју ма, сво ђе ње естет ског на фор ма ли
зам (ви дљи во у по де ли Ор фе ли но ве по е зи је на осно ву вер си фи ка циј ских 
на че ла, чи ме се у сен ци оста вља ју оста ле осо би не Ор фе ли но ве по е зи је), 
као и пре сло бод на ту ма че ња или пот кре пљи ва ња тврд њи не раз ја шње
ним, екс тен зив ним ци та ти ма чи је по ре кло ни је на зна че но. Сла бо сти 
Па ви ће ве књи жев но и сто риј ске ми сли Ни ко лић за па жа и у стал ним про
ме на ма пе ри о ди за циј ских тер ми на (сен ти мен та ли зам, пред ро ман ти зам), 
не до вољ но пре ци зно де фи ни са ној од ред ни ци ро ман ти зма, не раз ли ко ва
њу ти по ва осе ћај но сти у сен ти мен та ли зму и ро ман ти зму (по ка за но на 
при ме ру Па ви ће вог са гле да ва ња мо ти ва мр тве дра ге код Па чи ћа и Ко сти
ћа), што је све у куп но ре зул то ва ло Ни ко ли ће вим су дом о не ра за бе ри во сти 
Па ви ће ве књи жев но и сто риј ске си сте ма ти за ци је. 

По гла вље „Јо ван Де ре тић: по тра га за је дин ством – из ме ђу ге о ме три
зма и при по вед но сти” ра све тља ва Де ре ти ћев књи жев но и сто риј скопо
е тич ки лук са чи њен од пр ве Исто ри је срп ске књи жев но сти, де ла Пут 
срп ске књи жев но сти: иден ти тет, гра ни це, те жње, По е ти ке срп ске 
књи жев но сти и дру ге Исто ри је срп ске књи жев но сти, ко ји ма су оцр та
ни нај ва жни ји про бле ми тра ди ци је срп ске књи жев не исто ри о гра фи је, 
пре ло мље ни кроз пи та ње је дин ства срп ске књи жев но сти. Оп шта схва
та ња при ро де књи жев но сти, исто ри је и на ци је Јо ва на Де ре ти ћа, књи жев
ног исто ри ча ра ко ји је, пре ма Ни ко ли ће вом ми шље њу, упр кос по је ди ним 
про бле ма тич ним ме сти ма у сво јим де ли ма, ипак нај по дроб ни је и нај
оп шир ни је раз ма трао срп ску књи жев ност, из ра зи то су објек ти ви стич ка, 
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па је по тре ба за је дин стве ном, ин тер пре та тив ном књи жев но и сто риј ском 
при чом ко ја ус по ста вља иден ти тет срп ске књи жев но сти стал но би ла под
ре ђе на иде ји о от кри ва њу ду бин ске струк ту ре срп ске књи жев но сти, на
ме ри да се ви дљи вим учи ни оно што је скри ве ном ви ду од у век при сут но. 
Де ре ти ће ве књи жев но и сто риј ске по став ке осла ња ју се ка ко на те зу о по
сто ја њу два упо ред на схва та ња на ци о нал не књи жев но сти – она по сто ји 
кроз ин сти ту ци о на ли зо ва ну књи жев но и сто риј ску при чу, што упу ћу је на 
Де ре ти ће ву мо дер ну свест, али и као увек при су тан ен ти тет, што је кон
цепт бли зак ро ман ти чар ском схва та њу на ци о нал не књи жев но сти – та ко 
и на на че ло ди јад но сти, кон цепт по ко јем све што се на ла зи из ме ђу по
ло ва по се ду је ста тус ме ђу по зи ци је де лу ју ћи као ис ход „ком би на то ри ке 
уну тар за тво ре ног си сте ма”. Ука зу ју ћи на не је дин стве ни кри те ри јум пе
ри о ди за ци је у пр вој, а на ро чи то дру гој Исто ри ји срп ске књи жев но сти, 
Ни ко лић акри бич но ра све тља ва и ко мен та ри ше свој ства Де ре ти ће вих 
ста во ва из не тих по во дом сва ког по је ди нач ног пе ри о да срп ске књи жев
но сти: од ста ре срп ске књи жев но сти, ства ра ња у до ба тур ске вла да ви не, 
по гле да на ста ри ју што кав ску књи жев ност, на род не књи жев но сти, пре ко 
но ве књи жев но сти и у окви ру ње про све ти тељ ства и ба ро ка, кла си ци зма 
и пред ро ман ти зма, ро ман ти зма (чи је схва та ње ре ви ди ра у дру гој Исто рији, 
те он ни је са мо при хва та ње хер де ров ске иде је о на род ном ду ху не го и 
ис по ља ва ње ро ман ти чар ске ин ди ви ду ал но сти и су бјек ти ви зма) и ре а ли
зма па све до мо дер не, аван гар де и но вих ре а ли за ма, као и књи жев но сти 
дру ге по ло ви не XX ве ка. Ни ко лић исто вре ме но ра све тља ва и дру ге 
спе ци фич но сти Де ре ти ће ве књи жев но и сто риј ске ми сли, по пут ње не 
из ра зи те исто рич но сти, ста ту са Сте ри ји не по е зи је, раз ло га за не мо гућ
ност при хва та ња ро ман ти чар ске иро ни је или по зних де ла Цр њан ског, 
ујед на ча ва ње ран га Цр њан ског и Ан дри ћа из вр ше но у дру гој Исто ри ји, 
али и пред но сти ко је спрам Па ви ће ве књи жев но и сто риј ске ре флек си је 
оства ру је Де ре ти ће ва књи жев но и сто риј ска ак тив ност.

Пра ће ње исто ри је срп ских књи жев но и сто риј ских иде ја по ка за ло 
је не са мо на ко ји на чин су се раз ли ко ва ли кон цеп ти иден ти те та срп ске 
књи жев но сти у де ли ма те ма ти зо ва них ау то ра, њи хо ве ми сли о ње ним 
гра ни ца ма, раз во ју и вред но сти, не го је и от кри ло ко хе зив не тач ке њи
хо вог про ми шља ња, по пут ро ман ти чар ске пред ста ве о суп стан ци о нал
но сти срп ске на ци о нал не књи жев но сти, ко ју је Де ре тић бра нио мо дер ном 
ме то до ло ги јом, док су књи жев но и сто риј ске кон цеп ту а ли за ци је Јо ва на 
Скер ли ћа и По по ви ћа пре тен до ва ле да је де са кра ли зу ју. Де таљ ним са
гле да ва њем де ла срп ских књи жев них исто ри ча ра, ар гу мен то ва њем и 
ука зи ва њем на сла ба ме ста и про тив реч но сти у њи хо вим из ла га њи ма, 
те гра ђе њем про сто ра за но ва са гле да ва ња и про бле ма ти зо ва ња срп ске 
књи жев но и сто риј ске прак се, озна чу ју ћи исто вре ме но и гип кост при по
вед ног пред ста вља ња књи жев не про шло сти као кључ ну осо би ну не ког 
бу ду ћег, пост мо дер ног исто ри ча ра књи жев но сти, Ни ко ли ће ва књи га 



по ка зу је ка ко срп ска књи жев на исто ри ја тра је кроз пре и спи ти ва ња сло
же них пред ста ва на ста лих укр шта њем раз ли чи тих пер спек ти ва ко је, 
дис тан ци ра ју ћи се од би ло ка кве де фи ни са но сти и ко нач но сти, обез бе
ђу ју пре о сми шља ва ње, бо га ће ње и по нов но књи жев но и сто риј ско при по
ве да ње, исти ни ти је по сто ја ње срп ске књи жев не исто ри је као отво ре не 
при че.
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