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СЛУ ЖБА ДА ЛЕ КОМ И ВИ СО КОМ

Јо ван Пеј чић, По е зи ја и све то: срп ско ду хов но пе сни штво, део 1, Neo press 
De sign & Print, Бе о град 2019

Исто ри чар књи жев но сти, кри ти чар и есе ји ста Јо ван Пеј чић, до ми
нант но усме рен на ис тра жи ва ње исто ри је срп ске књи жев но сти и кул
ту ре, ин тер вју као књи жев ни жа нр и жи вот и де ло Ми ла на Ра ки ћа, уз 
ау тор ске књи ге, оства рен је и као ан то ло ги чар и при ре ђи вач. Осим на 
де ла ства ра ла ца у обла сти на у ке о књи жев но сти (Скер ли ћа, Бог да на 
По по ви ћа, Ни ко ла ја Тим чен ка), као при ре ђи вач на чи нио је из бо ре из 
опу са срп ских пе сни ка 20. ве ка (Ко сти ћа, Бо ји ћа, Ди са, Дра ин ца...), као 
и цр кве них ми сли ла ца – Ју сти на По по ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, 
Ни ка но ра Гру ји ћа. 

Ње го ва ан то ло ги чар ска прег ну ћа ве за на су за жан ро ве пре те жни
је у књи жев ној про шло сти: мо ли тве и по хва ле. Но, ни је реч, ка ко би се 
мо гло по ми сли ти, о из бо ри ма све де ним на ста ру (сред њо ве ков ну) књи
жев ност, већ ан то ло ги чар ским пре би ра њи ма ко ја се про те жу до са вре ме
но сти: Вре ме и Веч ност. Са бор ник срп ских мо ли та ва (2000, 2002, 2003), 
При о ну ду ша мо ја. Мо ли тве Све то га Са ве / Мо ли тве Све то ме Са ви 
(2002, 2003, 2014), Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка (2002, 2003), Ан то
ло ги ја срп ског по хвал ног бе сед ни штва „Чу до ре чи (XI I I–XX век)” (2003), 
Ан то ло ги ја срп ских мо ли та ва (XI I I–XX век) (2005), Ан то ло ги ја срп ских 
по хва ла /XI I I–XX век/ (2006).

И нај но ви ји из бор Јо ва на Пеј чи ћа, об ја вљен у Би бли о те ци Пре глед 
београдскoг из да ва ча Нео прес, за сно ван je на књи жев но и сто ри чар ским 
уви ди ма и по зна ва њу ак ту ел ног по ет ског ства ра ла штва с ре ли ги о зним 
ства ра лач ким по ти ца ји ма. На сло вљен је По е зи ја и све то, с од ре ђе њем 
у под на сло ву – cрпско ду хов но пе сни штво. 

У из бор су ушли ра до ви два де сет пет ау то ра, по чев од пр вих срп
ских пи са ца – Све тог Са ве, Сте фа на Пр во вен ча ног, До мен ти ја на, Те о до
си ја, Си лу а на, Је фи ми је, Сте фа на Ла за ре ви ћа, Зо гра фа Лон ги на, Ди ми
три ја Кан та ку зи на, пре ко Ње го ша и Ла зе Ко сти ћа, по том ау то ра пр ве 
по ло ви не два де се тог сто ле ћа – Јо ва на Ду чи ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа, Иси до ре Се ку лић, Мом чи ла На ста си је ви ћа, до са вре
ме них ау то ра: Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка По пе, Ми о дра га Па вло ви ћа, 
Бран ка Миљ ко ви ћа, Све ти сла ва Ман ди ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Ма ти је 
Бећ ко ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа и Сло бо да на Ра ки ти ћа. О сва ком ства
ра о цу да та је све де на би о би бли о граф ска бе ле шка на ко ју се на до ве зу је 
сво је вр сни ми ниесеј у ко јем су назначенe фун да мен тал не ства ра лач ке 
ка рак те ри сти ке и про ту ма че не ода бра не пе сме или по ет ска про за. 

Де фи ни шу ћи „све то” као ди мен зи ју свој стве ну ау то ри ма чи је је 
сти хо ве унео у свој из бор, Пеј чић ће за Ње го ша ус твр ди ти: 
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Ме та фо рич ко сре ди ште Ње го ше во га гран ди о зног де ла чи ни ње гов 
до жи вљај све тло сти као основ ног Бож јег ство ри тељ ског на че ла. Све тлост 
је код ње га: лу ча, зра ка, „плам бо же стве ни”, искра – сим бол ко ји све о бу
хват но озна ча ва Тво р ца све та, ду шу, дух, исти ну, до бро, веч ност.

До но се ћи пе сму „Са ус кр шњом по штом” нај ве ће срп ске спи са те
љи це, при ре ђи вач бе ле жи: 

То је истин ска Иси до ра Се ку лић, ства ра лац и ту мач Бож јег и људ
ског ства ра ња ко јег ни кад не на пу шта свест да је на по чет ку и на кра ју 
све га „ва си он ски не мир”, и да се тај не мир зо ве ре ли ги о зност. 

А о сти хо ви ма нај а парт ни јег срп ског пе сни ка ме ђу рат ног раз до бља 
чи та мо:

По ни ру ћи у оп ште је зич ко и кул тур но пам ће ње свог на ро да, Мом
чи ло На ста си је вић те жио је сје ди ње њу пра ста рих, мит скофол клор них 
ви ди ка с ис ку стви ма са вре ме ног чо ве ка и ње го вог осе ћа ња за све то, за 
ап со лут не вред но сти жи во та и ства ра ња. Ар хе тип ски и хри шћан ски до
жи вљај све та на ла зе у ње го вим стро фа ма је дин стве но ис хо ди ште: то је 
„ма тер ња ме ло ди ја”, ап со лут ни из раз ства ра о че ве ве ре у пе смо твор ност 
род ног је зи ка; њу је он гра дио спа ја ју ћи ме лос и му дрост усме них лир ских 
фор ми са све за ко ни то шћу ли тур гиј ског по ја ња сред ње ве ков них пра во
слав них пе са ма, и све то у згу сну том, ар ха и зо ва ном, там ном, крај ње ре
ду ко ва ном го во ру и сти ху.

Свој вред но сни суд ан то ло ги чар осна жу је на ла зи ма цр кве них ми
сли ла ца (Све тог Ју сти на По по ви ћа, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа), 
као и есе ји ста и књи жев них исто ри ча ра: Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Ђор ђа 
Три фу но ви ћа, Бо жи да ра Ко ва че ви ћа, Вла де те Је ро ти ћа, Па вла Зо ри ћа, 
нај че шће – Ми ла на Ка ша ни на. 

Не рет ко, Јо ван Пеј чић из ри че су до ве о кључ ним по е тич ким од ли
ка ма с те жи ном ак си о ма. Та ко ће ус твр ди ти: „...у пра ду би не срп ског 
је зи ка и на ци о нал не са мо све сти ко ју наш је зик со бом но си, ни је дан 
ме ђу са вре ме ним срп ским пе сни ци ма ни је про дро ду бље од Ма ти је Бећ
ко ви ћа.” Или: „У срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не два де се тог ве ка не ма 
ства ра о ца ко ји је од Љу бо ми ра Си мо ви ћа ду бље за хва тио у етич ки слој 
по ет ске ре чи као у са мо ње но дно.” Или: „Пр ва и крај ња су шти на Ње
го ше вог ства ра ња до би ла је та ко сво је име – Бог.” И Ми лан Ка ша нин 
(под се ћа на то у пред го во ру свог из бо ра Па вле Зо рић) твр дио је да ве ли
чи на Ње го ше ве „По све те” у Лу чи ми кро ко зма, као и Ко сти ће ве „San ta 
Ma ria del la Sa lu te” про ис ти чу из чи ње ни це да су на ста ле из мо ли тве. 
Мно ги ће се с овим сло жи ти. 

Опет, ва ља за ста ти на овом ме сту и се ти ти се Сло бо да на Јо ва но ви ћа, 
ко ји је, кра јем 19. ве ка, твр дио да у на шој но ви јој по е зи ји не ма ре ли ги о зне 
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осе ћај но сти; на ша ли ри ка ни је ате и стич ка већ у по гле ду ве ре – рав но
ду шна, а на ши пе сни ци су до бри Ср би, а рђа ви хри шћа ни, пи ше он. 
Та кав је, по ње го вом су ду, и Ње гош, с чуд но ва то ве ли ком сло бо дом 
ми шље ња за јед ног ду хов ни ка. Ако на ве де ни ис каз отва ра про стор за 
по ле ми ку у ве зи с при ро дом Ње го ше вог пе ва ња, ка да је реч о но ви јој 
срп ској по е зи ји, ан то ло ги чар Пеј чић и кри ти чар Јо ва но вић са гла си ли 
би се: на кон ни за сред њо ве ков них ау то ра, од 13. до по чет ка 17. сто ле ћа, 
Све тог Са ве, Сте фа на Не ма ње, До мен ти ја на, Те о до си ја, Си лу а на, Је фи
ми је, Сте фа на Ла за ре вић, Ди ми три ја Кан та ку зи на, Зо гра фа Лон ги на, 
ни је дан пе сник, све до сре ди не 19. ве ка (то ком без ма ло сто пе де сет го
ди на, све до Ње го ша), ни је до био ме сто у овом из бо ру. 

Ако је реч о де ли ма ста ре књи жев но сти, ја сно је да је ре ли ги о зна, 
тач ни је хри шћан скопра во слав на про ве ни јен ци ја њи хо во има нент но 
свој ство. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу но ви ја књи жев ност, еви дент но је 
да се из ме ђу пој мо ва ре ли ги о зно и ду хов но не мо же ста ви ти знак јед на
ко сти. То отва ра мо гућ ност при ре ђи ва чу да из бор чи ни во ђен лич ним 
сен зи би ли те том у до жи вља ју пе снич ког де ла, са мог по се би ду хов не 
тво ре ви не ко ја не мо ра укљу чи ва ти (и нај че шће не укљу чу је) по све ће
ност Бо гу. Та ко, ка да се ан то ло ги ја Па вла Зо ри ћа Срп ско ре ли ги о зно 
пе сни штво два де се тог ве ка (1999) упо ре ди с из бо ром Јо ва на Пеј чи ћа, 
за па жа се да у но ви јој се лек ци ји из о ста ју сти хо ви Алек се Шан ти ћа, Иве 
Ан дри ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа, Ми ло са ва Те ши ћа. (По след њи у ни зу 
мо гли би се на ћи у сле де ћој књи зи.) Опет, уне те су пе сме Ми ла на Ра ки
ћа, Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка По пе и Све ти сла ва Ман ди ћа ко је, по 
Зо ри ће вим ме ри ли ма, не ула зе у кор пус ре ли ги о зне ли ри ке. 

Ка ко, да кле, из бо ри ове вр сте ра чу на ју на по ви ше но лич ни до жи
вљај и укус, оче ки ва ла сам, ре ци мо, да ћу у овој књи зи чи та ти ин ти ми
стич ки ин то ни ра ну, за ме не из у зет ну, „Мо ли тву Све том Си ме о ну” Сте
фа на Пр во вен ча ног: „Не за бо ра ви ме не, убо го га тво је га...!” Но, Јо ван 
Пеј чић, пре фе ри ра ју ћи „отаџ бин ско осе ћа ње”, из два ја по хва лу Све том 
Си ме о ну – „Ра дуј се, гра де ум ни ота ча ства сво је га!” Ра до ва ла би ме и 
„Мо ли тва за спа лом Го спо ду” („До кле ћеш, Го спо де, за бо ра вља ти нас 
до кра ја...”) па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа. (Обе пе сме на шле су се у 
Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва Ми о дра га Па вло ви ћа.) Мо жда би се у 
овом „пре гле ду” (ка ко у бе ле шци о књи зи Јо ван Пеј чић име ну је свој 
из бор) мо гао на ћи и по ко ји по ет ски фраг мент нај зна ме ни ти јег Ра ча ни на, 
Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа (за ко јег ће ау тор у пред го во ру књи
ге По е зи ја и све то ре ћи да, па ра фра зи рам, по ред Ор фе ли на и До си те ја 
про ду бљу је но ву раз вој ну ли ни ју срп ског пе сни штва), или јед ног од 
ре пре зен та тив ни јих пе сни ка на шег ба ро ка, Јо ва на Ра ји ћа. Из бор из дела 
на ве де них пи са ца ишао би у при лог и те зи о кон ти ну и те ту срп ске књи
жев но сти и кул ту ре, чи ји је за го вор ник и сâм Јо ван Пеј чић. Што се на ма 
бли жег пе ри о да ти че, окре пљу ју ће би на са вре ме ног чи та о ца де ло ва ла 
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и Ан дри ће ва мо ли тва из Зна ко ва по ред пу та („...и ма ку да ишли и лу
та ли, не дај да на кра ју оста не мо из ван тво је све о бим не хар мо ни је, јер 
то сва ке се кун де, на сва ком ме сту, сва ким де ли ћем би ћа же ли мо”). 

Но, о уку си ма не вре ди рас пра вља ти, а све оста ле упи та но сти, ка
ко обе ћа ва у бе ле шци о књи зи – „Уз пр ви део” пла ни ра ног дво том ног 
из да ња под истим на сло вом – По е зи ја и све то – о ме ри ли ма, оби му, 
из во ри ма, и све му оно ме што из да ња овог ти па под ра зу ме ва ју, при ре
ђи вач ће, ка ко ве ли, ра чун по ло жи ти уз дру ги део књи ге. 

Оно у штa не тре ба сум ња ти је сте да, уз ин фор ма тив ност, из бор 
Јо ва на Пеј чи ћа По е зи ја и све то, на ме њен нај ши рем чи та лач ком ау ди
то ри ју му, ну ди и не ма ли ужи так.

Др На та ли ја И. ЛУ ДО ШКИ 
Про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти

Зре ња нин ска гим на зи ја
na ta li ja lu do ski@g mail.co m

КРИ ТИЧ КО ЧИ ТА ЊЕ КРИ ТИ КЕ

Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Тра го ви чи та ња: Кри тич ка хро ни ка не фик циј
ске про зе (1992–2009), Аго ра, Зре ња нин – Но ви Сад 2020

Нај оп шти ја де фи ни ци ја тра га би ла би – оно што по сле не ке де лат
но сти оста је и што има по тен ци јал да нас над жи ви. Све оп шта ди ги та
ли за ци ја је овом од ре ђе њу да ла не га тив ну ко но та ци ју, те уно ше њем 
ре чи „траг” у ин тер нет пре тра жи вач не ће мо би ти пре у сме ре ни на ет но 
гру пу тог на зи ва, књи жев ни ча со пис или исто и ме ну пе сму Ми ло ша 
Цр њан ског, већ ће екран пре пла ви ти го ми ла са ве та ка ко да са број них 
дру штве них мре жа или апли ка ци ја трај но обри ше мо по сла те по ру ке – тра
го ве ко ји нас као до ка зи о не ким ста во ви ма и из ја ва ма мо гу пред ста ви ти 
у ло шем све тлу. Им пе ра тив вре ме на у ком жи ви мо ни је оста вља ње тра га, 
већ ње го во укла ња ње. То ме се нај о штри је су прот ста вља књи га кри тич ких 
ра до ва Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва Тра го ви чи та ња, ко ја кроз 58 тек
сто ва по твр ђу је ва жност ства ра лач ког оста вља ња тра го ва и пу то ка за.

Кон ти ну и ра ним и пре да ним пра ће њем књи жев но кри тич ке про
дук ци је у ра спо ну од 17 го ди на, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков је чи та о ци ма 
пред ста вио нај ва жни је пу бли ка ци је из до ме на не фик циј ске про зе. Им
по зан тан је уку пан број стра на (16.564) ве ли ког бро ја де ла ко ја су обе
ле жи ла раз до бље у ком су на ста ла, а ко ја су про пра ће на ау то ро вим 
тек сто ви ма у пе ри о ди ци (По ли ти ка, Бор ба, По ља, По ве ља, Ле то пис 
Ма ти це срп ске итд.). Ка ко сâм Аћи мо вић Ив ков на во ди, ова књи га је на
ја вље на још пре де сет го ди на и не ће оста ти уса мље ни об је ди ња ва ју ћи 




