
1134

ПО В О Д И

АНИЦАСАВИЋРЕБАЦ
(1892–1953)

ЗОРИЦАХАЏИЋ

НЕИСПУЊЕНАЖЕЉА
АНИЦЕСАВИЋРЕБАЦ

Четириписмакојанаовомместуобјављујем,поводомсто
тридесетгодинаодрођењаАницеСавићРебац,чувајусууоста
виниПавлаПоповићауАрхивуСАНУ,односнооставиниМладена
ЛесковцауРукописномодељењуМатицесрпске.1

Поштујућихронологију,почињемсадваписмакојајеАница
СавићРебацупутилаПавлуПоповићу.Онагласеовако:

I
20–III1930

Поштованиг.професоре,
нијемиранијебиломогућедапишемидавамзахвалимна

саучешћуунашемболу.Оникојису,каови,осетилизначајтати
ногдухаичарњеговеличности,могудазамислекакојенама,
његовимнајближима,којимајепоклањаосваблагасвоједуше.Ја
самосталабезоцакојијебиојединственпожртвованомљубављу
иутицајнимспособностима,којијебиоупуномсмислутворац
могадуха.Незнам,коликоћемемоћиодржатињеговдухуњеговим

1 Овачетириписманисусигнирана,пронашласамихистражујућируко
писнеоставинеПавлаПоповићаиМладенаЛесковца.
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делимаимомесећању,кадјестварностбезњега.–Јошједномвам
захваљујемуимемаме,Хасанаимене.

ОданавамАницаСавићРебац

II
Скопље,27–I1931

Поштованиг.професоре,
бесумњесесећатедасамсејошјесенасносиламишљуда

поднесемСрп.Књиж.ЗадрузитатинпреводФауста,IиIIдео.
Одлучиласамседатоодмахиизведем,радиблискестогодишњи
цеГетеовесмрти.СвакакоЗадруганикојимдругимделомнеби
бољеипотпунијеприказаладухГетеовнашемнароду;аиумеђу
народномпрослављањуГетеа,нашанајвишакњижевнаустанова
битименајсјајнијеобележиласвојеучешће.Анијепотребнода
нагласимколикобииздавањемФаустаодстранеЗадругебило
учињеноуспоменичовекакојијеполовинусвогаживотаирада
посветиопреношењуГетеаусрпскукњижевност.(Такорећидо
последњихдана,татајерадиоидаљенапреводуиз1920.)

Изато,поштованиг.професоре,знајућивашеодушевљење
заГетеа,ипријатељскеосећајекојисувасвезивалисмојимтатом,
молимвасдакаопредседникКњижевнеЗадругеутичетедаона
издататинпреводФауста.

Мичестопомињемопријатнечасовекојесмопровелиувашем
друштву,инадамоседаћемовасопетвидетикоднаскаддођете
уовонашеСкопље.

Многопоздраваодмаме,Хасанаимене
Поштујевас

одана
АницаСавићРебац

Првописмонијесамосведочанствооузајамномпоштовању
измеђуоцаАницеСавићРебац–МиланаСавића(1845–1930),књи
жевника,преводиоца,секретараидугогодишњегуредникаЛето
писаМатицесрпскеиПавлаПоповића.СавићиПоповићнеретко
сусеузајамноиспомагалиподацимакојисуимбилинеопходни
закњижевнестудије.Њиховапреписканијебиласамоувезиса
ПоповићевомсарадњомуЛетопису.Поповићсенереткообраћао
Савићутрaжећиобјашњењапојединихдогађајаиподаткеолич
ностимаизнашекњижевнеикултурнепрошлостизакојејебио,
каокњижевниисторичар,заинтересован.

ОваписмаупућенаПавлуПоповићуистовременосусведо
чанствоодубокојвезаностиАницеСавићРебацзаоца–„творца
њеногдуха”.Подсећањаради,својујединузбиркупесамаВечери
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намору,објављенууБеограду1929.године,АницаСавићРебац
посветилајеоцу.2Иукраткојаутобиографији,писанојкадаје
конкурисалазаместодоцентанаФилозофскомфакултетууБео
граду,нијепропустиладаистакнеочевутицај:„Одраногдетињ
ствамојотацмијеуливаољубавидивљењепремастаројХелади,
уводећимеугрчкумитологију,уХомера,пауПлутарха...”3Ми
ланаСавићаинаводаизњеговихрадоваимаиутекстовимање
говећерке.ЧиниседајеАницаСавићРебац,кадагодбијојсе
указалазгоднаприлика,подсећаланаоноштојењенотацписао.
ИнтертекстуалневезеизмеђуделаМиланаСавићаиделаАнице
СавићРебацсуевидентнеиоњимабисемогланаписатизасебна
студија.Требалобииматиувидуидасуотацићерка,учетири
руке,написалиприказПрвесрпскеуметничкеизложбеуСомбору.

Најзад,иМиланСавићјеусвојојаутобиографијиПрилике
измогаживотапосебноистакаорођењећерке:„Намојрођендан,
22.септ.(4.Х)1892.родиламисекћи,Аница.Јанемамречи,ко
јимабихзахвалиоБогунатомдару”.4СвеудомуСавићабилоје
подређеноАници.OњојсеуНовомСадуговорилокаоочудуод
детета:„ЦеоНовиСадјеговориооњеномдаруиоњенојинтели
генцији–отомедачитананемачком,наенглеском,нафранцу
ском,налатинском,нагрчком,идаодсвојечетрнаестегодине
пишепесмекојејојобјављујукњижевничасописи”.5Познатоје
дајеАницаСавићврломладаушлаукњижевност.Почелаједа
објављује1906.годинеуБранковомколукадајеималасамочетрна
естгодина.Немасумњедајеуовим,првим,књижевнимкорацима
ималаснажнуочевупомоћиподршку.Њеномзнањуиобразовању
дивилисусеЛазаКостићиУрошПредић,блискипријатељиМи
ланаСавића,којисусавеликиминтересовањемпратилињенрад.
Блискавезаностизмеђуродитељаићеркетрајалаједокрајањи
ховогживота.Свудасуишлизањом,уБеч,уБеоград...Сдруге
стране,иуСавићевимпутописима,цртицамаитекстовимакојису
осталирасутиупериодициосетисеприсуствоњеговејединице.

2 Накњизијештампанапосвета:„МомеоцуДруМилануСавићу”.У
БиблиотециМатицесрпске,подсигнатуромII6986/I,чувасепримераковекњи
гесаАничиномпосветом„СавчициидруМ.ИбровцупријатељскиА.Савић
Ребац”.ЗначајнојештојенаовомпримеркуАницаСавићРебацсвојомруком
исправљалагрешкеупојединимстиховима.

3 Према:АницаСавићРебац,„Аутобиографија”,у:АницаСавићРебац,
Духхеленства,прир.МилоЛомпариИринаДеретић,Службенигласник,Бео
град2015,941.

4 МиланСавић,Приликеизмогаживота,прир.МиливојНениниЗорица
Хаџић,Академскакњига,НовиСад2009,57.

5 МиланКашанин,„АницаСавићРебац”,Сусретииписма,Матицасрп
ска,НовиСад1974,9.



1137

Међутим,увременупослеПрвогсветскограта,МиланСавић
биојескрајнутусрпскојкњижевностииобележенкаоизданакнеког
давногвремена.Његоввеликиизначајанкњижевнираднијесени
каковредновао,апрегалаштвоууређивањуЛетописаМатицесрп
скеукојемјеотвориовратакњижевницимаразличитихгенерација
ипоетика,заборављаосеипотцењивао.Младинараштаји,углав
ном,нисузналидаценеоноштојеМиланСавићбио.Иизписама
којаовдеобјављујемвидисеколикојетоњеговућеркуболело.

УдругомписмуАницеСавићРебацПавлуПоповићуречје
оСавићевомпреводуГетеовогФауста.Овајпревод,накојемје
Савићрадио,саизвеснимпрекидима,скоро38година,нијеимао
повољанпријемукњижевнојкритици.ПрвидеоСавићевогпревода
ГетеовогФаустаобјављенје1885.године,доксепреводпрвоги
другогделаФаустапојавио1920.годинеуиздањуИсеЂурђевића.
СавићјепреводФаустадржаозасвојенајбољекњижевнодело,
какојеписаоуаутобиографијиПриликеизмогаживота.6Превод
објављен1920.годинедочеканјенаножодстранеБогданаПопо
вићауСрпскомкњижевномгласнику.ИакојекаопреводилацСа
вић,занијансу,бољевреднованнегоњеговблизакпријатељЛаза
КостићукритициБогданаПоповића,свеопштаоценабилајене
гативна.ПреводилачкашколаизкојејепотекаоМиланСавић(па
иЛазаКостић)нијебилапомерилимаиукусубеоградскогпрофе
сора.7БогданПоповићјеусвојојкритицијаснонаписаода„Савић
утомпослунијеуспео;каоштосемоглопредвидети”.Савићније
прећутаоБогдануПоповићуиодговориомујеучасописуМисао.
СупротстављањеМиланаСавићаБогдануПоповићуи,преПрвог
светскограта,ЈовануСкерлићу8самосунекиодразлогакојису
допринелињеговојмаргинализацији.Оннијебиомиљеникбео
градскеуниверзитетскекритике.

Упркоснегативнојкритици,АницаСавићРебацјевеомадржа
ладоочевогпреводаФаустаинастојалаједагапоновоштампа.

6 Послеовогпреводаистицаојесвојапозоришнадела(ДојчинПетар,
Добревоље,Царпроводаџија,КсенијеиКсенија,Надобротворнуцел).Напољу
књижевнихстудијанапрвомместунавеојемонографијуоЛазиКостићу,тек
стовеоКостиТрифковићу,СимиМатавуљуидругима,каоидвеживоизани
мљивонаписанекњигеИзсрпскекњижевности.

7 „Школајекрива,навикерђавешколе,којесузаразнекаоштосузара
знеидобрешколе;удобравременаосредњиљудибољераде,урђававремена
добрирадегореноштобирадилиобично”,писаојеБогданПоповићукритици
Савићевогпревода.Наведенопрема:БогданПоповић,„Преводиустихуислику”,
у:БогданПоповић,Огледиосрпскојкњижевности,прир.ПредрагПалавестра,
Заводзауџбеникеинаставнасредства,Београд2001,374.

8 Врлокритично,алиидуховито,МиланСавићпишеоСкерлићевој
Историјиновијесрпскекњижевности.ОваСавићевакритикаобјављенајеза
Скерлићевогживота.
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Понудилагаје,годинуданапослеочевесмрти,Српскојкњижев
нојзадрузи,додатнооправдавшипотребуобјављивањаобележа
вањемГетеовестогодишњице.ОбратиласеПавлуПоповићуне
самокаопоштоваоцуипријатељуњеногоцанегоикаодиректо
руСрпскекњижевнезадруге.АницаСавићРебацјенаписала,
истогданакадаиПавлуПоповићу,писмоТихомируЂорђевићу
понављајућимолбузаобјављивањеСавићевогпреводауиздању
Задруге.9ОнапишеТихомируЂорђевићу,позивајућисенањего
вописмоиафирмативнисудоСавићевојмонографијиоЛазиКо
стићу,аужељидасе„створиједнарадост–овогапута,нажалост,
татинојсени”.ОбавештаваЂорђевићадајењенотаципослеобја
вљивањапреводаГетеовогФауста1920.годиненаставиоидаље
нањемударади.КакојеиздањеСавићевогпреводаФаустаиз
1920.годинераспродато,онаињегамолидасезаложидапревод
будеобјављенуиздањуСрпскекњижевнезадруге.

ПознатоједаСрпскакњижевназадруганијеизашлаусусрет
молбамаинастојањимаАницеСавићРебац.Далисунегативна
оценаБогданаПоповићаиСавићеводговорПоповићубилијези
чаккојијепревагнуонатасу?УпорнаСавићеваћерка,међутим,
нијеодустајала.ПослеДругогсветскограта,објавилајеочевпре
водуиздањубеоградскеПросвете.10НитадаСавићевпреводни
јеимаосрећесакњижевномкритиком.УчасописуКњижевност
објављенајенегативнакритикаРашкаДимитријевића.Оштар
приказизазваојеАницуСавићРебацдаступиуполемикусакри
тичарем,бранећиоцаињеговрад.11

Билокакобило,иакосуобјављивањаСавићевогпреводаГе
теовогФаустапратиленегативне,верујем,честонеутемељенекри
тике,јасноједајеАницаСавићРебаципакистрајалаиуспелау
намеридаочевпревод,редигован,поновообјави.Одпокушајада
гапоновоштампауСрпскојкњижевнојзадрузидоњеговогпоја
вљивањауиздањуПросветепрошлоједвадесетгодина.

АницаСавићРебац,међутим,нијеуспелаусвемуштојена
меравала,аштојебилоувезисакњижевнимрадомњеногоца.

УжељидасевеликиизначајанрадМиланаСавићанакњи
жевностиадекватнооценииревалоризује,повређенанападима
илипакигнорисањимаочевогдела,онанијекуцаласамонаврата

9 ПисмојеобјавиоРадованПоповићукњизиСрпскаепистоларнаанто
логија20.векауиздањуАгоренастранама440–441.

10 Књигајеобјављена1950.године,санапоменомдајеречопрепеву
МиланаСавићауредакцијиАницеСавићРебац.

11 Радисеоследећимтекстовима,објављенимучасописуКњижевност
1951.године:РашкоДимитријевић,„ОпреводуГетеовог’Фауста’”;АницаСавић
Ребац,„ОкопрепеваГетеовогФауста”иРашкоДимитријевић,„Окопревода
Гетеовог’Фауста’(ОдговорАнициСавићРебац)”.
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Српскекњижевнезадруге.Сасвимјеочекиванодасеобратилаи
Матицисрпској,институцијиукојојјењенотацуградиодеценије
свогаживотаирада.ПрегалаштвосакојимјеМиланСавићрадио
уМатицисрпској,нажалост,јошувекнијеадекватнооцењено.
МиланСавић,прозванодсавременика„МицаодМатице”,честоје
стављаоинтересеМатицесрпскеизнадличних,оннијебиосамо
уредникЛетописаиМатичинсекретар.(Коначно,СавићевЛето
писукњижевномсмислубиојемногобољиијачиодЛетописа
којисупослењегапреузели„Покреташи”начелусаТихомиром
Остојићем.)ВећсамнаједномместунаписаладајеМиланСавић
једновремедаваотониправацкултурномикњижевномживоту
НовогСада.

Но,инастојањаАницеСавићРебацдаМатицасрпсканешто
учинидабисесачуваоспоменнањеногоцабиласубезуспеха.На
пример,ВасаСтајићусвомдневнику26.јула1945.годинепише
дагајепосетилаАницаСавићРебац„којарадиокотогадасеу
Матициуприличипоменстогодишњициоцајој”.12ИзовогСтаји
ћевогдневничкогзаписачинисекаодајеуМатицинедостајало
свестиозначајуиулозиМиланаСавића.13

ОАничинимнастојањимадасеуМатицисрпскојчуваспомен
нањеногоцасведочеидваписмакојајеупутилаМладенуЛесковцу:

I
Скопље,12–IV33

Поштованигосподине,
мојчланак„ЛазаКостићоЈовануЈ.Змају”изашаојеу„С.

Књиж.Гласнику”,итоуједномодбројевазасептембарилиокто
бар1929г.Јасампотражилаусвојојбиблиотецитајброј,дабихвас
моглатачноизвестити,алиганисамнашла.Носвакакосечланак
налазиутимбројевима,одкојихјеједанцеопосвећенЗмају.

МениједрагоштотасјајнакњигаЛазинанаилазинаинте
ресовање.

Споштовањем
АницаСавићРебац

КраљицеМарије3/I

12 ВасаСтајић,Прилозизааутобиографију,прир.ЗорицаХаџић,Матица
српска,НовиСад2017,287.

13 „ПриређујућизаштампуСавићевекњиге,редовносмогледалиМатици
српскојкрозпрсте.АогрешиласеМатицаоњега.Јеракојенековећидеосвог
стваралачкогвекапосветиоМатицисрпској,ондајеМатицасрпскабиладужна
дагапосматраравноправносадругимсрпским,односнојугословенским,писци
ма”,написаојеМиливојНенин,поводомнашеграданаприређивањукњига
МиланаСавића.Видети:МиливојНенин,СавићМилан,Филозофскифакултет
уНишу–ФилозофскифакултетуНовомСаду,Ниш–НовиСад2011,9.
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II

Поштованиг.Лесковац,
јасамМатиципослала,илитестаментомоставила,мањевише

свештојевезанозакњижевнуикултурнуисторијуВојводине,и
тосамучинилаизискренељубавизатунашуустанову,љубави
којамијеуливенаоддетињства.Дајесеидаљесећам,тоћеми
битинемогуће,већфизиолошки;алихоћелисеМатицасећати
могаоца,паимене?Нисаммислиладаћесвештосамвампослала
доћиenblocуархивдачеканеодређенубудућност;мислиласам
даћесепонештоиранијеобјавити,напр.некипреводи.Разуме
се,lesabsentsonttoujourstort;ипакхоћудавамкажемдабими
биланарочитажељадасеобјавиједназбиркататинихисториских
драма:ДојчинПетар,Царпроводаџија,ГоспариКабоге,Ксеније
Ксенија.

Срдачноваспоздравља
АСавићРебац

3–Х1953,Београд
[Наковертидатум:8–Х1953]

НиткојаповезуједваписмаАницеСавићРебацПавлуПо
повићу,односноМладенуЛесковцујестеМиланСавић.

ДваписмаАницеСавићРебацМладенуЛесковцуписанасу
уразмакуоддвадесетгодина.ПрвописмоупућенојеЛесковцуу
Сомбор,гдејебиосуплентгимназије.ОнојеувезијесаЛесков
чевиминтересовањемзаживотиделоЈованаЈовановићаЗмаја
односноЛазеКостића.РадзакојисеЛесковацинтересује„Лаза
КостићкаотумачЗмајевепоезије”,АницаСавићРебацобјавила
јеуСрпскомкњижевномгласнику1.октобра1929.године.Иакосе,
напрвипоглед,неможедовестиувезусањенимнастојањимада
сеуМатицисрпскојукажепоштовањерадуњеногоца,овописмо
јестесведочењеокултукојијепородицаСавићималапремаделу
ЛазеКостића,штојекрунисаноСавићевоммонографијомоКости
ћукојујеуспео,послемногоневоља,даобјавигодинуданапред
смрт,алиипојединимесејимаАницеСавићРебац.

МеђубројнимочевимрукописимакојејеАницаСавићРебац
поклонилаМатициналазисеирукописСавићевемонографијео
ЛазиКостићу.Накорицамаовогобимногрукописазаписалаје:
„Овдеимајошдостаматеријалакојимојотацнијеискористиоу
објављенојкњизиоЛ.К.”ЗбогчегаоводоводимувезусаМла
деномЛесковцем?Чудноватоједајеовајосведоченипознавалац
делаЛазеКостића,заинтересованзасвакидетаљизживотаовог
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писца,Савићеврукописнијенипогледао.14Алитонијенајвеће
(Лесковчевоинесамоњегово!)огрешењепремаМилануСавићу
иАнициСавићРебац.

МногозанимљивијеизначајнијеједругописмоМладену
Лесковцу.АницаСавићРебацгапишеупоследњимданимасвога
живота,каоаманет.Предсмртонасастављатестаментипише
писмаопраштајућисесанајближима.15Пренегоштојеодлучно
решиладасебиодузмеживот,АницаСавићРебацништаније
желеладапрепустислучају.Добројеразмислилаштаћеурадити
сапородичномоставином,сликамаирукописима.Кадајеречо
очевимрукописима,напрвомместубилаје,наравно,Матицасрп
ска,штосевидиизњеногписмаМладенуЛесковцу.

Припремајућиседанапустиовајсвет,онасеидаљетешко
мирисапрећуткивањемсвегаштојезасрпскукњижевностучи
ниоњенотац.16Узгред,МилошЦрњанскијебиоједанодретких
књижевникакојисупозивалинановочитањеипревредновање
књижевногделаМиланаСавића.Унекрологунаписаномнавест
оСавићевојсмрти,Црњанскијескренуопажњунањеговуред
нички,књижевниикритичарскирад,истакаовредностпревода
ФаустакаоимонографијуоЛазиКостићу.Нијезаборавионина
његовдрамскирадгдејепосебноистакаодрамуКсенијеиКсенија.17
АлипозивМилошаЦрњанскогостаојебезодјека.

Као,уосталом,инастојањаАницеСавићРебацуМатици
српској.

Њена„нарочитажеља”билаједаМатицасрпскаобјави,ма
кар,књигуисторијскихдрамањеногоца.

14 РукописсечувауРукописномодељењуМатицесрпске,подсигнату
ромМ7.781.СаМиливојемНениномрадиласамнаприређивањузаштампу
другогиздањаСавићевемонографијеоЛазиКостићу.Знајућидасеовајру
кописчувауРукописномодељењуМатицесрпскеузеласамдагапрегледам
иупоредимдалииманекихразликаизмеђурукописаимонографијеобјавље
не1929.године.Збогсвегаштосамуовомрукописупронашла,убеђенасам
дагаМладенЛесковацнијенипогледао.УдругомиздањуСавићевемоногра
фијеунелисмоиозначилисвеоноштосеналазилоурукопису,анијеушлоу
књигу.

15 ДватакваписмаобјавилајеЉиљанаВулетић,поузданипосвећенбио
графАницеСавићРебацукњизиЖивотАницеСавић–РебацштампанојуБео
граду2002.године.

16 Обимнокњижевно,књижевноисторијскоикритичкоделоМиланаСа
вића,каоињеговабогатарукописнаоставина,јошувекчекајунамарљивоги
посвећеногистраживачакојићеиматиувидуињегове,вишенегоинтересантне
прилогеобјављенеукњижевнојпериодици.

17 МилошЦрњански,„КњижевноделоМиланаСавића”,у:МилошЦрњан
ски,ЕсејиичланциI,ЗадужбинаМилошаЦрњанског–Нашдом–L̓AgedʼHomme,
Београд1999,334–339.
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ДатумнаковертиписмаупућеногМладенуЛесковцу–8.окто
бар–јасноговоридаАницаСавићРебацнијебиламеђуживима
кадајењенописмостигло.

ЖељаАницеСавићРебац,исказанауписмуМладенуЛесков
цупреготовоседамдесетгодина,јошувекнијеиспуњена.

Проф.дрЗорицаХаџић
ФилозофскифакултетуНовомСаду
Одсекзасрпскукњижевност
zorica_hadzic@ff.uns.ac.rs


