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Поред свих детерминисаности збивања у којима и сами 
невидљиво, али постојано и неумољиво предемо себи 
нити свога живота, склони смо ставовима савремене 
егзистенцијалистичке филозофије која оставља човеку 
могућност и моћ слободе. Па зато, када сва збивања, 
унутарња, и спољашња, која су ткала живот и смрт 
Јовану Стерији Поповићу узмемо у обзир и признамо 
утицај ових збивања на његову судбину, још увек сма-
трамо да је све могло бити и друкчије. Не расправљамо 
више о свим „успесима“ Јована Стерије Поповића, и 
свим „заслугама за род“. Они су неоспорни и трајни. По-
сматрамо у овоме тренутку само човека Стерију, који 
је, пред тајном живота, уместо вере изабрао разум, 
уместо наде – сумњу и уместо љубави – усамљеност.

Владета Јеротић
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I

Само летимичан увид у било коју лексиконску одредницу по све-
ћену Јовану Стерији Поповићу довољан је да и неупућени чи-

талац схвати како је кратки животни пут овог значајног Вршчани-
на у себи окупио оно што може испунити десетине других просе-
чних људских живота. Јован Стерија Поповић је рођен у Вршцу 1. 
јануара 1806. године по старом или 13. јануара по новом календару, 
од оца Стерије Поповића и мајке Јулијане Недељковић, удове сли-
кара Василија Недељковића. Умро је у родном граду 26. фебруара 
1856. по старом календару, односно 9. марта по новом рачунању 
времена.

Несебично и пожртвовано радећи на добробити српске култу-
ре, Стерија је свој печат оставио у областима науке, просвете, 
књи  жевности, позоришне уметности, књижевне критике, лекси-
кографије, оснивања и утемељивања основних институција културе 
ондашње Србије (САНУ, Народни музеј, Лицеј), која је 1804. годи-
не, великим Карађорђевим устанком, започела свој пут ка модерној 
државности.

Значаја Поповићевог просветитељског рада били су свесни и 
његови савременици. Међутим, та свест је деценијама, па ево и веко-
вима након његовог физичког одсуства, нарасла до уверења о Стерији 
као КЛАСИКУ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. Чини се да је данашње разумевање 
појма КЛАСИК понекад толико широко да се готово по некаквој инерцији 
сви добри писци књижевне старине називају класицима. Бити класик 
значи, међутим, нешто врло специфично јер, како би то рекао Т. С. 
Елиот у свом есеју Традиција и индивидуални таленат из 1919. годи-
не, „(...) разлика између садашњости и прошлости састоји се у томе 
што свесна садашњост представља свест о прошлости у мери и на на-
чин на који прошлост никада не може да се покаже да је свесна себе. 
Неко је рекао: „Мртви писци су далеко од нас зато што знамо много 



8

више него што су они знали“. Тачно тако, али су они сами оно што ми 
знамо о њима.“1

Отуда је у наше сазнање о мртвим песницима уграђено све оно 
што је у садржинском смислу испуњавало ход времена које је почело 
да тече онда када је Јован Стерија Поповић, „слично данском филозофу 
Серену Кјеркегору, меланхоличном хришћанском егзистенцијалисти 
који је умро на улици, изненада и наизглед без повода, (...) једног фе-
бруарског дана 1856. изненада пао мртав“2 и, ево, стигло до наших 
дана, до тренутка када је већ прошло два века од његовог рођења и 
век и по од његове смрти. На тој позадини мери се значај и сагледава 
величина једног писца. Понекад је она само књижевноисторијска, по-
некад ексцесна или сазнајна, каткад уметничка. Па ипак, све ово није 
довољно да се одређени писац назове класиком једне књижевности. 
Да би то постао, свако ново читалачко поколење треба да посведочи 
његов значај, да у њему пронађе нешто што, иако, на пример, написа-
но 1854. године, говори модерном осећању света у 2010. Јер, „поетска 
моћ таквих песника сусреће се са највећом реалном темом на којој се 
утемељује култура и заједница којој писац припада.“3 Френк Кермод 
је овакву позицију писца и његовог дела у времену назвао ПАРАДОКСОМ 
јер се класик у сусрету са новим читалачким сензибилитетом мења 
задржавајући свој идентитет. Те промене су знак модерности док је 
непроменљивост идентитета знак класичности.4

Стеријин стваралачки опус је веома богат и разноврстан. Неке 
од преовлађујућих особина свога уметничког исказа овај писац је 

1 T. S. Eli ot, „Tra di ci ja i in di vi du al ni ta le nat”, u: T. S. Eli ot, iza bra ni tek sto vi, pre-
ve la Mi li ca Mihailović, Pro sve ta, Be o grad, 1963, str. 36-37.

2 Вла де та Је ро тић, „Пси хо ло шка ка рак те ри сти ка Јо ва на Сте ри је По по ви ћа“, 
у: Да ро ви на ших ро ђа ка, књи га пр ва, Про све та, Бе о град, 1998, стр. 78. О Сте ри ји ној 
смр ти Јо ван Су бо тић у свом не кро ло гу бе ле жи: „И овај је наш из ван ред ни муж у пу-
ној сна ги ду ха сво га пре ми нуо. Он је од ду жег вре ме на бо ло вао. Има ви ше го ди на 
ка ко ми ко ји смо га по зна ва ли од овог гу бит ка зе бе мо, ка ко га гле ди мо где уми ре. Но, 
он је, исти на, увек те лом слаб и бо лан био, али му сла бост и бо лест те ла сна гу ду ха 
не ума ли. (...) Два да на пред смрт сво ју из ла зио је из ку ће, а исти дан ко ји нам га је на 
сваг да отео гле дао га је на но гу, об у че на. Кад се смрт ни ан ђео у ње го ву со бу спу стио, 
на шао га је се де ћа. Сам, је дан сле тио је ан ђео смр ти к на шем пе сни ку, а за два тре-
нут ка уз ле тио је јошт с јед ним пре кра сним ан ђе лом над зем ног жи во та у оне ви си не 
у ко је смрт но око не до сти же.“ (Јо ван Су бо тић, „Сло во Ј.С.По по ви ћу о па ра сто су“, 
у: За сни ва ње на ци о нал не кри ти ке, при ре дио Дра ги ша Жив ко вић, СРП СКА КЊИ ЖЕВ НА 
КРИ ТИ КА, књ. 2, Ма ти ца срп ска – Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Но ви Сад – Бе-
о град, 1983, стр. 216.)

3 Ми ло Лом пар, Апо ло но ви пу то ка зи. Есе ји о Цр њан ском, Слу жбе ни лист 
СЦГ, Бе о град, 2004, стр. 291.

4 М. Лом пар, Апо ло но ви пу то ка зи. Есе ји о Цр њан ском, стр. 291-293.
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испољио већ у првим годинама рада на пољу лепе књижевности. У 
српској књижевној историји установљена је периодизација развоја 
Стеријине уметности у духу промена које су обележиле пишчев 
живот,5 чији почетак оглашава његово школовање које је било од ве-
ликог значаја за рано формирање његовог двоструког осећаја посеб-
ности. У том смислу кључну улогу је, како сведоче Стеријини био-
графи, одиграла пишчева мајка, јер је у дечаку, физичком слабошћу 
онемогућеном да живи свакодневицу остале деце свога доба, побу-
дила љубав ка уметности. Она је ову посвећеност неговала упркос 
оспоравањима и негодовањима Стеријиног оца, испољеним у старијим 
дечачким данима свога сина, који је одлучио да наследника веже за 
породичну традицију трговачког заната. Њена смрт, изненадна и рана6 
баш као и њеног сина, довела је у питање Стеријине могућности жи-
вотног опредељења. Па ипак, изборивши се за своје циљеве, млади је 
песник у оцу стекао потоњег заштитника и поштоваоца. 

Преко Вршца и Сремских Карловаца до Новог Сада и Темишва-
ра, Пеште и Кежмарка, Стерија је хрлио у сусрет духу знања, полетно 
и жељно, сваки корак направљен током школовања сенчећи свешћу 
да је могло бити и другачије. Тај својеврсни излазак у свет обележио 
је први период његовог рада (ЂАЧКИ ПЕРИОД: 1825–1830), баш као што 
је повратак из тог истог света у Вршац означио почетак новог вре-
мена. Стеријин родни град духовно је средиште његове уметности 
и онда када у њему настају његова „весела позорја“ (ПРВИ ВРШАЧКИ 
ПЕРИОД: 1830–1840), и онда кад његове улице замењује престонич-
ким (Крагујевац, затим Београд), испуњен чежњом да свако дневицу 
обичног човека ондашње Србије оплемени научним и уметничким 
садржајима, притом указујући на могућности рационалног утемељења 
живота након тешких времена у којима је једино борба против Турака 
омогућаван сан о лепоти (БЕОГРАДСКИ ПЕРИОД: 1840–1848), и онда када 
је, вративши се у Вршац (ДРУГИ ВРШАЧКИ ПЕРИОД: 1848–1856), разоча-
ран што радећи за опште добро не може да постигне задовољавајуће 
резултате због себичности и ускогрудости својих сународника, зате-
као усковитланост превирања средине обухваћене револуционарним 
дахом 1848. године.

Постоје две доминантне тематске области или својеврсна инспи-
ративна исходишта Стеријиног дела. Прво је ИСТОРИЈА, а друго ЧОВЕК. 

5 Ми се опре де љу је мо за пе ри о ди за ци ју ко ју је уста но вио Јо ван Де ре тић. О 
то ме ви ше у: Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, (тре ће, про ши ре но из-
да ње), Про све та, Бе о град, 2002, стр. 619-620.

6 Сте ри ји на мај ка, Ју ли ја на По по вић, пре ми ну ла је у сво јој 53. го ди ни, 9. ју на 
1822. го ди не по ста ром ка лен да ру.
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Заједничко обележје им је ВРЕМЕ као контекст унутар којег је Стерија 
промишљао статус и историје и човека. Идеја протока времена је у 
уској ве зи са те мом не пре ста не про ме не, не стал но сти и све оп ште 
про ла зно сти о ко јој је пе вао у Спо ме ну пу то ва ња по дољ ним пре де ли-
ма Ду на ва, јед ној од сво јих нај по зна ти јих пе са ма: 

   
„Про ме но све та, шта је обич ни је, че шће од те бе!
 Не по сто јан ство суд бе, шта је од те бе бр же!
Сил но с’ на пре же чо век веч но стал на ства ра ти де ла,
 Ал’ у пр си ма свак тру ле жа усев но си.“7

Без об зи ра на жан ров ску при ро ду сво јих де ла, од но сно да ли су у 
пи та њу „жа лост на по зор ја“, ка ко је Сте ри ја на зи вао сво је исто риј ске 
дра ме, или „ве се ла по зор ја“, ка ко је у под на сло ви ма нај че шће од ре ђи-
вао сво је ко ме ди је, да ли је реч о исто ри о зоф ском или пак ан тро по ло-
шком кру гу ње го вог пе сни штва, пе сник је увек из но ва по ста вљао два 
пи та ња – (1) о при ро ди чо ве ка (о од но су стра сти и ра зу ма) и (2) о ње го-
вом по ло жа ју у исто ри ји (и као по је дин ца и као при пад ни ка од ре ђе ног 
на ро да). То су не ка од оних веч них пи та ња ко ји ма се, кроз ве ко ве, вра-
ћа ла људ ска ми сао. Па ипак, Сте ри ја при вла чи па жњу не због то га што 
ова пи та ња по ста вља, већ што од го во ри ма ко је на њих да је ис ко ра чу је 
из свог вре ме на и по е тич ког хо ри зон та кла си ци стич ког прав ца и по сва-
ја са зна ња та ко бли ска ду ху мо дер ног до ба.8 Ни је сто га чуд но што су 
све оне про ме не у чи та лач ком при је му не пре ста но и на па ра док са лан 
на чин по твр ђи ва ле иден ти тет овог пи сца и ње го вог де ла. 

У свом вре ме ну Сте ри ја је нај ви ше сла вљен као пе сник и пи сац 
озбиљ не дра ме. Тек у дру гом та ла су ре цеп ци је ко ји је, по ред Ђор-
ђа Ма ле ти ћа и Ја ко ва Иг ња то ви ћа, за по чео Јо ван Су бо тић,9 ина че и 
сам драм ски пи сац и ства ра лац ре пер то а ра тек осно ва них пр вих пра-
вих по зо ри шних ин сти ту ци ја у срп ској кул ту ри – Срп ског на род ног 
по зо ри шта у Но вом Са ду (1861) и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
(1868), „ве се ла по зор ја“ овог пи сца узи ма ју при мат у ре цеп ци ји ње-
го вог ства рал штва ко ји и да нас има ју. Та ко у свом Сло ву Ј. С. По-

7 Јо ван Сте ри ја По по вић, „Спо мен пу то ва ња по дољ ним пре де ли ма Ду на ва“, 
у: Ми ло Лом пар, Зо ри ца Не сто ро вић, Срп ска књи жев ност XVI II и XIX ве ка. Ба рок, 
про све ће ност, кла си ци зам, пред ро ман ти зам. Хре сто ма ти ја, књи га дру га, тре ће, 
до пу ње но из да ње, Чи го ја штам па, Бе о град, 2008, стр. 655.

8 Ми ло Лом пар, „Ме та фи зич ки пе сник“, у: Ње го ше во пе сни штво, СКЗ, Бе о-
град, 2010, стр. 7-13.

9 Ви де ти о то ме ви ше у: Ва со Ми лин че вић, „Сте ри ја у све тлу кри ти ке и исто-
ри је књи жев но сти“, Срп ска дра ма до Ну ши ћа, Рад, Бе о град, б.г., стр. 168-209.
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по ви ћу о па ра сто су из 1856, Су бо тић про ниц љи во ис ти че да „кад је 
круг де ла ња ње го вог за вр шен, ви ди се – па се мо же и ка за ти – да га 
ге ни је ле по те не би ја ше упра во за тра ге ди ју по звао. При ро да ње го ва 
би ла је су ви ше к са ти ри, ху мо ру и иро ни ји наг ну та, а у овом слу ча ју 
ни је мо гућ но чо ве ку, ма да се ка ко уп не и по тру ди, у тра ге ди ји на врх 
из те ра ти. (...) И та ко се упо ко је ни наш пе сник у сво јим ху мо ре ска ма 
и пе сна ма као јед на од нај све тли јих зве зда на сло ве сном на шем не бу 
бли ста, а си гур но, ве лим, бли ста ће се и на сваг да.“10 Као да у до са да-
шњој ре цеп ци ји по сто ји не ви дљи ви и увек при сут ни знак јед на ко сти 
из ме ђу Сте ри је и од ред ни це ко ме ди о граф. 

Оста ла под руч ја ње го вог ства ра ла штва то ну ла су ла га но у чи та-
лач ки за бо рав, исто вре ме но се се ле ћи у књи жев ну исто ри ју. Ме ђу-
тим, та лас срп ског пе сни штва у дру гој по ло ви ни XX ве ка пре по знао 
је у ње го вој по е зи ји из раз свог ду ха. Та ко се сли ка све та, об ли ко ва на у 
Сте ри ји ним исто ри о зоф ским и ан тро по ло шким сти хо ви ма, укло пи ла 
у по е тич ки хо ри зонт пе са ма на ста лих сто ти ну и ви ше го ди на на кон 
1854. када је об ја вље на је ди на збир ка ње го вих пе са ма Да вор је. По ред 
пе са ма на ста лих на тра гу Сте ри ји них сти хо ва, то до дат но по твр ђу ју 
и от кри ва лач ке сту ди је дво ји це пе сни ка, за љу бље ни ка у ан ти ку и пе-
сни штво, фи ло со фи ју и по вест, Јо ва на Хри сти ћа и Ми о дра га Па вло-
ви ћа.11

Пе сник Сте ри ја при кљу чио се та ко Сте ри ји ко ме ди о гра фу, да би 
не ка ко убр зо по том и ро ма но пи сац Сте ри ја до шао у жи жу ин те ре со-
ва ња ин тер пре та тив не јав но сти. За ни мљи во је да је овај део пе сни ко-
вог ра да исто вре ме но при ву као па жњу и ака дем ског об ли ка кри ти ке и 
са мих про зних пи са ца баш као што је то био слу чај и са ње го вом по е-
зи јом ко ју су у но вом до бу нај пре от кри ли пе сни ци као ње ни ту ма чи. 
У Ро ма ну без ро ма на Сте ри ја је на на чин бли зак пост мо дер ни стич кој 
де ком по зи ци ји пред ста вио об лик АН ТИ РО МА НА та ко што је из ла жу ћи 
по ступ ци ма де кон струк ци је основ не еле мен те ро ма неск не струк ту ре 
раз ви је ног и на да све по пу лар ног об ли ка ро ма на Ми ло ва на Ви да ко ви-
ћа, по ста вио кључ но пи та ње о од но су пи сца, ње го вог де ла и пу бли-
ке. То га је вра ти ло ПИ ТА ЊУ ОД НО СА ИСТИ НИ ТО СТИ И ФИК ЦИ ЈЕ као пи та њу 
свих пи та ња књи жев но сти као умет но сти.

И на пла ну ин тер пре та ци ја Сте ри ји ног драм ског опу са мо гу се 
пре по зна ти од ре ђе не про ме не у раз у ме ва њу струк ту ре ње го вих „жа-

10 Ј. Су бо тић „Сло во Ј. С. По по ви ћу о па ра сто су“, стр. 218-219.
11 Јо ван Хри стић, „Пе сник Сте ри ја“, у: Јо ван Хри стић, Иза бра ни есе ји, Срп-

ски ПЕН цен тар, Бе о град, 2005, стр. 9-32; Ми о драг Па вло вић, „Јо ван Сте ри ја По по-
вић, ње го ва по е зи ја“, у: Есе ји о срп ским пе сни ци ма, ИЗА БРА НА ДЕ ЛА МИ О ДРА ГА ПА ВЛО-
ВИ ЋА, књ.3, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1981, стр. 115-137. 
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лост них по зор ја“. Дра ме као што Ми лош Оби лић, Смрт Сте фа на 
Де чан ског, Ла хан или На од Си ме он, го то во се по инер ци ји из јед на-
ча ва ју са исто риј ским тра ге ди ја ма. Ме ђу тим, ни јед на од на ве де них, 
као уоста лом ни оста ле ко је при па да ју овом драм ском кор пу су, ни су 
пра ве тра ге ди је јер у њи ма не по сто ји тра гич ки ју нак. Сва ка од њих 
об ра ђу је су срет по је дин ца са сво јим би ло до де ље ним би ло иза бра ним 
исто риј ским на ло гом уну тар од ре ђе ног исто риј ског вре ме на. Сто га су 
то исто риј ске дра ме на те му вла сти уну тар ко јих се мо дел вла да ви не 
и фи гу ра вла да ра об ли ку ју на на чин вр ло сли чан оно ме ко ји по сто ји 
у Шек спи ро вим де ли ма ове вр сте, тач ни је у ње го вим chro nic le plays. 
Тра гич ност из о ста је јер се у сва ком сми слу мо же да ти ја сан од го вор 
на пи та ње „Ко је крив?“. Сте ри ја је увек об ли ко вао те му МО РАЛ НЕ, да-
кле згре ше не, а не ТРА ГИЧ КЕ или не згре ше не КРИ ВИ ЦЕ сво јих ју на ка,12 
што је ње го вом ра ци о на ли стич ки устро је ном ду ху ну ди ло мо гућ но-
сти за ука зи ва ње на етич ки кон текст људ ског по сто ја ња и на при мат 
по у ке уну тар драм ске при че.

Јо ван Сте ри ја По по вић је у Ср би ји, што је у ње го во до ба зна чи ло 
про стор ју жно од Ду на ва и Са ве, бо ра вио у пе ри о ду од 1840. до 1848. 
го ди не. У че му је зна чај овог пе ри о да ко ји је у књи жев ној исто ри ји 
на зван БЕ О ГРАД СКИМ РАЗ ДО БЉЕМ? Сва ка ко у та да на ста лим број ним де-
ли ма, али и у огром ној ства ра лач кој енер ги ји ис по ље ној не са мо у до-
ме ну књи жев ног ра да, већ и на пла ну про све ти тељ ских ре фор ми ко је 
су за ре зул тат има ле осни ва ње ве ли ког бро ја зна чај них ин сти ту ци ја и 
огром не по ма ке у раз во ју срп ске про све те, кул ту ре и на у ке. 

Те а тар на Ђу мру ку је у је сен 1841. осно вао „Ата на си је Ни ко лић, 
про фе сор ма те ма ти ке и не чер та ни ја Ли це ја, уз по др шку и са рад њу 
Сте ри ји ну ко ји је у то вре ме био ње гов ко ле га на Ли це ју и ко ји је без 
на кна де усту пио овом по зо ри шту де ла на из во ђе ње.“13 По чев од 7. но-
вем бра 1841. ка да је по ста вље но Ни ко ли ће во де ло Мар ко Кра ље вић 
и Ара пин, у пре пра вље ним про сто ри ја ма Ца ри нар ни це на Са ви, јед не 
од та да нај ве ћих згра да у Бе о гра ду, из ве де но је укуп но 15 пре ми је-
ра. „Ре пер то ар Те а тра на Ђу мру ку био је при ла го ђен па три јар хал ним 

12 Maks Šeler, „O fe no me nu tragičnog“, pre ve la Rad mi la Šević, u: Te o ri ja tra ge di-
je, pri re dio Zo ran Stojanović, No lit, Be o grad, 1984.

13 Пе тар Мар ја но вић, „По зо ри ште и дра ма у Ср ба у пр вој по ло ви ни XIX ве-
ка“, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта. XI II-XXI век, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 
Но ви Сад, 2005, стр. 197. Аутор на во ди да су у Те а тру на Ђу мру ку из ве де на сле де ћа 
Сте ри ји на де ла: Смрт Сте фа на Де чан ског, Твр ди ца (Ћир Ја ња), Же нид ба и удад ба, 
Зла же на, Ај ду ци, Вол шеб ни ма га рац, Вла ди слав краљ бу гар ски, Ми лош Оби лић или 
Бој на Ко со ву, По кон ди ре на ти ква, Све ти слав и Ми ле ва, Ла жа и па ра ла жа и Сим-
па ти ја и ан ти па ти ја или чуд но ва та бо лест.
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схва та њи ма та да шњег срп ског гра ђан ства и би ла је ви дљи ва те жња 
да бу де и за ба ван и по у чан. Из во ђе ни су сто га и по пу лар ни ко ма ди 
свет ског ре пер то а ра са мо рал но-сен ти мен та ли стич ким са др жа јем и 
ко ме ди је.“14 На кон пре стан ка ра да овог за ни мљи вог по зо ри шта пет 
го ди на ни је би ло стал не по зо ри шне дру жи не. „Под сти цај за по нов но 
осни ва ње по зо ри шта да ло је Чи та ли ште бе о град ско има ју ћи у ви ду 
та да шњу по зо ри шну ак тив ност Ни ко ле Ђур ко ви ћа у Пан че ву. За то се 
мо же ре ћи да је По зо ри шту „Код је ле на“ не по сред но прет хо дио рад 
ама тер ског пан че вач ког до бро вољ ног по зо ри шног дру штва, ко је је 
1844. го ди не осно вао Ни ко ла Ђур ко вић, драм ски пи сац, пре во ди лац, 
ком по зи тор, пе вач-со ли ста, ре ди тељ и глу мац.(...) За ово по зо ри ште 
Јо ван Ст. По по вић пи сао је но ве ко ма де и пре во дио драм ска де ла, а 
у свој ству на чел ни ка Ми ни стар ства про све те цен зу ри сао по зо ри шне 
ко ма де ко ји су из во ђе ни.“15 Ве ли ким де лом под ути ца јем ре во лу ци о-
нар них до га ђа ја из 1848. го ди не, те а тар је пре стао са ра дом, а Сте ри ја 
се из Бе о гра да вра тио у Вр шац.

Та ко је ово раз до бље зна чај но и по јед ном су сре ту ко ји се увек из-
но ва од и гра вао кад год би не ки по сле ник пи са не и јав не ре чи у пр вој 
по ло ви ни XIX ве ка, пре га лац на по сло ви ма раз во ја срп ског дру штва 
ко је је с те шком му ком, ве ли ким на по ри ма, али и сна жном во љом, 
из ла зи ло из пе ри о да ве ков ног роп ства под тур ском упра вом, пре шао 
с ле ве, на ону дру гу, де сну оба лу Ду на ва и Са ве, озна чив ши овим 
пре ла ском ре ка по вра так на тло род не зе мље ко је је у та ла су Ве ли ке 
се о бе 1690. го ди не би ло на пу ште но. Био је то су срет два до жи вља ја 
све та. Пр ви је фор ми ран у под руч ји ма ју жне Угар ске ко ја су на кон 
Ве ли ке се о бе на се ли ли Ср би бе же ћи од тур ске од ма зде. Пре шав ши 
на ле ву оба лу Ду на ва и Са ве, на по зив Ле о пол да I, они су се су сре ли 
са јед ном но вом кул ту ром, та ко раз ли чи том од оне ко ју су по не ли из 
Ср би је, у то вре ме под упра вом моћ не Ото ман ске им пе ри је од чи је 
су сна ге стре пе ли мно ги гра до ви он да шње Евро пе. Пре ла зак пре ко 
ре ке но сио је у се би кључ но ис ку ше ње. Пре шав ши пре ко ре ка са ју га 
на се вер, Ср би су же ле ли да са чу ва ју оно на че му се те ме љио њи хов 
иден ти тет – свој је зик и ве ру, а упра во су то нај пре мо гли да из гу бе у 
но вој др жа ви у ко јој су се об ре ли. У то ме пре би ва па ра докс њи хо вог 
по ло жа ја. Пре о ста ли Ср би на те ри то ри ја ма ју жно од Ду на ва и Са-
ве, ба шти ни ци тог дру гог до жи вља ја све та, гле да ли су у про све ће ну 
Евро пу тра же ћи од ње по моћ све док ни је из био Пр ви срп ски уста нак 

14 П. Мар ја но вић, „По зо ри ште и дра ма у Ср ба у пр вој по ло ви ни XIX ве ка“, 
стр. 197.

15 П. Мар ја но вић, „По зо ри ште и дра ма у Ср ба у пр вој по ло ви ни XIX ве ка“, 
стр. 200-202.
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или „Die Ser bische Re vo lu tion“, ка ко је Ле о полд Ран ке на звао ову по-
бу ну ко ја је за ди ви ла Евро пу. Ср би ко ји су на ле вој оба ли Ду на ва и 
Са ве у ду ху нај све ти јег осе ћа ња ро до љу бља, ма шта ли о Ср би ји као о 
мај ци, ко ји су сво јом ми шљу, реч ју, де ли ма чу ва ли срп ско име у не-
сло вен ској и не пра во слав ној сре ди ни ве ли ке Ца ре ви не, по хр ли ли су 
да на кон пр вих бо је ва по мог ну сна га ма об но вље не Ср би је у ње ном 
по врат ку на сво ју ста ру сла ву. 

За то је и До си теј Об ра до вић био пр ви ми ни стар про све те и учи-
тељ си на уста нич ког во ђе Ка ра ђор ђа. Овај ње гов по сту пак исто ро дан 
је јед ном дру гом чи ну, од и гра ном мно го ра ни је, у до ба ње го вог про-
све ти тељ ског хо до ча шћа по не мач ким уни вер зи те ти ма: Овај „аутен-
тич ни чо век про све ће но сти, не склон би ло ка квој ис кљу чи во сти, по 
при ро ди благ и то ле ран тан, наг нут над ка та лог ко ји је сва ки сту дент 
Уни вер зи те та у Лај пци гу тре ба ло да по пу ни, упи су је сво је по дат ке: 
De me tri us Ob ra do vics aus Ser bien. Ка ко мо же мо раз у ме ти овај исто-
риј ски траг? Да ли то зна чи да је овај не по зна ти сту дент, по ре клом 
из Ча ко ва, из Ба на та, по да ник Хаб збур шке мо нар хи је, ко ји на сво јим 
број ним пу то ва њи ма ни ка да још не бе ше по хо дио Ср би ју, упи сао ла-
жне по дат ке?

Да ли је не ко га хтео да об ма не? Ва ра ју ли нас исто риј ски за пи си 
и тра го ви на ова кав на чин? Или је об ма на скри ве на у са мој при ро ди 
чи ње ни це, ко ја је – ка ко ве ли Ни че – глу па као те ле? У го ди ни 1783, 
ка да је на стао овај исто риј ски за пис и ар хив ски траг, не на ме њен би ло 
ка квој јав но сти, ниг де ни је би ло те др жа ве, ни ца ре ви не, ни кра ље ви-
не, ни ти де спо то ви не, она ви ше ни је би ла ни ка кав по јам, као гра ни-
ч на тур ска про вин ци ја ни ге о граф ски ни је об у хва та ла ра су ти на род. 
(...) Био је то скри ве ни и не при ме тан знак да су они пот пу но не по зна-
ти љу ди, за гу бље ни у та ми вре ме на, у кри ви на ма не про ход них пу те-
ва, скри ве них и пљач ка них ма на сти ра, у ду бо ким и там ним шу ма ма, 
ус пе ли да са чу ва ју не што бит но: ти не зна ни ди ја ци ко ји су – осве тље-
ни тре пе том жи шка у кан ди лу – пре пи си ва ли сред њо ве ков не за пи се, 
по сла ни це, ле то пи се, жи ти ја, ко ји су тек по не где на иви ца ма сво јих 
на про паст осу ђе них књи га, успе ва ли да оста ве са мо сво је име, бе ху, 
да кле, ус пе ли да очу ва ју и пре не су кроз XV, XVI, XVII век, ду хов но-
исто риј ску свест о Ср би ји. (...) Та Ср би ја из ко је је до шао До си теј, 
иако ни кад пре у њој ни је ни био, би ла је зе мља очу ва на и ство ре на 
уну тар јед ног ду гог и сим бо лич ног пам ће ња, оли че на у кул тур но и-
сто риј ској све сти ко ју је баш чо век но вог до ба, у мно го че му склон да 
при хва ти ње го ве вред но сти, ути снуо у свој за пис. До си те јев по то њи 
до ла зак у Ср би ју, као су срет тог у јо зе фи ни стич ком сми слу обра зо ва-
ног чо ве ка, ве ли ког књи жев ног пут ни ка, са сре ди ном ко ја је би ла еп-
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ска, уби лач ка и ха о тич на, пред ста вља, отуд, не ми нов ни обол та ко не-
ви дљи вој до след но сти, па је знак да се ис под чо ве ка пу то ва ња и кул-
ту ре, чо ве ка ко ји оли ча ва сав зна чај за пад ног ду ха за на шу ду хов ну 
фор ма ци ју, не где на дну, про на шао чо век по врат ка, чо век су сре та са 
сво јим пам ће њем: он је сту пио на не из бе жну ста зу ко ја чо ве ка на во ди 
да се срет не са со бом. Јер, До си теј је aus Ser bien или ни је До си теј.16

Чи ни се да не ће мо по гре ши ти уко ли ко у све тлу ових са зна ња бу-
де мо са гле да ли и Сте ри ји ну че жњу ка Ср би ји. Суд би не дво ји це про-
све ти те ља до та кле су се у вре ме ну на на чин ко ји мо жда ни кад не би 
био то ли ко пот пун и сна жан да су се ствар но сре ли.17 Фи зич ка одво-
је ност њи хо вих ег зи стен ци ја омо гу ћи ла је спон та ност исто вре ме ног 
по сто ја ња њи хо вих суд би на у ис ку ству по то ма ка. Нај ду бља тач ка 
До си те је вог и Сте ри ји ног су сре та ни је ни про све ти тељ ски им пе ра-
тив ко јем су обо ји ца пре да но слу жи ли, ни искре ност ро до љу бља ко је 
су не го ва ли у ду ху нај ве ће све ти ње, већ ра ци о на ли зам.18 Исто вре ме-
но, то је и ме сто њи хо вог ра зи ла же ња у ду ху. За раз ли ку од До си те ја 

16 Ми ло Лом пар, Књи жев ни исто ри чар Јо ван Де ре тић, За ду жби на Или је М. 
Ко лар ца, Бе о град, 2003, стр. 17-19.

17 Ево ка ко је Ми о драг По по вић опи сао су срет До си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка 
Стеф. Ка ра џи ћа: „Уско ро је из Бе о гра да сти гао ра до стан глас: Бе о гра ђа ни су, на Са-
ви, кли ца њем до че ка ли До си те ја Об ра до ви ћа ка да је сту пио на тле сло бод не до мо ви-
не. Оста вив ши од мах Ло зни цу, Вук је по хи тао обо жа ва ном про све ти те љу. Ми слио је 
да ће га До си теј бо ље при ми ти ако об у че ха љи не ко је је но сио као ђа чић у Срем ским 
Кар лов ци ма. У том тре нут ку До си теј је за Ву ка био све: на у ка, но ви жи вот, мо рал на 
и ма те ри јал на по моћ оном ко је и ду шом и ми шљу спре ман да на ста ви До си те је вим 
сто па ма. Вук је на ме ра вао да од До си те ја за тра жи са вет „ку да ће и ка ко ићи да се 
учи“. Као си ро мах, без сред ста ва за шко ло ва ње, он се на дао да ће га слав ни про све-
ти тељ, ко ји се и сам у жи во ту мно го по ту цао, пре по ру чи ти „срп ском се на ту не би ли 
му што по мо гли у то ме“. Као у не кој гро зни ци, два де се то го ди шњи мла дић хтео је 
све да ка же, да се ис по ве ди пи сцу ко ји је, ра ди пол зе сво ме ро ду, на пу стио удоб но сти 
европ ског жи во та и чак из Тр ста до шао ме ђу ди вље ср би јан ске уста ни ке. Ме ђу тим, 
тек сти гао у град, До си теј се још ни је био сна шао у но вој сре ди ни. Уз то га је му чи-
ла не ка не сно сна ко сто бо ља. У та квом ста њу стар цу ни је би ло ни до че га. Куд га је 
сад спо па ло сво јим бес по сли ца ма ово мом че у швап ским ха љи на ма! Има ваљ да он, 
До си теј, пре ча по сла но да бри не ње го ве бри ге. Оте рао је Ву ка од се бе пре но што је 
овај сти гао ишта да му ка же. Као да га је по па рио вре лом во дом. Ни ка да до тле ни је 
Вук до жи вео та ко стра шан ду шев ни удар. Вра тио се од мах у Ло зни цу. Ни је мо гао 
да до ђе се би. До си теј ни је она кав ка кав се при ка зу је у сво јим де ли ма! Раз о ча ра ном 
мла ди ћу учи нио се сад под но шљив чак и Ја ков Не на до вић, те је остао као пи сар у 
ње го вој вој сци све до ка сне је се ни.“ (Ми о драг По по вић, Вук Стеф. Ка ра џић, 1787-
1864, Но лит, Бе о град, 1964, стр. 34-35)

18 Уп: Не над Ни ко лић, „До си те јев ска ли ни ја у срп ској књи жев но сти“, Ме ан-
дри про све ће но сти. Не ко ли ко ли ца срп ске књи жев но сти XVI II и XIX ве ка, Слу жбе ни 
гла сник, 2010, стр. 227-281, по себ но 257-271.
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Об ра до ви ћа, ко ји је за хва љу ју ћи ве дрој при ро ди и екс тро верт но сти 
ка рак те ра пре ва зи шао не у доб ност уса мље нич ког по сла ња про све ти-
те ља, Сте ри ја је, лич ним ис ку ством бол но и ви ше стру ко по твр ђу ју ћи 
оно са зна ње ко је су му пре не ли ве ли ки пе сни ци ста рог Ри ма, а осна-
жи ли и чак до фи зич ке по вре ђе но сти осве сти ли ње го ви са вре ме ни ци, 
по то нуо у сум њу о мо гућ но сти ма сна га ра зу ма. „На рав но је да се у 
ду ху ка кав је у ње му ди сао же сто ка бор ба са све том из ро ди ти мо ра ла. 
Ту се уда ра ла ње го ва особ ност са ван ским све том; ту су се тр ла на че-
ла са из ку ством; ту се бо ри ла же ља са си ла ма; ту су се ме ри ле иде је са 
ство ро ви ма; ту се кр шио ха рак тер пе сни ка о ха рак те ре дру гих љу ди, 
као што се кр ше сан те си њег ле да на Ду на ву јед на о дру ге. (...) Не мо-
гу ћи или не хо те ћи на ви ше уз ле те ти и та ко све што код љу ди на овом 
све ту би ва са те ви си не сма тра ти, и ви де ћи да нај леп ше иде је ду ха 
људ ског низ ким страст ма срд ца чо ве чи јег под ле жу; да љу ди јед но го-
во ре, а дру го ми сле; јед но ка жу, а дру го ра де; ви со ко ми сле, а низ ко 
де ла ју, увек или се бе или дру ге ва ра ју, на крат ко, да људ ски свет ни је 
управ ни оно што је, а ка мо ли да је она ки ка ков би по иде а лу уз ви ше-
них ду хо ва ва ља ло да бу де – мо рао је на сва ки на чин ва тре не бо ло ве у 
ду ши сво јој осе ти ти и све јед на ко осе ћа ти.“19

За ни мљи во је да је спо зна ју о то ме да је „на зе мљи пре стао сушт 
би ти род чо ве чи ји“, Сте ри ја ва ри рао у свим сво јим де ли ма. Па ра док-
сал но, то нај ек спли цит ни је ис ка зу ју ње го ва „ве се ла по зор ја“ јер сво-
јом струк ту ром од сту па ју од уоби ча је ног устрој ства ко ме ди је. Прем да 
ве ли ки по зна ва лац ре то ри ке и пи сац уџ бе ни ка из ове обла сти, Сте ри-
ја не за вр ша ва сво је ко ме ди је на на чин свој ствен кла сич ним оства-
ре њи ма овог жан ра. Упра во је у то ме ње го ва ори ги нал ност у од но су 
на све оне уз о ре ко је је мо гао има ти на уму при ли ком об ли ко ва ња 
сво јих ко мич ких те ма и ју на ка. Да би се ко ме ди ја за вр ши ла ве се лом 
ка та стро фом, же ље ним happy end-ом, лик у вла сти по ро ка тре ба да 
спо зна соп стве не ма не и од ба ци их, уве рен у њи хо ву по губ ност, а све 
у име уме ре но сти ко ја ће му омо гу ћи ти сре ћу. Из о ста нак ко мич ког 
анаг но ри си са у цен трал ним Сте ри ји ним де ли ма овог кру га опо ми ње 
нас на ка сни је мно го ја че из ра жен пе сни ков став о не мо ћи чо ве ка да 
се из бо ри са сво јим стра сти ма. Та ко већ на са мом по чет ку ње го вог 
ра да и то упра во у „ве се лим по зор ји ма“, на и ла зи мо на са мо је згро 
пи шче вог по гле да на свет ко је би ва ја че из ра же но упра во на фо ну ко-
мич ких ефе ка та.

До жи вљај исто ри је је, ме ђу тим, оно по ље у окви ру ко јег су срет 
дво ји це про све ти те ља до би ја ка рак тер па ра диг ме срод но сти њи хо вих 

19 Ј. Су бо тић „Сло во Ј. С. По по ви ћу о па ра сто су“, стр. 219-220.
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по гле да на свет. Сте ри ја ни је на пи сао ни јед но исто ри о граф ско де ло 
ма да је че сто, кат кад и нео че ки ва но, из ра жа вао сво ја за па жа ња, ко-
мен та ри сао, па и оце њи вао рад оних ко ји су, по не кад са ма ње, по не-
кад са ви ше зна ња и све сти о под ви гу на ко ји се спре ма ју, при сту па ли 
за ма шним, те шким и вр ло од го вор ним по сло ви ма исто ри о граф ског 
пи са ња. Та ко је при ли ком об ја вљи ва ња пр вог то ма По ве сни це срп ског 
на ро да од нај ста ри јих вре ме на па до го ди не 1850. Да ни ла Ме да ко ви-
ћа, ис ка зао ве ли ко раз о ча ре ње сла бо сти ма јед не та ко ду го иш че ки ва-
не књи ге чи ји су до ме ти би ли та кви да се мо гла сма тра ти са мо ре пли-
ком слав не Исто ри је ра зних сло вен ских на ро дов нај па че Бол гар, Хор-
ва тов и Сер бов „уче но га“ Јо ва на Ра ји ћа. Но, овој не по вољ ној оце ни 
прет хо дио је, Сте ри јин ко мен тар соп стве ног не у пу шта ња у по ду хват 
пи са ња исто ри је Ср ба, изведен готово у сократовском духу.

„У ме ни се“, пи ше Сте ри ја, „пре не ко ли ко го ди на про бу ди ла же-
ља, по ред зва нич ни по сло ва, ко је сам имао, и у овој стру ци по слу жи-
ти на ро ду на шем. У овој же љи мно го сам и рев но сно чи тао, ку пио и 
би ље жио, што сам на цјел ову ну жно би ти су дио. Но кад ме је по сле 
огром ност мог пред ме та уве ри ла да не ћу мо ћи за да так до стој но ре-
ши ти, пре стао сам од то га, у на де жди да ће се на ћи ко дру ги, ко ји ће 
оно што сам ја же лио, ис пу ни ти, а и над ви си ти.“20 

У раз у ме ва њу Сте ри ји ног до жи вља ја исто ри је на ве де ни ста-
во ви кат кад мо гу би ти од не про це њи ве ва жно сти јер раз от кри ва-
ју ње гов по глед на то сво је вр сно огле да ло и на ро да и чо ве ка, али 
исто вре ме но ука зу ју на мо ти ве ње го вог опре де ле ња да не на пи ше 
исто ри о граф ско де ло већ да у ли те рар ној фор ми об ли ку је епи зо де 
из по ве сни це. Уко ли ко има мо на уму крат ки и не до вр ше ни за пис 
о До си те је вом ста ву пре ма исто ри о гра фи ји, озна че ном јед ном за-
ни мљи вом анег до том из жи во та овог аутен тич ног пред став ни ка ду-
ха про све ће но сти, ја сни је ће мо раз у ме ти од ред ни цу при ват но сти у 
син таг ми при ват на по ве сни ца ко ју су сре ће мо у чу ве ном пред го во ру 
дра ме Ро до љуп ци:

„При по ве да ју да је До си теј у вре ме Ка ра ђор ђе вог ра та, кад су 
не ки хо те ли исто ри ју оног вре ме на пи са ти, ре као да се то не чи ни: 
„Јер ако исти ну опи ше мо (то су ње го ве ре чи), би ће за нас ви ше сра-
мо те не го сла ве, а да ла же мо, за по ште ног чо ве ка ни је. За то оста ви мо, 
не ка ту ђи ни пи шу, а што год бу ду о на ма зло пи са ли, дру ги ће ре ћи 

20 Јо ван Сте ри ја По по вић, „По ве сни ца срп ског на ро да од на й ста рі вре ме на па 
до го ди не 1850. од Дан. Ме да ко ви ћа. Књи га I, у Но вом Са ду, на род. књи пе чат ња Дан. 
Ме да ко ви ћа, 1851. 8, стр. XI+240“, у: Јо ван Сте ри ја По по вић, Кри ти ке, по ле ми ке, 
пи сма, при ре дио Ду шан Ива нић, КОВ, Вр шац, 2001, стр. 148.
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да је то из при стра сти ја, па ће сум ња ти, и ми ће мо са чу ва ти име на-
ше.“(...).“21

На ста вља ју ћи ову сво ју бе ле шку, Сте ри ја ис ти че да је до жи вљај 
оне пред ста ве ко ју је дух вре ме на же лео о се би да има на осно ву про-
те клих ве ко ва, умно го ме од у да рао од ове сли ко ви то опи са не До си те-
је ве те жње. Сто га, при хва та ју ћи ста во ве слав ног „по пе чи те ља про-
све ште ни ја“ у Пра ви тељ ству ју шчем Со вје ту Ка ра ђор ђе вог вре ме на, 
наш пе сник ка же:

„Но на сва ки на чин ни је имао До си теј пра во, то је оп ште мње ни је 
у на ро ду. Јед ни ка жу по гре шке тре ба укри ти, сла бо сти кроз пр сте гле-
да ти, ле пим стра на ма при ље жни је ки чи цу по све ти ти, јер је исто ри ја 
огле да ло на род ног ка рак те ра, на род не те жње. То и дру ги ра де, па за то 
су и слав ни. Јер сва ки то ли ко ва жи у све ту ко ли ко сам се би ва жно сти 
при да ти уме. – Ко је луд ве ро ва ти Гр ци ма све оно што су, опи су ју ћи 
сво ја дје ла, по сле се бе оста ви ли? Ја опет са свим сам дру гог мње ни ја, 
и ми слим да се исто ри ја по нај бли же пи ше за на род, и да је она књи га 
на ро да, и огле да ло, у ко ме се за то огле да мо да ни смо мр ча ви у ли цу, 
да нам ни су кри во на ме ште не аљи не, и кад смо све до бро про гле да ли, 
он да изи ла зи мо у свет. Али да пред ста ви мо се би огле да ло јед но ко је 
не са мо што не по ка зу је као што је, не го јошт улеп ша ва не до стат ке, и 
не ка та кав изи ђе међ љу де, у ми сли да је на ње му све ле по и уред но. 
Шта ће би ти?“22

Исто риј ском на сле ђу сво га ро да пе сник, слич но До си те ју, при-
сту па крај ње бес ком про ми сно, кри тич ки. Упо ри ште ово га при сту-
па ни је уско од ре ђе но на ци о нал ним усу дом, од но сно исто риј ском 
суд би ном Ср ба, већ про из и ла зи из јед ног мно го ши ре за сно ва ног, 
а ду бље фун ди ра ног по гле да упе ре ног ка чо ве ку и ње го вом по сла-
њу на зе мљи, ка „сме шном за дат ку људ ске суд бе“ да ра зу мом до-
сег не сре ћу. Мо дер ног чи та о ца Сте ри ји них „жа ло сних по зор ја“ или 
пак Да вор ја, не при вла чи то ли ко то ко ли ка је у пе сни ко вој ви зи ји 
по губ ност чо ве ко вог пре да ва ња соп стве ној на гон ској при ро ди, већ 
пре вас ход но то ка кве су ње го ве (не)мо гућ но сти ко је се у људ ској 
те жњи ка сре ћи ве зу ју за сна ге ра зу ма. Су но врат чо ве ка са ’тро на 
иза бра не тва ри’ на ра ван не су ви сле, на гон ске при ро де, екс пли ци тан 
је и не по ре цив, али оста је упи та ност о до ме ти ма и ја чи ни оних упо-
ри шта бор бе са стра сти ма ко ја при па да ју ра зум ској сна зи људ ског 
би ћа. „Сте ри јин пе снич ки го вор на ста је увек сми шље ном син те зом, 

21 Јо ван Сте ри ја По по вић, „(До си теј о пи са њу исто ри је)“, у: Јо ван Сте ри ја 
По по вић, Кри ти ке, по ле ми ке, пи сма, при ре дио Ду шан Ива нић, КОВ, Вр шац, 2001, 
стр. 175-176.

22 Ј. Ст. По по вић, „(До си теј о пи са њу исто ри је)“, стр. 362-363.
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од тра ди ци о нал них сли ка и ми сли по твр ђе ног и по зна тог ва же ња. 
Сте ри ја на тај на чин оства ру је ин пер со нал ну објек тив ност ис ка за. 
И кад ту жи над Срп ством и Ко со вом, он го во ри о за ко ни то сти ма у 
чо ве ко вом жи во ту и у при ро ди. Сти хо ви ма из гра ђе ним осла ња њем 
на слав не Хо ра ци је ве оде о про ле ћу и про ла зно сти до да је пе си ми-
стич ку ста ро за вет ну по ан ту и та ко ње го во пе ва ње о веч ном кру же њу 
при ро де и о ко нач но сти крат ко ве ког чо ве ка из ра ста у исто ри о зоф ско 
са гле да ва ње и Ср ба, и Ри мља на, и Гр ка – као вре мен ски оде ли тих 
ре а ли за ци ја ци клич но сти по ве сног то ка, не без осу де афек тив но сти 
чо ве ко ве, оли че не у ин ди ви ду ал ној гла ди за по ло жа ји ма и бо гат-
ством, а по губ не у жи во ту по је ди на ца и це лих на ро да. Па и у по ве-
сном жи во ту не сло жног на ро да срп ског.“23

Исто риј ско се у окви ри ма драм ских за пле та „жа лост них по-
зор ја“ по ја вљу је као по зор ни ца на ко јој се од и гра ва дра ма чо ве ка у 
све ту. Про ме на ми зан сце на не усло вља ва са др жај при ка за ног. Исто-
риј ске од ред ни це вре ме на и ге о граф ске ка рак те ри сти ке про сто ра се 
мо гу ме ња ти, али људ ска при ро да оста је глав ни ак тер за хва љу ју-
ћи не про мен љи во сти сво јих осо би на. Упра во сто га ни је мо гу ће из-
дво ји ти по себ ног тра гич ког ју на ка јер се у Сте ри ји ним озбиљ ним 
дра ма ма ква ли тет тра гич но сти ис по ља ва тек у до жи вља ју драм ског 
кор пу са као це ли не, од но сно у су ми раз ли чи тих, а у су шти ни истих 
при ча о су сре ту чо ве ка са соп стве ном суд би ном. Без об зи ра на то 
што по не кад има ли це љу ба ви или мо ћи, без об зи ра на то што кат кад 
пре у зи ма обра зи ну слу ча ја или пред о дре ђе но сти, суд би на у Сте ри-
ји ним дра ма ма го спо да ри чо ве ком и ње го вим по сто ја њем. Кат кад 
ви дљи ва, кат кад не ви дљи ва ру ка про ви ђе ња, ру ко во ђе на прин ци пом 
веч них, Бож јих исти на, до во ди по је дин це до кра ја њи хо вог крат ког 
по сто ја ња по твр ђу ју ћи већ уна пред по ста вље не иде је.

Иде ја ра зу ма, као тре ће ме сто су сре та дво ји це срп ских про све-
ти те ља, Сте ри је и До си те ја, кључ на је за раз у ме ва ње раз ли чи то сти 
њи хо вих тем пе ра ме на та ко је су усло ви ле и су штин ску раз дво је ност 
од го во ра ове дво ји це про све ти те ља на ис ку ше ња сва ко дне ви це. Осе-
тив ши пре суд ност Ка ра ђор ђе вог устан ка, До си теј из Зе му на пре ла зи 
на де сну оба лу Ду на ва не би ли у вла ди бо ра ца за сло бо ду про тив 
роп ства под Тур ци ма, по стао пр ви ми ни стар срп ске про све те. Сте ри ја 
пак, иако осе ћа од суд ни зна чај сво га по зи ва у вре ме ну ка да су бор бе 
против Турака пре ста ле, не мо же да од го во ри дво стру ком зах те ву ко-
ји се пред ње га по ста вља: зах те ву да се у јав но сти мо ра би ти за рад 

23 Ми рон Фла шар, „Епи лог. Да вор је на по љу Ко со ву“, Сту ди је о Сте ри ји, 
СКЗ, Бе о град, 1988, стр. 528.
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зна ча ја ра да на уте ме ље њу про све те, на у ке и кул ту ре, и зах те ву да се 
упр кос то ме у јав но сти не бу де због се бич но сти и уско гру до сти сре-
ди не ко јој при па да.

Ве ли ка оче ки ва ња по кат кад мо гу би ти из не ве ре на али је то у 
Сте ри ји ном слу ча ју би ло про у зро ко ва но при ро дом чо ве ко вог ка рак-
те ра. По ву кав ши се из јав ног жи во та Ср би је на свој зах тев, пе сник 
се у Вр шац вра тио огор чен и по вре ђен, и по ко зна ко ји пут уве рен у 
те шко ће ра зу ма да са вла да стра сти ко је ру ко во де на шим по ступ ци ма. 
Ипак, Сте ри ји на љу бав пре ма ро ду ни је пре ста ла бу ду ћи да је при че о 
по је ди нач ним суд би на ма ње го во око са гле да ва ло на ши ро ком плат ну 
вас ко ли ке људ ске суд би не. Да ли је, као и ве ли ки ду хо ви ан ти ке, знао 
да пло до ве сво га ра да не ће са че ка ти да убе ре?24 Њи хо во зре ње до не-
ло је вре ме ко је се Сте ри ји ном ду ху чи ни ло као оно ко је тек тре ба да 
бу де. И у то ме је је дан део ве ли чи не оних љу ди ко ји се у сво јим крат-
ким, про ла зним зе маљ ским да ни ма по све ћу ју ми си ји што им тек post 
fe stum мо же при ба ви ти веч ност.

За Сте ри ју је не при ко сно ве на би ла исти на о људ ској при ро ди чи-
је је кон стан те, али и ме та мор фо зе, опи си вао у жан ров ски ра зно вр-
сно об ли ко ва ним при ча ма о по ло жа ју чо ве ка у вре ме ну, би ло да су у 
пи та њу би о граф ске ка рак те ри сти ке ве ли ких љу ди или у уобра зи љи 
пе снич ког би ћа об ли ко ва на при ча о су сре ту по је дин ца са исто риј ским 
на ло гом. За то у ње го вим нај бо љим ра до ви ма ди дак тич ност пре ста је 
да бу де слу шки ња мо ра ли за тор ском то ну и по ста је пр ва пра ти ља му-
дро сти за хва љу ју ћи чи јим веч ним исти на ма ње го ва де ла про на ла зе 
пут до сво јих чи та ла ца у по след њих 155 го ди на.

Зах те ву за исти ни то шћу о пра вој при ро ди чо ве ка, Сте ри ја је од-
го ва рао увек: и он да ка да су по се ти о ци пр вих по зо ри шних пра и звед-
би ње го вих „ве се лих по зор ја“ у ша ли ка за ну исти ну о ли це мер ју и су-
јет но сти при хва та ли не ски да ју ћи осмех са ли ца; и он да ка да су глум-
ци пред њи ма из во ди ли дра му о стра да њу Сте фа на Де чан ског, кра ља 
му че ни ка, у ко јој је ње гов на след ник, Ду шан Сил ни, пред ста вљен као 
оја ђе ни син, а не као оси о ни оце у би ца; и он да ка да је, од луч но и с 
ре зиг на ци јом свој стве ном про све ти те љу-ме лан хо ли ку, ре шио да не 
об ја ви Ро до љуп це. Истом том зах те ву он се ода звао и у рас пра ва ма 
о срп ској исто ри ји, цр кви, про све ти и на у ци, осу ђу ју ћи се бе кат кад и 
на ду хов но из гнан ство, из ла жу ћи се бес по штед ној кри ти ци, пот пи су-
ју ћи остав ке, по вла че ћи се из јав ног жи во та са све шћу о по тре би да 
ипак бу де у ма ти ци зби ва ња упр кос те жи ни ба вље ња про све ти тељ-
ским по зи вом у сре ди ни ко јом је вла да ла се бич ност лич них ин те ре са, 

24 В. Је ро тић, „Пси хо ло шка ка рак те ри сти ка Јо ва на Сте ри је По по ви ћа“, стр. 79.
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кат кад под у пр та го то во агре сив ном не про све ће но шћу. О то ме, из ме ђу 
оста лог, све до чи и за ни мљи ва бе ле шка ко ју је о свом пр вом и је ди ном 
су сре ту са, ка ко сам ка же, у оно вре ме нај чу ве ни јим и нај о ми ље ни јим 
срп ским спи са те љем, оста вио Јо ван Су бо тић. Су срет се од и грао две 
го ди не пре Сте ри ји не смр ти, 1854, у Вр шцу, на ве че ри код вр шач ког 
вла ди ке Еми ли ја на Кен гел ца. У раз го во ру ко ји се во дио на кон ве че ре, 
„ма ли, мр ша ви и црн пу ра сти го спо дин“, ко ји је, на сил но Су бо ти ће во 
из не на ђе ње и оду ше вље ње, био ни ко дру ги до ње гов оми ље ни пе сник 
Сте ри ја, ре као је мла дом пи сцу: „Ви сте срећ ни у Н. Са ду, (...), ви има-
те та мо дру штва, па се ба рем мо же те кад кад са ста ти, и раз го во ри ти 
о сва че му пак и оном, што пи ше те. Ако ни ког дру гог не ма те, ту вам 
је наш Ха џић-Све тић, а он је из вр сна си ла. Ме ни ви ше не при ја ов де 
у Вр шцу, хо ће са мост да ме по је де, ко рђа гво жђе. Не го зна те шта? Ја 
ћу по ку пи ти мо је ан дра ву ље, па ме ето к ва ма у Н. Сад. Са мо ако ми 
Бог да здра вља и жи во та.“25 Као да је том же љом да из Вр шца оде у 
Но ви Сад, клат но ње го вог уса мље нич ког жи во та, рас тр за ног из ме-
ђу мо гућ но сти да сво јим пре га ла штвом по мог не но вој ета пи раз во ја 
срп ске др жав но сти и по врат ку ње не кул ту ре у европ ске то ко ве ко је је 
си лом при ли ка на пу сти ла на је здом Ту ра ка на Бал кан, и све сти да се 
та ко ма ло мо же ура ди ти у све ту под ло жном стра сти ма, по но во би ло 
за љу ља но, мо жда и по след њи пут. Ни је дан, ме ђу тим, од ла зак, ни пре 
ни по сле тог су сре та, ни је зна чио и пре ста нак по сто ја ња оних раз ло га 
ко ји су мо ти ви са ли же љу да се оде. Да ли су се у тре нут ку ра не, нео-
че ки ва не смр ти Јо ва на Сте ри је По по ви ћа по ми ри ле ње го ве же ље и 
ра зум ска спо зна ја? „Мо жда је умро ми ран и спо ко јан, са све шћу шта 
је све учи нио за Ср би ју, али у исто вре ме сит и умо ран од жи во та, ко ји 
је за ње га, и у ње го вој по след њој нај бо љој пе сми, са мо јед но ве ли ко 
ни шта.“26

О то ме мо жда на нај ле ши на чин све до че ан ти квар ни це ко је на 
сво јим по ли ца ма, ре кли би смо, чу ва ју пра ве ма ле би бли о те ке свет ске 
књи жев но сти. Јер, „не ма бо љег учи те ља књи жев но сти од ан ти квар-
ни це. Као на гро бљу, ту спад не све: и сјај, и бо гат ство, и сла ва, и по ка-
же се го ко стур књи жев но сти, оно без че га се не мо же, и оно без че га 
се мо же. (...) У овој шко ли, про фе со ри – ко ји, за раз ли ку од про фе со ра 
дру гих ви со ких шко ла, не би сме ли да пи шу ни шта – го во ри ли би сво-
јим уче ни ци ма от при ли ке ово:

„Ви ди те, мла ди чо ве че, све ове књи ге на пи са не су са чвр стим 
уве ре њем да го во ре не што ве ли ко и зна чај но. Вре ме ном, на шле су се 

25 Јо ван Су бо тић, Жи вот Дра Јо ва на Су бо ти ћа (ав то би о гра фи ја), тре ћи део: 
ЛЕ ТО, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1905, стр. 86.

26 Вла де та Је ро тић, „Пси хо ло шки осврт на Јо ва на Сте ри ју По по ви ћа“, стр. 79.
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на по ли ца ма ра зних ан ти квар ни ца у све ту, и ту оста ле, јер ви ше ни ко-
ме ни су го во ри ле ни шта. Да нас са мо зна мо оно о че му оне ћу те. Сва-
ки чо век ко ји др жи до се бе мо ра да про чи та бар де се так та ко зва них 
ве ли ких књи га; али би сва ки пи сац мо рао да про чи та и бар де се так 
ова квих књи га, књи га ко је су за ћу та ле и пре не го што су по че ле да го-
во ре. (...) Из да ли сте књи гу или две, али то још не зна чи да сте пи сац. 
Сва ко мо же да из да књи гу или две, на све ту има са свим до вољ но из-
да ва ча, не ком се мо же учи ни ти да му је по треб но баш оно што ви пи-
ше те. Али по ста ли сте пи сац оног да на кад на по ли ци ан ти квар ни це 
ви ше не угле да те сво ју књи гу, ко ја је ју че или пре кју че до спе ла та мо. 
И не мој те ни ка да за бо ра ви ти: не ма бо љег учи те ља књи жев но сти од 
ан ти квар ни це. Не ма по у зда ни јег и не под ми тљи ви јег учи те ља.“27 

Мо же те ли се се ти ти ка да сте по след њи пут на по ли ца ма не ке ан-
ти квар ни це ви де ли не ко де ло Јо ва на Сте ри је По по ви ћа? И је ли оно 
би ло ту ка да сте сле де ћи пут за ко ра чи ли у ту ан ти квар ни цу, ако га већ 
Ви ни сте ку пи ли?

27 Јо ван Хри стић, „Еле ги ја о ан ти квар ни ца ма“, Про фе сор ма те ма ти ке и дру-
ги есе ји, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 8-9.


