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У ПОТРАЗИ ЗА СКРАЈНУТИМ ВРЕДНОСТИМА 

Горан Максимовић, Заборављени књижевници: књижевноисторијски огледи о скрајнутим 
писцима српског 19. вијека, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, Пале, 2013. 

 

 Заборављени књижевници: Књижевноисторијски огледи о скрајнутим писцима 
српског 19. вијека сазнајно је користан текст који презентује пажљиво сакупљану грађу о 
животу и раду заборављених књижевника 19. века, а затим тумачи и вреднује књижевне 
текстове, поетичке особине и целокупне књижевне опусе, те осветљава њихове тумаче и 
анализаторе. Истичемо три аспекта историографског рада Горана Максимовића (Фоча, 
1963), због којих Заборављене књижевнике оцењујемо делом од примерног значаја за 
српски књижевни, културни и национални идентитет, али и компетентним прилогом за 
изграђивање преобликоване историје српске књижевности. Први аспекат је прецизно 
одређење појма српска књижевност, одређење њених граница према суседним 
јужнословенским књижевностима и научно утемељење концепта континуитета српске 
књижевности. Дефинишући конституенте српске књижевности, стварање на српском 
језику, снажно осећање припадности српском народу, те заступање идеје о интегралној 
нациналној свести, аутор је осветлио и сачувао културно благо Срба са простора који 
припадају данашњим републикама, Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској и Словенији, 
те што је нарочито важно одредио је положај дубровачке књижевности у савременој 
науци. Други аспекат представља комплексност књижевноисторијског приступа: 
Максимовић обједињава књижевноисторијски приступ (реконструкција биографије, 
културног и друштвеноисторијског хоризонта), са новом генерацијом мислилаца од 
Дилтаја до Харалда Вајнриха, од руских формалиста, америчких новокритичара и 
француских структуралиста, до рецепционистичке критике 20. века, те 
постструктуралистичких теорија новог историзма и културног материјализма. Трећи 
аспекат је скерлићевска вештина методологије израде огледа: у неколико потеза створени 
су аутентични књижевни портрети писаца који садрже био-библиографске податке, генезу 
и типологију дела, опис културних и друштвених прилика, избор репрезентативних 
текстова и њихову интерпретацију. У уводном поглављу „Значај и маргинализација“ 
дефинисан је предмет и корпус обраде, методологија израде, као и подела књижевника у 
три целине засноване на регионалном критеријуму. 

Прву целину представљају писци из јужних и западних српских делова (Далмација, 
Бока Которска, Херцеговина, Црна Гора, Босна). У прва три огледа: „Иконописац и 
књижевник: Спиридон Алексијевић (1769-1841)“, "Мученик: Кирил Цвјетковић (1791-
1857)", и „Монашка самосвијест: Митрополит Ђорђе (Георгие) Николајевић (1907-1896)“, 
Максимовић се бави књижевним и животним делом монаха значајних за културни и 
национални идентитет, истиче дела данас најдрагоценија својом документарном страном: 
Алексијевићева аутобиографија Споменак Милорадов и Цвјетковићева Автобиографија 
протосинђела Кирила Цвјетковића и његово страдање за православље (редактор и 
издавач Димитрије Руварац), значајни су документи о унијаћењу далматинских Срба 19. 
века, а Николајевићева биографија дубровачког трговца Божа Бошковића данас је вредна 
зато што из прве руке обавештава о тамновању херцеговачког митрополита Серафима 
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Перовића. У огледу „Весник народног препорода: Јоаникије Памучина (1810-1870)“, 
истиче се пишчев осећај за аутентично приказивање народног живота и значај за 
национални препород Срба у Херцеговини, а књижевни рад се представља кроз четири 
жанровске целине (поезија, историографски и етнографски списи, животописи) и истичу 
поетичке одлике. У огледу „Златан сан: Матија Бан (1818-1903)“, описана је личност и 
дело дипломате и књижевника чије највредније књижевно дело, мемеоарски записи о 
Његошу, оцењено је подједнако драматичним сведочењем као и каснији Ненадовићев 
запис о Његошу. Оглед „Између славе и омаловажавања: Јован Сундечић (1825-1900)“, 
анализира личност и дело једног од најплоднијих песника српског романтизма, а његово 
песништво је сагледано кроз доминантне жанрове (љубавна лирика, моралне песме за 
децу, лирика испевана по угледу на народну поезију), истакнуте стилистичке одлике. При 
томе је посебно издвојена песма Побољела птица мала зато што је најаутентичнија и 
најискренија. У огледу „Посљедњи ориђинал старог Дубровника: Дум Иван Стојановић 
(1829-1900)“, посебно су истакнута два дела овог вредног писца. Прва је историја 
књижевности старог Дубровника (Дубровачка књижевност), данас значајна због 
афирмације српског карактера дубровачке културе, а друго дело је комедија „Фрлезија“, 
која поучношћу, вештом техником вођења дијалога и вредном вербалном комиком добија 
посебно место. У огледу „Бокељска постојаност: Лазар Томановић (1855-1932)“, приказан 
је у своме времену овај познати политичар и књижевник. Посебно је дат осврт на 
најзначајније дело, монографију Петар Други Петровић Његош, чија се вредност очитује 
у расветљавању Његошеве владарске личности, али и скривене природе. У огледу 
„Истраживач старог Дубровника: Антоније (Антун) Вучетић (1845-1931)“, представљен је 
познати Дубровчанин, историчар и борац за увођење народног језика, чија су највреднија 
дела архивска грађа (Споменице српске и Споменице дубровачке), као и историографски 
рад Ситнице из дубровачке прошлости. У огледу „ Приморска одлучност: Сава Бјелановић 
(1850-1897)“, представљен је портрет познатог народног првака Срба у Далмацији. 
Издвојене су посебно његове рецензије о српским писцима, а затим и запажени путописи. 
При томе је дат потпунији осврт на највредније књижевно дело, Кроз славенске земље у 
којем је истакнута вредност симбиозе документарног и уметничког поступкa. У огледу 
„Херојска биографија: Јован Поповић Липовац (1856-1919)“, издвојено је лирско 
песништво, као и трагедија Херцег Шћепан и спев Босански осветник. Дат је и краћи 
осврт на историјско-етнографску студију Црногорске жене и песму „Манита мајка“. У 
огледу „Господствени професор: Спира Калик (1858-1909)“, истакнута је његова улога у 
оснивању Народног позоришта у Нишу, дат осврт на путопис Из Београда у Солун и 
Скопље са београдским певачким друштвом, чије вредности (успеле медитације, 
динамична нарација и опис људи), издвајају Калика као вредног путописца. У огледу 
„Дубровачко српство: Антун Фабрис (1864-1904)“, наглашено је да су највреднији 
књижевни огледи овога аутора о српским писцима у Дубровнику 19. Века. Посебно су 
дати осврти на огледе о Меду Пуцићу и Ивану Стојановићу, а указано на књижевни циљ 
афирмације српског карактера дубровачке књижевности. У огледу „Козерски смијех: Саво 
Скарић (1878-1909)“, наглашена је вредност сатиричких фељтона овога рано преминулог 
књижевника (Зембиљ, Шала и маскара), а затим је указано на основне поетичке одлике и 
наратолошке поступке (истичу се бројни поступци вербалне комике). 

Другу целину чине писци из централних и југоисточних српских крајева (Београд и 
Шумадија, западна Србија, југоисточна Србија и Македонија). Оглед „Некрунисана 
српска краљица: Анка Обреновић Константиновић (1821-1868)“, представља ову утицајну 
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жену као важну литерарну појаву јер означава ступање жена писаца у српску књижевност. 
При томе је Дневник који важнија прикљученија Ане Јеф. Обреновића садржава њој самој 
написан, првенац у српској женској дневничкој литератури, оцењен као њено највредније 
дело. У огледу „Родоначелник пјесничке породице: Јован Илић (1824-1901)“, у стилски и 
жанровски разноликом опусу овога песника, Максимовић издваја оно што је још увек 
вредно: родољубива, рефлексивна, дидактична, религиозна и хумористичка лирика. Међу 
њима су нарочито начајни љубавни сонети Ох!, затим приче из београдског живота. У 
огледу „Изгнани путник: Митрополит Михаило Јовановић (1826-1898)“, наглашено је да 
су од прворазредног значаја путописне књиге, Хришћанске светиње на Истоку, Света 
Гора Атонска, Животопис Пресвете Богородице. У осврту на њих истакнута је вредност 
писца у магистралном обједињењу описа путничких доживљаја са историјским 
реминисценцијама. У огледу „Трагедија младости: Дамјан Павловић (1839-1866)“, 
анализиране су поетичке одлике доминантних лирских жанрова овога трагичног песника 
српског романтизма (љубавна, родољубива и рефлексивна лирика, те романтична 
приповетка), уз осврт на приповетку „Јелка“. У огледу „Прекинути узлет: Владимир Васић 
(1842-1865)“, анализом романтичарских црта љубавне и родољубиве лирике, као и 
псеудокласицистичких одлика рефлексивне поезије, указано је на Васићеву укорењеност у 
стилски контекст свог доба, али је истакнута и слабост таквог начина певања (недовршени 
стихови, стереотипност, недефинисаност осећања). У огледу „Гласни лиричар: Милан 
Кујунџић Абердар (1842-1839)“, овај некада популарни српски песник окарактерисан је 
као заговорник борбеног активизма у родољубивој поезији, патетични романтичарски 
трубадур у љубавној и баштиник натуралистичких идеја у рефлексивној поезији (Први јек 
и Други јек). При томе је указано и на слабости таквог начина лирског говора (патетика и 
активизам). У огледу „Преданост (на)роду: Милан Ђ. Милићевић (1831-1908)“, 
представљен је књижевник, писац историографских, географских и етнолошких студија, 
уџбеника из педагогије. У књижевном смислу највреднија је аутобиографско-мемоарска и 
путописна проза (Из својих успомена и Стара писма из нових крајева). У огледу „Страст 
путовања: Милан Јовановић Морски (1834-1896)“, представљен је писац есеја из историје 
културе, научних радова из медицине и хемије, књижевник који се најпотпуније остварио 
у драми (дат је осврт на комедију Неодзвани), као и путопису (спој импресија, 
реминисценција и географских студија). У огледу „Свијест о јавној ријечи: Милорад 
Поповић Шапчанин (1842-1895)“, Максимовић истиче романтичарске стилске црте лирике 
и протореалистичке црте приповедачког опуса, оцењујући роман Сањало као најбоље 
Шапчаниново дело. У огледу „Актер противурјечног времена: Лазар Комарчић (1839-
1909)“, представљен је уредник политичких новина, новинар, полемичар и књижевник 
чији је рад представљен у две фазе (почетна на међи романтизма и реализма и завршна 
реалистичка фаза). Посебан осврт усмерен је на најзначајнија дела, романе Један разорени 
ум и Два аманета. У огледу „Свједок епохе: Чедомиљ Мијатовић (1842-1932)“, приказан 
је портрет дипломате, историчара и значајног писца историјских романа и приповедака. 
При томе су посебно урађени краћи осврти на најзначајније романе. У огледу „Политика 
као судбина: Милутин Гарашанин (1843-1898)“, обликован је портрет овога некада 
угледног политичара и књижевника. Максимовић се посебно осврће на назначајније дело 
Доколице, истичући његов значај као претходнице српској хумористичкој прози на крају 
19. века. У огледу „Неприкосновени ауторитет: Владан Ђорђевић (1844-1930)“, 
представљен је лекар, политичар и књижевник, чија мемоарска проза у данашњем времену 
заслужује највише пажње. У огледу „Срећна судбина: Мита Ракић (1846-1890)“, урађен је 
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портрет књижевника који је данас запамћен не по свом књижевном раду, него по 
чињеници да је био отац магистралног српског песника Милана Ракића. Овде је издвојена 
његова путописна литература, као нешто што је и данас вредно, а Путовање по Новој 
Србији оцењено је као најлепше путописно сведочанство у српској књижевности о 
југоисточној Србији након ослобођења од Турака 1878. године. У огледу „Страдалник: 
Мита Ценић (1851-1888)“, приказана је страдалничка судбина овога значајног политичког 
првака због социјалистичких идеја. Књижевна анализа је посебно усмјерена на Ценићево 
аутобиографско-мемоарском сведочење Испод земље или моје тамновање. У огледу 
„Далекосежне визије: Живан Живановић (1852-1931)“, описана је биографија познатог 
педагога, природњака, публицисте, историчара и књижевника, а посебно је анализиран 
његов путопис Ниш и нишке знаменитости, који је написан 1881. Године, одмах након 
ослобођења овога града од Турака. У огледу „Престонички дух: Драгомир Брзак (1851-
1904)“, изнова је представљен заборављени песник, приповедач и драматург, а посебно су 
дати осврти на комад Ђидо и путопис Са Авале на Босфор. При томе је истакнута 
вредност целокупног Брзаковог дела јер доноси мање познату слику српске књижевности 
на размеђи 19. и 20. века. У огледу „Неостварене могућности: Милутин Илић (1856-
1892)“, приказан је портрет заборављеног лиричара, приповедача и драмског писца. При 
томе је сачињен посебан осврт на комедију Ново доба и истакнут значај који је овај писац 
у сатиричним жанровима имао за Нушића и Домановића. У огледу „Витез књижевне 
боемије: Жарко Илић (1863-1907)“, приказан је портрет критичара, писца епиграма и 
хуморески, једног од четворице синова пјесника Јована Илића. При томе је посебно 
издвојена сатира „Мој несуђени кредитор“, која је написана у поетици домановићевске 
критичке слике српског друштва на крају 19. и на почетку 20. века. У огледу „Лирски 
побуњеник: Милорад Ј. Митровић (1866-1907)“, описан је портрет овог талентованог 
песника ране модерне. Истакнуте су поетичке одлике његове лирике (утемељеност на 
идејама симболизма и неоромантизма), а затим су издвојени доминантни жанрови 
(рефлексивна, љубавна и сатирична лирика, те лирске басне). У огледу „Вјештина 
приповиједања: Илија И. Вукићевића (1866-1899)“, описан је портрет једног од 
најталентованијих приповедача српског реализма. Његово приповедање је сагледано кроз 
три тематско-мотивске целине (реалистичко-миметичке, натуралистичко-психолошке и 
гротескно-фантастичне приповетке), а посебан осврт усмерен је  на „Причу о селу 
Врачима и Сими Ступици“, која представља претходницу Домановићевих политичко-
гротескних сатира, значајних за преобликовање хумористичких жанрова у гротескне 
фантазмагорије. У огледу „Оданости критичара: Павле Лагарић (1865-1942)“, описан је 
портрет књижевног и ликовног критичара који је због изразитих импресионистичких и 
естетичких ограничења знао и да неправедно оцењује и вреднује (Станковић, Ђоровић, 
Ћипико), али је био од необичне важности његов критички суд о Кочићу и подстицање 
овога приповједача Змијања и Крајине да усаврши свој књижевни стил и начин казивања. 
У огледу „Сликар тимочког поднебља: Симеон-Сима Жикић (1878-1964)“, описани су сви 
сегменти књижевног рада овог заборављеног писца, а затим су анализирани романи и 
приповетке, са посебним освртом на романе Говор срца и На послу, те на збирку 
приповедака Парохијске слике и прилике. У огледу „Немирна природа: Тодор Љ. Поповић 
(Б.Б-вић) (1870-1957)“, представљен је приповедач, комедиограф, песник и фељтониста, а 
затим је дат осврт на комедију Капетан-Пантелејина посла и на највредније дело, кратки 
роман Гила. У огледу "Српски Антеј: Милорад Петровић Сељанчица (1875-1921)“, 
приказан је портрет овога необичног српског песника, који је славио култ земље и села. 
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Указано је на основне поетичке и типолошке одлике његовог певања (љубавна, 
родољубива и дескриптивна лирика), као и на блискост са народном лириком, са 
романтизмом, са поезијом Илића и Шантића. У огледу „Лирски метеор: Коста Абрашевић 
(1879-1898)“, посебно је истакнута рефлексивна лирика, у којој се најпотпуније остварио 
овај рано преминули песник, као и претпоставка да би Абрашевић да је живио дуже 
остварио преображај од социјално ангажованог песника према сатиричном песнику, где је 
наговештавао највише уметничке снаге. У огледу „Позоришна страст: Димитрије-Мита Ј. 
Димитиријевић (1879-1952)“, описан је портрет песника и приповедача, а посебно је 
истакнут драмски рад и са освртом на драму Оливера. 

Трећу целину чине писци из северних градова и српских простора (Војводина и 
Нови Сад, али и средњоевропски градови (Пешта, Праг. Братислава, Беч). У огледу „Први 
српски сатиричар: Михаило Максимовић“, овај стваралац је истакнут (уз Доситеја) као 
оснивач српске хумористичко-сатиричне прозе. При томе су, дате основне поетичке 
одлике његове сатире, са нарочитим освртом на дело Мали буквар за велику децу 
(лексикон афоризама о друштвеном моралу). У огледу "Испред свога доба: Атанасије 
Николић (1803-1882)“, наглашен је значај овога писца за оснивање великих институција 
националне културе. Николић је представљен и као састављач уџбеника, а његов 
књижевни рад представљен је у две фазе: „новосадско раздобље“ (жанровско богатство, 
утемељење на видаковићевској и народној традицији), те „ србијанско раздобље 
(доминантан драмски рад), да би на крају био дат и осврт на слабости у сакупљању 
народних умотворина. У огледу „Ненаметљиви лиричар: Васа Живковић (1819-1891)“, 
нарочито је истакнут стилски синкретизам овога романтичарског песника (класицизам, 
сентиментализам, романтизам, народна лирика), а посебно су анализиране његове 
љубавне, родољубиве и пригодне песме. У огледу „Национални бард: Стеван Владислав 
Каћански (1829-1890)“, обликован је портрет публицисте, професора, национално-
политичког радника и романтичарског песника. Посебно је наглашен песнички рад, који је 
подељен на родољубиву и љубавну лирику, те на пригодне посланице, уз оцену да је и 
поред патетике и активизма, Каћански идејама и борбом заслужио да буде доступан 
савременом читаоцу. У огледу „Рођени хумориста: Илија Огњановић Абуказем (1845-
1900)“, осветљена је личност и дело врсног уредника и писца хумористичко-сатиричне 
прозе, утемељивача сатиричне приповетке нефолклорне провенијенције. Максимовић се 
посебно бави наратолошким и стилским поступцима прича, сатира и фељтона. У огледу 
„Разноврсност интересовања: Мита Живковић (1854-1913)“, истакнута су филолошка, 
педагошка и књижевна интересовања овога књижевника, који се најпотпуније остварио 
као приповедач, а најбоље дело  му је збирка Босанчице. У огледу „Оданост пријатељима: 
Милан Савић (1845-1930)“, сачињен је портрет заборављеног уредника Летописа Матице 
српске, али и угледног књижевног критичара и приповедача. Максимовић посебно издваја 
драмске текстове овога писца, истичући вредност комичних маски, језика и интрига, али и 
слабост карактеризације и мотивације. У огледу „Комедиографска страст: Мита Калић 
(1847-1909)“, обликован је портрет овога забоеављеног комедиографа. Посебно је указано 
на његов доброћудни смех, а по квалитету су издвојене једночинка Преки лек и велика 
комедија По команди. У огледу „Посвећеност женским судбинама: Каролина (Драгиња-
Драга) Гавриловић (1854-1917)“, посебно је анализиран прозни рад, романи Из 
учитељског живота и Девојачки роман, као и поједине проповетке, а у оквиру тога 
указано је на основне наратолошке поступке (сказ, добра мотивација, проспективно и 
ретроспективно казивање, оквирни и паралелни сиже). У огледу „Тихи интелектуализам: 
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Павле Марковић Адамов (1855-1907)“, обликован је портрет овог раније познатог 
приповедача регионалисте, који је био усмерен на приказивање живота сремског села. При 
томе су нарочито истакануте поетичке и стилске црте (фолклорни, поетски и критички 
реализам), као и наративне особине (драматизација приповедача, доминација сказа, 
укрштање ретроспективног и проспективног приповедања). У огледу „Достојанствена 
преданост: Мита Ђорђевић (1862-1950)“, истакнути су фељтони, козерије и путописи 
овога аутора, као и бројни чланци из педагогије. Дат је и осврт на највреднија књижевна 
дела, на путописе С пута кроз српски југ и С Дунава на Дрину. У огледу „Непознанице 
судбине: Илија Ивачковић (1884-1944)“, представљен је значајни критичар (поуздано 
образован, одмереног и оштрог суда), који је писао о прозаистима (омиљен му је био 
Светозар Ћоровић), али је пажљиво пратио и приказивао српску периодику, писао критике 
о преводним делима (Шекспир, Метерлинк), као и преводима српских песника на стране 
језике (Дучић). 

Књига Заборављени књижевници на леп начин изнова осветљава заборављене 
књижевнике 19. века, научно компетентно тумачи и вреднује њихово дело, а затим и 
обнавља интересовања за скрајнуту српску књижевну и културну баштину. Тиме је 
српској књижевности завештана грађа за преобликовање националне књижевности, али и 
отворен простор за писање једне измењене и потпуније историје националне 
књижевности. 
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