
Јелена Милић

ДОМЕНИ ОСВЕТЉАВАЊА 
И ВРЕДНОВАЊА
НАУЧНОКЊИЖЕВНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Јован Пејчић, Путеви српске науке о књижевности, 
Српска књижевна задруга / Лесковачки културни центар, Београд, 2020.

Књигу Путеви српске науке о књижевности Јован Пејчић започиње
формулисањем начела која ће примењивати приликом осветљавања
појединачних региона српске науке о књижевности (претежно књи-
жевне историје и критике) и сагледавања често опонентних ставова
истраживача о њеним путевима. При томе, као три темељна начела
науке о књижевности наводи: начело афирмације (доводећи га у везу
са књижевном критиком), начело актуализације (које повезује са ра-
довима књижевно-историјског и упоредно-књижевног смера) и на-
чело проблематизације (доминантно у теоријским, естетичким,
књижевно-философским преиспитивањима) (стр. 11–12). Након фор-
мулисања наведених начела, аутор пажњу усмерава ка њиховим
дијалектичким паровима, при чему начелу афирмације супротставља
начело негације; као противно начелу актуализације наводи начело
неутрализације, док начело канонизације сматра другом страном на-
чела проблематизације. На темељно изложеним полазним основама,
Јован Пејчић наставља читање и промишљање српске књижевнона-
учне традиције са далековидним уверењем да изложена, супротстав-
љена начела представљају две стране истог новчића, која само заједно
сачињавају дијалектику раздвајања. 
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У подухвату осветљавања путева српске науке о књижевности, Јован
Пејчић од првих страница доследно примењује препознатљив метод:
најпре се суочава са проблемима и противречностима који прате мисао
о развоју српске науке о књижевности, суочава их као антитезе и након
исцрпне аргументације исказује свој став о датој појави. У првом тексту
почетног поглавља Основи, са називом ,,Мит о прекиду у развитку
српске књижевности: тестамент без печата”, аутор аналитички и кри-
тички сагледава записе о формулацији која је у науци о српској књи-
жевној историографији произвољно конституисана и преузимана све
до њених савремених токова. Реч је, наиме, о идеји о такозваном пре-
киду у развитку српске књижевности која занемарује значај старе
српске књижевности, и ускраћује поглед у јасне наговештаје грађан-
ске културе. Након исцрпног прегледа ставова о почецима српске књи-
жевне историографије, са образложеним мерилима за њихово
успостављање, у тексту се логичком повезаношћу уводе тројица исто-
ричара књижевности који су издвојени као зачетници идеје о прекиду
у развоју српске књижевности. Поменути закључак је, наиме, Лукијан
Мушицки извео из лингвистичког мерила, Јован Суботић две деценије
касније проширио на читаву културноисторијску сферу, а Јован Рис-
тић радикализовао налазећи праве зачетке српске, националне књи-
жевности тек у првим деценијама деветнаестог века.

Ставови угледних теоретичара и културних радника резултовали
су вишеструким исходима. Као последица радикалног одвајања старе
и нове српске књижевности усталило се научно мишљење о прекиду у
развоју српске књижевности који се претежно везује за литературу
шеснаестог и седамнаестог века код Срба, без аргументованих сведо-
чанстава о њој. Пејчић наводи даље пропусте у делима Ђуре Даничића,
Стојана Новаковића, истичући иновативност запажања Јакова Игња-
товића у „Погледу на књижество” (1856), као усамљени пример реле-
вантног сагледавања односа између старије и нове литературе.
Наводећи истраживачке резултате о књижевности седамнаестог века
у текстовима Тихомира Остојића и Јована Грчића, аутор показује у ком
смеру се одвијала потврда ставова о дисконтинуитету између старе и
нове књижевности. У свом преображеном виду, ова идеја појавила се
у историји књижевности Андра Гавриловића, где прекид у развоју не
значи и празнину, али у односу на збивања у европским литературама
за Гавриловића представља, не само заостајање, него и „назадак”.

У посматрању идеја о континуитету, односно дисконтинуитету у
развитку српске књижевности Пејчић, тако, долази до Јована Скерлића
као најутицајнијег њеног историчара, при чему се указује на трајност и
последице Скерлићеве тврдње и њеног понављања у ставовима Павла
Поповића: да се нова српска књижевност јавља у осамнаестом веку као
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самостална, као творевина без традиција. Аутор потом истиче значај
подухвата Милорада Павића, који је окончао дуго одлагану потребу
српске науке о књижевности да из приступачних чињеница културе, са
савременим мерилима и методологијом, испита литерарно и културно
наслеђе седамнаестог и осамнаестог века код Срба. Саглашавајући се
са ставовима Милорада Павића изреченим у тексту Рађање нове српске
књижевности, Јован Пејчић указује на важност историјско-политич-
ког контекста седамнаестог века у којем се јавила и развијала новове-
ковна српска култура, постепено напуштајући поствизантијску,
источноевропску традицију и прихватајући западноевропске књи-
жевне каноне. Почетну фазу поменутог преображаја обележило је,
складно томе, спајање двају културних модела: старог, средњовековног,
традиционално-историјског, источновизантијског, и новог, модерног,
западноевропског. Поред наведеног, Пејчић истиче посебне заслуге
Ђорђа Трифуновића поводом изношења „чврстих основа преко којих
је могао да се изгради мост између старије и новије књижевности” (47),
проналазећи, с једне стране, спону између нове и старе књижевности у
историјским делима Ђорђа Бранковића, Павла Јулинца, Василија Пет-
ровића и Јована Рајића, и, с друге стране, указујући на преплитања која
показују књижевна остварења Гаврила Стефановића Венцловића и За-
харије Орфелина са делима својих претходника, Димитрија Кантаку-
зина и Константина Михаиловића.

У складу са примарном идејом своје књиге, аутор наставља да сведочи
о важности традиције на примеру старе српске књижевности, показујући
да ју је, супротно мишљењима о њеној затворености, одликовала знатна
отвореност за утицаје других, развијенијих култура, као и способност да
те ,,утицаје схвати и да их на националној основи, усвоји и преобрази”
(49). Сходно томе, долази се и до закључка да прекида у наслеђивању тра-
диције нема. Континуитет српске књижевности постоји, као што је Ђорђе
Сп. Радојичић утврдио, и ,,треба га нарочито истаћи” (53), док је ,,мит о
дисконтинуитету” последица методолошких неспоразума и исхитреног
суда историчара језика и културе из прошлог века која се ,,после Скер-
лића, без [...] стварних аргумената, проширила на готово све уметничке
и научне дисциплине” (54). Поред Милорада Павића, аутор своје ставове
усаглашава и са Миланом Кашанином, Вељком Петровићем, Николом
Радојчићем, Рајком Л. Веселиновићем, Радованом Самарџићем, те уместо
празнине, прекида, назадовања и других сличних формулација којима се
одређивала српска уметност седамнаестог и осамнаестог века, говори о
наставку, логичном развитку и измењеној форми српске уметности сред-
њег века, у промењеној, војвођанској средини.

Ставове поткрепљене истраживањима релевантних историографа
Пејчић потврђује и увидом у стање српског школства у поменутим пре-
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кретним вековима, истичући подједнак значај изворно образовног ас-
пекта (где се као почетни и незаобилазан наводи Венцловићев Буквар
из 1717. године, као и учитељско ангажовање Емануила Козачинског у
Сремским Карловцима) и, на другој страни, просветно-историјског ас-
пекта (у оквиру ког се анализира значај учешћа цркве, под чијим пок-
ровитељством се одвијала борба за национална и верска права
војвођанских и угарских Срба). Српску културу је у поменутим окол-
ностима обележила двојака усмереност: она се развијала са тенденцијом
,,очувања и ширења изворнога духовног наслеђа створеног у оквирима
православне матице-земље, а с друге – у развијању модернога осећања
историјске и културне свести, односно саображавања слици света зас-
нованој на узорима једне друге, западноевропске, католичкопрозе-
литске цивилизације” (65). Са свешћу о важности наслеђене српске
литерарно-духовне традиције, и широким научним сагледавањем
њеног процењивања у текстовима својих претходника и савременика,
Јован Пејчић даје значајно место књизи Рађање нове српске књижев-
ности, као резултату преко потребног, дводеценијског ангажовања
њеног аутора Милорада Павића на истраживању запостављеног лите-
рарног наслеђа и културе седамнаестога, осамнаестог и деветнаестог
века. Историја старе српске књижевности Димитрија Богдановића
појавила се као уверљиво ,,сведочанство о плодности Павићеве опште
визије токова српске књижевности” (69).

Промишљање путева српске науке о књижевности, Јован Пејчић
наставља у наредном тексту (,,Почеци српске књижевне критике и
есејистике”), сагледавањем улоге Славено-сербског магазина (Венеција
1768) Захарије Орфелина, те почетака српске књижевне критике и
есејистике. Ово поглавље посвећено је родоначелничком значају Заха-
рије Орфелина и првог српског књижевног часописа, са посебним освр-
том на његов предговор („Предисловије”) и девети, завршни одељак –
„Известија о учених делах”. Аутор, најпре, пружа увид у ставове књижев-
них историчара о првом појављивању књижевне критике у српској науци
о књижевности, указујући при томе на неусаглашеност мишљења о жан-
ровском одређивању поменутог Орфелиновог одељка. Једна група књи-
жевних историчара у знаменитом деветом одељку Орфелиновог магазина
уочила је почетке српске књижевне критике (попут Павела Ј. Шафарика,
Тихомира Остојића, Јована Скерлића, Ненада Николића, Боривоја Ча-
лића, Мирјане Д. Стефановић и Жарка Рошуља).

Аутор се осврће и на усамљене примере, попут мишљења Ђорђа Сп.
Радојичића, који почетак српске књижевне критике налази у XIII веку,
у Теодосијевом Житију Светога Саве. Наводе се и ,,произвољни су-
дови” (попут Палавестриног) који процењују да не може бити говора
о „приказима” и „освртима” у деветом одељку магазина. Јављају се пог-
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решне процене историчара о жанровској форми „Известија о учених
делах”, међу којима је тврдња Душана Панковића да овај одељак има
све одлике библиографије. Поред наведеног, указује се и на промен-
љивост ставова у оквиру методологије истог књижевног историчара,
какав је случај са Јованом Деретићем: од тврдње да се у Славено-сер-
бском магазину први пут јављају почеци српске књижевне критике,
преко уочавања искључиво идеје критике у њему, без њеног родона-
челничког значаја, до закључка да магазин доноси само приказе нових
књига. Тиме долазимо и до проблема смештања деветог одељка мага-
зина у различите жанровске оквире.

Променљивост ставова кад је реч о појму критике и њеноме најра-
нијем јављању код Срба повезана је, закључује Пејчић, са употребљива-
ним терминолошким решењима и жанровским одређењима. У том
погледу, с једне стране, говори се о „приказима”, ,,рецензијама” ,,освр-
тима”, употребљава се формулација „писао је [Орфелин] о књигама”. С
друге стране, истраживачи користе термине „преглед” и „хроника”, који
за разлику од првих, отварају још и књижевну, културноисторијску пер-
спективу разумевања, омогућујући на тај начин увођење интердисцип-
линарних параметара и нових методолошких упоришта (78). У раду се
потом утврђује значај Орфелиновог календара за 1766. годину (Славено-
-сербскиј восточнија церкве календар...) и даје одговор на питање да ли
се идеја о српској књижевној критици јавила у Славено-сербском мага-
зину (1768) или у календару (1766). Након сумирања владајућих књи-
жевноисторијских ставова (Јована Скерлића, Павла Поповића и
Милорада Павића) о значају предговора првог часописа на целокупном
јужнословенском простору, и анализе његовог садржаја, аутор разматра
да ли ,,Предисловије” првог српског књижевног часописа представља
манифест просветитељских идеја и/или зачетке есејистике код Срба.

У тексту ,,Периодизација – утемељујућа идеја историје књижев-
ности” аутор најпре пружа увид у теоријско-историјске анализе појма
периодизације у књижевнонаучној традицији код Срба (пре свега, на
примеру текстова тројице аутора – Јована Скерлића, Драгише Живко-
вића и Јована Деретића), разматрајући богатство, домен, типолошку
разуђеност и прецизност понуђених периодизацијских схема. Пејчић
затим истиче значај елементарне поделе српске књижевности на стару
и нову, утврђујући да је она покренута идејама Лукијана Мушицког.
Подела у оквиру историјских прегледа српске књижевности Јозефа
Добровског је, појашњава аутор, ,,европски ехо поделе примљене од
Мушицког”, ,,док је Лазар Бојић – ученик Мушицког, следбеник Доб-
ровског – трећи у том редоследу” (106). Одјек идеја о периодизацији
српске књижевности Лукијана Мушицког (с разумљивим модифика-
цијама) проналази се потом у ставовима и решењима Јована Суботића,
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Стојана Новаковића, Павла Поповића, Тихомира Остојића и Јована
Деретића. Следећи целокупну српску књижевноисторијску традицију,
Пејчић запажа да је подела српске књижевности на стару и нову, пок-
ренута идејама Лукијана Мушицког, подстакла њене истраживаче на
,,специјализованије периодизацијске подухвате” (108), попут перио-
дизације српске књижевне периодике Злате Бојовић.

Текст ,,Рађање српске историје књижевности: Доситеј, Соларић,
Бојић, Лукијан Мушицки” усредсређен је на три теме: како су питања
корпуса и идентитета српске књижевости, њенога простирања и перио-
дизације решавана у раздобљу формирања српске књижевне истори-
ографије; који су то списи, какве концепције на којима почива темељ
српске књижевноисторијске традиције и да ли је Памјатник мужем у
славено-сербском књижеству славним (1815) Лазара Бојића у пуној мери
прва српска историја српске књижевности? Реч о рађању српске исто-
рије књижевности аутор започиње именом Доситеја Обрадовића, ука-
зујући на књижевно-историографски значај одломка из предговора
Етике и Доситејеве тежње да пружи целовиту представу о једном раз-
добљу српске књижевности. Пејчић не занемарује ни важност Доси-
тејевог запажања о развоју, савременим токовима српске књижевности
и мапирања њеног претече (Божидара Вуковића). Разматрање несугла-
сица око жанровског одређења Поминка книжеског о славено-сер-
бскомъ в Млетках печатанију (1810) Павла Соларића прати
полемички тон усмерен према ставовима који поменути текст смеш-
тају у рубрику књижевне историографије. Закључивши да је Поминак
„трактат о штампарству” који се управо због свога предмета, ,,не ук-
лапа у уже схваћени појам историје књижевности” (114), анализу раз-
војних етапа српске књижевноисторијске традиције Јован Пејчић
наставља сагледавањем Бојићевог списа Памјатник мужем у славено-
сербском књижеству славним, фокусирајући се на неусаглашена миш-
љења историчара о његовој жанровској форми. Двојако прихваћеним
становиштем Мирјане Д. Стефановић међу истраживачима српске књи-
жевне историографије, којим се утврђује статус Бојићеве књиге, аутор
придодаје сопствено: поменути спис Лазара Бојића јесте значајан корак
на путу конституисања српске књижевне историографије, али он ,,није
историја националне књижевности у пуном, у изворном значењу те
речи, поготово то није када се у његово суседство доведу књижевноис-
торијска и библиографска прегнућа прво Лукијана Мушицког, затим
Јернеја Копитара, а онда и Јозефа Добровског” (126).

Предмет анализе у тексту ,,Смисао сличности у историји и теорији
књижевне критике” јесте антиципаторски значај утицајних књи-
жевно-теоријских идеја српског критичара Љубомира Недића, сагле-
дан кроз призму методолошких и теоријско-литерарних парадигми
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двадесетог века које ће се у равни европске и светске науке о књижев-
ности појавити тек неколико деценија касније. Ситуација је, истиче
аутор, у најмању руку ,,зачудна” јер ,,можемо говорити о Недићу као
претходнику или претечи, али не и о Крочеу, Прусту, Бахтину, Ричар-
дсу, Ливису, Шпицеру, Женету, Русеу, Принсу... као следбеницима”
(142). Поред сагледавања идеја формулисаних у главним теоријским
радовима Љубомира Недића (у огледима „Покушај о литерарном
укусу” и „О књижевној критици”), истраживање обухвата и њихове
одјеке у другим Недићевим, превасходно аналитичким текстовима. 

Поглавље ,,Јединство књижевнога и националног идентитета” посве-
ћено је књижевним, културним и научним ангажовањима Јована Скер-
лића, његовом раду на подручју српске књижевне критике и
историографије. Говорећи о научној делатности Јована Скерлића,
аутор тежи ка прецизном утврђивању канонских вредности његових
књижевнотеоријских ставова, књижевнокритичких оцена и књижев-
ноисторијског метода, трудећи се да избегне претеривања, било у хва-
љењу или у оспоравању, као и да не прекорачи област науке,
књижевности и националне културе (какав је случај са бројним текс-
товима у дугој традицији проучавања и вредновања Скерлићевог
дела). Расправе око тога коме треба дати првенство, Скерлићу-крити-
чару или Скерлићу-историчару Пејчић одбија као беспредметан спор,
трудећи се да одговори на питање: да ли је, ипак, Скерлић грешио то-
лико колико су склони да му припишу његови критичари? У тексту се
процењује прошли значај и садашње значење Историје нове српске
књижевности, и периодизације примењене у њој, затим се сагледавају
Скерлићеви теоријски узори, научни метод (питања организације
текстуалне грађе, питање систематисања и интерпретације књижев-
них, општекултурних и друштвених чињеница) у ,,најзначајнијем сис-
тематском делу српске науке о књижевности” (202). Значај
Скерлићевог ангажовања на пољу књижевне критике и историогра-
фије сагледан је у домену конституисања српске науке о књижевности.
Тај је посао, уочава аутор, био битно одређен Скерлићевим настојањима
да нову српску књижевност представи и устоличи као културно-исто-
ријску целину и специфичан литерарноестетски систем, као и да при-
каже повезаност српске књижевности са европским литерарним
тенденцијама (рационализмом, позитивизмом, натурализмом итд.).

У тексту ,,Основи, вредности – трајање: Историчар књижевности
Милорад Павић” предмет интересовања је Павићев двоструки рад на
пољу науке о српској књижевности: с једне стране, његово проучавање
веза српских писаца са књижевностима европских народа, и с друге,
истраживање и синтетичко приказивање српске књижевности седам-
наестог, осамнаестог и раног деветнаестог века. У том погледу, те-
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жиште ауторовог интересовања представљају Павићеве истраживачке
компетенције систематичног приказивања и вредновања „стилски
најразуђенијег раздобља у историји српске књижевности” испољене у
књигама Историја српске књижевности барокног доба (1970), Исто-
рија српске књижевности класицизма и предромантизма. Класицизам
(1979) и Рађање нове српске књижевности (1983). Говорећи о рецеп-
цији Павићевих књижевноисторијских синтеза, Пејчић разматра раз-
логе двојаког прихватања прве две Павићеве историје, ћутање и
неповерење научне заједнице које је у извесној мери пратило њихово
објављивање. Аутор истиче величину Павићевог подухвата, не зане-
марујући његове приређивачко-редакторске произвољности у том
послу и релевантне полемичко-критичке текстове из књижевно-исто-
ријске традиције о тим пропустима (какав је, на пример, случај с Па-
вићевим издањем песама, беседа и списа Гаврила Стефановића
Венцловића Црни биво у срцу, Београд, 1966). Говорећи о књизи Ра-
ђање нове српске књижевности, Јован Пејчић истиче ширину књижев-
нонаучних домета Павићеве синтезе која се огледа у ширењу или
рушењу канона традиционалног историзма и увођењу адекватнијих ме-
рила. Наиме, поред прегледа двоиповековног развоја српске књижев-
ности, Павићева књига представља и важан књижевно-критички
допринос проучавању дуго занемариване традиције и наслеђених исто-
риографских прилика.

Последња целина у књизи – Односи, суседства, личности – симбо-
лички започиње текстом ,,Шафарикова прва историја српске књижев-
ности” посвећеним ангажовањима Павела Ј. Шафарика у домену српске
духовне традиције из којег је произашла Историја словенских језика и
књижевности према свим наречјима (Geschichte der slawischen Sprache
und Literatur nach allen Mundarten, 1826). Шафарикова историја изда-
ваја се као први синтетички преглед српске књижевности у коме је она
контекстуализована у корпусу стваралаштва европских народа и пос-
матрана као ,,засебна и самосвојна структура у оквиру општесловен-
скога културног система” (257). Наглашен је и њен статус релевантног
извора у време објављивања, који је служио за упознавање словенских
језика и литература у научним круговима Европе. 

Наредна два поглавља, ,,Уметност и смисао бесеђења у Срба” и
,,Етика и реторика свеобухватног Српства”, посвећена су зачецима и
развојним токовима беседништва као жанра и дела система књижев-
ног изражавања. Утврђујући јеванђељске, византијске и светогорске ко-
рене средњовековне српске ораторике, аутор разматра прве,
несамосталне облике српске беседе, значај беседништва у систему старе
српске књижевности и културе, похвалу као основну врсту раног бе-
седништва код Срба, као и њене реторичке, епистемолошке, етичке и
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поетичке основе. Даље се прати преображај средњовековне српске бе-
седе након Велике сеобе 1690. године и преласка српског народа из пра-
вославно-византијске у западноевропску, католичко-протестантску
средину. Са рађањем барокног беседништва у подунавским крајевима
јавља се морална проповед као ново жанровско обличје српске бе-
седе, чији је тематски распон сагледан превасходно у контексту по-
етике Венцловићевих народних проповеди. Потом долазимо до
класицистичког раздобља и прегледа првих приручника о бесед-
ништву који настају у овом периоду. Пратећи упоредни развој сакра-
лног и световног аспекта српске беседе, који постаје изражен од
средине деветнаестог века, долазимо до почетака српског политичког
бесеђења (у том контексту сагледане су духовне, свечане и политичке
беседе Никанора Грујића).

Иза описа ликова, функција и смисаоних стремљења, друштвено-кул-
турног значаја похвала, проповеди, политичких (народних) и војничких
беседа код Срба, њихових жанровских преображаја у скупштинским,
парламентарним и судским (адвокатским) беседама, читаоцу се от-
крива њихова заједничка страна: вештина преображавања и прилаго-
ђавања реторичког аспекта беседа оним контекстуалним условима у
којима треба да делују. После овако широког увида у референцијални
оквир беседе код Срба (друштвено-историјски, естетички, фило-
софски, епистемиолошки), те упоредног приказивања њених уметнич-
ких аспеката, с једне, историјскопоетичких карактеристика, с друге, и
повеснотеоријског присуства у живом ткиву националне културе, чи-
талац Пејчићевих Путева и у овом сегменту – а то је случај са свим
претходним радовима – сусреће се с аналитички размотреним оним
родним и типолошким обележјима која суштински преозначавају
место беседничког жанра у систему српске књижевности као полисе-
мичне, али и органске целине по себи.

У наредном тексту, „Етика и реторика свеобухватног Српства”, Јован
Пејчић прилаже традицији реч о беседништву ,,заносног Демостена
српског”, како је Лаза Костић својевремено назвао Никанора Грујића.
После представљања живота и књижевно-културне оријентације самог
беседника, његових књижевних и педагошких заслуга, аутор истиче да
у српској научној традицији нема исцрпних анализа Никанорових бе-
седа. Иако његово дело није остало ван видокруга проучавалаца српске
књижевности и реторике, заступљени су, наиме, претежно хронолошки
прикази беседа, елементарна, библиографска обавештења, док се у ме-
моарским делима, публицистичким и прегледним чланцима, као и у
ширим литерарним синтезама немалог броја аутора, говори ,,увек
крајње одређено” о световним и црквеним Грујићевим беседама (282).
Оригиналност Никанорове реторичке уметности анализира се у контексту
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књижевних и историјскопоетичких специфичности класицистичке епохе,
византијско-православних и хеленско-римских узора, затим тематске
утемељености у народној српској историји и идеји ,,свеобухватног
Српства и православља” (290).

Пратећи путеве српске науке о књижевности, напослетку долазимо
до појмовно-теоријских недоумица и неусаглашености које су обеле-
жиле и, нажалост, још увек прате научну употребу термина модерни-
зам, експресионизам и авангарда. Пејчић најпре наглашава да термине
авангарда и послератни модернизам не треба користити као синониме.
Увођење разлике међу појмовима авангарде и модернизма било би,
наиме, вишеструко плодотворно у теоријском и методолошком
смислу, а тиме би се дошло и до прецизнијих мерила за изградњу новог
периодизацијског система српске књижевности двадесетог века. С
друге стране, истиче аутор, једино периодизацијски термин експресио-
низам изражава ,,јединство” авангардног литерарно-историјског раз-
добља, а да притом битно не нарушава његов ,,полиморфни карактер”.
(312) Књигу Путеви српске науке о књижевности можемо читати као
ауторово одуживање утемељивачима српске науке о књижевности,
аналитички и критички дијалог са традицијом, али, истовремено, и
као расправу са савременим изучаваоцима историје српске књижев-
ности. У том погледу, као значајни (пре)носиоци критичког односа
према традицији и данашњем стању науке о књижевности јављају се
наративне фусноте, које, често полемички изнете, развијају својевр-
сну паралелну димензију књиге. Чак и ако изузмемо све наведене ок-
вире тумачења, књига Јована Пејчића сведочи савременом читаоцу о
свевременој важности националнога књижевног и духовнонаучног на-
слеђа, и такође о потреби њиховог познавања, признавања, преиспи-
тивања и одбране за будућност. 

На самом крају, када се треба вредносно одредити према интен-
цијама и истраживачким резултатима књиге Путеви српске науке о
књижевности, долазимо до оних питања која се везују за саме њене за-
четке. Једно од њих је: Какав пут су идеје исказане у књизи прешле од
почетних промишљања српске научнокњижевне традиције до форме
поузданих сазнања о њој? За друго питање послужићемо се формула-
цијама самог аутора: „Шта у изразима ’открити почетак’, ’осветлити
рађање’, ’разумети трајање’, ’утемељити вредности’ значе речи от-
крити, осветлити, разумети, утемељити?“ (361). Ова дилема уједно
је и основа подухвата који је Пејчић започео Просторима књижевног
духа (1998), утврдио Почецима и врховима (2010), наставио Зрнима,
расадом, жетвом (2015). Истражујући, проверавајући и мапирајући ис-
торијска и критичка проучавања српске књижевности, њених идеја,
уметничких поступака, контекста у којима је настајала и развијала се,
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Јован Пејчић је, наиме, једним срећним следом, стигао до обухватног
погледа на научну визију о рађању, развитку, преображајима –
најкраће, о општем успону књижевноуметничке речи и научнокњи-
жевне мисли код Срба. 
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