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|та да кажем што ових последњих

дана туге нисам већ рекао, и што

већ други нису врло добро казали? Оп-

ширнијим студијама још није дошло вре-

ме; Скерлићези су радови тако многи и

велики обимом да ће требати неколико

месеца док их човек, читајући их с пи-

саљком у руци и узимајући белешке, не

прочита у целини. Једна ствар, међутим,

није поменута онако како заслужује, а

може и треба да се каже одмах, у овим

данима кад се ма и укратко даје оцена

целокупнога Скерлића. То је: његова зе-

лика вредност као књижевног крити-

чара, као човека од правилног суда у

оцени књижевних дела, као човека од

поузданог и зрелог укуса. На томе се

треба зауставити у толико пре што је

питање о тачности књижевног суда

Скерлићевог претресано више пута, и

решавано на штету Скерлићеву.



Пре кратког времена, у једној оцени

у Босанској Вили, рекао је Пандуровић,

ако се добро сећам, ове речи: „О оце-

нама Скерлићевим може се дискутовати,

алп је .једно извесно, да је он данас

најјача утицајем и најмаркантнија лич-

ност у нашој књижевности." Друга по-

лозина Пандуровићева суда неоспорна

је; из прве бп се могло закључити д,а

су Скерлићеви судови често непоуздани,

да они представљају Скерлићеву нај-

слабију страну према његовим другим

особннама, према моћи историјског син-

тетисања, према његовом сјајном стилу,

његовој вреднсћи, и разноликости ње-

гова рада и дара. Скерлић би по тој

оцени био као неки Берне, или Жан-.Жак

Вес, један од оних критичара чијн су

судови често нетачни, непоуздани, на-

сгранн, алн изречени у духовитом или

сјајном облику.

Међутим, ништа није нетачније од

таквог мишљења. Пандуровић је један

од најискренијих поштовалаца Скерли-

ћева дара, и један од млађих књижев-

ника чија су ми се мишљења више пута

учинила правилна, и често проникљива.

Његове горње речи извесно су више
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одјек општијег мишљења, које се чешће

чуло с разних страна, но његово вла-

стито, проверено и коначно утврђено

мишљење; али, било тако или не, не сме

се допустити да се такво погрешно

мишљење одомаћи. Ово не треба допу-

стити, не ради Скерлића, но ради истине,

и ради мање вичних читалаца, који ће

не мало изгубити ако посумњају у општу

тачност Скерлићеве критике. Било би

смешно да се, ма и привремено, посумња

у једну од главних, и свакојако највишу

особину Скерлићеву.

Мишљење, међутим, да су Скерли-

ћеви естетич^и судови можда најслабија

страна у његовом богатом и сјајном

научном и књижевном раду, и ако по-

грешно.имало је свога стварнога повода.

Искрена мишљења људи, и кад су по-

грешна у целини, имају скоро увек један

део истине; па ма та истина била који

пут и нижега реда, то јест истина како

је види неук човек. Независно од погре-

шака којима је, више или мање, подло-

жан сваки критичар, извесне Скерлићеве

оцене могле су се учинити нетачне или

неоправдане. Изгледало је понекад да

у његовој, и хвали и покуди, има понечег
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претераног. Похваљен је понеки песник

или приповедач нижега реда веома, док

су код понеког другог, знатно већег и

у истини врло даровитог, право угледног,

чињене извесне ограде, замерке које су

и по обнму п по тону изгледале врло

зна^не. Других пута изгледало је да су

при оцени била меродавна критичарева

лична осећања. То се читаоцу могло

тако учинити нарочито у Скерлићевој

Историји н.ове српске књижсвности, где

су не само неки судови изгледали као

што је горе речено, но су, чинило се,

и сами ппсци уношени у Историју према

личним симпатијама историчаревим. Што

се још могло допустити у појединачним

оценама, у којима критичар с дана на

дан даје своје лично мишљење и утиске,

изгледало је недопуштена погрешка у

историји књижевности, која мора бити

објективна, која је наука, која је исто-

рија онога што је било, а не израз лич-

них, ма како оправданих, симпатија и

антипатија. Историја књижевности није

књига која, као Царева, може носити

нас лов Моје Симпатије или, као Золина,

Моје Мржње. V књизи Скерлићевој, по-

неки писац који је у своје доба имао
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видан положај у књижевности, није по-

менут; понеки други добио је према свом

гласу сувише мало простора; док је

неком трећем дато и хвале и простора

више но што је његовом вредношћу и

улози у историји оправдано. Отуда је

у шали речено и самом Скерлићу, који

се на ту добру досетку смејао да је

његова Историја нове српске књижевно-

сти историја српских књижевника „с ко-

јима писац говори", после које тек има

да дође друга свеска о књижевницима

„с којима писац не говори.“ Та досетка

је, међутим, као врло многе досетке,

била само духовита, а не истинита.

Кад се ствари загледају изближе, од-

мах се види колико је то мишљење по-

грешно, и како је погрешка учињена.

Непотпуна анализа — та, поред личног

интереса, највећа сметња тачноме суду

— једина је могла превидети целину, и

зауставити се на појединостима које

према целини потпуно ишчезавају. Људи

виде оно што је у том тренутку пред

њиховим очима, и по томе дају свој

општи суд; остатак остаје иза садашњег



цео преглед, „дрвеће смета да види

шуму", а прст пред оком може човеку

заклонити кулу.

Кад се ствари прегледају у целини,

одмах се види да се све горње замерке

(с једним или два изузетка, о којима ће

ниже бити речи) тичу једног врло не-

знашног броја ситних случајева. Тим је

одједном речено колико горње мишљење,

кад се уопшти, постаје претерано и не-

основано. Да у Скерлића има много

више погрешака но што их има, па да

их све саберете, оне не би биле тако

велике као погрешка коју чине његови

критичари кад из неколико случајеза

између масе других изводе општи за-

кључак да су Скерлићеви судови непо-

уздани. Покупите све оцене које вам се

у Скерлићевим крптикама и у његовој

Мсторији књижевности чине погрешне,

погрешне из ког било разлога, по-

грешне као непотпуне, као претеране,

као личне, па им упоредите број с бро-

јем осталих које остају тачне и архи-

тачне, и видећете како је мален број

првих према последњима. Кад критичар

погреши на десет пута једанпут, то је

врло одличан критичар. Скерлић је гре-
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шио — ако је, и у колико је грешио;

јер са људима његова рода и у пита-

њима укуса, треба сви да смо обазриви —

Скерлић је грешио једанпут на педесет

пута. Ко не жели да говори на памет,

но место тога преброји озбиљно Скер-

лићеве погрешне и тачне судове у ње-

говим оценама — о толиким писцима, о

толиким делима тих писаца, о толиким

особинама њихових дела, — и упореди

број једних с другима, увериће се да

ово што је овде речено није претерано.

Нема „најбољих" критичара на свету;

али узмите оне који се по општем ми-

шљењу могу сматрати као добри: ни о

њима не можете друго казати. Скер-

лић је био права добра глава, јасна и

права памет, и изванредно пријемљив

за утиске. Скерлић је донео на свет, и

од своје осамнаесте до двадесет треће

године — у доба кад се, отприлике, та

особина коначно образује— развио дар

правилног запажања и осећања. Он је

имао оне три особине човека који пра-

вилно мисли и осећа: осетљивост, спо-

собност да своје утиске правилно ана-

лише, и моћ да утиске правилно кате-

горише, у правилна осећања и правилне

- 9 -



појмове. Он је имао — ма колико да је

она понекад била ометена разним узро-

цима, који ће ниже бити поменути — кри-

тичарску „интуицију.“ Још ђаком, у сво-

јој двадесет другој години, радећи све-

тосавски темат: „Упоредну оцену Оте.ш

н Максима Црнојевића", он је показао

изванредно осећање и схватање Шекс-

пирових лепота, тачне психологије у ње-

говим карактерима, мудрости и сјаја у

његовој дикцији. Ја се сећам пријатног

изненађења са којим сам тај његов

„ђачки“ рад читао; с нешто мање сти-

листичке вештине, његов рад је по тач-

ности и зрелости суда био раван оце-

нама зрелих и компетентних судија. Скер-

лић је био рођен критпчар.

Друге, посебне особине његове кри-

тике показују то исто. Његова је кри-

тика често била описна; то јест, критика

која, као што јој и име каже, описује

више но што суди или суди описујући.

Његове су критике те врсте бнле као

смањене копије дела о којима су пи-

сане, као слике дела у миниатури. Нико

није умео боље од Скерлића дати слику

» утисак које дело оставља у читаоцу.

Кад сте такву његову критику прочи-
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тали о Коштани или Божјим људима

Борисава Станковића, ви сте дело знали

као да сте га сами прочитали; цела жи-

вописна садржина дела, људи и дога-

ђаји, и средина, и осећања, цела боја

дела, остајала је у вашем уображењу,

осећању, и памћењу. Његове су кри-

тике те врсте безмало ненадмашне, и

ја не знам бољих ни у једној књижев-

ности. Такве су критике, међутим,у ру-

кама људи какав је био он, у исто време

најфинији судови, са нечим више, с по-

зитивним уметничким творачким даром

који писцу допушта да пробуди у аи-

таоиу и утисак оцењене ствари. Ту

тачну слику и тај тачни утисак, само се

по себи разуме, може дати само онај

који је и сам примао тачан утисак и о

ствари правилно суди.

Скерлић је још имао способност да

за своју оцену или мишљење нађе зби-

јен и духовит израз који особину јасно

карактерише, и ствар одмах класира, и

уреже се у памет као етикета мисли.

То „етикетирање" мисли је један сти-

листички начин који неки писци радо

употребљавају; ретко је ко био срећ-

нији од Скерлића у налажењу тих „ети-
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кета". Слободак Јовановић, који је про-

учио Скерлићеву књигу о Светозару

Марковику и самог Марковића, каже ми

да је Скерлић с ретком срећом дао тај

епиграматични облик мислима Светозара

Марковића, и да би теоријски утицај

овога последњег био много већи да је

неко у његово време умео исковати те

„девизе" које је Скерлић посејао по це-

лој својој књизи. Такав је Скерлић био

и у књижевној критици. То тако поуз-

дано „етикетирање" је такође сведоцба

јасних утисака пишчевих.

Кад је грешио — и у оном малом броју

случајева у коме је грешио — он је гре-

шио скоро увек, не у тачности, исти-

нитости, но, ако тако могу рећи, у_^те-

пену потпуности својпх оцена; а то су,

као што свак може лако пресудити,

оцене погрзшне на други начин но оцене

које се обично називају погрешним. Да

ли ћете неку ствар оценити као добру

или врло добру, или као рђаву или врло

рђаву, то је, наравно, разлика; али то

је разлика много суптилније природе,

мање важна, и погрешка која се, из

разних разлога, може поткрасти, и пот-

крада, и најбољем критичару. Ствар по-
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стаје важна само у том случају кад

треба опазити разлику у степену вред-

ности између обичних добрих дела и

оних узоритих великих дела „ван сте-

чаја“, која се не смеју мешати ни с ко-

јим другим. У таквим случајевима Скер-

лић није никад грешио, нити је икад

грешио критичар Скерлићева калибра.

Иначе су те ситније разлике у степену

од мале или од знатно мање важности

и, у осталом, у текућој критици, писа-

ној с дана на дан, под разним распо-

ложењима, њих је тешко у свакој кри-

тици тачно одржати. Под стицајем самих

околности једна вас ствар једанпут више

вређа, друга вам се други пут јаче до-

падне; и чак је понекад потребно да

своје осећање јаче истакнете, да га на-

рочито и јако нагласите. Главно је да

човека не вређа оно што треба да му

се допадне, и да му се не допадне оно

што треба да га вређа. Ја не знам слун
чај да је Скерлић побркао добру осо\

бину с рђавом, или да је пронашао неку

особину које у писца или у делу нема;

и волео бих да ми се такав случај по-

каже. Каква разлика према оном дугом

низу критичара који сваки дан у стра-
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ним часописима (да наше оставимо на

страну) кажу за добре стзари да су рђа-

1 ве, а за рђаве да су добре!

Код некнх оцена које изгледају пре-

теране, било у хвалн било у покуди, треба

испитати колико је томе, ако тако могу

рећи, крив сам читалац и „крив“ кри-

тнчарев стил. Ко јако осећа, јако н

каже. И кад похвали и кад покуди, стк-

лист наглашава, подвлачи, претерује.

Меколе, Тен, Пол де Сен-Виктор, Свин-

берн — сви тако чине'. Онн тако чине

и с тога што желе у тромом осећању

читаочевом да пробуде прави утисак,

који хладна и прецизна дефиниција сама

не може пробудити. Корекцију је ту лако

учинити, ако је корекција уопште по-

требна. Ко правилно умује, тај ће малу

ману некога система увек примити, ако

је она корелат његових већих врлина.

1 Једач скорашњч и личан причер. Ја сам ту
скоро хтео у јсдком свом огледу да дам у при-
метби један напод нз Меколеа, да потврди моју
мисао да је дуге алегорије тешко прнкладно нз-
вестн у свима њиховмм појединостима; Меколеов
навод, снажно и јасно казан, био би ми јако до-
бро дошао- Али је навод био стилистички тлки
спажно казан да би у мо.н тексту, ма и у при-
медби, дао мојој мисли значај који јој ја нисам
хтео датн; и ја сам га, жалећн, морао изоставити-
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Што се тиче потпуности оцене, Скер-

лић јесте овда онда, али ретко, остав-

љао непоменуту понеку добру особину

пишчезу. Али ко ствари зна и хоће да

буде праведан, тај ће имати на уму да ни-

је могућно бити увек потпун. Скерлић ни

код својих симпатија није помињао увек

све добре особине; као што ни код оних

које није волео није помињао све рђаве

особине. Само неуки мисле да критике

треба увек г.лсати по некој општој, пот-

пуној схеми, која тражи да се прикаже цео

човек или цело дело, да се узму у обзир

све околности, да се писац или дело „об-

јасне психолошки и савременим прилика-

ма,“ и тражи... још многе друге ствари.

Сваки писац пе заслужује да се о њему

пишетаква критика. У највећем броју слу-

чајева довољно је зауставити се само на

главној особини, на спорној тачци, оној

која у том случају има једина важно-

сти. То нарочито вреди за текућу кри-

тику, коју је Скерлић поглавито него-

вао. Текућа критика цени, суди, хвали

добро и одупире се рђавом. „Све разу-

мети значи све опростити;" таква ме-

тода примљена у текућој критици ишла

би једним делом у наточ самом циљу
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такзе критике. Нико неће оспорити да

је и у том случају боље поменути, ма и

узгред, у једном куту оцене, у једној

уметнутој реченици, и друге особине

поред главне. Тако човек изгледа пра-

веднији и писцу и читаоцу. Ако је кри-

тика неповољна, то треба учинити тим

пре; макар само зато да вам савест

остане чиста. Али то није главно; и онај

који тако не учини, кад му је остатак

критике тачан, није се о правду дубље

огрешио. У том случају, критичар је

дао девет десетина истине; изоставивши

једну десетину, он је погрешио, али је

погрешио за једну „количину без зна-

чаја.“ Ти случајеви, у колико их има у

Скерлићевим оценама, одузеће овима

врло мало од њихове велике тачности.

Што се тиче изостављања неких пи-

саца из Историје нове српске књижевно-

сти, о томе је Скерлић, за велики део,

дао адекватно објашњење у једном свом

скорашњем одговору;1 и ко је попаЈи/е,

тај мора његов одговор примити. О.ч је

многе писце искључио по самом плану

по коме је своју Историју радно; о мно-

гима је опет говорио, према њиховом

1 В. Српски Књижевни Гнасник од 1 марта 1914
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значају и улози, у својим другим спи-

сима, па после није нашао за вредно

да их унесе у своју Историју;1 то се

нико није потрудио да провери пре но

што суд изрече. У нас, као понекад и

другде, тврдње се понављају без про-

веравања, и најчешће по чувењу; од де-

сет људи који о некој књизи гЛоре,

један је књигу имао у рукама, и тај је-

дан је читао најчешће непажљиво, или

са злим намерама. — О другим неким

изостављеним писцима чија сам имена

чуо помињати, најбоље је ћутати; нека

од тих имена „која је требало поменути

у Историји" наводе човека на смех.

С тога, када се све узме у обзир,

не само Скерлићеве засебно објављене

оцене, но и његова Историја нове срп-

ске књижевности, уочена као низ књи-

жевних судова, остаје у пркос свему

споменик и правога суда и критичке

проникљивости. Напор ка правди и тан-

кој и тачној оцени, о коме сведоче без-

1 Један једини мени познат изузетак, који се,

држим, не може оправдати, нини Драгутин Илић,

песник, приповедач, драмски писац, и критичар.

По положају који је у своје доба имао у нашој

кн>ижевности, он заслужује да уђе у њену исто-

рију. (В. о томе ниже)
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бројне стране у тој Историји, могао је

учинити само човек калибра Скерли-

ћева. То се, после Историјг, на том не-

уморном човеку и физички опажало; он

је после те књиге изгледао као слом-

љен. Његовој Историји нове српске књи-

жевности, као скоро свакој књизи, могле

би се учинити извесне замерке, али се

те замерке не би тицале његових књи- ’

жевних оцена. Ове су у његовим сци-

сима тачне у тако великом броју, на

њих је утрошено толико танког посма-

трања, оне су редиговане са таквом сти-

листичком маестрпјом и прецизношћу,

даћезачовека одпосла остатнувекпред-

мет најискренијег и великог ува?кења.

Зашто је грешио н у оном малом броју

случајева у коме се с неким правом

може помислити да је погрешио?

На првом месту из оног општег уз-

рока, због којега ниједан критичар није

непогрешан. Укус је знање, укус је иску-

ствс>; а ни најшира знања и искуства

не могу бити неограничена. Затим има

„лична једначина", коју сваки добар кри-

тичар коригује, али од које се нико не

може потпуно отети. Идиосинкразије;

- ограничења која доноси националност;
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лично, породинно, и друштвено васпи-

тање; припадање овој или оној друштве-

ној класи; доба старости: све то утиче

на суд онога који своју личну једна-

чину није утврдио и стално, мирно, до-

коно, с целидлачком савесношћу, не-

прекидно не утврђује. Скерлић је као

и сваки други критичар, неки више, неки

мање, имао својих ограничења. Ја бра-

ним једну драгу и скорашњу успомену

од неоправданих приговора, али је не

браним „по сваку цену“, ни преко гра-

ница онога што мислим да је истина.

Извесне тање, нежније ствари, које су

као цвет и пена на површини предмета,

или су као мирис и боја жуте руже међу

осталим цвећем, Скерлић можда није

увек осетио. Код извесних песника, из-

весне суптилније особине које, да тако

кажем, надиу њиховим делима трепере

као „прамен тајанствене магле" и као

„свудаприсутни" етар, и које се само

као неким тањим или дубљим чулима

осећају, он је превидео, или није осе-

тио да их треба задржати пред свешћу,

или бар није држао да су довољио

важне да заслужују помена. Да један

конкретан пример наведем, он, чини ми
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се, није никад одао пуну правду Дучићу,

и није ценио по њиховој правој вред-

ности извесне нарочито нежне и го-

сподске особине Дучићева песништва —

оно светлуцање свиле у Дучићевим сти-

ховима, ону кристалну чистоту ити ка-

дивеку мекоту Дучићева тона. Скерлић

тако није марио за извесна претањена

осећања и понашања нераднкх, али го-

сподских класа друштвених, људи и жена

описаних у понеком париском или лон-

донском роману, у понеком диалогу Ла-

ведановом, или понекој ркици у недељ-

ком прегледу француском Париски Жи-

вот. Здравих осећања као што је био,

онје, јадржим намерно, одбијао од себе

неврастенично рафинирана осећања... из

четврте дименсије, или „с оне стране

завесе," слична онима, примера ради,

која су описана у Пандуровићевој Свепп-

ковини или де Квинсијевим Госпама од

Јада. Он је понекад сувише упрошћа-

вао ствари. — Њему су, најзад, недо-

стајала нека техничка знања; да наве-

дем једно које је, у осталом, право је

рећи, у још већој мери недостајало и

другим нашим критичарима — осећање

версификације (стране и наше), наро-
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чито њених ређих и мање празилних
облика.

Али, ма колико чудно изгледало ово

што ћу сад рећи, све су то сразмерно

ситне ствари. У огромној области васко-

лике књижевности, оне заузимају само

један мален део негде на ивицама ње-

ним, као уске пруге на њеним крајњим

границама, и можда преко њених нор-

малних граница. Оно што остаје — то

је такво велико море, да тетанкепруге

на обзорју остају само обзорје. Према

том мору те пограничне уске области

стоје у истој сразмери у којој стоји и

она шака Лаведанових Парижана према

осталом иароду париском, француском,

енглеском, и осталим народима у Европи,

и остела четири дела света, у историј-

ском низу векова. И те горе поменуте

особине, ако понекад иду међу најсуп-

тилније, нису ни издалека највише. Чо-

век може разумети Дантеа, Милтона,

Молиера, Гетеа, Шекспира, Паскалове

Мисли, Раж и Мир, Воденицу на Флоси,

Веренике, сву најдубљу и највишу по-

езију, а да му већина, а можда и све

горе набројане ствари остану непознате!

Обратно, дешава се да понеки крити-
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чар може све те или многе од тих пре-

тањених ствари лепо да осети, а да

није ни близу тога да разуме Шекспира

и Гетеа. Мирбо и Матерлинк могу се

узајамно разумети, а обојица заједно,

У1пдиз ипШз, остати пред највишом му-

дрошћу, психологијом и поезијом Шек-

спировом н Гетеовом — и не слутећи да

тако стоје — као пред затвореним вра-

тима. Критичар треба, по могућству,

све да разуме, н онај је, наравно, нај-

бољи који може да разуме све, или што

више; али онај који би имао да бира

кога ће пре разумети, Шекспира и Ге-

теа, или Лаведана и грофицу де Ноаљ,

тај би дао страшан доказ о ускостн или

плиткоћи свога ума, и сиромаштини сво-

јих осећања, кад би место првих иза-

брао грофицу де Ноаљ и Лаведана, —

и ако ови последњп имају сами вред-

ности, и ма да су нека њихава осећања

тања од Гетеових и Шекспирових.

Скерлић је био од оних критичара

који можда не разумеју Лаведана, али

разумеју Шекспира. Тиме је у две речи

казано који је његов ред међу критича-

рима. Скерлић је разумевао целу основну

грађу књижевности, право високу и право
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дубоку, у женој великој ширини и разно-

ликости, у обе њене основне манифе-

стације, за које можемо задржати на-

зиве „аполински" и „диониски “ Он је

осећао и висину и дубину, и страст и

меру, и снагу и нежност, и трагедију и

хумор, и оптимизам и песимизам, и ако

овај последњи (као што је имао и право)

није одобравао као теорију живота. Он

је разумевао и врлине и мане. Као што

је осећао лепоте Шекспирове, тако је

осећао и незрелост, извитопереност, по-

зајмљени или полутански песммизам да-

нашњих „социалних" и назови-морали-

стичких писаца немачких и скандинав-

ских. -— Он је осим тога, судио поуздано.

То је други и последњи степен крити-

чарскога знања. Познато је да човек

често зна неку ствар, али је још не зна

довољно давно да би са сигурношћу дао

свој суд. Он своје знање у дотичној

ствари још није довољно пута огледао,

проверио, и о њему се сам уверио. Кад

стече то поуздање, тек се онда може

рећи да је ствар право испекао. Скер-

лић је имао тај поуздани суд.

Све су то толико важне и толико кру-

пне ствари да дају потпуну накнаду, с
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великим сувишком, за недостатке које

смо горе набројали. Ти недостаци сма-

њују врло мало општу вредност Скер-

лићеве критике.

Други узрок који је понекад ометао

строгу правилност његовог књижевног

суда, било је то што је Скерлић, као

што му је приговорено, био понекад ли-

чан у својим оценама. „Бити личан" у

критици значи најчешће, прецизно и про-

сто речено, водити рачуна о томе како

се писац о којем имате да судите по-

нашао у животу према вама. То је врло

људски, и отприлике на милион људи

имате једнога који се тих обзира може

ослободити; али у критици то значи: не

моћи одвојити дело од писца, и у кри-

тику дела уносити обзире који с делом

немају везе. Али би било врло погрешно

држати да је Скерлић и у том погледу

знатније грешио, уопште, и према оста-

лим знатнијим критичарима. Пре свега

случајеви у којима су га лични разлози

навели да погреши, могу се на прсте

избројати. Затим, они писци о које се

огрешио нису по правилу били крупни

1 људи, те погрешка, књижевно-историј-

ски говорећи, није могла бити велика.
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Најзад, понашање оних којима је он на

тај начин одгозарао, заиста није било

пристојно; и у сваком случају, ако је он

грешио, његове су погрешке биле не-

сразмерно мање од њихових; и бар они

— с гледишта моралне, ако не књиже-

вне правде — немају права чинити му

прекоре за личан карактер неких њего-

вих оцена.

Али Скерлић има боље извињење у

другој једној околности, о којој се мора

водити рачун. Она знатно ублажава за-

мерке које му се чине у том погледу.

Критичарска компетенција је двостру-

ког рода: она се састоји из стручне

спреме и личних (психолошких и морал-

них) особина критичаревих. Кад узмемо

у обзир околност коју помињем, виде-

ћемо да је Скерлић био и по моралним

особинама критичарским достојан кри-

тичар, и да је био у ствари мање личан

но што се чини на први поглед. Његова

улога какву је он на себе узео, и по-

ложај који је заузимао усред покрета,

у самој средини тока и вртлога књи-

жевног, нису никад без опасности врсте

о којој говоримо. Скерлић је цео, духом

и телом, да тако кажем, стајао у борби.
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Он се интересовао за струје, покрете,

пратио је лелујање борбе између про-

тивничких сила на целом попришту, чи-

тао је новине, часописе, слушао преда-

вања, узимао у руку сваку књигу, читао

сваки чланак, и улазио је сам у борбу,

и стајао је у средини боја Он је уда-

рао, добијао ударце, и одговарао на

ударце, — не водећи рачуна само о нај-

нижим учесницима у том метежу. Узмите

човека који је у тишми и гужви; сетите

се како такав човек изгледа: сва осе-

ћања подигнута, све силе напрегнуте,

све тежње на врхунцу напона, — тежња

да одбраните своје интересе, да одржите

свој положај, да потиснете непријатеља,

да однесете победу за своју праведну

ствар. Не само док је у тишми и гужви,

но и кад из ње изиђе, он по нужности

остаје још неко време онакав какав је

у тишми био, загрејан, с гестима, с гла-

сом који носе траг и задржавају одјек

ранијих радња и осећања. За критичара

је један од најглавнијих услова да прво

буде сам себи критичар. Потребно је да

човек исто толико гледа у себе колико

око себе. Ко може у таквој борби то

чинити увек, и с оном дубоком, усред-
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сређеном пажњом која је ту потребна!

Ко може у таквим приликама стишано

и потанко одмеравати ударце, правити

до ситница разлику између лојалног и

нелојалног противника, ценити ударце

по правилима вештине, и за време док

су мачеви замахнути одати признање

некој лепој шари и на оклопу нелојал-

ног противника? У тешким приликама

у жестини борбе, добар човек може мно-

го што шта: може ићи право и узимати

крупна правилна решења; може за време

битке, али не узимајући учешка у њој,

посматрати задубљено, као Архимед,

своје шестаре; може чак, као Ламартин,

држати обликом беспрекорну и заносну

беседу док му један од бунтовника држи

бајонет под његовом брадом; —али не

може потанко и стишано судити о суп-

тилним стварима, цепати длаку на че-

творо, мерити атоме на теразијама од

паучине. За такав посао треба мира,

треба удаљења од борбе, треба не бити

сам борац, или бар имати времена за

одмор, тренутке у којима ће се човек

повући у себе сама, и на миру, стало-

жено, прећи у памети догађаје, своје

одлуке и мишљења, узети све у обзир,
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и добро и зло, и признати и непоште-

ном противнику онај, често инфините-

зимални део његових добрих страна. Од

онога који се сав бацио у борбу, и који

себи не даје ни часак одмора, који иде

из једне борбе у другу, сувише би се

захтевало кад би се од њега тражило

да, као научник у лабораторији, преду-'

зима минуциозна мерења, хладно и без

другог интереса до научног. Леметр је

један од ретких људи који су умели своја

осећања да проверавају према чистим,

незаинтересованим, првим утисцима голе

памети. Такви људи, и кад покажу осе-

ћање у својој критици, прво су примили

чист утисак, па су тек онда пустили маха

своме осећању. Па и Леметр је, може

се рећи — откако је престао бити по-

сматрач и постао и сам борац за једну

ствар — постао други човек, мање сло-

бодан од предрасуда, мање слободан од

личних симпатија и антипатија.

Слично је било и код Скерлића. Да

је тај борачки став и положај посред

свакидашњег метежа био узрок понекој

његовој „непотпуној" или јаче личној

критици, доказу}е једна чињеница која

је мени одлично позната, и која је врло
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значајна: Скерлићеве критике су у ра-

није доба биле стриктније праведне, и

у истину изванредно и потпуно праведне.

У оној поменутој ђачкој радњи о Шекс-

пиру и ЈТ. Костићу, он је, рекао сам,

изванредно разумео лепоте Шекспирова

Отела. Он је исто тако осетио и све

велике мане Костићева Максима Црно-

јевића. Цела друга половина радње, по-

свећена Костићевом комаду, била је

жива, врло строга критика тога комада.

Контраст са Шекспиром био је изо-

штрио око критичарево и заоштрио из-

раз, и гредом су падале врло прикладнг,

али врло оштре и осорне речи против

Костићеве драме. Па ипак, расположење

у коме је био није га омело да не види

све. У Максиму Црнојевићу имају, као

што је познато, три лепе песме, од ко-

јих две иду међу најбоље песме Кости-

ћеве. Њих није било потребно нарочито

помињати; оне нису биле у вези с по-

стављеним питањем, и нису ни у колико

могле изменити суд изречен о целој

драми. Скерлић је ипак, пред крај своје

расправе, после довршене анализе оба

комада, у једном засебном малом пара-

графу од два реда, без везе с остатком
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текста, додао да „...у Макси.иу Црноје-

вићу имају две лепе песме, Еј пусто море

и Два се тика побратила.“ Он је то до-

дао потпуности и правде ради. Мени се

та напомена тада изванредно допала, и

сећам се да сам је нарочито похвалко.

И у последња доба сам Скерлића више.

пута подсећао на ту његову прву кри-

тику, и говорио му у нашим пријатељ- ’

ским разговорима да је онда био у пра-

ву, и да у критици, нарочито кад је не-

повољна, треба ма и узгред поменути

добре стране дела које критикујете, ако

их има, и ако су од неке важности. Ме-

ђутим, Скерлић у то рано доба није био

зрелији но доцније; нити је имао више

искуства и знања но доцније; сасвим

је обратно, разуме се, истина. Он је у

последње доба чинио понекад те по-

грешке које у прво доба није чинио,

зато што је последње критике писао у

борби.

Додајте, да човек који уђе у борбу,

и дођз у сувише близак додир са мно-

гим, те и свакојаким људима, он неиз-

бежно прима и неке њихове навике.

Најјачи, и најбољи, дају отпора, у толи-

кој мери да утицај не доноси знатније
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промене; али ни код кога тај утицај не

прође да не остави трага. Оно што

други раде око вас, ако довољно дуго

останете изложени њиховом утицају,

почећете радити и ви; то бива тако и

у стварима које је човек пре тога знао

најбоље, и најтемељније, и које је знао

од свога детињства, на пример у ма-

терњем језику. Будите дуго у друштву

с онима који говоре неправилно и, ма

како да је било поуздано знање вашега

језика, ви ћете неизбежно прими ги го~

вор своје околине. Цела историја језика

сведочи о том правилу. Скерлић је при-

мио извесну нетрпљивост и искључи-

вост исто онако као што је навикао

писати медецина, и у последња времена

почео писати протествујем. Читајући и

слушајући сваки дан, и годинама, људе

који пишу и говоре протествујем, он се

неминовно морао и сам навићи на тај

некњижевни, простачки облик. Тако је

морао примити и друге навике. Али су

навике о којима говоримо прионуле за

њега у малој мери; он је њима исто

тако мало окрњен колико је употреба

облика протествујем место „протестуј~м“
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наудила лепоти жегова стила и гипко-
сти и прецизностк његова језика.

Трећи, последњи, и најкрупнији узрок
његовом грешењу био је његов „ради-
кализам", да га тако назовем. Под „ра-
дикализмом" разумем не само извесне,
тако зване напредне политичке погледе,
но и неке друге особине које, у разним
комбинацијама и дозама, иду заједно с
таквим политичким погледима. О погле-
дима се може дискутовати, и о добрим
и о рђавим; кад су рђави, они, као и у
свакој другој области умовања, могу
бити само погрзшке у суђењу, и човек
их може гредом, испитујући и размиш-
љајући даље, исправити. Политика је
наука, и вештина основана на науци, —

на научном посматрању нстина врло
тешких и многобројних, али добром по-
сматрачу сасвим приступачних чиње-
ница. Сваки поштен политичар у току
свога живота, натеран чињеницама,
исправиће у даном случају погрешке у
свом суђењу, ако су оне биле само
последице недовољног искуства. Али ра-
дикализам није само доктрина, но је
још више менталитет, осећање, распо-
ложење, тежње и жеље и интереси јед-
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ног сталежа или групе или слоја дру-

штвеног; понекад мтадости; понекад, на-

равно (али ређе), и опозиција реакцији,

као што и ова може покојипут бити

опозиција радикализму... Из тога раз-

лога краљеви нису радикалци, ни сиро-

машни ђаци консервативци. Отуда ра-

дикализам — као ни реакционарство —

није повољно становиште, ни згодно

расположење, за човека који тражи

истину. Човек који хоће да има изгледа

да нађе истину, треба често да савла-

ђује и најосновније своје нагоне, а не

да толиким непосредним и унутрашњим

узроцима забуне и самообмане, додаје

нове, даље, и спољашње.

Скерлић није био слободан од тога

радикалског менталитета. Рођен у мла-

дом, радикалски расположеном народу,

одрастао у доба нарочито погодно да

развије у човеку радикалске погледе и

осећања, он је још, отишав на страну,

био дошао под утицај једног професора

социалиста, одличнога књижевника и

научника Жоржа Ренара, поред којега

је познао по добру и злу познатога

францускога социалиста Жореса. То-

лики узроци, удружени можда с изве-
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сним урођеним активним темперамен-

том, усадили су и учврстили у њему

расположење и погледе којих се није

могао ослободити ни у приликама које

са тим погледима немају везе. Кад се

вратио са стране, он је био „печен“

радикалац, прогресист, мелиорист, по

борник „здравог и интенсивног живота,“

и тако даље, и човек који и о књижев-,

ности суди по својим политичким, мо-

ралним, и друштвеним погледима. Золине

романе је сада ценио кроз наочаре

Драјфусовца.

Ја молим да ме нико погрешно не

разуме. Ја у овој прилици не дискутујем

вредност радикализма, нити Скерлићу

замерам што је био Драјфусовац (ако

то кога интересује, рећи ћу да сам и

сам био Драјфусовац\ Ја само хоћу да

кажем да пристајање уз Драјфуса или

устајање против њега нема никакве везе

с књижевном вредношћу Золиних ро-

мана. и да критичар који се при оцени

књижевних дела руководи поглавито

обзирима политичким и друштвено по-

литичким може бити добар политичар

или социолог, али није добар књижевни

критичар „Вредност неког спева нема
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стварно ничег заједничког са његовим

моралним значењем или намерама; химна

Цезару коју ју је испевао Виргилије или

ода Стјуарту коју је испевао Драјден,

вреде више од највеликодушније инвек-

тиве против тираније, коју би љубав

према отаџбини или слободи могла иза-

звати код каквог Бавија или Сетла."1

Зола је могао имати право у Драјфу-

совој афери, а немати празо у својим

романима.

Скерлић је помешао Золу политичара

са Золом књижевником, најмање оправ-

даним поводом. Пред књижевним де-

лима Скерлић је сада стајао као човек

једне политичке странке или друштве-

ног табора; он није имао више у истој

мери ону лепу независност суђења, оно

1 Свинберн: ( — знатни модерни песник ен-

глескп, радикалац, поштовалац Мацинијев, прија-

тељ Француске Револуције, смео левичар у књи-
жевним стварима.) — Бовије је римски стихотво-

рац из времена Внргилијева; његово је име си-

ноним рђавог песника. — О Сетлу (енглеском

иеснику дз друге половине седамнаестога и с

почетка осамнаестога века) поменути песник Драј-
ден вели: „То вам је створење с изузетно жа-

лосном памећу.. Његов ум је стално у неком су-

мраку, у којем зачкиљи понека мисао, али ту ми-

сао никад не можете превести на разуман или ен-

глески језик."

ч
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непоколебано правдољубље, онај став

човека који тражи истину и само истину,

који пред стварима стоји као чисто

огледало. Ја сам му тада, и доцније —

између нас су односи били увек искрени

— више пута говорио: „Ви сте се са

стране вратили маши топ81еиг но што

сте тамо отишли." (У фамилиарном фран-

цуском језику топз1еиг значи знатног,

крупног човека у неком послу или по-

ложају.)

Тај „радикализам" се код њега доц-

није нешто ублажио, али је до краја од

њега довољно остало да помути Скер-

лићев књижевни суд кад је дело неком

својом особнном било у складу или у

опреци с критичаревим политичким или

моралннм Верујем. Тако су постале ње-

гове критике о Ракићу, коме је преба-

цивао његов песимизам, који је једно

од најотменијих песничких расположења,

од Теогнида до Леопардија; — о Мило-

раду Митровићу, који је испао знатан

песник зато што је сарађивао у Звезди

за време реакције; — о Абрашевићу,

чије су песме биле лепе зато што им је

писац био социалист; — о Милораду Пе-

тровићу, чије су песме биле лепе погла-
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вито зато што су „здраве“. Тако је Скер-

лић учинио и своју најкрупнију крити-

чарску погрешку -— у огледу о Л. Ла-

заревићу и у оцени тога чистог песника

и врло великог уметника у Историјл

нове српске књижевности. Горски Вије-

нац и Приповетке Л. Лазаревића, песни-

чки и уметнички говорећи, најбоља су

и најсавршенија дела у нашој песничкој

књижезности. Скерлић је то врло лепо

видео и рекао за Његоша. Што Лаза-

ревићу није дао његов високи ред, томе

није крива недовољна критичарска осет-

љивост (песничку и драматичну јачину

Лазаревићевих прича осећали су и мно-

го наивнији читаоци); — није криво ни

оно мало, тако мало, „моралисања" Ј1а-

заревићевог, онај „Зеленбаћ" кога је

приповедач, ради „поетске правде“,осу-

дио да „туца камен“ на крају приче Први

пут с оцем на јутрење; — није крив ни

недостатак пажње или цене коју треба

дати уметничкој разради у песничком

делу; — но је крив „консерватизам", „па-

триархалност" Лазаревићева, и онај ра-

дикалски учитељ у Школској икони, кога

Скерлић Лазаревићу није могао опро-

стити, и не знајући да му њега не опра-
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шта. Ја сам нешто оштрије редиговао

ову последњу замерку, али је извесно

да су Скерлићеве погрешке из овог по-

следњег узрока најкрупније.

Најзад, потпуности и помена ради, до-

даћу да је Скерлићу понекад сметало и

то што је радио сувише брзо Њему је

пребачено да нема „акрибије"; (реч је

ружна у сваком другом тексту осим гр- -

чког, на среди између „актинија" и „кра-

ба", али значи лепу ствар: савршену тач-

ност и чистоту у раду, савршенство до

последњих појединости). Њему су то

пребацивали људи који за акрибију знају

од свога наставника, и мисле, у оста-

лом, да се акрибија састоји само у тач-

ном исписивању цифара и преписивању

натписа, а да иначе допушта и незнање,

и ситну памет, и лакоумност, и најкрив-

ље посматрање и тумачење чињеница.

Скерлић је, међутим, имао памети и ока

и савесности толико да их и другоме

продаје; — али је тачно да акрибије, у

филолошком смислу речи, није нмао до-

вољно, — или да бар није имао довољно

ситне акрибије, која је, наравно, такође

лепа и корисна. За акрибију, за тачно

посматрање и одржавање ситних раз-
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лика, треба између осталога и времена;

то јест лаганог, сталоженог рада; хитња

је не само неелегантна (по енглеској

пословици), но је и непријатељ тачном

и танком раду. Скерлић, радећи брзо,

није покојипут стизао да добро види

ни оно што су много мањи могли ви-

дети; захуктан, с пуним наручјем посло-

ва, он за акрибију није имао потребног

времена, није за њу стекао навику, или

се чак може рећи да је изгубио. —

То су узроци грешењу Скерлићевом,

где га је и у колико га је било. —

Па ипак, сви ти узроци заједно, ма

како да су моћни сваки по себи, тако

су мало омели тачност његова суда! И

ништа тако не сведочи о правилној па-

мети његовој и његовом критичарском

дару као та околност да је поред ре-

чених ограничења и свих неповољних

услова, са својим сувише активким тем-

пераментом, посреди борбе, с „накло-

ностима радикалским", и брзо радећи,

Скерлић остао један од критичара који

су најмање грешили рачунајући ту и

наше и стране критичаре. Ја нећу овде

наводити имеча страних критичара на

које мислим, зато што се људи код нас



уплаше чим чују неко страно име; али

ко уме да пореди и поредећи цени, тај

зна да је ово што сам о Скерлићу ре-

као, тачно. Узмите и оне његове кри-

тике које вам по чему било изгледају

нетачне, па пошто их прочитате, про-

чмтајте поново и дело о коме су писане,

и изненадићете се кад видите колико у

њима има тачних и проникљивих опа- '

жања. Узмите, примера ради, његову оце-

ну Степана Љубише у Историји нове

српске књижевности, која, по утиску који

оставља, можда није довољно праведна

према том језгровитом и духовитом пис-

цу; али ћете видети са каквом су кри-

тичком увиђавношћу разабране неке ње-

гове мање уочљиве особине. Укратко,

и као што је горе речено: пребројте и

измерите Скерлићеве погрешке, и упо-

редите их с погрешкама других крити-

чара, и видећете да су и количином и

величином незнатне.

Ни у тим погрешкама Скерлић није

био никад тврдоглав (опет с изузетком

оцене о Ј1. Лазаревићу), — тако раз-

лично од многих других критичара, који

претпостављају остати целог века по-

грешног мишљења но у једном тренутку
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признати своју заблуду, у којих је су-

јета јача од љубави према истини, јер

истину не воле искрено, јер не знају

њену лепоту, ни њену „рентабилност,"

— да, рентабилност. Нико није био при-

ступачнији разлогу и критици но Скер-

лић. Ја то знам из свога личног иску-

ства с њим, и навешћу два три примера

који су томе значајни докази. Ми смо

ретко имали разговора о његовим ра-

довима пре но што су били објављени;

он је био врло лепо и право скроман,

и није се много занимао собом, нити је

друге собом занимао; али смо имали та-

кав разговор једном, пред објаву ње-

гове Историје нове српске књижевности

(у скраћеном издању). У том разговору,

ја сам га, између осталога, упитао да

ли јб у одељак о критици унео Свето-

мира Николајевића и Марка Цара? Он

ми је одговорио да није, и дао ми је за

то своје разлоге Ја се нисам сложио

са њим, и поменуо сам му разлоге „за“.

Листићи Светомира Николајевића, ако

сведоче да писац нема сопственога суда,

огледи су пуни занимљивих података,

писани с извесним, не незнатним сти-

листичким даром, израђени после озбиљ-
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ниЈег читања о предметима о којима су

писани, и у своје доба су знатно це-

њени, што значи да су у своје доба

били међу најбољим. Марка Цара Моје

Симпатије, и ако пуне позајмица, све-

доче о искреној љубави према књижев-

ности, о пријемљивости пишчевој за

лепоту, и писане су течно и занимљиво,

и читане су, и читају се данас, са за-

довољством. И један и други имају права

на место у Историји нове српске књи-

жевности, Скерлић се тим разлозима

нешто опирао, и на томе се тај наш

кратки разговор свршио. Али кад је

књига изишла, и Светомир Николајевић

и Марко Цар добили су места у књизи.

Исти је случај био и са Светиславом

Стефановићем. Могу још овде додати,

јер ми је ствар позната, дајепараграф

о Светиславу Стефановићу био написан

још за поменуто школско, скраћено из-

дање; и само журба око последњих та-

бака и слагачева непажња били су узрок

те је из* малог издања изостављен тај

параграф, којн је доцније штампан у

великом издању. И кад је погрешио,

Скерлић је био готов, на најмањи под-

стрек, да попраии своју погрешку, да
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савлада своја лична осећања, и кад су

била јако пробуђена. Он јеволео истину.

Кад се тако десило да се погрешка

више, или бар за тај мах, није когла

поправити, он се није устезао да по-

грешку призна. Нема бољега знака за

човека правоумна, ни корисније врлине

за човека који хоће у себи да однегује

правоумност. Бити готов признати своју

погрешку, значи, поред увиђавности, гип-

кост и отвореност духа, и урођену љу-

бав према истини, без које и сама спо-

собност правилног мишљења (у колико

те две ствари могу ићи одвојено) неће

често уродити здравим плодом. Кад је

изишла његова критика на Песме Саве

Петровића („Агтапс! Ни\аГ‘ј, упитао сам

га што му је требало да се свом сна-

гом окоми на тога пријатеља песништва

који ником не чини зла? Скерлић је од~

махнуо руком, с изразом човека који

зна да се преварио. Кад сам додао да

се у тој збирци Петровићевој може наћи

покоја нејака, али лепа песмица, Скер-

лић ми је одговорио: „Има их.“ — Кад

је написао сличну оцену — у осталом,

једну од његових врло лепо написаних

оцена, и у основи тачну — о Песмама

43



Владислава Петковића П!б'а, ја сам му,

у разговору о њој, поменуо да тај песник

— кажем „тај песник“ да бих избегао

овај сад поменути немогућни, неопро-

стиви псевдоним — да тај песник има

лепих стихова, меких, и као угашено

светлих, боје старога сребра; — Скер-

лић ми је опет одмах одговорио: „Има!“

Кад сам га у оба случаја, у овом и

малопређашњем, упитао с оправданом

радозналошћу: „Па зашто то нисте рекли

у својој оцени?“ — он није одговорио

ништа, из скромности, из поштења, из

деликатности критичарског осећања. Он

је лако могао одговорити оно што је у

почетку поменуто о глааној особини

дела, о спорној тачци која је једина

важна у текућој критици, — и рећи, да

је оно требало рећи што је он рекао,

и да поменути додатак не би ствар много

мењао; али није одговорио ништа зато

што је осећао да, код таквог крити-

чара као што је он, погрешка, и мала,

остаје погрешка. Он је своје погрешке

осећао. Отуда је он, и кад је грешио,

остајао човек бољи од својих дела, н

његова стварна компетенција виша од

примењене
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Ово последње треба стално имати на

уму у понеким случајевима у којима се

на први поглед чини да га је његова

критичарска компетенција издала. Један

је такав случај, случај са поменутим

Песмама Петковићевим чије врлине, по

више пута изреченом мишљењу, Скер-

лић није осетио. Ми смо баш сад ви-

дели да је обратно случај. Нзега су омели

други узроци, неке особине његове на-

рави и прилике у којима је он играо

своју критичарску улогу, али је његова

компетенција и ту остајала нетакнута.

Најзначајнији је пример за то можда

овај. Скерлић је из Историје новг срп-

ске књижевности изоставио и Воислава

Ј. Илића Млађег, који, по мом мишљењу,

и према мерилу усвојеном у Историји,

није требало да остане непоменут. Песме

тога песника често су суве, прозаичне

у тону, без онога узбуђења које загрева

сзаки стих, али скоро свака има своју

песничку мисао и духовите грађе за

песничку дикцију, а три најбоље међу

њима су право лепе песме, и у Анто-

логији новије српске лирике, међу про-

браним песмама наших песника, заузи-

мају угледно место. Скерлић га је ипак
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изоставио из своје Историје. Али је бар

у овом случају јасно да га није изоста-

вио зато што се презарио у свом суду

о њему. Јер ко је у нас први казао да

су те Илићеве песме лепе?... — Скерлић!

То стоји црно на бело у шеговој оцени

о песмама тога песника. Скерлић је

Илић.а изоставио из своје књиге зато

што га је овај после те критике напао,

врло неправедно и без мере, у једном

књижевном памфлету. Скерлић је тако

на неправду одговорио другом неправ-

дом, и, разуме се, за његову критичар-

ску беспрекорност било би боље да није

тако учинио; али оно што овде хоћу

узгред да истакнем, то је да је и у тим

случајевима његова компетенција оста-

јала недирнута.

Наук који би се, ако се хоће, из ових

и горњих напомена могао извести, то

је да сваки критичар треба на првом

месту да се труди да савлађује своја

осећања, то јест да победи свој лични

интерес, или оно што он у својој не-

увиђавности сматра да је његов инте-

рес. Он треба своја осећања да савла-

ђује исто толико колико да негује ра-

суђивање и укус, и више још; јер од
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она два једина узрока наших погрешних

судова, непотпуне анализе и личног инте-

реса, овај последњи је несравњеновећии

несравњено чешћи непријатељ истини.

Критичар треба да се претвори у Чисто

Посматрање; његов ум треба у том погле-

ду да буде чиста фотографска плоча, бео

лист хартије пре но што се предмети у

њих упишу, а његова оцена огледало,

које све препроизводи, а ништа само

не додаје. Осећању треба пустити маха

тек пошто сте пре тога „су$о“, „без

одјека", примили утисак, — непомућен

утисак, — који онда постаје и остаје

поуздана основа правилном осећању, и

чак правилном узбуђењу. Ум су често

поредили с крмом и бусолом, а осећање

с паром и ветром: тек пошто сте на

ветреној ружи видели правац и узели

крму у чврсте руке, можете пустити

пуну пару и пустити да ветар испупчи

једрила. Исто као у науци, потребна је

и у књижевној критици она како је

Бекон необично зове— „сува светлосг"

ума; само она светли правилно; све је

остало светлост „влажна", задимљена

страшћу или осећањем. Наш људски

разум врло је слаб пламен, пламичак
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један. Разум човека подложна некон-

тролисаним осећањима, то је свећа на

ветру. Њен пламен се лелуја, дими, не

светли, и готов је сваког часа да се

потпуно угаси. Као свећу рукама, треба

оно мало памети што је човеку дата

заклањати најбрижљивије. Само неодо-

љива љубав према чистој истини, без

и једне друге љубави (за време суђења),

и неодољива потреба за самокритиком

и за савршеном тачношћу, па ма се ти-

цало и ситних ствари — може спасти.

^Критичар не треба да буде политичар,

па можда ни јавни радник, јаче заинте-

ресован за ову или ону тежњу; но само

научник или непристрастан судија, по-

сматрач, гледалац. Ко цени, он не треба

да „ради“; његов је рад да цени. Треба

може бити и овде, као и другде, извр-

шити поделу рада Људи се деле на оне

који играју улогу на позорници, и на

оне који седе у партеру, посматрају, и

цене. Они вероватно не треба да ме-

шају своје улоге.

То постаје скоро извесно кад и људи

као Скерлић, с добром памећу, урође-

ном правоумношћу, и правилном осет-

љивошћу, могу у свом суду бити осе-
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ћањем и спољашњим интересима знат-

није збуњени, понекад у стварима у

којима би и обична памет, непомућена

осећањем, судила правилно. „Има по-

беда које се добијају само бежањем "1

Такав би био мој суд о Скерлићу као

књижевном критичару. Ја мислим да

сам све казао што се у овој прилици

имало рећи. Ја гам рекао његове мане

као и његове врлине, с опасношћу да

људи криве памети, или ради злу, по-

грешно схвате или намерно извигопере

нека од горњих размишљања. Али ја

сам желео да и у овом некролошком

чланку кажем само истину и целу исти-

ну, и писао сам за људе копа ји1е. За

ове ће јасно бити, кад све саберу и

упореде, да је Скерлић био врло зна-

тан критичар. Овде не говорим о ње-

говим другим добрим критичарским осо-

бинама, о високом појму који је имао

о дужностима књижевног критичара, о

тој чињеници да је он једини српски

критичар који је устопице пратио сву

текућу књижевност, о његовој неумор-

1 Наполеон.
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ној вредноћи, о његовом јасном и сјај-

ном стилу. Ја говорим баш о правил-

ности његовог књижевног суда. Са не-

знатним изузецима, који у општем суду

о њему остају „количина без значаја,"

његов критички рад је био један од

најправилнијих и најздравијих. Он би

чинио част и осталим већим књижев-

ностима но што је наша.

Отуда ништа није погрешније но

држати да је, између толиких његових

сјајних особина, правилност суда била

једна од његових најмање сигурних. Она

је напротив једна од његових најзнат-

нијих особина, и свакојако највиша, јер

је правилност суда увек и свуда нај-

виша међу другима.

Отуда се „о Скерлићевим судовима

може дискутовати," као што се може

дискутовати о сваком суду, и о суду

најбољих критичара; али кад се буде о

њима дискутовало, видеће се само како

су ретко, и у малој мери, били погрешни,

и како су небројено пута били здрави,

прави, проникљиви.

Сада кад га нема више, његова ће

се вредност још боље умотрити по
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празнини коју за собом оставља. Неће

више бити у сваком броју Српског Књи-

жевног Гласника оних јаких и живопи-

сних критика које су и писци и читаоци

с нестрпљењем очекивали, и које су

сведочиле о најпреданијем, најискрени-

јем и неуморном интересовању за до-

бро и корист српске књижевности.

Њега то интересовање није остав-

љало ни на самртној постељи. Четврт

часа пред његову судбоносну опера-

цију, он је још говорио о текућој књи-

жевности. Последњи његов бол коме

ми је било суђено бити сведок тицао

се Српског Књижевног Гласника, у коме

је он био усредсредио свој критички

рад и своју најактивнију љубав према

српској књижевности. У вече оне ноћи

кад је издахнуо, у Санаторији, седео

сам крај њега, и говорио сам му, и ако

је једва остајао зрачак наде на оздрав-

љење, да кад оздрави, мора узети од-

суство, ићи на Ривиеру, одморити се,

седети и сунчати се, на тераси свога

хосела, међу палмама, с плавим морем

пред собом. Он ме је гледао право у

очи, не одговарајући

слио да ће умрети?

— 51



храбар и хладан за све време своје

тешке болести, и у последњим часовима,

он то није дао познати. Али кад бејах

поменуо да се за „Гласник" не брине,

да ћемо лако наћи некога који ће врши-

ти 1п1ег1т уредништва за време његова

одсуства, он је — без речи — склопио

очи, и тога их пута више није отварао.

Сутра дан је лежао код своје куће

у ковчегу, с очима склопљеним за навек.

Гако је отишао, однесавши са собом,

поред радника на многим другим по-

љима, и књижевнога критичара, од ко-

јега никада знатнијега нисмо изгубили,

и од кога, све у свему узевши, нећемо

никад знатнијег имати.

Маја, 1914.

Овај је чланак написан маја 1914. годн%е,

после смрти Скерлићеве, па позив пок. Ристе Ра-

дуловића, за подлистак Народа. Догаћаји који су

одмах затим настали спречили су публикацију у

том листу. Ур-
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