
УВОД У СРПСКО ИЗДАЊЕ
Дело које Др. М. Марковић уводи, својим прево- 

дом, y српску књижевност, једно je од првих, ако не 
прво, y коме je историја европских књижевностн но- 
вога доба уочена као једна целина, као историја „ев- 
р о п с к е н е  као историја „европских“ књижевности. 
Досада je, доиста, y историјама европских или светске 
књижевности, био обичај излагати књижевне историје 
појединих народа као одвојене јединице, једну по једну, 
једну после друге; тако да су те „опште“ историје књи- 
жевности биле само заједно укоричене посебне исто- 
рије књижевности појединих народа. Оне, дакако, нису 
биле без својих добрих страна. Али, с обзиром на уза- 
јамну зависност појединих књижевности (особито ев- 
ропских), с обзиром на њихово упоредно развијање, и 
на потребу да оно што je савремено буде и изложено 
као савремено, имало je оправдано места и за књижевну 
историју y којој би све појаве и сва питања били уо- 
чени с општег, с „међународног“ гледишта, — y којој 
би главне струје y европским књижевностима, развој 
стилова и књижевних родова, и тако даље, били изло- 
жени упоредо, као појаве једне заједничке књижевне 
историје Европе. Тек таква књижевна историја била 
би, по схватању писца ове књиге, права „општа“ исто- 
рија књижевности.')

У последње време, нарочито y Француској, починх 
маћивати употреба израза „упоредна књижевност“ (скраћ̂ Д̂



Такву je историју европске књижевности покушао 
дати y свом делу Г. Ван Тигем, који ce већ три деце- 
није, с опште признатим успехом, бави упоредним про- 
учавањем европских књижевности и пррблемима веза- 
ним за такво проучавање.

Он je своје становиште, као и методе којих ce y 
овој књизи држао, брижљиво и потпуно изнео y свом 
предговору: и y том погледу, читаоца je довољно упу  ̂
тити на његов предговор, с препоруком да га пажљиво 
проучи. Ту ће ce читалац познати с већином проблема, 
стварних и формалних, које писац упоредне историје 
дњижевности cycpehe y проучавању и излагању 'те на- 

. учне дисциплине.
Овде ће можда бити на месту учинити само неко- 

лико напомена о „излагању“ упоредне историје књижев- 
ности, y циљу да ce читаоцу помогне да ce што кори- 
сније послужи овом лепом књигом.

„Излагање“ y ширем смислу обухвата и план ne
xor дела и класификацију грађе, исто тако као и редак- 
цију текста. Начин излагања je одређен становиштем 
писца, скупом мисли и чињеница које жели да изложи, 
научном или педагошком сврхом коју за своје дело има 
У виду.

Имају два главна начина на која ce упоредна исто- 
рија књижевности може изложити. По једном ce пажња 
поглавито обраћа на историјски развој књижевности,

годишњом употребом освештаног израза за „историју упоредне 
књижевности") — искључиво y смислу посебних упоредних студија 
разних књижевности, док ce „општом историјом књижевности“ на- 
зивају дела као ово које читалац има y рукама, за разлику од ра- 
нијих „општих историја књижевности" y којима ce књижевне исто- 
рије разних народа дзлажу посебно, једна иза друге. Овој новој 
терминологији могло би ce, међутим, приговорити. Кад год ce две 
или више књижевности проучавају и излажу упоредо или заједно — 
па било да ce рад тиче само појединих периода и појединих писаца,



на њен органски и непрекидни развој, на њен — тако 
да кажем — „уздужни пресек;“ по другом ce пажња no- 
главито обраћа на хронолошки паралелизам, на „по- 
пречни пресек“ историје књижевности.

Која су преимућства и недостаци ове две методе?
Преимућства прве мегоде била би ова. Она писцу 

допушта да историју књижевности прикаже онако како 
заиста тече, везано, y њеном непрекидном току; јер 
„збијени, гипки и живи ток мисли и уметности“ не по- 
знаје пресеке, не јавља ce подељен и смештен „у круте 
и уске преграде.“ Држећи ce те методе, историчар може 
најзгодније показати филиацију стилова, постање и 
усавршавање књижевних родова, узроке који условља- 
вају почетке и промене књижевних покрета, — сваки на 
свом месту, хронолошки тачно за све главне линије 
историјског тока; a тачна и неиспрекидана хроноло- 
гија неопходна je подлога сваког историјског излагања, 
и без ње ce половина чињеница не би могла правилно 
разумети. По тој методи ce најподесније може „тесно 
спојити y историји оно што je тесно спојено и y жи- 
воту.“

По истој методи ce најбоље могу дати и историј- 
ске генерализације, историјске правилности и понавља- 
ња; јер ce све представља y непрекидној узрочној везп, 
и периодична понављања ce боље запазе. Те генерали-

било да ce тиче целих књижевности, — метода je упоредна, и та- 
кви радови спадају y „упоредну књижевностС друге стране, свако 
дело које излаже историју светске књижевности — ма како y том 
делу поједиие књижевности биле изложене или класификоване «— 
може ce с правом назвати „општом" историјом књижевности, пошто 
такво дело заиста даје књижевну историју свих народа. „ Општом“ 
или „светском“ историјом књижевности назива своје књнге те врсте, 
већ cro година, огромна већина писаца, који своја дела нису класи- 
фиковали по новој методи. — С изразом „међународна књижев- 
ност“ стоји, међутим, ствар друкчије. To je ново скован израз, и 
имаће значење које му ce да.



зације су битни састојак упоредне историје књижевно- 
сти. Упоредна метода, y свакој науци, открива разуме 
ce и различности, али поглавито сличности; откривање 
ових последњих крајњи je циљ науке и увек води гене- 
рализацијама. Упоредни шсторичар, поред историје 
књижевних догађаја, има да да синтезе. To je нарочита 
дужност историчара ,,европске“ књижевности којом ce 
он разликује од историчара ,,европских“ књижевности. 
,,Европског“ развића има само y толико y колико има за- 
једничких појава; све што није заједничко тиче ce само 
посебних историја европских књижевности. Ове послед- 
ње су много више аналитичне no синтетичне, док код 
прве ствари стоје обратно. Навешћу и један пример, 
који he српском читаоцу ову мисао најбоље објаснити: 
— „Општу историју пластичних уметности“ („Аполо- 
на“) — Г. Саломона Ренака, y којој синтезе стоје на 
првом месту, y којој je и излагање изведено по методи 
која je овде названа методом „уздужног пресека," и y 
којој су испуњени и многи други услови правилног 
историјског излагања.1)

Помоћу методе о којој je овде реч, многе ce те- 
шкоће излагања упоредне историје књижевности лакше 
савлађују, на пример питање о избору писаца и о избо- 
ру књижевних родова и врста које треба да буду уне- 
сене. „Филозофи, мислиоци, богослови, критичари,“ као 
и ,,школе и доктрине", — природно улазе y књижевну 
историју, ако су на њу утицали, — сасвим независно 
од уметнччке вредности њиховпх дела. Све што допри- 
носи књижевном развоју, улази; све што не доприноси, 
отпада. Тако су и тешкоће око избора писаца овде све- 
дене на најмању меру. Бирају ce само најважнији, они

l) В. мој предговор српском издању те књиге.



vu

који cy кренули књижевност унапред, или — случај 
врло редак — они који јасно и знатно надмашају остале 
својим изузетним уметничким даром; a такав избор je 
лакше учинити но кад човек, као y посебним историјама 
књижевности, мора да силази и до писаца трећег и че- 
твртог реда, који ce тако постепено преливају једни y 
друге, и y писце петога реда, — да je границе тешко 
повући. У осталом, задатак упоредне књижевности — да 
ce послужим једном сликом —• мање je да бележи и 
описује врхове, више и ниже, неког планинског систе- 
ма, a више да слика саме планине, и поглавито планине, 
од њихова подножја до њихова врха, — и долине, и 
правац планинских ланаца, н њихово постање. — Могла 
би ce шта више замислити књижевна историја y којој 
би појединачни писци добили само подређени значај, a 
главна грађа била историја покрета, на широкој и ду- 
бокој основи народног живота или опште политичке и 
културне историје; и таква би историја била одличан 
прилог научној историји књижевности. Таква би књи- 
жевна историја одговарала оним политичким историја- 
ма y којима ce, као што каже Џ. Р. Грин y својој „Исто- 
рији енглеског народа,“ прича —■ ,,не историја енгле- 
ских краљева и енглеских освојења, но историја енгле- 
ског народа.“ Могла би ce шта више замислити и једна 
схематична општа књижевна историја, y којој би као 
основа за класификацију биле узете сталне појаве и 
ступњеви књижевнога развоја, a посебне историјске 
чињенице и примери били изложени — наравно, својим 
хронолошким редом — y појединим рубрикама те кла- 
сификације. Таква схематична књижевна историја била 
би такође нов и занимљив прилог науци о књижевности. 
У таквим историјама књижевности, писци 
ce истичу својом уметничком вредношћу и



У сваком случају, упоредна и међународна исто- 
рија књижевности немају као задатак да дају све оно 
што дају посебне историје књижевности.

Тоби била прва од rope поменуте две методе изла- 
гања упоредне историје књижевности. — Недостатака та 
метода (по мишљењу писца ових врста) нема, — ван 
ако ce као недостатак не би узеле формалне тешкоће 
излагања по овој методи. Код ње je један од главних 
историчаревих задатака да одржи излагање по „уздуж- 
ном пресеку,“ да сачува y излагању органски развој и 
непрекидни ток историје. Међутим, историјске су по- 
јаве многобројне, често укрштене, врло често паралел- 
не, то јест више њих дешавају ce једновремено; аисто- 
ричару je немогућно излагати их једновремено; док ce 
појаве крећу мултилинеарно, он их мора излагати уни- 
линеарно, то јест једну после друге. Али, дуго искуство 
дало je за те случајеве методе излагања (обилато са- 
општене y Теоријама књижевности) помоћу којих ce 
поменуте тешкоће могу савладати, и од којих je главна 
метода ова: треба, y општем току историје, узети, y сва- 
кој даној прилици, најважнију појаву — најважнију по 
њеном опсегу или трајању, no њеној новини или вред- 
ности за даљи развитак књижевности, — па ту појаву 
изложити y целинн, од њеног рођења до њеног „изди- 
саја“; па ce онда вратити на паралелне споредне, мање 
важне (у истој књижевности или y књижевности дру- 
гих народа), — дајући им простора сразмерно њиховој 
мањој важности, и бележећи строго и стално њихову 
хронологију, датумима и референцијама на догађаје са- 
општене приликом излагања најважније појаве. На тај 
начин читалац добија „уздужни п р е с е к и  y исто време 
има стално пред очима слику целог хронолошког ткива, 
зна положај појединих конаца и чворова y њему. Де- 
таљна примена ове методе на сваки поједини случај



остаје, наравно, увек ствар личне вештине пишчеве; али 
тако je са применом сваке методе.

Упоредно излагање књижевне историје по „дру- 
гој“ rope поменутој методи мање je органско. Ту je 
класификација грађе изведена по хронолошким одсе- 
цима, y виду „попречног пресека."

Преимућства те методе су ова. Као што je потреб 
но имати слику књижевнога развоја, тако je корисно и 
занимљиво добити и паралелни преглед стања y коме 
ce, y поједина доба, налазе књижевности разних народа. 
Осим тога, y таквом прегледу, посматрачу ce такође на- 
мећу историјске генерализације, друге врсте но y првом 
случају, али од извесног значаја. На то би неко могао 
рећи да све то дају и синоптичке таблице. Али, осим 
тога luto синоптичке таблице може читати с коришћу 
само онај који већ све зна о писцима и делима забеле- 
женим y таблицама, има и то да пажња не може никад 
бити тако задржана голим именима писаца и дела као 
кад читалац налази та имена унесена y историјско ткиво 
и пропраћена подесним карактеристикама. Отуда je и 
овај други начин излагања добро дошао. Посматрање 
и излагање ствари са разних гледишта увек богати 
науку.

Недостаци овог начина били би ови. Поделе на од- 
секе y историји су увек вештачке; оне дају погрешан 
утисак да y историји има јасно одвојених периода, док 
je историјски ток увек постепен и непрекидан: догађаји 
неприметно прелазе један y други. Људи који су на дан 
пада Цариграда (29 маја 1453) имали тридесет година 
—■ ако je слободно рећи овако баналну ствар —- имали 
су сутра дан тридесет година и један дан, и остали су 
исти' промене су настале доцније, врло постепено и врло 
полако. Ретроспективно гледано; доба Обнове истиче ce 
својим посебним особинама; али ни тако гледано, то



доба нема ни своје почетке ни свршетке јасно ограни- 
чене. Излагање y виду „попречног пресека" прекида 
стални ток историје; и онда и y духу читаоца остаје, 
хтео он не хтео, слика поделе.

Ако ce y паралелном излагању подела изврши још 
и по књижевним родовима цепкање je још веће, пре- 
граде још уже и круће. Класификација по књижевним 
родовима y упоредној историји књижевности не одго- 
вара захтевима научне класификације, која има увек да 
сеизврши по најважнијим атрибутима. Књижевни су ро- 
дови само спољашњи облици y којима ce манифестују 
много значајније историјске, друштвене и расне чиње- 
нице, појаве, и прилике. Ако ce, доследно једанпут узе- 
том плану, који гони даље y свом правцу, — родови по- 
чну делити на врсте, ако ce, на пример, глава о епопеји 
y доба Обнове буде даље делила на одељке о „епопеји 
витешкој“ , „правилној", „митолошкој и алегоријској,“ 
и „хришћанској,“ онда такав начин излагања скоро пре- 
стаје бити историјски, и приближава ce облику који je 
назван „инвентаром подељеним y одсеке." Ако ce поред 
тога, као што je y многим историјама књижевности 
обичај, имена писаца истакну крупнијим словима, и y 
упоредној историји књижевности додаду и биографски 
подаци о писцима, онда ce таква историја књижевности 
— y том погледу ■—• приближава облику хронолошки 
распоређеног каталога или речника.1)

Треба додати да дељење по родовима води са со- 
бом —■ да тако кажем — и дељење једне личности на 
више личности, цепање и излагање њенога рада y више 
одсека. На тај ce начин и писци са претежно хомогеним 
делима (Бен Џонсон, Корнељ, и тако даље) морају наћи 
подељени y више одељака, a писци многострани y много 
одељака.; Волтер he ce јавити прво као писац трагеди-

A •
' :Џ ij В: ’ примедбу иа страни VI.



ја, доцннје као епски, лирски и дидактични песник, за- 
тим као филозоф и историчар; —• Гете, прво, као писац 
„Маште и истине“ y одељку ,,Преписке и мемоари/ ' за- 
тим y одељку о роману као писац „Вилхелма Мајстера 
и најзад, на трећем месту, укупно као писац свих својих 
осталих дела, лирских, епских и драмских. АВикторХи- 
го he бити поменут прво као лиричар, —• затим као дра- 
матичар y одељку о „Трагедији и романтичној драми," 
затим као писац „Богородичине цркве y Паризу“ y 
одељку о „Историјском р о м а н у п а  неколико страна 
даље као писац „Деведесет треће,“ па затим као писац 
„ Јадника“ y одељку о „Друштвеном роману," па као 
песник „Шиба"1) y одељку о „Политичкој лирициД за- 
тим као песник „Контемплација“ y одељку о „Филозоф- 
ском песништву/ ' и најзад као песник „Легенде веко- 
ва“ y одељку о „Епском песништвуКласификација по 
књижевним родовима и врстама неминовно води ова- 
квом цепкању појединих личности; од Халама до данас 
увек с истим резултатом. Писац књижевне историје који 
изабере овакву класификацију може ce „трудити да ра- 
спарчавање сведе на минимум,“ — распарчавање, и кад 
je сведено, остаје распарчавање. (Класификација по 
родовима и иначе je вештачка: књижевна дела разбијају 
често оквире родова. С друге стране, потребе излага- 
ња често натерају писца да одступи од своје начелно 
изабране класификације. Док о драматичару Бен Џон- 
сону говори, доследно својој класификацији, на два ме- 
ста, прво као о писцу комедија, па после као о писцу 
класичних трагедија, дотле мора и лирска, и епска, и 
драмска песничка дела Гетеова скупити на једно место. 
Класификација од које ce мора често одступати не може 
бити подесна класификација.)

1) »Les Châtiments.



Најзад, паралелно излагање, излагање по „попреч- 
ном пресеку", по историјским одсецима, — кад није, као 
y синоптичким таблицама, изведено по годинама, но je 
распоређено на дуже периоде, — ремети и хронолошки 
ред, неопходну основу правилног историјског излагања. 
Ту датуми и rope поменуте „референције“ не помажу 
много, јер подела y одсеке превлађује y пажњи и доц- 
није y сећању читаочевом. Кад je подела и даље изве- 
дена на пододсеке по књижевним родовима, онда ce 
хронологија цепа по више пута, y истом одсеку. Ако 
узмемо као пример херои-комичне спевове тако званог 
„Класичног доба,‘‘ попречно излагање по одсецима и 
родовима захтева да ce ти спевови поброје y истом 
одељку: —• „Отето ведро“ (1622) Талијанца Тасонија; 
даља дела исте врсте Француза Боалоа (после 1643), 
Енглеза Бутлери и Попа, Данца Холберга (1720), Нем- 
ца Цахарија (1744), Пољака Красицког (1775), и Аме- 
ричанина Трумбула (1776). Међутим, хронолошки pas- 
Max између првог и последњег од тих дела од писаца 
врло р-азних народа, износи сто педесет и четири го- 
дине, — y истом одељку, за само једну књижевну врсту. 
Поремећај хронологије при таквом начину излагања 
види ce даље кад ce с тога одељка пређе одмах на иду- 
ћи, y коме ce, услед такве класификације, прелази на 
Лафонтена, који je имао годину дана кад je „Отето ве- 
дро“ објављено, и који je умр’о осамдесет и једну го- 
дину преТрумбуловог „Мак Финг а л а У овом излагању 
паралелном, y излагању по попречном пресеку, нема оне 
главне линије уздужнога пресека, која одржава једин- 
ство, и којој су споредне линије јасно подређене; овде 
je, захваљујући одсецима по периодама и родовима, све 
изложено више или мање равноправно.

Као метода историјског излагања ова друга метода 
изостаје од прве.
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Имајући да бира између ове две методе излагања, 
Г. Ван Тигем имао je да ce определи према сврси која 
je књизи намењена. Он je своју књигу наменио „учени- 
цима гимназија, средњих школа, учитељских школа, 
студентима Университета, школованим људима, и нај- 
зад сваком кога књижевност занима"1) Он вели — су 
више скромно — да своју књигу „није писао за специа- 
листе." Према читаоцима којима ce обраћа, он je y свом 
делу имао да да и сву ону грађу која ce налази y посеб- 
ним књижевним историјама, — многе писце, многа 
дела, биографске податке, појединачне књижевне ка- 
рактеристике свакога писца. Он ce с тога претежно при- 
волео „другој методиАли он није губио из вида оп- 
ште идеје, општа опажања, генерализације. Он их je 
изложио y великим уводним главама y почетку сваке 
нове периоде, a y појединим одељцима гредом je дода- 
вао општа опажања која ce тичу грађе y тим мањим 
одељцима. Он je на тај начин, и y класификацији коју 
je  изабрао, успео наговестити ток књижевне историје, 
показати правце и промене моде, постање и развијање 
родова, и тако даље, — то јест дати и оно што je rope 
названо „филозофијом“ његова предмета. Он je исто- 
рију књижевности изложио по попречном пресеку, али 
je претходно проучавао по уздужном пресеку. Његова 
je  књига, y сваком случају, новина y науци, један за- 
нимљив и користан покушај.

Само онај коме су познате тешкоће везане за пи- 
сање упоредне или опште историје књижевности, знаће 
колико je велико знање и колики огроман труд морао 
бити уложен y овакав рад. Већ je Халаму било преба- 
чено да ce латио посла који један човек не може са- 
владати; a ова књига обухвата знатно опсежнију грађу V

V Наводи y овом Уводу дати су по француском издању.



но ,Халамово знаменито дело. Треба, a немогуће je, све 
радити из прве руке. И зато нарочиту цену има ова књи- 
га овом својом одликом: види ce да je писац огромно 
много читао, — и књиге које чине грађу књижевне исто- 
рије, и научна и критична дела која су о тој грађи писа- 
на. Он je даље успео да целу књижевну историју Европе 
новога доба изложи на нешто више од три стотине стра- 
на. Овде није место улазити y појединости; — и простор 
допушта да ce све каже само y главним цртама; ■— али 
и овде треба истаћи збијено и језгровито излагање y 
врло многим одсецима, и тачност књижевних оцена о 
појединим писцима. И ако ce укуси критичара не могу 
никад потпуно подударати, нарочито y питању о степе- 
ну вредности некога писца,1) ипак he бити мало случаје- 
ва y којима ce свак неће сложити с писцем овога дела. 
Са нарочитим задовољством треба забележити његову 
навику да после великих писаца помене, кадгод je такав 
био случај, и гомиле подражавалаца које су за великим 
писцима дошле, оне гомиле којима je преплављена књи- 
жевна историја, које чине три четвртине сваке књижев- 
ности. To je права историја, она која показује покрете, 
не само људе на челу или врху покрета.

Сви читаоци којима je писац наменио своју књи- 
гу имаће велике користи од ње. Како je књига класи- 
фикована по одсецима и родовима, српски читалац — 
имајући на уму горње напомене о двема методама изла- 
гања (које су ради њега и учињене) — трудиће ce да 
ухвати y тим одсецима и везу непрекидног хронолошког 
развоја, памтећи датуме и писце, расуте по разним 
одељцима, као беочуге једног истог ланца, било хроно-

1) Je  ли, на пример, требало из ове књиге изоставити Фран- 
ческа Реди, писца „Баха y Тоскани“ y једној штурој периоди тали- 
јанске књижевности, ■— и B. К. Брајента, писца „Танатопсе," првога 
правога песника америчке књижевности?



лошког било националног. Обратиће нарочиту пажњу 
на главе y којима ce дају општи погледи и »résumés« 
појединих периода; и добра he метода бити ако свикне 
да ce, после прочитане историје неке периоде, још јед- 
ном врати на те главе, које дају „дух, главне особине, 
и атмосферу“ појединих периода.

Нека je овде напоменуто join ово. Г. Ван Тигем у- 
нео je, за српско издање, y своју историју и српску књи- 
жевност, ко ја he остати и y свима даљим издањима, на 
пример y шпанском, које ce спрема. Др. Марковић je од 
своје стране унео y свој превод допуне и нзмене које je 
писац учинио за енглеско издање; a сада спрема и Анто- 
логију европских писаца новога доба, која he врло ко- 
рисно допунити овај „Преглед историје европске књи- 
жевности од Ренесанса до данас.“

Богдан Поповић


