
Анатол Франс

Тамо где се у човеку хармо-

нишу или сузбијају супротне црте карактера, или та-

лента , ту га треба испитивати, ту је и његова тајна

и његов кључ, ту могућност да се у суду о њему буде

што више праведан и што мање неправедан. Као што

се у зору најбоље могу опазити природа и битност

и ноћи и дана, тако се човек

најбоље даје разумети тамо где су у њему
затим

сукоби и бој, и измирења.

Анатол Франс је од оних

занимљивих који имају своју још недовољно разрешену тај-
ну, ма да се, нарочито у последњих десетак година његова



живота , и одмах , и сувише одмах после смрти , чули и 

читали судови са много претенсије на дефинитивност,

са много наклоности да се цео Франс исцрпи у тако

рећи једној формули,

реченој на разне начине.

У формули хладног интелектуалца;

човека скоро без срца и човечних моралних осећања;

у формулу мислиоца који је пре

свега велики
мајстор

ироније, ироније дубоке, 

и која никад не произлази из неког финијег мо-

ралног осећања , него из чистог презирања свега што по-

стоји ; у формулу писца који бриљантним стилом заодева 

материал готов извађен из области огромног свог

знања , историјског и литерарно историјског; сатири-

ка , често и циника, који свему узвишеном и традици-

онално светом скида не само златни прах с крила, не-

го и крила ; демона и сатира, чије дело је такво да



овај свет у њему нешто и добија, али Божје царство у 

њему све губи.

Има у томе нешто

истине, кад апсолутне кад релативне. Али сва истина

о Анатолу Франсу, 

дакако,

није ту . Још ће требати анализе

тог

врло дуго рађеног , и врло сложеног писца, у пркос

његовом

маркираном

једностраном ставу према свету, и једностраној

филозофији у уметности. Тајна А. Франса није

до краја разрешена, ма колико да је о његовој главној ду-

ховној црти, о иронији, написано добро документованих исти-

на, чак, у једном лицу једног романа, доста добро

дата и копија целог човека. Ипак је и А. Франс је-

дан од оних који носи чудну капу на глави - носио

ју је збиља -  и којих се људи боје јер их не познају,

и које не воле јер их се боје. Француски дечаци имају игру



где оног испред кога беже, зову : човек са црвеном капом. Пред

Дантеом, са класичним његовим црвеним убрадачем,

празниле се фирентинске улице на преплашену дерњаву

деце : Бежите, ево човека са црвеним убрадачем. И за 

Франсом, особито после његове смрти, дакле за његовим

именом , вичу људи : бежите, ето човек с капом.

А. Франс, човек и писац,

има данас врло строгим оцењивача сваке категорије.

Добрим делом су то људи из редова религиозно ојачане Фран-

цуске, којима је одвратна Франсова арелигиозност, и,

ваља се у том сложити с њима, Франсова доста

бесрамна сенситивност и чулност, на многим страницама



његових романа и новела . Тачно је: Франс је далеко 

превазишао у скепси и неверовању свога учитеља , Ре-

нана . Хотевши , једном, да у иронији даде критику

молитве обичних људи , угледао се, вероватно

случајно , на оног опаког сатиричара који је био Енглез

Свифт, (од кога

иначе ,
није апсолутно ништа научио ни при-

мио, ) и персонифицирао човека у псу ,

додуше

чувеном псу

Рикеу чувеног г. Бержереа , који је

пас, треба

признати,

био једна сасвим особито фина и племенита

животиња.
Ево ка-

ко Риље обожава и моли се свом господару :  " О, господару
Бержере, који си бог свежих костију из меса , ја те

обожавам ! Буди хваљен што ме страхом испуњаваш !

Буди хваљен што ме пријатељски примаш ! Пузим

ти пред ногама, лижем ти руке ! Узвишен си и без-

мерно леп кад седиш за постављеним столом и та-

маниш велике количине меса! Узвишен си и безмерно



леп кад иверком дрвета ватру чараш и ноћ у дан

претвараш ! Задржи ме у кући , и не дај 

никојем другом псу унутра ..." Тачно је
у главном 

и оно друго:

гола чулност, и извесно нарочито задовољство А. Франса

да такве сцене пише . Иначе 
врло

рафино-

ваног, и на меру осетљивог Франса, у чулним сце-

нама
почешће

напушта дисциплина

и добар

укус

Изрази пожуде и сладострашћа стоје као лепра на делу

тог суптилног мислиоца и финог стилисте , у којем

делу има и доста пасуса нежне симпатије, елегичне

лирике, доброћуде и 

чак

наивне ироније. Опат Коањар,

који је врста свеца што се доброте и милосрђа

тиче, у исто је време и ноторан бесрамник. Песник

Шулет (у роману Црвени Крин )  пун је
болесних

осећаја за

мале и сиротне, али је сенсуалан и сексуалан као

животиња. Ватру полног приближења замишљао



је А. Франс свом жестином, чим настави човека и

жену у роману ; Као његова Жилберта (у роману

Побуна анђела, ) која пролази поред г. Аркада, до-

душе човеком насталог анђела, као " поред усијане

пећи. "

А. Франс ће бити боље 

одгоненут кад се буде боље објаснила врста, или

врсте његове ироније, најоригиналније црте његовог дара. Та иронија, ма

Колико дубока

и оштра
необично је сложеног и финог  порекла .

Нека се јави онај ко је од те ироније осетио бол,

стид или гнев, оно чиме је иронична критика других писаца

могла да трује и квари , и

да

учини човека горим но што је

био. Није се А. Франс учио иронији ни од Свифта

и Попа, ни од Хајнеа путописца , (Reisebilder,)

писаца који, док добро говоре , говоре генерално, а 

кад прешу у иронију и сатиру, ударају по појединцу, 



и поједином

и не само да ударају, него Клештима и точковима

кидају и растржу , и још срам у образ терају. Франс

се иронији учио од Грка ; нешто и од Латина , али

поглавито од Грка , чија је, по пореклу и еиронеа,

као и све што је духовито и духовно.

Иронија А. Франса, с тога, има, у главном, све

оно одабрано, и све оно , са хришћанско-европског

гледишта докучиво , што има и грчка иронија.

Франсу ништа није
хришћански

свето : ни црква и свеци ,

а тек

овај свет и живот. Он гледа о стварима и животу

да би нашао уживање од лепоте и задовољство од

критичке мисли. Жеђ за судом , и пожуда за заба-
вом . Где оману идеја или лепота , до-

лази иронија као духовита замена из човека за

оно што није нашао у животу. Иронија је, дакле, 

сем критике и смеха, још и идеја, 



проналазак, утеха

Иронија, 

онаква

каква се може по-

знати из дела великих грчких мислилаца и пи-

саца, нешто је врло сложено , многозначајно , и тако

исто тешко одредљиво као,
например , 

и поезија. Она је нај-

боља и најфинија кад је антитеза уображености,

самохвалисању, кад је, и у облику критике и ругања

другима, произашла из
познавања човека, из

себеумеравања и себесвођења .

Иронију Сократову прати благи осмех беспомоћи. Као да би хтео рећи:

Има се свега право на духовитост и шалу , а не

на осуду , гнев , пакост и понижење . Све је безначајно и 

ситно и несавршено и смешно ; Критичар и критико-

вано могу сваки час изменити улоге ; зато нема

у

вишој уметничкој

иронији, ни презирања ни посрамљивања , и зато

реакција на

такву

иронију није

ни 

мржња ни стид. Грци

се бојали судбине, и знали за ударац и бол; а нису се



бојали истине и критике, и нису познавали срам

од тога
Од Платонових диалога па до данас,

уметничка иронија
је оно што је најживотвор-

није у свакој диалектици, и у великом делу литературе. Грчка

иронија, мири, оплемењује.

А. Франс, Грк по плати

и по духу, а модерни Европљанин по васпитању, морао

је постати оно што је био : сенсуалац, артист, мудри-

јаш, ироничар. У мит и чуда није могао верова-

ти, јер је стојао на принципима и истинама модерне

науке; у догме није могао веровати, јер га је грчка



машта у њему учила да неумољиво и судбинско може

бити само оно што је непознато и недокучно, и 

непрестано у промени, да
је

дакле, строго узевши, 

помало

узалудно
и смешно и мислити, а камо ли веровати. Даље, модерни

Европљанин, још и Француз, Франс није могао чини-

ти никакву критику без логике ; а као Грк, и спе-

циално историчар, он је врло добро знао да логика

није никаква одлучујућа сила у историји. Отуд се

онда све слутње о 
религиозном и

трансцендентном, све
урођене

потребе

човека

за

трансцендентно, у Франсу чудно укљештиле и извито-

периле, и он је почео, место божанским, да се теши

земаљско-лепим, и смешним. Научио свој немир да буде по-

слушан

и скроман, 

да се врати откуд је дошао , а њега,
Франса , 

остави

да се убудуће пред лепим, одмара и уразумљује

над смешним, и сваки гнев замени доброћудом иро-
нијом



Иронија А. Франса има битну

црту грчке ироније : она полази из филозофског прин-

ципа критике самог себе, проучавања ограничења човечјих

моћи на самом себи.

"Ја сам парченце филозофа."Тој црти се додала друга,  машта, 

из песимистичке филозофије модерних времена. Скептик

Франс може да замисли да се у човеку евентуално јав-

ља респекта достојна идеја,
снажна и способна да се с критиком носи;

али живот
човеков је

у сваком случају само сажаљења достојан. И тако га

видимо,  А. Франса, како се увлачи у све своје фигуре, 

У мудрог г. Бержереа, у 
језичног

опата Коањара, у циничног доктора

Триблеа, у скултора Демартра, и, у истом роману још

једаред , у књижевника Пола Ванса , сем тога још 

у фигуре краљева старог Египта , у римске судије из доба 

хришћанства , у научнике средњовековне Италије или 

Француске - да би настављао
говорити и писати

иронију и

сатиру у грчком стилу , пуштајући да кроз



критику и подсмех дрхти поезија : нежна и мелоди-

озна

нека 

меланхолија, благо сажаљење , или нека

наивна индиферентност : нека све буде како хоће , при-

јатно 

је живети и посматрати.

Забележио је А. Франс : да иронија треба

да послужи 
учовеку као сведок, али судија у њему

има да буде увек само сажаљење. И одиста , можда је само

опат Коањар неколико пута се изразио охо-

ло, свифтовски , с намером да удари : да су људи зли ,

и да их треба , као животиње, укроћавати насиљем ;

имала је Франсова критика и иронија већином прожета

мудрошћу а не охолошћу, малициозношћу а не презира-

њем, разумевањем свега и свакога , и сматрањем да је

иронија врста фине богиње која је дошла да протера

гнев и очајање и досадне придике. Један опат А.

Франса говори ; " Мислити , Која мизерија ; и да те

Бог сачува од тог , синко, као што је сачувао и обе своје



највеће свеце,  и све оне душе које је нарочито нежно

волео , и за вечно блаженство одредио." Била би и су-
рова , чак можда и јевтина та иронија да шире измишља
из оног финог грчког сазвука : ту је и малиција, и 

жалост , и критика света и критика себе . 

Иронија А. Франса је фина

и уметничка у толико пре, што се његов талент него-

вао понајвише из књига , историја, кроника и 

поезија старих времена . Као што је познато, Франс је

био син малог

париског књижара; рођен,

1844

међу хартијама ; забављан смеш-

ним старим гравирама ; сазрео интелектом, маштом и 

ерудицијом кроз читање; филозофски се настројио проу-

чавајући и памтећи историје народа и појединаца.

Стално је

тако 

најважније, и одлучно за сву његову мисао , 

искуство , горко, мудро , али и утешно: да све



пролази и пропада , да стварне и трајне вредности

не постоје , да је све нејако и само милости достојно, и
да помоћи и утехе друге нема, сем : лепоте

и читања за емоцију и уживање , и ироније, за лек од очаја-

ња и суза. На једној и на другој страни , мало

елегије и поезије  , мало нежности и доброте. То

прво семе науке из младости, израсло је у Франсу

у огромно велико дрво ; А. Франс , цео, урастаоје у то

дрво. Сва литература му се истим кра-

ни и исти плод носи : начињена је од уживања

у лепоти и од

иро

није, које прска , блажи и хлади, меланхолична

самилост је за оне и оно чему нема помоћи. Све за-

нимање му је било да чита, мисли, посматра и



пише. Највећа љубав му је била и остала:

они сиротни, чудно продавци старих књига на оба-

лама Сене, који, мора бити, више живе од мисли и

ироније него од хлеба, јер им је цео дућан једно

сандуче плесниве хартије и кожних повезања, а

сва

му-

штерија но који литерат, научник и студент, ако

им је
случајнозаостао неки франак у џепу. Правом пое-

зијом задршћу жице А. Франса кад говори о тим 

људима , које је целог века посећивао, и сматрао као 

најближи род . "Nа том кеју сам одрастао, међу 

књигама једноставних и сиромашних људи, на које 

само још ја мислим. Кад мене више не буде

биће тако као да ти људи нису никада ни постојали."

Свом маштом и свим ми-

слима у давно прохујалим временима , Франс је

нарочито неговао, и феноменално памтио и знао,



историју и литературу и језик старих Грка и

Латина , затим средњевековних Италијана и Француза,

и још специално историју и легенде древних хришћана.

Чисто медитерански дух и Култура. Никада није

научио ни енглески ни немачки . Изгледа, но на-

мери и убеђењу. "Ја носим у себи скоро махниту

љубав за латинштину. Без ње, пропада лепота фран-

цуског генија. Ми смо Латини..." Поред свег овога

 талента и огромне културе , Франс се споро раз-

вијао. Првом својом иронијом је себе мучио : чему,

и с чим излазити у јавност ? Дуго је остао , 

чисто зараде ради, при писању малих литерарно

историјскох огледа. Било му је већ близу 40 година
кад се појавио са првим значајним делом, са овде

преведеним Злочином Силвестра Бонара . После

тога се опет повукао у тихи рад ; и још добрих



десетак година је требало да његов дар и његова умет-

ност, врло оригинални обоје, стану једаред за свагда

на списак европских и светских вредности.

Као обично, где је највећа

снага, ту је и црв слабости. Вечита лектира и идејна

вежба, оно што је Франсов талент изродило и рафи-

новало до савршенства, то је уједно разлог његовим

претераностима , или , ако се хоће, недоте-

раностима : увек слично настројеном интелектуализ-

му с једне

стране , 
потреби за сценама

интенсивно

сенситивним,

с друге. По нашем мишљењу , велики недостатак

А. Франса је у томе што он није имао доста цр-

вене крви.  Nе

да није имао

срца - ми се стим прекором не

слажемо, и нашли смо много пута врло осетљиво

срце у том човеку - него није имао доста црвене

крви. Доказ је за то и његова књижевност, и његов



живот. Тај човек - сатир, како га воле звати - и

који је доживео 80 година , тај човек управо нема

историје живота . Он има историју духа,(која још

ни близу није довољно испитана) а она којекакве

анегдотице , Које су после његове смрти изишле као

његов живот , празне су , досадне , безначајне, нису живот
Тај човек врло осетљиве пути и очију и свако-

врсних апетита , и бескрајне духовне радозналости , 

преседео је цео век у Паризу , имао

само обичних

париских љубав-

них авантура , вукао додуше , али не одвише тешко,

ланце једне везе", прежалио

смрт своје

рано умрле

прве жене и кћери , оженио се, већ

врло стар, по други пут, својом куварицом , и живео

у том браку,
изгледа ,мирно и без кајања. Слично је и у 

литератури. Паклене ватре и дима нема.

Пакао, пургаториј и рај мешају се врло лако,



и

неутрализују. Завршна
сцена у Црвеном Крину , где устају гађење и стид

бољег човека у човеку, 

доста је

хладна, а о светлости над

кајањем, небеској , или макар и дантеовској , да и не покуша-

вамо говорити ... Црвене крви није имао тај писац 

довољно, и зато у његовом делу нема трагедије. Ту

би стари Грк одрекао Франса . Франс није познао страст

и судбину у грчком смислу , није осетио ону проклету

и неизлечиву особину човечје природе , по којој и највећи и 

најлуциднији дух пада ниче и пузи као роб , унижава се

као скот, понаша као дивља звер или лудак , даје

се, кад га обузме страст љубави , хазарда , пусто-

ловине и уживања , даје се згњечити или прогутати

као мува - без способности да ишта види својом ве-

ликом памећу , да се ичему

наруга својом мајсторском иронијом. Трчао је, дакако, 

и А. Франс за неким драгим, очима , грудима и ногама,



и то ма чијим, али прави демон крви га није ши-

бао ; свет, небо и земља, никада нису у целини сво-

јој стали црвени пред њега; није служио оној жени
или слави 

за коју се , и чини највећи злочин, и пада блед као крпа

у несвест ; а све то без труни суда и разума; и даље и даље,

док се жртва у својој страсти

не усија до белог сијања , 

док над лешином или хрпом пепела не рикне вели-

ки глас трагедије.

Без срца није био А. Франс, 

ни у књижевности ни у животу, и неправедно је

судити цело његово дело са тим предубеђењем, са том

злонамерношћу . Недостајала му је трагична страст . Зато ње-

гови јунаци у романима не расту , него опадају . Nе-

среће не одхрањују величину , него истичу јадило и 

немоћ . А реакција од тога је

иронија са сажаљењем
Али 

једно и друго



не одвише често способни да се преобразе и дигну до степена

трагичног , да потресу из темеља критичке снаге и 

врлине доброте, да такну у

велико звоно страсти у човеку ... А Грци су је имали

и трагику , и страст, и сублимност

Рикали су као звери, ако су
били побеђени

у боју ; певали као

звоно ако су триумфовали; свађали се и гребли као

фукара ако су наилазили на сметње и опозицију. Чи-

нили су то они Грци од којих је Франс научио мир
господарењаироније, па и највише ироније, трагичне ироније; (које

данас више и нема, коју је после много векова него-
вао , пораст понекад успео однеговати , ученик Грка А . Франс,

и што такође није подвучено у суду о њему , што

такође још леђи у његовој тајни.) Грци су умели и

једнјо и друго ; њихов позни ученик , од ироније не

види трагедију. 

У једној Шекспировој сцени, 



у Краљу Лиру , има одједаред три разна лудила :

право лудило Лира, професионално дворске будале, и

симулирано лудило Едгара. А. Франс има тако,

ироније од све те три врсте,

често 

једну за другом.

Најбољи је кад пише праву иронију ; ваља му призна-

ти да је врло ретко био у прилици да пише симу-

лирану ; а он сам ће признати да се до савршенства

израдио у професионалној иронији .

Та професионална

иронија

слободу нема : тужан је или смешан поданик догађаја

и воље богова , или свога карактера. Nе-

предвиђено у судбини и фатално у карактеру, ствара-

ју сваки час ситуацију , ироничну, и трагично ироничну

и одједаред , у нескладу са ситуацијом, човек доспева

у став који не разуме разумом и не воли срцем, 



буни 

се
бије рукама и ногама , говори чудно , и не познају га,

и смеју му се, оба његова творца, и бог и уметник.
Од те најскупље и најчовечније ироније има врло

много у причи о Силвестру Бонару. Има је и у 

другим делима А. Франсе иако можда не више
тако скроз од истог квалитета. - Професионална

иронија А. Франса, то је она његова опасна иронија

којом негира сваки морал. Уметност нема посла
с моралом - била је девиза и О. Валјда, уосталом и 

многих других. Франс иде даље : даје разумети, 

кроз једну врсту своје ироније да ни живот нема

посла с моралом . Једини грех
по њему 

уосталом и 

по Вајлду и Бодлеру , и толиким другима - јесте глу-

пост . Само, док су Вајлд и Бодлер сурово иронич-

ни над глупошћу, А. Франс има за њу једну сасвим

особиту трпељивост - која је

вредна студије, и која је

морала стати много

рада и воље, и то добре воље. Јер, Франс је, као сви



књишки људи, врло мало спреман за дечије слабо схватање,

а у његовој трпељивости за глупост осећа се , не инди-

ферентност, него, ако смемо рискирати двоструку против-

речност, осећа се разумевање малих памети , и може конста-

товати врста бриге да се глупак и глупост

пласирају у овај свет са добротом и укусом , дакле

ипак са неким смислом, и ,још више, по некој

правди. Уопште, постоји једна виша категорија ироније у Фран-

совој уобичајеној професионалној, 

а често злој

иронији ;

писац извињује, и у заштиту узима оно што му је

смешно, досадно, индиферентно: "Природу не треба да волимо,

јер није достојна љубави; не треба ни да је мрзимо,

јер не заслужује мржњу. Она је све. А велики је 

терет бити све. То чини тромим и немарним."

А. Франс је и у животу

давао доказе да иза

ироничног

мислиоца и критичара стоји човек, 

патриот и суграђанин , који не само да
хоће да

разуме , него
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је код њега стил и уметност , жанр, а не доказ

да нема човечанских осећања и да је лишен сваке

доброте. Права ироније , она грчка, носи и код Франса

обележја озбиљног, чисто мисленог порекла . Понајчешће

је то туга што човек никакву



у којој духовитост и ванредни стил
његов

служе њему 

лично : његовој потреби и забави да се наруга, да одри-

че , ништи и раствара. То је она његова иронија



риљени у свеске Vers les temps meilleurs) за политику разума , правде

и човечности, и у Француској; и у целом свету. Наравно, није то било

право занимање А. Франса. Било је у тим његовим иступима и


