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Госиодо,

Мени је пала у део велика част да на овом месту проу-

•чавам са вама Историју Светске Књшкевности ; задатак мучан

и велики, који бп данас и много спремнији и способнији од мене

примали на своје руке само са највећом обазривошћу, а који

сам ја могао примитп једино тако, што сам се надао, да ћу

новим и непрекидним напорима надокнадити све оно што по

нужности нисам могао досад разрадити у том обнмном предмету

који, но нашем програму, обухвата све што су људп, у једном

нарочитом правцу, мислили и писали, кроз све векове, и у

свима културним земљама. Ја потпуно осећам замашност посла

кога се примам, и тежину наслеђа које ми је остало од мојнх

претходника на овом месту.

Јер катедра Историје Светске Књижевности има већ своју

историју, господо/ Први којп је наш предмот предложно, и

за тим и увео у Велику Школу, у „Лицеј”, како се опа тада

звала, био јо зет Вука Караџића. Алекса Вукомановић. По свом

доласку из Русије, из Кијева, где у Царском Универсптету «Св,

Владпмпра,” за три годиие, од 1847 до 1850, пзучи псторијско-

-философско науке, и бп примлњн за (<капдндата)) 1851, он

- /

'* На овии појединостима, као п за мнсао да их употребим у с.вом уводном пре

.даваљу, имам да захвалим свом поштозаном колеги, Г. Свотислану Вуловићу, Ректору
ж ироФ. Вел. Школе.
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буде ноетављЦн за нроФесора „Теорије Словесности, Историјву,

књнжевностп опште и Псторпје српског народа.м В.укомановић

је умр’о врло млад, али, као што се вели у његовом некрологу

по ономе што је дотле бно показао, може се закључити да

би његов дањи рад.био одлично плодоносан.

По његовој смрти, 1853, заменн га у нашем предмету Ђура

Даннчић. Даннчићева катедра обухватала је „Фплологију ,

Историју опште књижевности п Естетику." Даничнћ је погла-

виту пажњу обраћао на Фнлологију ; алп нема сумње, да

су се они његови ђаци, који су стручније проучавали исто-

рију књижевностп, тако исто користнли његовом ученошћу, ње-

говом топлом, мудром и красном речју, II његовим особитпм

наставннчкнм даром, којим је Даннчић умео да придобије за

свој предмет све своје слушаоце.

По одласку Даничићевом из Велнке Школо, 1866, катедра

Даннчићева падне у део Јовану Бошковићу, којн нздвојп есте-

тику, задржав само Филологију и исто.рију светске књижевностп.

Свп који су имали прилике слушатн Бошковића, а међу те иде

и ваш данашњи проФесор књижевности, и ако га је много

доцнпје и у другом предмету слушао, сећају се отвореног духа5.

јаснеп сигуфне памети његово. његове просте, присне н једре речи.

Пошто је Бошковић био привремево уклоњен нз Велике

Школе, 1871, на његово је место дошао г. Стојан Новаковић,

тадашњп Управите.в Народпо Библпотеке, као хонорарни про-

Фесор Филологнје и нсторије светске књижевности. Пста уче-

ност, и исти дух саве.сног и мар.вивог испитивања који се

огледа у многобројним 'одличнпм историјским п филолошким ра-

довпма његовим, несумњиво је био од велике користи и оним

ђацима његовим. којп су као главнн свој предмет били нзабралн

нсторију светске књижевности. Из тога је доба и његов пре-

вод Јована Шера .„Огпнте нсторије књижевности,” по којој је-

г. Новаковпћ. као п његов претходник, предаваоУ

Најзад, 1873. г. Новаковић као минпстар просвете, издвоји

деФпннтивно катедру свотске кљижевности од Филологнје, и по-

ставн за проФесора прве г. Светомира Ннколајевпћа, који је, од.

1873 до 1893, са прекпдпма у последње време, предавао нагњ

предмет на начпн н с успехом којп су вам познати.
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Долазећи последњи, по заслузи као и по времену, Ја сам

®ам рекао колико сам евестан тежине задатка који ми је дат,

кога сам се прпмио. Ја сам само у толпко више захвалан па

велпкој части која ми је учпњена, н на поверењу које мп се

поклања.

Вама, господо. захваљујем у напред на вашој пажњи.

Вп ћете. господо, у даљим лекцијама видети у поједнно.

■стима, шта је књижевност, и које су методе за њено проу-

■чавање ; данас бих желео да вам, у овој приступној лекцији,

кажем у опште, и то, скучен временом. више наговестпм но

опшнрно изнесем, неколико претходних идеја о књижевностн,

њеном предмету, њеном значају и њеном проучавању, да по-

служе у неку руку као она обавештења или упутства која се

дају човеку при уласку у велике библиотеке, у велике музеје,

да би знао шта у њима може наћи. и који је начин најбољп,

да све са највише користи и задовољства види. -Једну пред-

расуду против књижевности, неосновану као све предрасуде,

узећемо као полазну тачку за ово предавање.

Лепој књижевности, и науцп о књижевности, чешће је за-

мерано, да нис-у научне, да нису науке, да су Фриволне, да у

сваком случају не могу стати равноправно у ред с осталим

научнпм гранама ; нарочито су им ти прекори чнњенп у нме

математичких и природпих, -тако званих егзактних наука. Зато

што се књижеввици ретко служе ретортама и геометријскнм

силогизмима, њихова посматрања и закључци чине се мање

научни, мање поуздани. Тако је један од одличнијих матема-

тичара енглеских пнтао једном : шта је Милтон доказао у свом

.((Изгубљеиом Рају” ? На такво питање могло бн се одговорпти

другим питањем : од какве је користи за човечанство израчу-

навање квадратуре круга ? Егзактне пауке! Каква таштина ! А

после, ако је егзактно нешто што је погођено једном за свагда^

онда оио, што су велики песннци и моралисти рекли у својим

психолошким и моралним опасжама о човеку, н што је данас

тачно као и првог дана, има пре права на епптет „егзактанкС

«о научне теорије, хемијске или астропомске, које с века на
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век застаревају.* Али није у томе ствар. Све науке подједиако

заслужују да нх човек негује. Вн о том имате, госнодо, жива

прпмера у школн у којој се учите. Оне све пмају заједничку

це.в, и већ то је довољан разлог, да их људи негују паралелна

п подједнако. Сваки се онај вара који држп, да једну плп једне

треба у^диКи нзпад другпх. Такво је гледпште тесногрудо пли

необавештепо, било да с једне илп с друге стране долази. Јер

се, као што можете мнслити, нису само математичарн и при-

родњаци грешпли о књижевност, но су се п књижевницп гре-

шили о природњаке п математичаре. Т)т. Џопсоп изрекао је

цео свој суд о ботапнци, рекав да је човек, кад је видео. једно.

зелено по.ве, видоо н сва остала. А два енглеека стпха тврде,

да ботаничари

II не воле цвеће које кидају, нптн га познају,

II цела њпхова ботаннка састојп се само из лагинскпх пмена.

Све је то ствар разумевања н неразумевања. Ог Џонсон је разуме-

вао ботаннку као онај математичар Милтопа. За онога који не осећа

лешлу, не разумо вредност нечега, одистани вредностнн лепотане

постоје. Ја сам нашао, у иоследњој Лубоковој књпзп, да је

једпа висока, учена п духовита госнођа Француска тврдпла, да

би она радо ишла 500 миља да сретне умна човека, а да се

не пи потрудпла да отвори свој прозор, да вндн Паиољски

Залпв. Само, да ли то може послужитп као доказ да Напољски

Залив није леп ?

Осим тога, ко одпста уме да ценп једну науку, може се

рећп, да ће тај махом разумети и вредност осталпх^У толпко

впше што треба вазда пматп на уму, да баш и онда кад се

човеку, и после дужег размпшљања, учини да једна грана на-

учна, илп један њен одељак, или и само једна идеја или опсер-

вација њена, пемају значаја, човек није сигурап да није донео

превремен и погрешан суд о њима. У иочетку овога века опа-

жено је, да опу светлу, шарену пругу, коју даје иризма, пре-

сецају црне линије, и то је забележено као научна добнт. У

то со време могло наћн људи, којима се могло учинити да је

наука сувнше беспослена, кад може да водн рачуна п о тпм

* Упор. максиму лорда Лптона: „У природннм наукама, оо.ке је да чптате нај-

новнјс кн,псе ; у ..кшнжевности, нцјстарије.“
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тако безначајнпм стварима; јер ти људи шГсу ни слутпли до

каквпх ће се дивннх резул1ата доћн доцнпјом примепом спек-

тралне анализе у астрономији. Тако је и оно иознато место у

Клементија из Александрије, о мисирском писму, било дуго

времена без икаква значаја, док најзад. благодарећи другим

проналасцима, није постало кл>уч за све мнсирске студије. Што

се најзад тпче оне онако тесногруде замерке, коју смо п код

нас тако често чули у сличним приликама, да такви дивнп рб-

зултати,'-и кад се до њих дође, пемају никакве практичне при-

мене, нису корисни, или, како се то каже, продуктивни/ ту

нарочито ва.па бити обазрив, јер осим тога што је науци до-

пуштено да буде сама себи це.в, велики број врло важних

практичних проналазака оснива се час на једној случајној, на

први поглед неважној опсервацији, час на чисто спекулативним

разматрањима, предузетим без икаквог обзира на практпчне

цењи, По који пут, чисто' теоријске студије донесу, пошто

су дуго времена остале неупотребљене, огромне, обилаге прак-

тичне користи. Морнар — тако чптамо у оној благородној

кљизи о Напрецима људскога духа — морнар. који се тачним

посматрањем географске дужине сачува од бродолома, има да

захвалп за свој живот једној теорнји, која се једним низом

нсгина везује за проналаске учињене у чисто спекулативној

цељи, у школи Платоновој, који су читавих двадесет векова

лежали са свим бескорисни... Кад онај математичар буде трн

четири пута прочптао Милтонов аРај”, и мало о њему разми-

слио, јамачно пеће вишс питати шта је у њему Милтон доказао.

Али ја идем даље. Ако ниједна наука није заслужнија од

друге, ни они који једне негују вишн од оних којп негују друге,

можда ипак пма студија које су нам ближе од другпх, које

одговарају извесним нашим нречим, ширим општпјим потре-

бамај II у ! е ближе студије књижевност спада иесумњпво. Оно

што је за човека најважније и најзанимљпвпје, оно што га се

највише тиче, слика се и расправља у књижесности. Од свега

што постоји на свету, човек се човека ипак највпшо тиче, а

човек цео човек, у свима правцпма његова живоиг и делања,

са свима његовнм осећањнма, жељама надама, погледпма на свет,

мпслпма о његовом задатку и ноложају на овом свету, једном

речју, са це.шм својпм унутрашњим п
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предмет је књижевности. Оне научне гране које задово.вавају

његову оправдану радозналост за објашњењем свега што се

око њега дешава. које му врло умно одговарају на постав.вена

његова мучна питања, које му, благодарећи подобним приме-

нама њихових проналазака на практичан живот, увећавају ње-

гово материјално благостањс, које тако доносе сав овај вид-

љиви напредак, који за обичне очи бележи стопу по етопу

људско иапредовање у великом путовању човечанства кроз

историју; — те науке су и корисне, и занимљиве, и достојне

цене која им се даје Али оне највећим делом имају само

спољашње важности за човека, оне којуг свака наука има као

наука; унутрашње, оне, кота би на самог унутрашњег човека

утицала, која би унутрашњег човека мењала и унапређивала,

немају, или једва. Кад ботаничари буду покупили и сложилн

у своје музеје примерке свих до сад познатих пет стотина хи-

љада би.вних специја, па пх буду испитали, класификовали, и

буду објаснили сваку разлику у њиховом облику п саставу, и

буду то исто учинили и за Фосилне облике, којих, како веле,

има још много више од живих — хоће ли онај који то све

буде знао бити због тога срећнији, или бољи? Кад фплолози

буду побележили и проучили све језике и наречја, која се

данас на земљи говоре, буду похватали законе њихова по-

стања и развоја, и пронашлп њихова међусобна сродства, и

успеју једном да напишу упоредну граматику свију тих језика,

— хоће ли морални човек, онај који нас се највише тиче,

бити отуд боље спреман да уреди свој унутрашњи живот, је-

дини од кога зависи и његово задовољство и испуњење ње-

гове моралне цељи? Материјалне напретке ја мало ценпм. Оно

чиме се век по век мало безазлено диче један над другпм,

њихови технички и научнн проналасци, мене, кад се ставпм на

једно шпре и внше гледиште, оставља хладним и равнодушнпм.

Сви ти проналасцн не чине у ствари човека ни бољим, нн срећ-

нијим, не увећавају збир његових правих и трајних задовољ-

става ни у колико. На материјалне се тековине и напретке на-

викавамо. Као свако задовољство које с поља долази. тако и

материјалне тековине само у првом тренутку, за време но-

вине своје, дају нам извесно уживање. А осим тога, те

материјалне тековине постају у стварп потребне тек кад су
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учињене; док нам нешто није познато, мп га п не желимо:

то-поћ гш11а сир!(1о. Данас бн нам само тешко било, кад бп

нам се технпчке тековине, једном стечене, по ново одузеле. Па

бисмо се најзад и на то навпкли. Или, ако баш хоћете да су

нам биле потребне, то је само по оном нравилу, по којем је

•за наше непрекндно н ненаситно незадовољство увек потребно

олакшање. Али такво олакшање мало помаже, јер кад се из-

весно наше незадово.всто н отклони, на ме.сто њега одмах дође

друго, па треће, и тако до бесконачности, у векове векова,

Уопште, ако мп данас имамо користи од њих, и какво преи-

мућство над прошлошћу, ми то осећамо само умовањем п упо-

ређпвањем данашњега стања са ранијим, и то тако слабо и

слабо, а већ данас очекујемо нове поправке, онако исто као

што су их очекивали и они пре нас и наших проналазака;

њуди, господо, кад их нешто тпшти, иикад се ие сећају вели-

ког низа ранијих тековина својих, но увек полазе од стања у

коме су данас. И то ће тако трајати, догод задовољење буду

тражили ван себе, докле год не науче да га траже у себи,

где га једино могу наћи.

Отуда, што је претежније од материјалиог напретка, ближе

човеку, важније за шега, то је нешто што може трајно слу-

жити, бити од свакотренутне користи, студија једна, почем је

о студијама реч, која ће поред своје научие вредности имати

још и унуграшњу; која ће нам, као и све остале, давати из-

весне податке, и опсервације на њима учињене, и закључке

из њих изведене, и опште теорије на њима основане, али која

ће нас у исто време још и вааиитавати, бити наш брижљив

вођ и свакидашњи пријатељ на нашем потежем путу људском,

мирити нас са нашом судбином, бадрити нас у тежњи за до-

брим и бољим, оружати против искушења, спрематп да што

потпунијп и савршенији људи будемо, у своју корист, и корист

оних, који са нама заједно путују с босим и изубијаним но-

гама по овом свету, «у коме је све што видимо од дрвета и

камена.)Ј А ако уопште има такве студије, таква је књижев-

ност. Замислите, у једној горостасној, широкој визији, чове-

чанство на нашој земљи, кроз простор и кроз векове, онај

огромни мравпњак људски, са мприадама својих душа прилеп-

љених за земљу, како гамиже н путује непрекпдно, без одмора,
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у бескрајној II шареној поворцп, од постанка до данас: све

што су ти шудп осећали, мислили, говорили, трпелп, покуша-

вали теклн, љихове наде, њнхове радости и њихове печали.

све њихово пскуство. дакле оно што је за нас, кош смо оно-

што су и опп бмли, најважиијс. све се то иалази као свод у

великој Библнјн човечапства, у његовој Књижевности. Потпору,

утеху. савет, мудрост, задовоњство, наћи ћете у кп.нжевности'

кад год будете хтелп. Добра књпга је нешто најкориенпје и

најлешце. Нпшта ннје лепше од лепе књиге, каже Жуберт.

А Фридрпх Велики, да књижевност чшш знатан део право

среће. Другом једном приликом. да ће његова последња њубав-

бити књшкевиост. А Монтескпје, да иикад није имао бола нли

печалн, које ннје могао ублажити са по часа чптања какве

добре књиге. А Џибоп, да он своју љубав нрема читању не

бн дао у размену за сва блага Индије. А Св. Фрања де Сал,

да је тражпо одмор н мир свуда, п да га је нашао на послетку

само у једпом скровнтом куту, са једном књпжпцом — Пми-

тацпјом —- у руци; т ап^еПо снт 1Ље11о. Књижевност нам

даЈе оно што нам матернјалне тсковпие не могу датп, позна-

вање човска, познавање пас самих, унутрашњи живот залогу

п нзвор трајпог задовољства. То је тековпна која пма трајну

п свпкотренутну врс-дност, која је служнла халдејском пастпру,.

служи дапашњом Епглезу илп Амернчашшу, п служиће човеку

трпдесетог века.

Цела књпжевност у глапном п нп]е нпшта друго до ве-

лнка, разполнка, н потпуна слика унутрашњег жнвота чове-

ковш. II што је која књижевна врста савршенпја, то је та

олпка у њој внша п погпунпја, У драмп п роману. великн ппсцн

показују се као ве.шкп моралпсти п велпки пспхолозн. Фпне,

суптплне ствари, које ћо стручнп пснхолозп п етпчарп пзгу-

бптн 113 впда опажене су II забележене у Шексппровпм II Ге-

теовпм драмама, Елнотовпм п Толстојевим романпма/ Замашни

- Поеапја је нотиора и иомоК филозофији, ризнцца ирнмера, храиа за размаш-

л,ан>е. и цробшг камен моралних ц пеихолошких теоре.мат Зећорепћапег. X е и е Рага-

Нроше 1) а, $ 468. — „Живот је у то.тико маље иристуиачан апстрактној апализн, у

колико је пндпвпдуалисанпјн; међутпм, Оаит је цндивидуалност у свом крајљем пзразу најмн-

лијн предизт песника, романонисца, уметника. Псахологлја индшшдуалногл карактера, не-
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проблеми морални, они за које смо мало час рекли да човека

занпмају пре свију других, којп, оспм научне, имају још једну

приснију вредност за човека, поотавшани су и срећно реша-

вани у делима великнх песнпка. И ети отуда се могло рећи да.

унутрашњу важност пмају за човека не само све внсоке и

праве интелектуално ФплозоФеме, но и катастроФа сваке до-

бре трагедије.

И што је нарочпто важно, тн су проблемп решавани на

такав начин, да на крају књиге нисте само дозналн крајња.

решења постављеног проблема, но сте још н потресени били

начгшом на који су ствари бпле представљане п расправљане,

н повученп сте били онамо куда је писац хтео да вас води;

дубок утисак је учврстпо у вама, претворио у ваше осећање,

оно што је као теорнјско решење могло бити само логичка

апстракција, без дубља одјека у вама, без даљег утицаја на

ваш морални жпвот. Јер дела књижевда не уверс вас само

логично, доказавши вам тачност једне мислн, но вас и придо-

бпју п иовуку за собом. Тако вам је као да сте пријатељском

руком поведени, место да вам је само сув савет дат. Њена

обраћања на ваше осећање, лепп примери које вам она износи,

нмају нечег прилепчивог и неодољпвог у себи. Да један пример

наведем, ја држим да нико није прочптао «Воденицу на Флоси”,

а да није осетио тај моралнп утицај примера из Фикција. Љу-

дима у већинн прилпка није довољно само објасннти једну

овар, да у њу верују, или да вас послушају, говоритн само

њиховој паметн, но им се ваља обратптн II срцу, њпховом осе-

ћању. Они често могу врло добро разуметн нешто, па да то

ипак остане без даљих практпчних последица. Онп трсба да

осете разлог. Отуда то велпко преимућство књижевности, да

вас убедп кад вам нешто каже, поведе кад вас убеди, н ос-

пособи, кад вас поведе, да пођеге онамо куда вас води/

еамо што још није израђена наука, на коју би се пес-ник н романогшсац моглм касла-

њати, но она тек има да ее створи ; и баш иесници и романописци, л>уди као Шекс-

нир н Балза«, номажу да се она створи, и инстинктивно нрибирају елементе за м.у.“

Опуап. Тј’ АгГ аи јјошГ Ји уие 80с!о1о^1>гие. Гл. IV. —

* Н. Зрепеег. 8 о « 1 а! 81. а 1,1’с8. Иредговор: „Ако би ми неко замсрцо за то-
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Књижевносту опште васпнтава људску осетљпвот том својом

осећајном страном. Услуга једна. господо, од неоцешиве вредности.

Данас код .вуди, осетљнвост, моћ симпатије, нису још довољно

развијене ; хоћу да кажем, да ]ош нису дошле до степена на

коме ћо датн сву корист коју од љих ишчекујемо. У свакп-

дашњем жпвоту, који је пун борбе, пун себичности и немило-

стивог такмпчења, човек нема увек прилнке да негује своје

срце, нежна осећања и симпатичне емоцпје. Живот је суров;

у таквој борби, бар за тренутак. надвлађују јачи и тврђи.

Особине које се у њој развијају нису само осетљивост и сим-

патија. Међу тим, то су особпне које на крају треба да пре-

владају ; ако ншта, оне имају да реше «данашље дисонанције

у хармоничан акорд”, и да донесу са собом културу, цивили-

зацију, да створе једно друштво, у коме се људи неће више

клати као вуци међу собом ; јер то је даиас у главном стање у

коме се они још налазе, у пркос свима матерпјалнпм напрецима

п механнчким проналасцима њпховим. Отуда свв што помаже

да се те особине одгаје и појача^у, важно је више свега ; и

књижевност на једном од првих места. Јер она утиче непо-

средно на срце, буди благородније жудње, даје племенптпја

осећања, и ако иншта више. бар усађујо клицу у човеку, која

Ље у добром земљишту и под добрим условнма избитн, успе-

ватп, развити се, и уроднтп одличним плодом. И кад нема не-

посредна утицаја, и са жељом за лепим и добрим не да човеку

у исто. време и потребну снагу да одмах учини оно за чим је

почео тежпти, она бар јаку жељу створи у њему, која је сад

. ма.го упраЂљају само интелектуални разлозц; да Ои овч последњп бпли од утнцаја,

треба да буду појачанп непосредним или посредним апеловањом на осекање." — У Гл.

XXVI (ХаЦопа! ЕДисаЦоп): ,Будикоја корпст која се може постпКи васпптањем, мора

бптп постигнута васпитањем пре емодпоналпим но перцептнвнпм. Место да учпнпте да

деца (Спенсер говорп овде о децн, алн то псто вреди и за л.уде) разумеју да је једна

ствар добра, а друга рђава, ви учините -да о ,а осете да је то тако; ако учинпте да ее

врлина во.т, а порок мр:мако племенпту жузњу пробудпте, а нпску угушпте; ако

■ожпвите оееГииие које је пре тога бпло успавано ; ако учпнпте да спмнатпчан имиу.гс.

надјача себичнс ; ако, укратко, вп пропзведете душевно стање у којем !>е добро пона-

шање бптп ириролно, саонтано, инегинктпвно (Спенсер подвлачп све те речд), вп можете

учпнптп пешто добра. Алп то се не може ностнћц нп учењем катехпзама на пзуст, ни

учењем моралннх кодекса. Једпно честнм буђењем подобинх емоцнја може с.е карактер

измеинти. Чнсте идејс прјшљене ннтелектом, не нанлазећн на одговор пзнутра, немајућн

ту ннкаква корена, оетају са свим без утнца.ја на владање, п заборављају се брзо..,“
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ту, с којом ће се од сад имати рачунати као са нечим што већ

поетоји, и помаже му тиме да учини први корак ка метп, који

се увек мора учинити, без обзира на то да ли ћемо доцнија

уепети да стигнемо на мету или не. Једном речју, она бар прави

човека бо.вим од његових дела. А то је већ велика добпт.

Но књижевност би очевидно било погрешно сматрати само-

као средство за васпитање или као студнју; далеко од тога.

Њена поетска, идеална, осећајна страна, исто су нам тако

потребне п корисне. Човеку је с времена на време потребна

једна извесна сума пријатних емоција, потребно му је мало по-

езије и идеална живота. Свакидашњи је живот сув, прозаичан,

мучан, досадан, пун брига, пун неделикатних стварп, пун не-

ирепоручљивих компромиса. Дође тренутак кад осећај затражн

своје, душа пожели да дане, да поживи мало у ведријим и

светлијим стерама, у којима нема сенке, ни лицу наличја ; и

свакоме се човеку прохте да по отправљеним сувопарним дуж-

ностима, иде мало у плаветнило. Он је пун жеља, чежњн и

жудњи, које на жалост не могу да се испуне ни од чести у

животу; није свакоме дато да проживи свој роман, свој вла-

стпти роман, на овој земљи, и ако је у сваком човеку жеља

да га проживи. Зато, кад не може да га нађе у животу, он

ће га тражити на другн начин, у поезији, у својим сновима,

у фикцији. И он се са својим жељама занима. милује их, не-

гује их, н за све време док се са њима бави у својој машти,

која му их испуњава, оне су као да су и остварене, п ужи-

вање; је у њима као да није уображено, можда још потпупијо,

свакојако чистије, можда и веће, почем је могуће да је, код,

жеља, задовољство у жељи, кад већ и онако није у остварењу.

Славни часови унутрашњег жисота проводе се у таквом ду-

шевном расположењу. Контемплација, живот у машти, може-

да откупи многе горке часове, са којима је наша судбина често

врло издашна/ И они, код којих такав одмор и отштета из-

гледају најмање потребни, код којих ии по чсму не можеге

* .Тихтенберг, који широј пуб.шцн није ншсад до знаша дошао, један од оних пи-

саца које посвећенп ћутке предају један другом у завештај, прича о себи, како јо

„често, по ч.ггаве сате лутао маштом за свакојаким Фаитазнјама," п додаје, „да без тога.

лечеша Фантазајама, које је најчешКе употребљавао у иремс кад се и у баи.ама вода

пије, не бп тако дуго живео.“
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познатп, да се на свом заузетом, или сувом н трезвеном путу

заустав.вају, ко зна колико пута и онп жртвују уображељу.

маштн, осећају, п поезпјп ! Наполеон је веле, увек носио са

собом «Јаде младога Вертеракњигу за зањуб.Бене, књнгу

која је готово сва занос. емоцпја, и еаљарије ! А друга ље-

гова драга књига бпо је Оспаи ! А најмилија кп.пга његова

срећна протпвника на Ватерлоу, маршала Блихера, била је

Клонштокова „Месиада”, најмање војничка од свпју књпга, сва

етерична и сва осећајпа !

Отуда је књижевност тако омињена. Она најбоње задово-

љава човекову потребу за идеалпим и осећајнпм животом. Ако

су иашн властнтп спови лепи. ако је леп онај уображенн свет

који ми самн стварамо, много су лепши снови и поетпчније

■Фикције оних којима је од бога дато да их стварају за своје и

наше задовољство. Њнхове су умотворпне нов свет један. у

коме човек може да жпвн засебним животом, одвојенпм од

свакидашњега, у којп може да се склјнп кад му овај постане

досадан или недовољан у коме може да нађе задовољење свију

-својих жеља утеху за своје невоље, савет у сумњн, потпору

у мучној прплнци, а свакад вечнто жпв извор задовољства и

уживања. Не пзлазећп пз своје собе, с књнгом у руци, ви мо-

жете лутати по целом свету н по свпма световима ; можете

живетп у прошлостп н шетати по најудаљенијим крајевима наше

земље; можете се упознавати, готово лпчно п врло прпсно,

са најодличнијпм л.удима свпју времена п свију народа ; мирно

седећи. ви можете пролазптп кроз све емоције и сва располо-

жења душевна ; пе дижућп очију с књиге, ви ћете присуство-

ватп најразноврснпјим прнзорпма, п гледати најлепше слике

које се могу вндетп. Само прави чптач зиа какво је ужнвање

бптн тако у друштву са јодним велпкнм ппсцем, за дуге ча-

■сове слушатп опе паметне п топле речи његове, гледати у

маштп шарене и ејајне слике које он растире иред вашнм

•очима, живетп у друштву пдеалппх лнчности, које он ствара

по нашој слицп и прилпци, али са златном песнпчком ауре-

олом око њпховнх пдеалппх глава, прнматн ону пптнмпу, благу

и чнсту емоцпју, с којом не знам шга бп со могло упоредптп,

која је, као н остале уметничке емоцнје, поред сазнавања,

можда најдепше п највише ш о на свету постоји. непомућено
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и високо ужпвање, које на цео жпвот баца своју велпку светлу

сенку, II даје отштету за рђаве часове. где њих пма. а увећава

на пзредан и узвишен начпн задовоњство ерећнпх егзистенција.

Живот у то.м пдеалном свету је као здрава шетња 110 врховима

висо-ва ; чист ваздух се само дпше на тим впсинама ; срце у

њему брже куца; очи боље и даље виде. Хоризонт се про-

шнрио ; поглед на стварп посматране кроз ни.мб непомућене

емоције, разведрава се, и човек, у тнм ретким тренуцима, пз

лази ирекаљен, као окупан у чпстом етру. са јасннјом п вишом

свешћу о себи п свету.

А оно шго сте прочптали, ношто сте књпгу пустплп из

руку, остаје у вама, паставља со ; утпсак траје, као што акорд

на харФи звонн п бруји и пошто сте прсте уклонилн. Тако се

у човеку нагомилавају утисци, остаци минулпх емоција, градиво

за пове, п душа постаје као ипструмент, којп ће од сад под

најлакшпм додиром треперити. И то је ново његово васпитање.

С друге стране машта се насели најразповрснијим сликама,

идеалним призорима п личностима ; слике с којима смо се упо-

зналп у делима ведиких несника, не губе се, но остају у једпом

куту наше Фаптазије, готове да нам оиет изиђу пред очн, кад

ми зажелимо. Човек који је много чптао, као љубитељ лепих

вештнна, не нознаје само лепс ствари које је пмао прилике

да види око себе у животу, не познаје само лепе пределе кроз

које је пропутовао, личности које је у животу сретао, драма-

тичне призоре који су се збили у његовом прнсуству, но познаје

још и све оне личности, п пределе, п прпзоре, које је пашао

у песничкнм делима велпких писаца. Машта начитаиа човека

је као жив и бескрајан музеј најлепших слика. И тај свет баца
своје зраке на овај обични, свакидашњи свет, меша се са њнм,

и улепшава га. Ми се у том свету учимо да бо.ве впднмо овај.
Хоћу да кажем да смо у њему научили гледати, па онда и у
овоме боље ужпвамо. И то не с?амо зато што нашом маштом,

која се фиктпвним сликама обогатила, умемо да уленшамо оно

што видимо, да недостатке допуннмо идеалишући их, по још

и с тога што смо у опште научили да боље гледамо. Песник

и уметппк впде много што шта пре нас, впде опо што мн не

бисмо могли. да нам га они не покажу. Ми видимо, али о-гоззо

тобо, и утпсак никад није ни потпун нп довољпо јак. Песиик



II уметнпк долазе онда, па нам показују шта су онп виделн,
олагодарећп моћп симпатије своје, моћп саосећања са целнм
околнпм светом, II мп то впдимо после њих, с почетка на при-
мерима које су нам они пок^зали, доцније и на другпм сличним
прпмерима. Кад нам се тако очи буду отвориле у неколико при-
лика, ми ћемо^е постепено навићн да све свуда и «ши гле-
дамо, и без њихове помоћп. Излншно је додаватп колико је

. .то лепо васпитање, колико задовоњства доноси са собом, II ко-

лико доприноси нашој општој култури

То п јесте по мом мишњењу, једно од главних свој-
става лепе књижевностн, то развијање васколике и мно-
гостране, моралне п ес^гетичке спмпати^е*у њудскнм душама.
Поезија ,^-дубоко уочена у својој суштинн, п није нпшта,
друго до симпатпчно осећање са нашом околином, живом

М1 мртвом. Поезпја су емоцнје које добијамо од ствари. Про-
"шпритп што внше круг тпх емоција, начинптп човека шта
ириступачнијим најразиоврсннјим утисцима, то је један оњша-
датака лепе књижевности, којега је она, ако тако смем репп,
сваким даном све свеснија. Поезија која се у прва времена
ограничавала на један мали број мисли,.. догађаја и осећања,
данас захвата у свој опсег, све шнрнм и ширпм круговима, не’
више само човека, но целог човека, не само поједпне слојеве
друштва, но цело друштво, не само поједине догађаје, но све
што се око нас дешава. Све она узима у своја велнка наручја.
Сама природа улазн сваким даном све внше у њен оквир :
упоредпте само описе предела у Омира са опнспма Днкенсовим,
или Толстојевим. II не шири се она само по обиму, но и по
појединачном удубњивању у ствари. Тако она шпри круг наших
симпатија. Колнко нових осећања мп данас имамо, колпко смо
кадри новпх утисака да прнмимо и ствари да разумемо, може
со впдети II 113 најновршнијег поређења данашњег човека са
човеком ранијпх времена, нли и данашњег начитаног човека
са простим неукнм њудпма. Сума емоцнја коју може пматп један
од овпх последњнх несравњено је мања од суме оннх много-
бројннх и разноврсних емоција образована човека, чија душа
може да има симпатичне везе са тисућом стварп невндњнвих,
неосетнпх за обично, неваспптано осећање. У данашње време,
кад просвета потнскује н пстискује теолошку религију, њудп
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су се већ чешће питали, шта на њено место има да дође, »N1

већ долази, да послужи као моралан вођ, који ће нам казивати,

као до сад религија, пут којим да идемо, и начин на који да

идемо II сваким даном све јас1шје постаје да почиње да је

замењује свест о солидарности, ((друштвеноств^ симпатија, већа

осетл.ивост, симпатично одушевљење за добрим и лепим, по-

етска и осећајна страна у човеку. И наравно, многобројни су

узроци који то особине развијају, али им је свакојако најмоћ-

нији покретач и носилац лепа књижевност. Она је као огромна

река, која у свом кориту носи те паралелне струје, ваљајући

у својим таласима старе остатке и рушевине, разливајући се

далеко у земЦу преко својих обала,*натапајући и нанајајући

својим водама целокупно земљиште, рачвајући се у непрегледне

мреже већих и мањих канала, који постепено освајају и нају-

даљеније крајеве и најдубље слојеве. Што је пре била својина

неколико мандарина, данас постаје општа људска имовина.

Т^со не само идејама и садржајем својим, но и својим дома-

шајем, она постаје све подобнија да послужи као једно од

моћних васпитних средстава наших. Тај утицај њен можете и

па нарочитим прићерима видети, у већини историјских и дру-

штвених. покрета последњих времена. Друштва и народи кре-

тани су књижевним делпма. Русовљева су дела била преобра-

зила Европу, створила једно друштвено душевпо стање, које

је било од највећег утицаја на развијање догађаја. Колико је

књижевност помогла доласку Француске Револуције, познато

вам је. Гетеов нВертерв', Шатобрианов (СРенев, Бајронови ју-

наци, производили су душевна стања за читаву једну историјску

псриоду, која су и иозната под њиховим именима. За ослобо-

ђење Италије учинили су родољубиви песници талијански про-

шлог века и прве половипе данашњега толико исто колико њени

политичари и спољашњи догађаји. ((Чича Томина Колиба” Бичер-

Стовове помогла је знатно да се укине трговина с робљем у

Амерпци. За Тургењевљсв ((Ловчев Дневник” веле дајетолико

исто пригхомогао ослобођењу руског мужика. Утицај рускога

романа друге половине нашега века иа данашња мишљења и

осећања такође вам је иознат ; као пре вертеризам и бајро-

иизам, тако данас постоји толстоизам, и као реч и као Факт.

Најзад у најновије време имате утицај Ибсенов, чије се тео-

2
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рије расирављају, причају, проповедају, у драмама, романима,

приповеткама, расправама, но новинама, свуда где год се чша

II пише. Толико је маха узео утицај кшшкевности ! И тај ће

утицај вероватно само још расти.

На жалост, медаља има своје наличје. II кад смо поменулп

Ибсена, да пе тражимо другог примера, штета је што тако

ствари стоје, да и рђави писци могу као и добри, бар за неко

време, да људв повуку за собом ; што за Ибсеном, претенцп-

озном и антипатичном надрикњигом једном, могу људи да иду

као и за другим великим писцима. Али је тако ; и ту само изу-

чавање историје књижевности може врло мало да помогне. У

невероватној маси књига које дневно излазе, историји књи-

жевности и књижевној критици била би дужиост да пронађу

и изнесу оно што је најбоље. Оне пмају да читају, да нам

кажу после шта треба, и нарочито шта не треба да читамо;

1е§тт1пг аИс^па пе 1е§'ап1иг. Отуда су у последње време чињенп

илебисцити, II прављене листе, за дела која заслужују да се

нз масе штампане хартије одвоје и прочитају/ Али и књнжевно

критичкн посао раде много званих, још више незванпх, а мало

нзбраних. Помоћ је њихова од мале користи. Но и паметна

критика мало помаже. Људи би послушали паметну критику,

кад би само умели погодити и изабрати ону која је паметпа.

Мп смо баш сад на последњем примеру вндели да људи, ако

се поводе за добрим писцима, улазе и у запарану бразду ло-

шчх саветннка и неуких вођа. Кад би паметна крптика носпла

* В. Плебисцит Ра11 Ма11 ОагеПе-е: Т 1> е 1) е 51 ћ п п (1 г е <1 I) о о к з.— 1|Ц1Л>оск.
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могу да је

распознаду међу осталима, онда бп паметна критика била до-

во.Бна. Али као год што је потребно да људи буду сами па-

метни, да би умели погодити ваљана дела међу рђавима тако

им је исто потребно да буду паметни, да умеју сами изабрати

паметну критику. И онда на исто излази. Кад најзад додате

томе да вредност књиге ни иначе не зависи од онога што се

о њој каже, но од онога што се каже у њој, онда што једино

остаје, то је васпитаватп укус и самостално мишљење код пу-

блике, код сваког студента и пријатеља књижевности.

То треба да буде основа сваком проучавању књижевности.

На то ћемо и ми пазити. Вама би, господо, са свим без користн

бнло научити велики број имена песника, историка, беседпика,

ФилозоФа, научити наслове делањихових,запамтити године њи-

хова рођења и смрти, и научити на памет суд једпог низа кри-

тичара о њпма; ви треба да умете да их сами оцените, да

имате самостално, своје мишљење о њиховим радовима. Само

на тај начип ће се моћи рећи да их разумете и да нешто знате

о њима. Шта вреди многим критичарима и књижевним исто-

рицима што онп знају да је Гете велпки песник, и да је «Хам-

летм дубока трагедија, кад они то зпају само по чувењу, кад

они то нису сами осетили ? Сутра ће пмати да оцењују (а умети

оценити значи умети уживати у оном шго је добро) новог једног

писца, о коме још није нико говорпо, или бар још нема утвр-

ђена мишљења у књижевностн, па ћете видети у каквој ће се

забуни онда наћи, оии који никад ништа сами разумели ни осетилп

нису. Ту им неће више помоћи старо средство њихово, видети

име на корицама, и тражити шта о писцу веле њихови стари

пријатељи Гервинус и Јулиан Шмит. Име је ново, корице не

кажу ништа, а у Шмиту и Гервииусу нема ни помена о њему.

Мислити самостално, то је потребно ; иосматрајте, васпи-

тавајте осећање своје. То не искључује читање ; на против чи-

тање ће вам дати градива за ваше мишљење, Факта. Човеку

треба дати што внше Факата, што мање оцена и судова. Оп ће

се у Фактима моћи увек наћи, после дужег или краћег времена.

На тај ће начип научити да сам посматра и опажа, што јо

врло ванша ствар, и која допуњује читање. У једном од оних

поменутих плебисцита, једап талијапски књижевиик, пс најне-

на
себи вилљив. спољашњи зиак, да и непосвећбни
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познатији, на три постављена питања о најбољим књигама за

васпитање опште; за стручно, и за васпитање младпх л>уди,

одговорио је, и на прво, и на друго, и на треће, само: II §■ т а п

Н Тз г о (1 е 11 а па1ига. Није наука само у књигама. Народ

није чекао писмену књижевност да створи своје пословице. Он

је посматрао шта се у њему и око њега дешава. Научити по-

сматрати себе и своју околину један је од суштаствених услова

за васпитање у сваком погледу. Треба дакле научити обра&ати

иажњу, гледати, управо видети, јер гледати и видетп није ни

из далека једно исто ; толико људи има који гледају, а не виде!'

Умети видети, и умети казати шта сте видели, у томе вам је

цела тајна критнке, књижевне и уметничке, највише, најдубље,

најфиније. А читајући и посматрајућп, васпнтаваћете и укус,

који се усавршава честим огледима и сталним веџбањем.

Нарочито будите увек искрени, безусловно искрени. Не-

мојте никад понављати туђа мншљења као своја. Немојте рећн

о једном писцу да је био велпки песнпк или дубок мислилац

за то што су то други казали, док сами не увидите и ие осе-

тите да је одиста тако. Или ако вам се не учшш да је такој

а ви треба да кажете како мислите. И онда треба да вам је

све једно све што сви Арпстарси разппх доба и земаља мисле

и кажу о томе. То и онако не може да вреди за вас док вп

сами не испитате колико је истина што онн кажу. Велнки кри-

тнчари су баш зато билн велики што су увек само своје

миш.пење говорили. Једино гако ћете и сами моћи свој укус

васпитати. Понављатн туђа мпшљења не значи само немати

своје. То још не бн била велика несрећа. Ннје то на послетку

тако хитно д-а свакп човек има што пре своје мншљење. Али

је оиасно то што се на тај начин изгуби могућност, да со

икад научп самостално и правилно мислити; јер туђа мишљења

покрију као коров цело земљиште, у коме после не можс више

ништа успевати.

Трудиге се дакле да искрено и јасно да^.е себи рачуна о

том шта вп пред једном стварју осећате, какав је утнсак на

вас оставила једна поема, роман, слика, симФонија, догађај.

* „Људи не уМеју да виде. Ево иа пример, на Двадесет л.удн који овамо до*

лазе, нема их тројица који раепознају боју хартије ! Ево баш Х'а, погледајте: он не Ке

ћидети, да ли је овај сто округао нлн четвртаст.“ (ТеоФн.т Готије).



Трудите се да осетите тај осећај, ако тако смем рећи ; тако

је у осталом са свим тачно казано Јер осећај је ту; вп сте

утисак примили, свој лични утисак; али га нисте свесни, нисте

се научили да га издвојите из оног неразговетног стања ваше

душе у том тренутку, да га Формулишете; ви још нисте одне-

говали ону Фину и сувсрено важну способпост, помоћу које

човек може да буде свестан онога што се у љему догађа. На

први поглед то може изгледати лако; одиста, чега ту тешког

може бити, казати просто и искрено шта у једном тренутку,

пред једном стварју, осећате? Алп је врло тешко. На хиљаду

људи који казују своје мишљење, има један који га каже

искрено. онако како осећа. Други о тој ствари понављају суд

који су чули од других, једну или другу речепицу која пм је

однекуд остала у глави, примењујући је уз то увек наопако

Али се и иначе можете уверити колико је то мучпо, кад поку-

шате сами да исиитате и да искажете своје мпшљење. Као да

се огромно камење нава.пало па њега, тако вам га је тешко

извући на површину. Опазпте изненађепн, да је оно што вам

је тако лако и просто изгледало, од један нут врло мучпо п сло-

жено : сто малих осећања састављају ваше укуппо осећање,

сто туђих Фраза и неподобних реФлексија врве и зује по главп,

мисли су као залепљепе једпа за другу, и ништа иије тежо но

изићи из тог замршеног сгглета мисли и осећања.

Што је сад нарочито опасно у гаквој прилици, то је датн

преран суд, учинитн превремеп закључак Не треба суд изри-

цати док човек није са свим па чисто са оним што осећа н

мисли. И то изгледа просто иравило, и које сваки зна, али

то човеку нимало не смета да се на десет пута десст пута о

њега огреши. Отуда поиичу безбројна погрешна мишљења, која

се после тако лако шире, а тако тешко сузбијају, јер вам се

на ваша сузбијања опет тако ггревремено одговара. Правилно

суђење и мишљење у томе јо, да човек опази сое елементе

који састављају гу.облем, да ни један, ни иајмањи, не пропусти.

При размишљању о једној ствари, треба да имате ту способ-

иост да осетите да прелазите меру, да сувише у једном правцу

мислите, да нисте опазили друге околиостн које пресецају, које

се косе са правцем у ком ви идете Везо су ту, онп копчмћп

који вас задрчшзају, показујући вам на тај пачин, да не идете
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добрим путем, да идете даље или у страну; али су ти кончићи

тако тананп, да за то треба невероватно Фина осетљивост, да

их осети. Отуда људи најчешће и не осећају да их нешто

зауставља, но иду одважно даље, кварећи све већма деликатну

равнотежу појединих елемената, оно суптилно ткнво финих објек-

ција и рестрикција; док се на послетку кончићи не покидају,

и човек не испадне, изгубљен, на другу страну, даље, лево,

или десно од мете. Ко год је погрешно мислио и погрешно

решио једну ствар, то је само зато што није осетио. тренутак

кад је поред једне објекције прошао затворених очију, што

ннје у исто време видео све елементе које је ваљало угзети у

рачун, и одмерио релативну важност и јачнну свакога од н>их.

И решење проблема у том случају тако је тачно, као што би

био тачан збир једног датог нпза бројева, у ком половина саби-

рака не би била узета у рачун. У човеку који правилно мислп

однегује се постепено нека врста иптуптивног осећања. уну-

трашњи глас један, којн га готово увек, јер не увек, баш и

код најпаметнијих, задржи у тренутку кад пође на рђаву страну.

То интуптивно осећање развије се на послетку дугим и сталним

упражњавањем у нарочиту способност, сублимира се, рекао

бих, у једну моћ 8П1 6 п 6 т 1 8, II то об^ашњава како такви

људп могу инстинктивно, онако као што фино уво осети дисо-

нанцпју, да осете што је нетачно. Та способност носи једно

врло скромно име; она је „здрав разум.в Само, по речп Бонал-

довој: «здрав разум и геније су од псте породице; дух је само

њихов побочни сродник."

При решавању сваког проблема потребно је, дакле, поку-

ппти све елементе који га састављају. ^Можете мислити да.је

то и иначе тешко, а кад се још уз то н не размишља довољно,

или што је још горе, понавља само туђе мишљење, онда је

материјално немогуће доћп до тачних резултата. Људи бн свн

требали правилно да суде и мисле, н у стварп тако и јесте.

Наш апарат мишљен а, изузимајући патолошке случајеве, под-

једнако је конФормиран код свију људи, и резултати његова

рада треба да су увек исти Мн свн, у случајевпма у којпма

имамо властита искуства, и у иростијпм случајевпма умујемо

на исти начин н судимо иодједнако : да су два н два четири,

или да су убпце злочинци, јасно је за сваку главу без разлике;
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а тако исто, кад би нам се деспло да, иратившн се кући, наи-

ђемо у својој соби на разбијен прозор, и опазимо камен на

натосу, сви бисмо подједнако разумели како је прозор раз-

бнјен. Најннжа памет умује ту као највиша, и прва мисли исто

тако тачно као последња. Зашто се онда тако несразмерно

често погрешно мисли ? Зашто у толпкој кшижевности, између

тисућа и тисућа љугди који су се бавили књпгом и науком, и

давали своја мпш.вења, можете на прсте да избројите оне који

су по нравилу погађали истину ? Верујте да се и не слути како

су то ретки људи. Двадесет великих песника имате за једног

човека са здравим судом, двадесет беседника, двадесет вој-

сковођа. десет светаца, педесет научара. Те главе стоје впсоко

пзнад осталих глава људских; и чисто је зазорио сад рећн, да

су ти људи за то тако велики што су се израна навиклн да

задрже свој суд у свакој ствари, док све добро сами не иро-

мотре, док не осете да доиста свој суд нмају. Све је у томе:

све самостално промотрити, све видети и тачно одмерити, пре

но што се суд изрече. Од тога зависи тачно мишљење, у свима

случајевима. У нашем горњем примеру, ми смо сви закључили

,да је неко морао проћи поред куће и бацити камен у прозор.

Алп претпоставите да камен није лежао на патосу, но да је

био негде сакривен. Бисмо ли онда могли одмах погодити како

је прозор разбијен? Они који би пажљиво тражили и разгле-

дали по соби, неки пре, кратковиди доцније, нашли би камен,

и видели би како се ствар десила. А они који га не би нашли,

за то што га нису ни тражили, могли би само нагађати узрок

разбијеном прозору, и ко зна, у каквом сложенијем случају,

на какве би чудне претпоставке долазили. Људи од суда, то

су, видите ли, они, који камен увек налазе. Камен мудрости?...

Ван сваке сумње, господо.

Али стећи ту способност у том степену, дато је само тим

пзредним, изузетним главама. Као и за све друге ствари, и за

ту ће снособност увек извесни људи бити обдаренији од дру-

гих. Но ја сам убеђен, ја тврдим, да разлика између природних

дарова подељених међу л.уде не објашњава оно велико одсто-

јање између поменутих људи и већине људске. Кад се сетимо

шта смо мало пре рекли, да је апарат мишљења израђен код

свију људи по истом обрасцу, и да разлика није у природи њи-
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хова мишљења но у обимностн н потпуности, онда као после-

дица пзлази, да су ти људн одмакли, уграбили то велико од-

стојаше пачином у великој мери приступачним и другим људима.

Који је то начин, ми смо видели, господо-. Радите, будите па-

жљиви, труднте се да видите и да осетите, да будете евесни

свога осећаја, мислите самостално, размотрите увек све мар-

љиво, будите искренн; то је што има да вам се каже. Ми ћемо

на то сву нашу пажњу обраћати, на то васпитање мишљења

п укуса. Покрај онога шго нам наш програм у ужем смислу

налажо, наиме историјски преглед књижевних дела и покрета,

за нас ће тај други део иосла бити тако исто важан : не смем

да кажем важнији, и ако тако мислим. 14 још једном, сви, баш

и онп који буду срећни да пођу добрим путем, неће стићи до

мете, ни можда близу мете, јер је увек тешко испунити све услове,

ма како свакн поједнни од њих био лак ; али се то про

свега не може ни за ког унапред прорећи, а за тим, били ре-

зултатп какви били, како је то једнни пут да се до нечег дође.

а сви остали погрешни и штетни, ви у сваком случају треба

њиме да пођете, и ја њиме да вас воднм ; па — отворено ре-

кав —- како испадне.

Ја сам држао, господо, да треба да вам одмах у почетку

обратим пажњу на тешкоћу и многобројне захтеве иосла кога

се иодухватате. То је парочито код нашег предмета било врло

потребно. У нас у опште има тако заблуда и предрасуда, које,

пзглсда, као да се врло тешко искорењују. Ја сам још у по-

четку помепуо оно, како да га назовем — необавештено ми-

шљењо, по коме је књижевност Фриволна, ненаучна, и не знам

каква још. Ви сте видели колпко је то истина. Али је тако

исто велика заблуда, што се мисли да свакн, без икакве ра-

нијо спреме, може одмах, тако да кажем с тротоара, ући у

оцепу пајвећпх књижсвних дела. Да човек научи правнти обућу,

треба му пеколико година парочптог п трајпог упражњавања

а да оцсњује Гетеовог ((Фаустаи, да критикује Шексппрове

трагеднје, да пзриче суд о Е.шотовим, Додеовим, Тургењев-

л.свпм романима, о Паскаловпм „Мислима”, за то му није по-

требна иикаква спрема, он је то право стскао од рођења. Свакп

који зна да чпта, дакле зна оно што је научио у својој петој

годпни, држи да 110 томе може одмах давати II свој суд о
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творевпнама, на којима су годинама радиле најотменије, зве-

здом обележене главе .вудске.

Књпжевност је у том погледу много несрећнија од осталих

уметности. Доиста, за сликарство и музпку, може се чешће

чути да .вуди признају. да се у њима не разумеју. Наравпо ни

ту не зато што увиђају да за тако деликатне ствари треба на-

рочита и дуга васпитања, но пре зато што је ту очнгледно да

и слнкаротво и музика говоре са свим засебним језицима, које

они нису научили да чптају. Како му драго, већина ће увек

пристати да прпзна своју иенадлежноет. Међу тим, то по чему

ти њудп не могу бити судије у другим уметностима, оскуднца

у обуци, упражњавању и.културп, поетоји код њих и за књн-

жевност. Јер, да се упптамо, каква је њпхова култура ? и ко-

л.ико су обпчно ти људи књпга прочитали, колико добрпх на-

рочпто ? Десетпну романа врло помешане вредности, три књиге

песама, трп добре драме, и једио двадесетину рђавих. Толико-

колпко п нпшта. А за доброг књижевног судију се тражи на-

■чптаност. иознавање врло велнког броја књига и од прпроде

фпно осећање, п једно опште образовање далеко изнад про-

сечнога а већ ни до тога није лако доћи ; оснм тога јако-

развнјен укус, правплап суд, примчива машта, књпжевно по-

знавање језпка и поврх свега, дубоко познавање човека и врло

велнко пскуство жпвота! Све је то потребно да човек разуме-

Шексгшра и Гетеа. Сетите се само да је половина лепоте Ге-

теових стихова у«<Таусту" тачност идеје и опсервације Те тачне

ндеје треба да имато вп самп о стварима, треба да сте псте-

опсервацпје чпнилп и самн, ако хоћете да разумете и како

ваља цешгге дела велпкпх песннка Не т[)еба никако губпти из

впда — ово је опет једна проста ствар; ја данас само просте

ствари казујем — да човека може иотпуно оцењпватп само

онај којп му је раван нлп виши од њега Паклоностп нсчнје

према једном пнсцу сведоџба су о њпховој међусобпој слич-
ностп. Кад једног писца волито, значи да волнте што он волп,

осећате што он осећа, мпслпте као што он мислп, другим ре-

чпма, да сте му слични. Али немојте одмах помишљати да је-

за то довоњно да вам се један великп писац допадне, баш п

искрено допадне. Хоћете лп ви бити епгурнп да вам сс па.

ипсцу допада баш оно што је најбо.пе код њега ? Може сс:
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Шексиир допасти п оном који воли каламбуре н скаредне

алузије. Алп за ово будите сигурни, и ја бих желео да вас то

учинп н скромнијпм II поноснтијнм у исто време: кад вп бу-

дете у једном великом писцу потпуно уживали, кад будете ра-

зумели све стране његова духа, и будете умели оценити оно

што је најбо.ве у његовим делима, тога ћете дана ви бити врло

близу њега...

Зато треба сматрати као златна она правила о васпнтању

миш.вења и укуса. Ко се. господо, буде њих држао, ко на тај

начин буде прилазио читању и проучавању књпжевностн, томе

ће се она постепено открити у свом пуном значају и свој својој

лепоти. Пред њпм ће она широм отворити своја богата врата,

иза којих се. као у очараннм дворима, простпру безбројне и

недогледне галерије, у стиловима свију времена и свију народа,

пуне неизмерна блага по изобиљу и неоцењива по својој вред-

ности. Оно је ту доношено и слагано вековпма. Са свпју страна

света долазили су људи, најумнији и најодличнији, и сваки је

од њих донео што је најбоље и најлепше имао. Песници су

долазили, и филозофи, и историци, и путници, и државници, и

беседници, сваки са својим драгоценим прилогом, да велико

благо увећају плодом својих најплоднијих часова. Времеје по-

сејало успут њихове гробове ; али оно што је било најбоље

код њих. оно што је као свети пламен горело у њима, остало

је да светли н даљим покољењима. То су они „Светлн* Гро-

бови", које је наш велики Змај онако лепо опевао. Благода-

рећи књпжевности, оно што је било најбоље у њима, бесмртно

је. Све пролази : људи, друштва, народи пропадају ; најумније

научне теорије и најлепши технички проналасци застаревају ;

слике, статуе, палате, нестају једна по једна; ни саме разва-

лине, као што знате, не трају вечито ; само књига остаје, ве-

чита књпга о човеку, његова књижевност, — украс и утеха,

зрак и боја, цвет ума и душе људске. То је наш предмет,

господо.

Нека нам је срећан рад !

ОГДАН ПОПОВИЋ


