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О Г Л Е Д И
ИЗ К Њ И Ж Е В Н О С Т И  И УМ ЕТНОСТИ.

ШЕКСПИР ИЛИ БЕКОН?1

Кад ми je врло родољубиво »Коло Сестара« учи- 
нило част да затражи од мене једно јавно предавање, 
ја сам, иосле кратког размишљања, изабрао као 
предмет предавања тако звано питање о Шекспиру 
и Бекону. Познато je да то пцтање постоји; да oè, од 
педесет година на овамо, enopu да je Шекспир писао 
драме и поеме познате под његовим именом, и да ce та 
песнпчка дела приписују савременику Шекспировом, 
великом филозофу Бекону. Шекспир — вели ce — 
онај Шекспир који je рођен 1564 y малој варошици 
Стратфорду на Евону, који je глумовао y ЈТондону, 
и 1616 умро y свом родном месту, — онај Шекспир 
чије име звони y ушима и на уснама свију нас 
као име славно и песничко по превасходству, мимо 
сва друга имена y светској књижевности, као 1-ше 
равно Омировом (да задовољимо класпчаре), a веће 
од Дантеовог, веће од Гетеовог, — тај Шекспир, 
тврди ce, није Шекспир писац Хамлета, Магбета, 
Отела, Ромеа и Јули је , и тако даље, но je само носио 
то име, док ce иза њега закљањао велики филозоф 
Бекон, доскора познат само као писац оних умних 
филозофских и прозних дела 0  унапређењу наука,

1 Предавање држано y дворани Университета 3 маја 
1906. (Прошмрено).
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Новог Органа, и Огледа. Одсада, ако су разлозд при- 
сталпца Беконовцх y овом питању оправданп, нај- 
веће песнпчко пме y светској књижевности бпће 
име Бекон ; п књджевнп крптцчарц, ц ми свц с њима 
заједно, помињућд досадашња Шексгшрова дела, 
јунаке, и стпхове, имаћемо одсада место тога да ка- 
жемо : Беконов »јјамлет«, »Отело«, Јаго, Шајлок, и 
Фалстаф ; — Беконова Ледп Магоет, — Беконово 
»Бцти или не бити« !

Ово мжшљење, које je с почетка изнето с уетеза- 
њем, под- впдом неспгурне слутље, постепено ce 
ширило све впше n впше, и казцвало све гласнпје, 
док најзад није стекло велцкп број прпсталпца, 
изазвало обцлату књпжевност (у округлој цифрп 
око хиљадгЈ дела), ушло y шпру публпку. Још 1843 
године професор Гфререр, бпблпотекар Краљевске 
Бнблпотеке y Штутгарту, рекао je једно.м, y кругу 
великог броја слушалаца : »Вп ce младд људл мо- 
жете емејати, алн вам ја велпм с пунцм убеђењем : 
од данас за педесет година неће више нпједан обра- 
зован ii разуман човек веровати да je касапско 
момче Виљем Шекспнр из Стратфорд! на Евону 
написао ове y свом роду јединствене сонете, драме 
и комедије ; н као што данас нико впше не верује y 
некадашње постојање- барда Осиака, тако тада 
неће нико вшие веровати y постојање песннка Вп- 
љема Шекспира«. A данас, y једној од поеледњих 
књига о том питању, y књизи Едвцна Бормана од 
1902, велн ce : »Противнпци су бпли протпвнп ; алп 
и y Енглеској и y Немачкој нзлазпло je дело по дело, 
расветљујући ово племенпто питање, гомилалц су



ce све више и више докази да je велики Бекон писао 
та дела... И сад, наравно, свакоме je допуштено да 
каже : нема више сунца, јер ја од данашњега дана 
одвраћам једном за свагда своје очи од њега. Али 
да ли ће сунце бити толико учтиво да због тога 
престане сјати, то je друго питање«.

Да поменем да je и код нас то питање расправ- 
љано, и расправљано и y књижевности ; и да je 
расправљено y корист Бекону.1

Питање, дакле, ако je с разлогом постављено, од 
великог je интереса ; и ја сам с тога држао да га 
могу узети као предмет свога данашњег предавања. 
Мишљења о том да je дела позната под именом Шекс- 
пировим писао Бекон, или обратно Шекспвр, могу 
ce често чути ; али ce ретко и врло оскудно чују 
разлози који говоре y прилог једном или другом 
мишљењу. Ја бих желео да вам кажем те разлоге, 
са закључком који ce из њих може извести.

I.

Разлога y прилог своме мишљењу Беконовци су 
покупили врло много. Ја ћу вам од њих саопштити 
најважније.

Беконовци тврде пре свега да Шекспир tinje 
могао писатц дела позната под његовим именом. Он je 
рођен y једиој забаченој и малој варошици, и провео 
je своју младост y врло рђавим прцликама. He зиа 
•ce шта je ц да ли je уопште што учио. Све што ce зма 
из његове младости, говори против њега. Кад му je

1 В. »Дело« од 1895.



бцло осамнаест ii по година, оженпо ce девојком из 
једног оближњег засеока, која je бнла осам годпна 
старија од њега, и којом ce, сва je прилнка, морао 
оженптн, да заглади стварп. После шест месеца жена 
му родц кћер. Од чега je живео, не зна ce ; зна ce да 
je после других девет месеца добдо блпзанце. У  
међувремену, пзгледа да je бпо дивокрадица. Осуђен 
на затвор, он je утекао y Лондон, напустцвши своју 
жену ii троје деце. У  Лондону je био глумац, али 
по свој прилици слаб глумац ; једпне две улоге за 
које ce као поуздано зна да их je играо, бпле су 
незнатна улога Духа y Хамлет у , и један слуга y  
Како вам je воља ; за Духа ce join вели да му je била 
најбоља улога. Такав човек, тврде Беконовци, с так- 
вим образовањем, с таквим способностима, n с так- 
вим карактером, није никад могао писати оне тра- 
гедије, комедије, и псторнјске драме, y којцма су 
наслнкани тако узвпшенц узорп врлина, y којима 
ce види најдубља мудроет коју je нкад песник нска- 
зао, n које показују — да наведем речц једнога од 
Беконоваца — »колико су дубока и многострука била 
песникова знања y грчком, римском, талијанском, 
шпанском ii франдуском језнку и књнжевности ; — 
како je опсежно и, нарочпто, темељно његово знање 
правнлх наука ; — како je велпко његово знање imiito- 
логпје, његово познавање грчке, п нарочпто римске 
старпне ; — како je поуздано његово познавање 
енглеске исторпје ; — како je невероватно опсежно 
било његово знање из природних наука ; — како ге- 
ниално његово пронпцање y научне проблеме којд 
су тада били још новн ; — и како снлно владање



делокупним благом енглеског језика.« — Да ова 
тврђења нису голе претпоставке, доказују Беконовци 
позивајући ce на многобројне стручне књиге из пера 
стручних људи, правника, природњака, историчара, 
језичара, књижевника, филозофа, који су с дивље- 
јњем констатовалд, сваки y  својој струци, разнолико, 
опсежно и дубоко знање пиеца поменутих трагедија 
xi комедија. Лудост je, дакле, и помислити да je она- 
кав човек оваква дела писао.

Од Шекспира нам, даље. није остао ниједан 
рукопис, ниједна страна од толиких дела његових, 
ниједно писмо, ниједан ред, — ништа ; — осим пет 
потписа, два под неким акти.ма о куповини једне куће, 
три на његовом тестаменту. Какви су ови потписи 
знају c B ii  који су им видели факсимиле y издањима 
»Шекспировихк дела ; потписп Hei^or дунђерина, не 
човека књижевшгаа. Виљем Хенрп Бур цз Вашинг- 
тона објавио je 1886 књигу »Бекон и Шекспир. Доказ 
да Шекспир није умео штеати«. Професор Виљем 
Прајер, познати физиолог, који ce много бавио 
графологијом, и В. Лангенбрух, стручњак y вешта- 
чењу y рукопиеима, извели су из Шекспирових пот- 
писа исти закључак. Син оца који ce потпцсивао 
крстом, и матере која није знала писати, a отац кћери 
к°ј°ј су сврачје ноге њеног потписа биле сва њена 
вештина писања, није, y осталом, ни чудо што није 
знао писати, што je умео само да ce потпцше.

Ти потписи, међутим, дзазивају једио даље и 
врло занимљиво гштање. Зашто' je његово име на 
насловном лЕсту љегових комада увек друкчпје 
написано ио што ce он сам потписивао ? Из свих



сачуваних лет потпиеа његових видп ce да ce он 
потписивао Shakspere; — зашто на насловним лп- 
стовима његовцх комада његово пме није никад 
тако написано, но увек Shakespeare, или још и 
Shakespeare, један јединд пут Shakespere ?

Даље : како то да петнаест његових комада, 
међу којпма чцтав низ највреднијнх — Кориолан, 
Јулије Цезар, Антоније и Клеопатра, Тимон, Маг- 
бетп, — не буду штаипани за његова жпвота, него тек 
седам година после његове смртц ? Зашто су, даље, 
толике његове драме изпшле анонимно ? Зашто. 
даље, y н.еговим првдм делима, ако су његова, да ce 
његово име не налази на насловном лпсту, као што 
увек бива, но ce налазц само као потпцс под посветом ? 
Како то, нарочито, да он о својцм делцма, ако су 
задета била његова, о својим рукописима, о својој 
књвдкевној оставшш уопште, не каже ни речн y свом 
тестаменту, y коме ce, међутим, сећа да остави 
својој жени »кревет други по реду вредности ?«

Како најзад то, да о њему, ако je заиста био тај 
чувени човек, остане тако малр података? и кад он 
умпре, да нико не рбче за њим ни једне речи жаљења 
и хвале ?

Поврх свега, има и непосреднпх алузија на то 
да je он био само привидни пдсац дела која његово 
име носе. Његов савременик, драмскп ппсац и пам- 
флетцст Роберт Грцн, назива га одмах y почетку 
његове кариере »дошљачком враном, искићеном 
нашим перјем«; a Бен Џонсон, други Шекспиров са- 
временцк, којц je Шекспира и лично познавао, ппше 
сонет y чисто Шекспировском облику, y кбме ццља



на љега, иназива га »јадним песничким мајмуном«, 
који je с почетка »крадуцао«, a сад »узимд све«, 
ii »присваја туђе умотвордне«.

Према свима овим и оваквцм разлозима јасно 
je, веле Беконовци, да Шекспир није могао писати 
дела која му ce приписују.

Њих je, умујуБеконовци даље, могао писатисамо 
човек који je, пре свега, био жив кад je објављено 
1623 прво целокупно издање тако званих Шекспи- 
рови.х дела (Шекспир je тада био мртав); који je био 
на првом месту правник ; затим човек који je распо- 
лагао оним »изванредним благом историјскога, мито- 
лошкога, природњачког, медицииског и филозоф- 
ског знања; знао многе стране језике, и био говорник 
и писац вичан свему богатству и сили енглескога 
језика«.

У време кад je Шексгшр живро, такав je био само 
један човек, већ поменути чувени, велики филозоф 
енглески, Франсис Бекон. Његов живот обухвата 
Шекспирове године рођења1 т смрти ; он je био жив 
кад je објављено целокупно издање Шекспирових 
дела 1623, пошто je умро 1626 ; био je један од нај- 
већих правнцка свога доба, један од најученијих 
људи y сввма гранама научним : историји, јестастве- 
ници, филозофији ; знао je стране језике : грчки,
латински, талијански, шпански ; уз то je био го~ 
ворник и писац првога реда.

К томе долазе и посебни докази. Живот Беконов 
не само да обухвата потпуно живот Шекспиров, но

Бекон je рођен 1561.



ce ii  »хронолошки ред, датумн, п ос-тале пој едпностп 
живота. Шексппрова подударају са чцњенццама из 
живота Беконова«. Нарочцто ce њпхов књпжевнп 
рад хронолошкп чудновато поклапа. Од 1593 до 1609 
излазе посебна пздања поједшшх дела Шекспиро- 
вих ; од 1597 до 1609, посебна издања сппеа Беконо- 
вих. Годпне 1609 Шекспцр заћути ; те исте годпне 
заћути i i  Бекон. Затнм, врло брзо једно за другпм, 
Бекон објављује Нови оргап, Хенрика V II , Унапре- 
ђење наука , ново нздање Огледа, Апофтегме, Јеста- 
ственииу, и тако даље. исто доба, 1622, излази 
прво издање Отела, a 1623 велико цздање скупљених 
дела Шексппровпх in-folio, са петнаест потпуно 
новпх драма, и с десетином дванаест бптно поправ- 
љенпх. Што значп : »док дзлазе књнге Беконове, 
пзлазе и Шекспирове. Кад једне престану нзлазптп, 
престану н друге. Чим Беконове књпге почну поново 
пзлазцти, почињу одмах нзлазитп н Шекс-пирове«.

Даље, ii мпслп ce y њиховим делима поклапају 
међу собом ; п најзначајнпје мисли, п на најзначај- 
нијп начин, ii y врло велнком броју. Чак ce Беконове 
заблуде, научне и друге, подударају са заблудама 
Шекспировнм. Впше још, највећи део тако званнх 
Шекепировнх дела само je илустрацпја, наставак 
или допуна Беконовпх фцлозофс-кпх дела ; Борман je, 
y с-војој велпкој књпзп Тајна Шекспирова (1894) 
врло ошпирно показао y каквој тееној. нераздвојној, 
научној h филозофској везп стоје Шекспирова дела 
са Веконовпм.

Тако су, даље, најмнлпјп пцециВеконови y псто 
време ii најмилпји пнсцц Шекспировн. Тако je реч-



ник и једнога и другога скоро исти. Тако Шекспи- 
рова граматика Дра Абота може да ce употреби и 
за Бекона. Тако je познато да je цртање карактера 
једна од најглавнијих особина Шекспнрових ; међу- 
тим, иста опажања о карактерима могу ce наћи код 
Бекона. К томе треба додати још и то, да »парале- 
лизми« који ее налазе y делима Шекспировим и.Бе- 
коновим нису паралелцзми само по мислима или 
по општим особинама, но су то и по фразеологији, 
по истим употребљеним речима, и истом склопу 
реченица. Беконовци су таквих места покупили »на 
стотине и хиљадесс... — Je ли могуће да су сва та 
подударања само случајна ?

Затим, као год што има писмених докумената y 
којима ce сумња или пориче да je Шекспир бно 
пиеац дела познатих под његбвим именом, тако 
има писмених докумената y којима ce налази нагове- 
штај или доказ да je та дела писао Бекон. У  Бри- 
танском музеју y Лондону чува ce један свежањ ли- 
стова исписаних већим делом властитом руком Бе- 
коновом, тако звани Promus‘ y коме ce налазе 
»хиљаде ларалела Шекспировим спевовима« и »при- 
премне белешке« бар за три драме Шекспирове, за 
Ромеа и .Тулију, Хамлета, и Млепгачког трговуа. — 
Даље, y тако зваиом »Нортумберландском руко- 
пису«, сачуваном из доба Шекспирова, очувало ce, 
y првој половини рукописа, једно несумњиво дело 
Беконово, a y другој, данас изгубљеној, две драме 
Шекспирове ; на корицама je осим тога једно десет 
дванаест пута исписано име Бекон, и још впше пута 
лме Шекспир ; и то, nota сепе, не правописом



глумПЈа Шекепира, но правописом којим je то пме 
штампано на насловном лпету песникових дела. 
Даље : y једном свом ппсму, један од најбољих п 
најстаријих познанпка Беконовпх, Toori Метју, велц 
му правце ово : »Најчудеснпјц ум којц сам икад 
познавао y свом народу ц с ове с-тране мора, носп име 
вашега Господства, и ако je познат под другим«. — 
Најзад сам Бекон, y једном свсш писму дворском 
песнпку Сер Џону Девцсу, молп овога последњега 
да ce заузме за њега, Бекона, код Џемса I, п да 
»бутде наклоњен прикривеним пеенпцима.«

Сви ови докази постају још у^бедљивијп кад ce 
сетпмо да je Бекон писао п под својнм цменом пе- 
сничка дела, тако зване »маске«, то јеет пригодне 
митолошке комадиће на врсту балета, за светковпне 
на двору, — и »парафразе« псалама. Затим су и н>е- 
гова прозна дела посејана стиховдма ; то тако чешће 
бива код песника ; такав je, на прпмер, случај с Мо- 
лцеровпм Тврдиром, с Гетеовдм Егмонтом, па чак 
и с онн.м Сент-Бевовим чланком из којега je Алфред 
де Мисе пзвадио два красна стиха, п употребио их 
као глосе за једну од својцх леппх песама. Бекон je 
даље, волео позориште и драму, ц y својим прознпм 
делдма чеето их помивве, A кад je због прцмања 
ашта пао y немплост ir збачен са свога звања лорда 
канцелара, — кога призива он себц да му буде дру- 
штво y самоћн ? He племиће и велцкодостојнике, но 
драмскога песннка Бена Џонсона.

Поврх свега, пма још читав низ крупннјих п 
сцтнијих околностн које све говоре y прдлог Бекону. 
Тако су y Шексттрова дела уплетени догађаји и анег-



доте из Беконова живота ; Отело и Млетачки трго- 
ваи, на прнмер-, имају као своје полазне тачке такве 
догађаје. Тако целокупно издање »Шекспирових« 
дела пада y доба кад je Бекону новац био најпотреб- 
нији ; ми доиста видимо да ce његов пријатељ Бен 
Џонсон труди да убрза продају. Тако, даље, и ове 
ситнжје ствари : док ce родно место глумца Шекспира, 
Стратфорд, не помиње ни једном y Шекспировим 
делима, и ниједан ce призор из њих y њему не оди- 
грава, дотле ce Беконово место рођења, Лондон, 
његово летње боравиште Сент-Албанс (чије je име 
Бекон носио као виконт Сент-Албанс), помиње y 
читавом низу драма. Тако ce још име Шекспир не 
помиње никако y драмама, док ce Беконово име 
помиње четири пута. Тако име Виљем игра y Шекспи- 
ровим комадима много мању улогу но име Франсис.

- Тако има, даље, ова занимљива ствар : y Шекспи- 
ровим ce комадима деца нигде не помињу. Међутим, 
ствар ce природно објашњава кад ce претпостави да 
je писац комада Бекон, који није имао деце. Тако je 
још Бекон познат (као многи y његово доба) као при- 
јатељ криптограма, тајнога писма, »шифара«; као 
такав он je могао унети y дела која су његова, a која 
je објавио под туђим именом, шифровану изјаву да су 
та дела његова ; и ту шифру којом je он ту изјаву 
исказао, нашла су заиста, истина сваки другу, два 
Беконовца, Донели и Г-ђа Виндл.1 Тим шифрама

1 Доцније .еу други налазили још друге. Последњу je 
нашао ове године један учитељ y Енглеској. Она изгледа да ће 
бити најпрецизнија и најпотпуннја, и даје податне и о тпу-г''"’” \ д
где су сакривени Беконови рукописи Шекспирових дела. /



се, веле њпховн проналазачп, доказује непобитно 
да je Бекон пцсац дела познатпх под именом Шекспп- 
ровим.

Чак портрети Шекспирови и Беконови упућују 
на то да су Шекспир и Бекон једно исто лнце. Едвин 
Борман je y свом последњем делу : Ko je био песник 
Шекспирових дела и какав je изгледао ? (1902), по- 
светио заосталнм портретцма Шексппровим пБеконо- 
ви.\г чптаву једну главу своје књпге ; уз то je поку- 
пио ii књнзц прпложио четрдесет портрета Шекспи- 
ревпх ii Беконових, и показао je да ти портретп, пра- 
вилно намештенп један поред другог, постепено 
»прелазе« један y другп, и тако н на тај начин, п ако 
посредно, упућују на Бекона као пнсца Шексппровпх 
комада.

Најзад су Беконовцп стајали пред последњпм 
незгодним пцтањехлр које ce наметало и. њима као и 
другнма : — зашто Бекон није своја песничка дела, 
позната под нменом Шексппровц.ч, просто п отворено 
потписао, — онако као што je то чпнно његов прпјатељ 
Бен Џонсон, као што су чпнили остали тадашњи, 
ранпјн, h доцнпјц песнпцн, драмекп. епскп, п лиреки, 
ii као што je н  он сам чинио за своје маске н псалме, 
— но je оставно да свет чптавпх двеста педесет годнна 
држп да je та његова песничка дела, која су y свом 
роду бар равна по вредноети његовпм прознпм де- 
лпма, пнсао онај глумац нз Стратфорда, Шекспир ? 
Одговор Беконоваца je овај : било je сасвпм појамно 
да Бекон тако учцнп, Позорпште je тада бпло на 
рђавом гласу ; Бекону, високом чцновнпку, нпје 
прилпчпло да ce њпме бавп, нитн je Бекон, којп je



био амбициозан човек, могао допустити да његово 
писање за позорнште смета његовој кариери. Осим 
тога, онје имао један лични и породични разлог: он je 
избегавао да вређа своју матер, која није волела по- 
зориште.

Бекон je дакле — да сведемо — -писао дела по- 
зната под именом Шекспировим,и ако их није потпи- 
сивао. He хотећи да их'сам потписује, a не хотећи 
ни да их пушта анонимно y свет, он je узео глумца 
Шекспира као фирму, и објављивао je дела под 
његовим именом. Међутцм, постарао ce да y шифрама, 
сакривеним y самим делима, утврди своју својину.

II.

To су и такви разлози које наводе Беконовци y 
потврду свога мишљења да je Шекспирове драме 
пиеао Бекон. To нису сви разлози њиховц ; ја сам 
одмах y лочетку поменуо да су њиховц докази мно- 
гобројни, и да их je y ох-свиру једног предавања, које 
треба да ce обазре на обадве стране, немогуће све 
навести. Али то су најважнији ж најзначајвшјх^, и 
пробранл између свих разлога сва трл најватренцја 
и највреднија Беконовца : Игнација Донели, Гђе 
Хенри Пот, и Едвина Бормана, који су y повеликом 
броју својих дугих дела, с великим напором ц личним 
трошковима, покупили све туђе и све своје разлоге 
y корист Бекона као писца Шекспирових дела.1

1 В. нарочито ова дела: Mrs. Henry Eott, »The Promus of 
Formularies and Elegancies by Francis Bacon«, London 1883. — 
Mrs. Henry Pott, »Did Francis Bacon Write Shakespeare ?« I, 
1884 ; II, 1885. — Ignatius Donnelly, »The Great Cryptogram«,



Тц њиховп разлозп које смо сад прегледалп из- 
гледају, бар неки, и y првн мах, основанп. Пред- 
стављенп на известан начин, они морају учпнптп 
утпсак на све оне којп y ствар нпсу.блпже упућенп. 
Међутцм, кад ce y стварп уђе, кад ce приђе чцње- 
нпцама, п кад ce доказц Беконоваца ближе размотре 
и њдхова умовања провере, цела њпхова аграда 
докава рушп ce као кука од карата. Време гонц, n ја 
немам времена да правдм прелазе п да стварп про- 
праћам подробнпм коментарпма ; ја  ћу кратко рећи : 
нпједан од тих доказа неиа нцкаЈкве стварне вред- 
ностп ; код некпх, нарочпто последњпх од rope наве- 
дених, ја сам уверен да су онп којп су ме пажљивије 
пратили, то i i  без мене опазпли. Доказп Беконоваца, 
то су чшвенпце лажно наведене, хотимпчно изврнуте, 
или просто нзмишљене ; наводи цзвученп пз средлне, 
преполовљени ; претпоставке лцшене сваког основа ; 
нелогична умовања ; казупстпчка извијања ; везп- 
вања ствари које немају везе међу собом ; често само 
сведоџбе савршеног непознавања чпњеница п тадаш-

London 1888, I—II. — Edwin Bormann, »Der historisclie Be- 
weis der Bacon-Shakespeare Theorie«, 1897 ;— »Der Shakespeare- 
Dichter. — Wer war’s ? und Wie sah er aus ?«, London 1902. 
— Sir Edwin Durning Lawrence, „Bacon is Shakespeare", 1900. 
— . Edwin Reed, *' Bacon and Shakespeare", Boston, 1902, 
I—-II. — Разлозп Беконоваца напазе ce наведенп и y делима 
Антп-Беконоваца. Од овпх je најважнпје, најтемељније п 
најсамосталније дело Гђе Стопсове: С. Slopes, The Baeon- 
Shakspere Question, London, 1888. — Добра cy, даље, делца 
проф. Шипера: Dr. J. Schipper, Zur Kritik der Shakspere-Bacon- 
Frage, Wien, 1889, n: Der Bacon-Bacillus, Wien u Leipzig, 
1896.



њих историјских прилика ; и често, кад морам да 
кажем, производи болесне маште, или тренутно по- 
мраченог или болесног ума, ако нису, по немогућности, 
претерано рђаве шале претерано незграпних ша- 
љиваца.

Да je Шекспир писао драме које су под његовим 
кменом ii познате, то je тако доказано као ма која 
друга историјска истина. Човек који je здраве па- 
мети и који je прочитао само један добар животопис 
Шекспиров ; или je само једном бацио око на по- 
знато и најважније дело за све који ce интересују за 
Шекспира, на дело Халивела-Филипса ; или je само 
читао Шекспира и Бекона, и видео колико ce та два 
човека и морално и интелектуално, међу собом 
разликују, и: помислио, даље, какво би то чудовиште 
од човека било Шекспир plus Бекон ; или чак и човек 
који није ништа од свега тога прочитао, _но je само 
прочитао које било дело којег било правог Беконовца 
— ДелијеБеконове, ГђеВиндл, Гђе Пот, Игнација До- 
нелија, Евгена Рајхела, Едвина Бормана, — неко 
дело y којем они самт говоре, y којем они сами за- 
ступају своју теорију, — тај човек мора одмах - 
погодити како ствар стоји с Беконовцима. Ја сам rope 
поменуо да je и y нас писано о том гоггању. У том на- 
пису вели ce да питање о Шекспцру и Бекону није до 
данас још решено y корист Беконову само зато што 
су људи подељени на две врсте, — на оне који читају 
Шекспира, и на оне који читају Бекона ; јер кад би 
их људи читали и. једног и другог, одмах би ce видело 
да je то један исти човек. Ta подела људи je непот- 
пуна. Има једна трећа врста ж  : то су or-ra који



не читају ни Шекспира ни Бекона. И има још ц че- 
тврта : то су онн којпма не би помогло нп да чнтају 
ii једног и другог. Тачно из ове две последње врсте 
људи, рекрутују ce присталпце Беконове теорије.

Да вндимо сад пзблнже шта вреде разлози Беко- 
новаца.

Сви »докази«Беконоваца,као што сам рекао, осно- 
ванп су на погрешно схваћаннм илп намерно извр- 
нутим чињенпцама, на голим и неразумним прет- 
поставкама, y најбољем случају на везивању ствари 
које немају везе међу собом, на погрешнпм закључ- 
цима, на бркању појмова. Прпмер за ово последње 
одмах je њихов првн и главнн разлог, од којега je 
н почело Шекспир-Беконско пптање; нанме : велика 
ученост која ce впди y Шексппровим драмама, и која 
ce, како веле Беконовци, код човека y положају 
Шекспнровом не може претпоставити. Овде je по- 
бр^ана ученост која ce добија из систематичне на- 
ставе ii учених књига, с мудрошћу коју човек стдче из 
жцвота (посматрањем и умовањем) и знањем које 
човек може сабрати и из ваншколског чптања. Зато 
што je неки песнпк дубок моралист, што познаје 
жнвот ii људе, што су му стнховп пунн- дубоког 
смисла, зато je, мисле Беконовци, он морао бпти учен,, 
морао похађатн впсоке школе, бити научшш. По- 
грешност закључка je очевидна. Напротив, те ce 
стварн нпкад не уче п не науче на Универсптету. 
Унцверснтети дају учене људе, н врло учене људе^ 
алц ниједан нпје шшога начинио Шексппром, нити 
je коме дао његово познавање човека и живота, које 
je доиста бпло велико и, узгред буди речено, веће



но y кога било нешколованога и школованога 
песннка. У осталом, потпуно je погрешно мцслитц 
даљ удп  који нису редовно училп школе не могу 
етећи позцтцвног знања, високог образовања, и ве- 
лпку књижевну вештнну. Историја књижевности 
je пуна npmiepa који доказују противно. Џон Буњан 
je био казанџија ; Ален Рамзе, власуљар ; Џон 
Телор, скелеџија ; Ричард Брум — Бен Џонсо- 
шж слуга ; Бернс, сељак. Затхш, Чосер, Филип 
Сиднп, Тома Хевуд (глумац и драматичар, исто као 
Шексппр), Сервантес, Бутлер ; — па сам Поп, који 
нде y »учене песнике« ; — па Дефо, Филдинг, Русо, 
Бомарше, Чатертон, Китс, Дикенс, Беранже ; — па 
Балзак, де Вињи, — y најновије доба Зола, Доде, Мо- 
пасан, и други — били су такође људи без правилног 
или вишег школовања. Њима ce могу додати и све 
жене које су ce одлцковале y књижевности, и међу 
којима су неке писцн првога реда, и писци учени. 
Свима њима нцје ништа сметало што су школе учили 
мало, нли врло мало; више школе, никад. Они су 
своје знање, — знање често врло опсежно, и често 
врло разноврсно, н често врло дубоко, — стекли 
посматрањем, умовањем, и читањем.

На сличан начин je своје знање могао стећи и 
стекао je ii Шекспир. Све околности говоре за то, ц 
говоре врло разговетно и убедљмво, да je Шекспир, 
кроз цео жнвот, био y довољно погодним приликама 
да стече оно знање које му je требало, и све знање 
које ce огледа y његовим делима. У свом детињству, 
као дете из једне од најбољих породпца y његовом 
месту рођења (Шекспнрово нпско порекло Беконовци

Поповић, Огледи 2



су просто измпелилп), он je цзвесно походпо »ла- 
тинску школу«, тако звану grammar-school, која je 
постојала y Стратфорду, и y њој ce, no тадашњој 
настави, упутпо y латцнском, помало y грчком, п y 
чдтање латпнскпх н енглескпх књдга. To je бнла 
оснора, h добра основа. Доцнпје y Лондону, y велн- 
кој варошп, y доба изванредног дветања васколпке 
просвете енглеске, посред бујног н шареног пре- 
стоничког жнвота, Шекспнр je y току времена, и y 
прилцкама н друштву y којпма je жцвео, лако могао 
своја знања умножитц, д свој дух обогатптн y висо- 
ком степену ц на најразноврснпје начпне. Другу- 
јућц с најбољпм позорцшнцм људима, управпте- 
љпма и глумцима, са даровитим и ученим писџима, 
с издавачима књпга, којц су н његове књпге пзда- 
вали ; долазећи y доддр с врло вцсоком господом ; 
играјућп на двору ; чигпајући ; читајућп дела исто- 
ричара, песнпка, богослова, моралнста, и многа 
друга, међу којкма и дела тако умна ц садржајем 
богата као што су Плутархова и Монтењева, за 
која позитцвно знамо да пх je читао, — шта je ту 
чудно ако je Шекспнр, жпвећи y таквнм пршшкама 
ii тако радећн, стекао општега знања колико му je 
за његове драме требало п колдко ce y њпма впди?... 
Додајте да je овде реч о човеку као што je Шекспир, 
о човеку његове памети u његове прпјемљпвости. Таквп 
људп уче i i  брже н боље и о мање трошка но обпчни 
људн. У књпжевностн n y науцп je као п y обцчном 
ждвоту : добре памети, као д добрп желуцп, варе 
брво, и не морају y себе много узетн, јер сваре све 
што y себе узму, претварају све »у сок н крв« ; док



лоше паметц, као и рђавн желуцн, варе споро, и 
имају од хране мало користи н кад je много y себе 
узму, јер je како ваља не сваре.

При евем том, »учености«, праве учености — 
како то хоће. Беконовци — Шекспир није имао. 
Његово je позптивно, књишко п улено знање — 
сасвим доследно начину како га je стекао, и сасвим 
супротно знаљу Беконоеом — фрагментарно, из 
друге руке, н очевидно покупљено из текућег, 
пригодног чнтања н разговора. Грађу за своје драме 
он није узимао из изворннх дела, но из превода. 
Податке за римску старину и енглеску неториЈу 
вадио je нз Плутархових Животописа (у Нортовом 
преводу) и Холишиедаве Хронаке. Знање класичне 
митологије je имао само оно које je могао поцрпсти 
из текуће енглеске књижевности свога и ранијега 
доба : две стотнне година пре Шекепира митолошке 
алузије биле су доста обцчна појава y европским 
књижевностима ; y доба Обнове, врло раширена по- 
јава. — Имена цвећа, птица и инсеката знао je као 
човек рођен y малој вароши, посред поља, y једном 
од најпитомијих, н цвећем, шумама и водом б о  
гатих крајева Енглеске. Од ммедццине« и »псцхиат- 
трије« (ако je уопште допуштено назвати његово 
знање y том погледу тим именима), оно што je знао, 
знао je као човек необично обдарен психолошкнм 
посматрачгаш даром, — што je y исто време и много 
мање и. много впше од знања стручнога лекара.

Његова друга назови-јестаственичка знања онак- 
ва су каква човек гредом прибере y жхрвоту из чи- 
тања и разговора с људима који такве ствари знају



влше од нас. Његово знање старих језпка своди ce, 
колпко нам je заиста познато, на »нешто латинскп 
ii мање грчкп«, као што вели његов савременик п 
друг Бен Џонсон, — п на нешто францускп, као 
што ce види дз жеговог Хенрика Да je п друге 
језлке знао, и да лх je знао »дубоко и многоструко«, 
Беконовцп само тврде, али не доказују ; длд дока- 
зују као Донелп, који тврди да je пнсац Хамлета . 
између осталога морао знатп н дански, јер je предмет 
за ту своју драму позајмио пз »Данске Историје« 
једног данског истордчара, Сакса Граматдка, Међу- 
TiiM je »Данска Историја« Сакса Граматика ппсана 
на латинском ! — Шексппрово знање еНглеског 
језика, — сјај ii богатство његовог етнла н речнпка, 
-  јесте било ванредно : алн je оно последпца изредног 

памћења и велнке динамичке и творачке моћи 
његова духа, a не учења ; ни најшколованијп Ш1сци 
не могу ce y том погледу с њи.ме мерптп. — Најзад, 
што ce Шекспир тачно служи пзвееном правнпчкоах 
терминологијом за спорове, то пре свега још не 
доказује да je он знао теорију права н, затим, ндје 
ннмало чудо код човека чији ce отац стално парни- 
чно целога свога века, код човека којц ce п caxi 
често парничио, којн je имао једног блнског рођака д 
многе лрлјатеље лравндке, л ждвео y доба кад су 
људи, по свему дзгледа, пмалд често сдтне ларнице, 
и кад су ii осталп драмски пдсци y својл.м делпма ту 
термднологпју употребљавали често л тачно. За да- 
нашње ирске сељаке велл ce лсто тако, да знају пар- 
нпчне суптилностл као најбољл адвокатп. Нама je 
познато да то дсто веле о. нашдм мачванскдм сеља-



цима људи којн их знају. За такво правно знање ннје 
потребно битц правннк теоретцчар и филозоф ; оно 
ce стиче из праксе, приликом д вежбањем ; a терми- 
нологија, слушањем н поновљеном употребом ; ја 
који вам говорим, читајућн документе из Шекспнрова 
живота, научио сам, без икакве претходне правничке 
спреме, оне нарочите термине— »fine and гесолгегу», 
»tenure«, »fee simple« — на које ce Беконовци 
нерочито позивају. »Ученост« су Шексгшрову Бе-. 
коновци измислили, пли je (што на исто излази) 
џреко мере претерују.

У свакои случају, Шекспирову »ученост« нису 
признавалп његови учени савременици. Док свн 
хвале његов пзванредни дух, његов драмскп дар, 
његов »сребрни језик«, његову »медоточиву« реч, 
његови савременицп споре му ученост. Бен Џон- 
сон, његов учени пријате,љ, пребацује му што није 
бцо учен ; вели за њега, као што смо вцдели, да je 
знао мало латински, и још мање грчки (што je y 
оно доба имало друго значење но данас); и исмева 
његово незнање землтписа. Други су о њему го- 
ворили то исто, и говорили изриком. У осталом, 
кад год његове комаде отворите, ви ћете y њима 
наћи потврде да Шекспир није имао ту ученост коју 
му приписују Беконовци, ц која ce добнја цз учених 
књига. У Замској бајуи Чешка лежи на Јадраноком 
Мору, близу Сииилије (у првобитној причн из које 
je Шекспир извадио свој предмет, била je реч о 
Чешкој и Шлезији, латинешт : Силезији). Сицилиан- 
ски краљ je, даље, ожењен кћерју рускога цара, — 
чпју je статуу, узгред будм речено, нзвајао сликар



Ђулио Романо, којн je жпвео y шеснаестол веку, док 
iicTii краљ шаље глаенике делфиском пророштву, 
које ннје постојало поеле четвртога века, п које ce 
још поврх свега, y Шекспнровом комаду, налазп 
на једном острву ! У два Веронска племића, дз Ве- 
роне ce y Мдлан дде морем. У Краљу Јовану пуцају 
топовп ; y Перик.иу пуцају пиштољп ; y Троилу и 
Кресиди, за време Тројанскога рата, Хектор наводп 
Арпстотела; y Ј у л и ју Цезару куца сат ; y Кориолану7 
који je жпвео y петом веку пре Христа, помињу ce 
као лпца Александар Велпкп, који je живео впше од 
стопедесет година после Корнолана, — ценсор Катонг 
којп je жпвео впше од двеста педесет годпна доцнпје, 
— п чувенп лекар Гален, који je жцвео впше од 
шест стотина годпна доцннје! Тако зацело не 
пишу учени људп. Истина, Беконовци тврде да 
je писац Шекспнровнх драма знао да су то по- 
грешке, алп да je он »у својој песнпчкој сувереностп 
прелазио како преко географске тако н преко хро- 
нолошке тачностп, и прволазно са пуном свешћу«. 
Ја не вндим добро разлог са којега би песник »са 
пуном свешћу« метнуо Чешку поред Сицнлије, дао 
слпкару да нзваје статуу, п y испгоријском комаду 
побркао шест седам векова. Алп нека бп песник 
Шексппровпх дела п био кадар тако нешто свесно 
учпнптп, јасно једа тако штонебп био кадар учинитп, 
ннједан учени песник, — Бен Џонсон, на npmiep, који 
ce Шексгшру за овакве погрешке подсмева ; — п 
то просто зато што онај који знања mia знање и ценп, 
ii што право и чврсто усађено знање не да да ce преко 
њега пређе. Доказ Беконоваца, дакле, који они



против Шексппра као пнсца Шекспирових комада 
изводе пз Шекспирове »учености«, није доказ. Он je 
постао кад су људи побркали две разнородне ствари, 
и представилд једну могућну, вероватну, извесну 
ствар, као немогућну. Пиеац Шекепирових комада 
није зацело био учен песник, a Виљем ПТексп-ир, 
глумац, могао je, начином нпмало необичним, стећи 
оно i i  онолико знање које ce види y његовим де- 
лима.

Тако стоји са првим, главним доказом Беко- 
новаца протпв Шекспира.

Други пмају још мање, или још много мање 
вредности. Као што сам рекао,- онц су један низ 
погрешних закључака и стварних неистнна.

Шекспнр je, веле Беконовци, имао неправилну 
младоет, ружно ce понашао према својој жени и 
деци, које je напустио отишавши y Лондон, и бцо je 
човек ниског карактера. Претпостављајући да je 
све тако, — какве узрочне везе имају те околности 
с његовим песничким даром ? Je ли ce Русо према 
својој деци боље понашао ? Je ли Вдлон, који je био 
двапут осуђен иа вешала због крађе и убиства, био 
зато мање велики песник ? Зар савременпци Шекспи- 
рови, драмски песнпци Марло, Пил, Грин, и тако 
дал.е, нису не само своју младост, но цео свој живот 
провелн још много неправилније но Шекспир ? Што 
ce тиче његова напуштања жене, зар Доде није 
написао књигу новела да покаже како уметници и 
књнжевнпци не могу добро живетп са својнм же- 
нама ? У сваком случају, ако су Беконовцл уверснц 
да човек више или мање ннског карактера не може



слнкати узвишене узоре врлина каквп ce налазе y 
Шексппрови.м комадима, они су били врло несрећне 
руке кад су писца тлх комада пронашлн y Бекону, 
којп нп до данас није могао бити опран од оптужаба 
за прљаве етвари. — Међутим тврдње Беконовада 
још су ii стварно нетачне, нлп нису нп y колпко до- 
казане : оно што о Шексддру знамо показује напро- 
тив човека честдта (Бен Џонсон велп изрдком за 
њега да je бпо »честнт, и пскрена и отворена прп- 
рода«, a други га савременицп зову »љубазшш«, 
»благороддцм«, шлеменцтим«), и оно што даље о 
њему знамо сведочц напротнв многоструко да ce 
Шекс-ппр о својој породпцп стално старао.

Беконовцп ~се, даље, пцтају : — како je могло 
остати тако мало података о тако чувеном човеку 
какав je Шекспир морао бпти, ако je био писац 
Шекспдровпх комада ? Такво лдтање може лоставдтд 
само одај којд не зда, длд неће да зна, колдко je о 
Шекслдру остало додатака, — олај којд никад 
ндје отвордо оне две огромле свеске дела Халпвел- 
Фдлппсова, in-4°, сдтдога слога, — длд којл ндкад 
није прочптао лпједан бољи ждвотолис Шекспиров. 
Што мало знамо о Шексдпровом детдњству, то није 
ндкакво чудо. Мн дсто тако мало знамо д о детдњ- 
ству врло велпке већпне другдх дознатпх л.удд 
рандјега доба ; и, на прдмер, о детдњству Л1длто- 
новом ; и, на дрлмер, о детлњству Беконовом. II 
то je сасвдм 'прцродно. Бележд ce оно што y даном 
тренутку дзгледа вредно забележлтд. Онај »уча« y 
основној школи није ништа забележдо о свом ђаку 
зато што ндје могао погодити да he оно дете y крат-



ким чакширама н с опшшаном главом што стоји 
пред њим, бити доцније писац Хамлета, песник 
Виљем Шекспир, једна од најкрупнијих лцчности 
човечанства. Je лж било важније забедежити да je 
фебруара 1584 Шекспир добио близанце, — и да je 
његов ота-ц, априла 1552, платио дванаест пенса 
зато што није очистио ђубре пред својом кућом, — 
или je било важније забележити како ce Шекспир 
школовао ? Па ипак оно прво je забележено, a ово по- 
следње није ; јер ce онакве ствари, значајне y гра- 
ђанском животу, бележе, a овакве, које ce унапред 
не могу погодити, не. У сваком случају, о Шекспиру 
имамо много више података но о многим и многим 
другим песницима и његовог, и ранијег, и познијег 
доба ; и, на пример више но о три друга највећа 
енглеска песника поред њега, о Чосеру, Спенсеру, 
Милтону, који су сва тројица из грађанских породица, 
ii рођени, не y Стратфорду, но y Лондону.

Што ce тцче оног другог питања : »како да ce 
његови рукописи не 'сачувају ?«... ко зна ондашње 
прилике, тај ce томе неће чудити. Сваки којц je те 
послове радио, зна како ce ретко налазе ормгиналнц 
рукописи писаца и песника. Молиер je живео шезде- 
сет година доцније, усред седамнаестог века, за време 
Луја XIV, y доба велике, централисане и сређене 
културс, био je пријатељ Боалоа, Расима п других 
чувених писаца, гшсао je толнке комедпје, па нпак 
ниједан оригцналан рукоппс његовпх комада или 
чега другог нцје сачуван. Луп Молан, животописад 
Молиеров, који je трагао за Молиеровим рукоппсмма, 
вели о њима ово : »Носле најстрпљивпјег испитивања



h најжпвљег трагања, мц знамо данас (лаја 1892) 
за свега осам до десет редака Молцерова рукопцса«. 
Кад тако ствар стојп с рукоппспма Молперовим, шта 
je чудно ако су нестали Шекспировн, y приликама 
које су биле много неповољнцје ? Треба, између 
осталога, узетп y обзир да су пожарп тада билп 
честп, да je, лзмеђу осталих, 1613 изгорело баш 
Шексппрово позориште »Глоб« ; да je 1616 године (у 
време Шексш-1рове смрти) Шекспнров пријатељ Бен 
Џонсон бно y Стратфорду, да je том приликом могао 
понетп са собом нешто од Шексппровпх хартија, н 
да je крајем те исте године пзгорела кућа Бен Џон- 
сонова ; да je, даље, 1666 бпо познати велпкп по- 
жар лондонскн ; п најзад, да предање тврди да je 
један пра-нећак Шекспиров miao велпкц сандук 
Шексгшрових хартпја, које су пзгореле y великсш 
пожару y Ворику. Најзад, кад je драме ппсао Бекон, 
загито ce његови рукописи т их драма нису сачували ?. 
Он je имао нарочитога пнтереса да их сачува. Онн 
бн бцлп, ако не п оттж  доказ да je Бекон ппсао 
Шексппрове драме, бар врло јак разлог y корпст 
Бекопову. Пли их je Бекон уништно да сакрије да je 
драме он писао ? Али зашто je онда пзмишљао шпфре 
да докаже да je ипак он писац комада ?

Сачувани потпнсп Шексппровп, велп ce даље, 
таквц су као да су од човека којп нпје у.чео да пнше. 
Ја на то могу само да кажем да то није истина. Ње- 
говп потппсп од 1612 године показују леп, мушкп, 
брз рукопнс ; a потппсе на тестамеиту ппсала je 
дрхтава рука болесна човека. Оболели Шекспнр je 
умро непуних месец дана после потписанога теста-



мента. Познато je да ннје било времена нп за препи- 
епвање теста.мента, но je акт потписан онако непре- 
писан, с допуиама и исправкама. Што говоре од Бе- 
коноваца наведени »вештаци«, и »физиолози који 
еу ce много бавцли графологијом«, можемо слободно 
пустпти да носи ветар. Додаћу још да jè и то нетачно 
да његов отац и његова кћи нису знали писати ; y 
Стратфордској Архцви има пуно доказа о противном. 
Најзад, какав je то чудан аргумент који ce y главном 
своди на то да je Бекон писао Шекспнрова дела 
зато што je имао леппш рукопис од Шекспира ?

Каквн су, даље, докази против Шекспира то 
што je целокупно цздање његових дела, с повећим 
бројем нових драма, штампано тек после његове 
с.чртн ? — што су некм комадп његови штампани 
први пут анонимно ? — што ce y његовим првим 
делима његово име не налази на насловном листу, 
но само под посветом ? — што je његово име имало 
два правописа ? — што je Шекспир »био. слаб ray- 
Mau,«? — По чему човек мора битп жив y доба кад je 
први пут ириређено делокупно издање његових 
дела ? Извесно je много већи број случајева y којима 
бива обратно. Ако, даље, аношшно објављивање 
некога дела може бити доказ протнв неког писца, 
онда je оно, по доброј логмци, доказ против сваког 
ггасца уопште, против Бекона као и против Шек- 
спира. Почему je, даље, необично посмртно објављи- 
вање и оних дела која нису угледала света за жи- 
вота пишчева ? . . .  И зашто Шекспнров потпис под 
посветом, — y којој Шекспир говори y првом лицу и 
y своје име, — не би био исто тако јако јемство y



корпст Шекспирову као и његово. име штампано на 
насловном листу ? To y толпко пре што еу на тај 
исти начцн као Шекспир и други писии потпнсивалп 
своја дела ? Све су то стварп врло природне. Оне ce, 
y осталом, понављају баш код самога Бекона. »Бе- 
конова дела, од којих je само један део угледао света 
за његова живота, скупљена су тек сто година 
после његове смрти«, велц ce y Франковои »Реч- 
нику фплозофскпх наукак. A сам Борман. y свом 
поменутом делу »Ko je био Шексппр н како je пзгле- 
дао ?« даје факсмпле првог издање Беконових 
Огледа, н додаје ове тако речпте н јасне речп : »Пмена 
писуа нема на насловном листу. Пз посвете која 
за њим долаги видимо, међутим, да je књигу написао 
Франсис Беконл1 — Беконовци су људи неисплатнвн 
по својој логпцн ii cbojM кратком памћењу.

Ko бп, даље, по два разна правопцса некога 
пмена закључио да нма посла са два разна човека ? 
С истим правом могао бп човек закључптп да су 
људи који носе једно име и један човек. Пли бн 
још, по преко педесет правописа y којпма нам je 
сачувано пме Шекспнрово, ваљало закључпти да je 
било педесет и неколико разнпх песнпка под тпм 1

1 Y делу Бормановсш, на страни 37, под наеловом: 
»Die auBeren Zweifelsgriin.de«, чптамо: »Warum zeigen die ersten 
Bûcher, die mit dem Xamen Shakespeare erschienen sind, den- 
selben nicht auf dem Titelblatte, sondèrn nur als Untersçhrift 
der Widmung?« — A на странн 87, под насловом Беконове 
књиге: »Essayes«, стоји: »Ein Autorname fehlt auf dem Titel
blatte. Aus dem darauf folgenden Widnnmgsbriefe aber ersehen 
wir, daB das Buch von Francis Bacon geschrieben ist«.



пмено.м; доиста, кад ce као начело узме да различни 
правописи некога имена бележе разне људе, онда ло- 
гично треба претпоставити да има онолико људи ко- 
лико правописа. Све су то потпуно извитоперена 
умовања. Мстина je y овоме, и врло проста : y Шек- 
спирово доба правопис, нарочито правопис именат 
био je врло неједнак (то je тако и данас); неједнако 
су писана имена других писаца, па je неједнако 
пцсано и име Шекспирово. Да међутим има неке на- 
мерне разлике y употреби тих правописа, — да 
правопис Shakspere означава једног човека, Шекспира 
глумца, a правопис Shakespeare, другог човека, 
Шекспира песника, — то су Беконовци, по свом 
обичају, просто измислили. Правописи Шекспировог 
имена измешани су без намерног реда и правила y 
документима који су нам о њему остали. 0  томе ce 
може свак уверити и по најповршнијем разма- 
трању тих докумената ; a ја ћу само навести овај један 
случај : y уговору од 11 марта 1613 године, који je 
направио глумац Шекспир, Шекспир ce сам потпи- 
сује, као увек, Shakspere, a његово ce име y истом 
акту гшше свуда Shakespeare.

Беконовци даље веле да je Шексдир био »слаб 
глумац«, и да као такав нмје могао писати дела 
позната под његовимименом. Тобибиоједан од оних 
разлога на које уопште није потребно одговарати ; 
какве, доиста, узрочне везе има та околност с њего- 
вим песничким даром ? Алц такви »разлози« су 
толико значајни за начине Беконоваца и њихову 
логику, да би било погрешно прелази.тц преко њих 
сасвим ћутке. С тога ћу додати да ни овде није по-



грешан само њихов закључак, него je п њлхово 
стварно тврђење непстпнито. Ппје дстина да je 
Шексппр бцо слаб глумац ; протдвно je дстдна. 
Пре свега, кад некц глумац онако разуме своју 
вештдну како je Шексддр доказао да je разуме у 
Хамлетовдм саветдма глумцима, такав глумад доу- 
здано нцје рђав глумад. Даље, на позордшндм 
листама д глумачким слдсковдма којд су сачуванд. 
Шекслдр je увек дрвп илд другл ; кад je друти, он 
стојл доред Бербеџа, којд je -бло дрвд трагдчар 
свога времеда. Даље, Хенрд Четл, драмски длсац 
д савремелдк Шексллров, велд дзрлком да je Hle- 
кслдр бдо »дзврстан« глумац. Најзад, Шекслдр je, 
као што ломдње д Бормад д бележе свд Беконовцл, 
био »један од главндх власнлка свога лозордшта« — 
као л Молдер. Влаендцл дозордшта су тада бдлд 
ло правдлу глумци. Зар то такође не лравда дретло- 
ставку да ce Шекспдр д као глушац бдо дстакао 
међу C B o j i r a  друговлма ? Плл можда Беконовцд 
држе да je Шекслдр (којд до њдма није бдо лцсад) бдо 
један од власндка свога дозордшта ca.no као писац, 
којд je своје лозорлште снабдевао комадлма ?

Разлозд Беконоваца свл су таквд. Таква су д. 
ова даља четдри, који могу дзгледатд јакд, и ева- 
како најјачл међу њдховдм разлоздма.

Беколовцд су, вдделд смо, обратилд дажњу на 
ту чудну ствар, да Шексддр y свом тестаменту ндгде 
не говорд о својл.м делдма, о евојој књджевној оста- 
вднд, a сећа ce да својој женд завешта )>кревет другд 
ло реду вредностд, с лрдбором«. Међутлм, за онога



коме су ондашње навике познате, то није нимало 
чудно. To бп могло бптп чудно да ce деси данас, али 
нпје било нимало чудно y Шекспирово доба. У  оно 
доба, наиме, није постојало право књижевне својине 
y данашњем смислу ; y Србији, као што je познато, 
оно законски не постоји још нп данас. Шекспир, 
дакле, распоређујућц своју имовину на своје на- 
следнике, није овима могао оставнтп оно чиме није 
сам располагао. Шексппрове епске и лирске песме 
припадале су, колико ce данас може погађати, њего- 
вим издавачима; a његова позоришна дела позоришној 
дружинп чији je он члан био за свога живота. 
Доиста, седам година после његове смрти, те његове 
позоришне комаде не издаје Шекспирова породица, 
или који породични пријатељ песник или књижевник, 
но их издају два глумца, Хеминг и Кондел, два 
члана поменуте позоришне дружине Шексштрове. 
У предговору, међутим, којим пропраћају то своје 
кздање, онп веле : »Ми смо их (Шекспирова дела) 
само скупили, и учинилп смо услугу покојнцку 
да нађемо старатеља његовој сирочадн ; не жудећи 
Hii за личном коришћу ни за гласом, но само за тим 
да очувамо жив спомен тако одличнога пријатеља п 
друга као што je био Шекспнрк. »77е жудећи за личном 
коришћу« показује, y недостатку изричне потврде, 
како су пздавачи гледали на Шекспирова дела која 
су била y њиховим рукама : да су их наиме, сма- 
трали као својину свога позоршпта, a не као личну 
својину Шекспирову илн његове породице. Речи 
»његовој сирочади« не односе ce на његову телесиу, 
но на његову духовну децу, на његове драме. Најзад,



ту претпоставку да су глумцп издали оно што су 
сматрали као своје, поткрепљује та околност што 
ce y њиховсш издању не налазе епске п лирске 
песме Шекспирове. II ако je њпхово пздање скупљено 
пздање, са пуннх трндесет и пет Шекспирових 
драма, »комедија, псторија, и трагедија«; п ако су 
ce omi трудили да »нађу старатеља Шексппровој 
сирочадд«, — y њиховом цздању нема ни Венере iz 
Адониса, нн Лукреџије, нп Сонета, то јест баш 
оннх дела која су, по нашој претпоставцп, прп- 
падала Шекспдровпм цздавачима, a не његовол 
позорлшту. Шекспир ce, y осталом, нпје ни за свога 
жпвота много старао о својим делп.ча ; несавеснп 
пздавачи пздавали еу нх без његова допуштења, 
погрешно' ii онакажено ; и Шекепдр или нпје хтео 
плп нпје успео то да спречи.

Тако ce и завештање »кревета другог по реду_ 
вредностн, с прпбором«, чцнд Беконовцпда чудно 
само с тога што су они, као увек, потпуно необа- 
вештенд о прдлдкама y Шекспдрово доба, и мало 
познатд с дстраждвањдма људд којд су ce тдм ства- 
рд.ма озбдљндје бавилд. Халдвел-Фдлдпс, којд je 
ту тачку y Шекспировсш тестаменту лепо осветлпо, 
показао једатаква завештањандсу y Шекспдрово доба 
бпла ндмало необдчна ; он наводд вдше прдмера из 
којдх ce впдд да су такве илп слдчне ствари, и то 
дстдм или елдчшш дзраздма, често завештаване 
драгпм сродндцдма ; д да пх овд нд y колико нису 
сматралд као незнатне поклоне, ио као знаке љубави 
и благовољења. У таквсш једнсш тестаменту заве- 
шталац оставља наследнпку »коња другог ло реду



вредности, са прибором«. У другом, »лонац од меди, 
други по вредности«. У још другима, завештаванп 
су »казанп«, »чаше од калаја«, »столпце«, »хаљине«, 
»Hieuiiipii« ; y  трећима, шерјани јастуци«; y још 
другима, »кухинска цедила«;’ и тако даље. Године 
1642 неки Џон Шекспир пз Бедбрука, близу Ворика, 
баш из Шекспировог краја, сматрао je као довољан 
знак поштовања према свом тасту, да му остави 
»своје најбоље чизме«. A 1610, неки имућни бележник 
оставио je својој женн — поред другог п лепог 
имања — »к.ревет_ одмах други no реду вредноапи, 
с потпуним прибором...« Очевидно je да су y оно 
доба људи гледали на те поклоне друкчије но што мц 
иа њих данас гледамо, н да су  irx примали онако 
отприлике као што су примали, и као што и ми данас 
примамо, какав »драгоцени диамантски прстен, на 
пример« — као што вели Халивел-Филипс. Није, 
дакле, нимало чудно ни што Шекспир y свом заве- 
штању не говорн о евојим књижевним делима, ни 
што ce сећа да завешта својој жени /»кревет други 
по реду вредности, с прцбором«. Беконовцима, ко- 
јима и није стало до истине, који свуда налазе само 
оно што желе да нађу, и који су људи са ретко ма- 
лим знањем, остаје на вољу да им ствар изгледа и 
даље чудна.

Онај даљи аргумент Беконоваца, она Гринова 
алузија о »дошљачкој врани, искићеној нашим пер- 
јем«, из које они изводе да je Шекспир био само 
привидни писац својих дела, да ce само »китио туђим 
перјем« ,— и тај навод могу опет само Беконовци 
сматрати као доказ противу Шекспира. Коме je познат
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Грцнов памфлет, и место на коме ce те речи налазе, 
зна да je Грцн миљама далеко од помислн да je 
Шексппр само прцвнднц пцсац дотада наппсаних 
дела својпх ; он га напротпв напада као такмаца 
који и сам радп, напада га за његов лпчнп рад. У 
доба кад je тај памфлет наппсан (1592), Шекеппру 
je било двадесет п осам годпна. Он je y то. доба (и 
вероватно нешто раније) почео пзлазити на глас и 
као ппсац и као глумац. По свему пзгледа још да je 
Шексппр y почетку своје карпере био врло актпван, 
врло предузимљпв ( п то разноструко, п као глумац, 
h  као редптељ, и као писац, п  као пословнц човек), п  да 
je — no алузијама његовпх протпвнпка — бпо 
i i  врло амбццпозан и, y младости својој,човек с лешш 
мишљењем о себи, п човек који ce нпје дао лако 
збунитп. Како ce y исто време вндело да je и врло да- 
ровпт, i i  да поред свега још ц новчано успева, њега 
су његови такмицц, остали драмски писцц, почелп 
мрзети. Они су ce бунили протпв једног нешколо- 
ваног младог човека којп ce усуђује ићн њиховпм 
стопама ; јер и Марло, и Грпн, и Наш, n Бен Џонсон, 
i i  Ппл, ii  Лоџ, савременицц Шекспировп, бплп су 
школованц, ц лепо школовани песницп ; прва четво- 
рцца учпли су y Кембрпџу, последња двојица y 
Оксфорду. Они су ce бунили против тога дошљака, 
те »дошљачке вране«, тога скоројевпћа, који ce, са- 
||вим прцродно, y почетку угледао на њпх : којд ce 
вежбао y свом новом занату преправљајућп п попра- 
вљајућц туђе старије комаде (међу којима можда п 
којц њихов, на пример трећцдео Хенрика \ 'I ) ;  којп 
je од њпх позајмљпвао, као што je такође бнло



прпродно, њихову версификацију, њихове начине, 
њихову фразеологцју ; и ко ји јетако , »искцћен њи- 
ховим перјем«, задобијао позоришне управнике и 
публику, стицао себи гласа и новаца. To je, и нншта 
друго, емисао Гринових речи. Он je очевидан ; он 
јасно излазн из целога места н из појединих речн. 
Грин јасно говори о »угледању«, о »подражавању« ; 
никако о неком »замењивању«. другога човека. Он 
вели од речи до речи : »Пустите те мајмуне, нека по- 
дражавају«. Он Шекспиру изриком пребацује да ce 
y  све меша, да све ради, да je »an absolute Johannes 
Factotum«.1 Ou му пребацује да »уображено замишља да 
ј е он ј едини Shakescene y земљи «.1 2 Он му ce pyra што »ми- 
сли да je j  стању избацити драмски стих (»to bumbast 
out a blank e verse«) као иајбољи међу њима«,—■ ме- 
ђу њима, то јест међу драмским писцима, којима 
■ce Грин обраћа y свом памфлету. Треба признати 
да би сва ова последња трц прекора била врло 
рђаво упућена човеку који представља само не- 
ЧЋЈу-фирМ иза које би неко други све радио. Грин, 
даље, непрестано и јасно говори о драматичарима 
уопште, не о неком нарочитом драматичару чијим 
би ce перјем Шекспир китш  ; он стално вели »ми«, 
или »ви«, то јест : »ми драмски песници«, или : »ви 
драмски песници«, — Марло, Лоџ, и Пил, којима ce 
Грин на првом месту обраћа. Његове су речи : »иски-

1 Име J o h a n n e s  (као и J e a n ,  J o h n ,  H a n s ) налази ce често 
употребљено y надимцима и узречицама.

2 S h a k e - s c e n e ,  то јест човек »који тресе позорницом«, 
с очитом алузијом на Шекспирово име, S h a k e s p e a r e ,  које 
■етимолошки значи човека што »тресе коиљем«.

з*



ћен нагиим перје.м«. Баш п ако бп, дакле, Гриновег 
речп пмале да ce разумеју као алузпја да je Шексппр 
бдо само нечнја »фпрма«, нн онда за том фпрмом не 
бц mi y ком случају могасг стајати Бекон, но само- 
ова трп драматичара која смо мало пре поменули. п 
сам Грин. (Нпје, међутнм, потребно рећи да бж 
ii ова последња претпоставка бпла исто толпко 
апсурдна колико и прва.) Поврх с-вега. — као да 
je сироках Грцн нарочпто miao нажеру да за по- 
зније нараштаје утврдц да je Шекеппр бпо п ппсац: 
ц глумац y UCTO време, — несрекнц, пропалд п 
огорчени Грин, на истом месту, н ругајућп ce Шек- 
сппру, наводи један стцх пз Шексппровог Краља 
Хенриха V I, — онај неукуснн, декламаторскп,, 
бомбастцчнн стих који Војвода Јорчки добацује-. 
Краљпцп Маргаритп :

0 тпгрово срце увнјено y женеку кржу !

— н, горак ii бесан, приписује такво »тигрово срце<с. 
Шекепиру, a да би за нас, a протпв Беконоваца,. 
алузпја била пбтпунпја п јаснија, место »тпгрова 
срце увнјено y женску кожу« велп »тпгрово срце- 
увијено y глумачку кожу«.1 Ако je Грин тпм местом 
ii наводом тога стиха y евом памфлету хтео да каже 
да je ппсац Краља Хенрика V / и осталпх Шекспн-

1 Место глаои y целинн овако:
»Да, не верујте нм [глумцнма] ; јер има једна дошљачка 

врана, искићена нашпм перјем, која са својпм Т и г р о в и м  
с р ц е м  у в и ј е н и м  y  г л у м а ч к у  коо /су  зампшља да je y стању да 
»избаци« драмскп стих као и најбољн међу вама ; и будући 
прави J o h a n n e s  F a c t o t u m , уображава да je једцнп S h a k e -  
s c e n e  y земљн . . .«



рових дела био Бекон, прпзнаће ce да ce послужио 
чудноватом методом.1

Ако би нам најзад, требао још који доказ, пружио 
би нам га мало час поменутп драмски писац Хенри 
Четл, којп je Гринов памфлет објавио, и који ce 
пошто je учннио дело, брзо покајао. »Јер«— велц Четл 
y  свом делцету Kind-Harts Dreaim -— »ја сам 
лнчно видео да je он [Шексппр] исто тако васпитан 
no понашању као што je изврстан y својој [глумачкој] 
вештинп ; — осим тога, људи поштовања вредни 
потврдили су његову честнтост y пословима, што 
сведочи о његовом поштењу, и њггово умно и лепо 
гтсање, које je доказ о његовој уметности«. Може 
ли ce јасније рећи да je Шекспир био, не само глу- 
мац, но и писац,инесамо писац, ноиглумац ? — да су 
Шекспир глумац и Шекспир писац један истп човек? 
—  да Шекспир ндје био ничија фирма ? И сувише je 
јасно, дакле, да ce поменуто место y Гриновом пам- 
-флету не може навести као доказ против Шекспира. 
•Оно je, напротив, доказ y прилог Шекспиру. Оно je 
до данас, до Беконозаца, доиста тако увек и сма- 
трано. Ko je прочитао ма једном један животопис 
Шекспиров, зна да ce поменуто место y Гриновом

1 Морам рећи да Беконовци, увек доследнн сами себи, 
и тај стих Шекспиров узимају дао доказ y прилог Бекону, 
Борман (в. »Wer war’s ? und Wie sali er aus?« стр. 59) вели o 
-tom стиху: »Пошто, no крарном речнику МигеБовом, ен- 
глеска реч tiger значи y исто време и тиграсту, пругасту сла- 
нину (сланина ce енглески кажег bacon), то ce тај стих може 
исто тако превести: »врана, искићена нашим перјем, к о ј а  
с в о је  Б е к о н о п о  с р ц е  у в и ј а  y  г л у м а ч к у  п о ж у ч ( И ) .



памфлету сматра као првп књпжевно-псторцјскп 
документ о књижевном раду Шексппровом. Само 
изопачено умовање, помрачени поглед Беконоваца, 
п њихова потпуна равнодушност прела истшш, 
моглп су y речнла Грпновгог пронаћп алузпју на 
Бекона као ппсца Шекспировпх комада.

Нстоветан je случај са Бен Џонсоновпм сонетом 
о »Песничком мајмуну«. II Бен Џонсон говори еамо 
о подражавању, о позајмљиеању, a не о замењивању 
другога. To ce впди већ п по речпма које Бен 
Џонсон употребљује y наслову сонета, д које ce даље 
п у тек сту  понављају. To ce вндн пз речн које за - 
вршују сонет, п y којима ce велн да су Шекспирова 
дела само »праменовп вуне« од туђега »руна«, само 
»парчад од целога колада«. To ce впдп пз целога 
сонета. Бен Џонсон y сонету, укратко али разго- 
ветно, помиње постепено напредовање Шекетшрово-, 
преоацује му да je с почетка »кљуцао и пабпрчно«г 
a сада, »стекавшп нешто богатства, п угледа на 
позорници, узпла све, и присваја дух свпх п свакога«. 
Преведено са језнка завпсти на језик обичан1, то 
значи просто да je Шексппр y току времена подра- 
жавао све елоооднпје, све незавнсннје, да je све 
впше бпвао он сам, н да су баш, п тек тада, његовп 
такмацп почели да ce љуте, Бен Џонсон y то доба

1 Друмонд, шкотсшг песнпк, добар познанпк Бен Џон- 
сонов, велп о Бен Џонсопу да je »себе много волео н хвалпо, 
a друге много омаловажавао п презпрао«. — Џон Девис, 
нз Херефорда, велн y једном свом спеву, обраћајућн ce Бен 
Џонсону: »Тп си здрав телом, али неки веле да твоју душу 
нагриза завист . . .«



псто као Грпн. Била би последња бесмислица тума- 
читпБен Џонсонове речи тако као да je Шекспир 
с почетка писао сам драме, y које je уносио помало 
позајмица из дела других драматичара ; да je на 
тај начпн стекао угледа ; да je затим узимао све 
впше пз туђпх дела ; док најзад није присвојио сва 
дела »највећега, али прикривеног, тадашњег дра- 
матцчара, Бекона«. A тај апсурд би ce морао прет- 
поставити по теорнји Беконоваца. Бен Џонсон, y 
осталом, исто као н Грин, не вели да je Шекспиркрао 
једног човека (како бп морао рећи да je хтео озна- 
чити Бекона), но говори о тадашњим драматичарима 
уопште ; он y сонету вели : »наша« дела ; он вели : 
мш покрадени«; он вели, да Шекспир »присваја дух 
ceux и свакога«. — Напокон,кадје(као што Беконовци 
претпостављају) Бен Џонсон знао тајну Шекспир- 
Беконову, кад je знао да je »Шекспирова дела« писао 
Бекон, зашто je онда y свом сонету тако жучно 
напао писца тих дела, то јест Бекона, и та његова 
величанствена дела назвао »праменовима« и »пар- 
чети.ча« туђих дела ?

Немогућности за тумачење и овог сонета y 
смислу Беконоваца апсолутне су. Ствар je и овде 
проста и јасна : као и Грин, и Бен Џонсон je напао 
Шекспира не као подметнутог човека иза кога ce 
крије други, но као такмаца, као писца, y једно рано 
доба његове кариере, y доба пре но што je, као што 
ћемо видети, Шекспир постао његов »врло драгн 
писац«.

Најзад je потпуно нетачно да ‘Шекспир, кад je 
умро, није био ожаљен. Напротив, по његовој смрти,



почевшн од дптпрамбског натписа на његовом гробу, 
па до целокупног издања његовпх дела од 1623, и 
другог целокупног издања од 1632, Шексшгр je ожа- 
љен као мало којн други песнпк, не само с погледом 
на начнн на којп je ожаљен, но ц с погледом на људе 
који су га ожадцли...1 Како je онда могућно да Беко- 
новцн тврде протнвно ?... На то имају онп да одго- 
воре, a не ми.

III.

Кад са разлога Беконоваца протав Шекспира 
пређемо на њпхове разлоге за Бекона. мп нанлазпмо 
на исте навике, на псте методе y доказивању, на пста- 
умовања Пста, и још ве%а оскудпца y стварнпм до- 
казцма, исто порпцањз плц пзвртање утврђених н 
jacHirx чињеница, пстн нелогцчнц закључци, исто 
незнање, и поврх тога, овде, још п најфантаетпчнпја 
умовања и претпоставке и тврдње, оне за које смо 
раније моралп рећн да могу бптц пропзвод само 
болесне маште цлп тренутно помраченог ума, ако 
нмсу, по немогућности, претерано рђаве шале људи 
којп ce претерано незграпно шале.

И то je појамно. Док су говорплн протпв Шек- 
cnupa, ту су Беконовцп пмали за себе бар ону, на- 
равно привндну, несугласицу која постоји између 
неугледног порекла ц положаја Шекспировог и ње- 
гових великих дела. Али кад je требало доказати 
да je та дела roicao неко други, онда тп негатпвнп до- 
казп нцсу више бнлп довољни ; онда je требало наћп

1 В. »Shakspere’s Century of Praise«, 1591—1693. — Неке 
he од tux »тужбалпца« битп поменуте доцније.



позптивних доказа да je Шексппрове драме ппсао 
тај други, односно Бекон, на коме су ce поглавцто, 
као што je познато, противнпци Шекспировн зау- 
ставилн. A тих доказа није било. И онда je машта 
узела на себе да nx добави. Од овог тренутка, y овој 
парници подигнутој против Шекспира, прпсталице 
и браниоцн Беконови појављују ce дскључиво као 
неозбиљнп i i  извцтоперени људи, и као апсолутни 
игнорантп.

Одмах спочетка начин на који су Беконовци 
дошлп на мисао да je писац Шекспировпх дела 
Бекон, показује њихове методе.

У доба кад су ce они јавили са својим мишље- 
њем, свет je веровао, цео свет, и научници, и књи- 
-жевници, и читаоци, и народ, и сви народи, — свет 
je, велим, веровао да je Шекспир пцсац Шекспцро- 
впх дела ; и веровао je то већ две стотине и педесет 
година, без прекида, без и једног изузетка, од вре- 
мена Шекспирова и његовцх савременика па све до 
Беконоваца. Могло би ce мислити, кад су Беконовцц 
изишли са својнм новим мишљењем против 'овако 
утврђеног веровања да су и они сами били од главе 
до пете наоружани доказима, да су извесно имали 
y  рукама документе y којима ce јасно сведочи или 
разумно наговештава да je Бекон писац Шекспиро- 
вих дела, документе којц су давали право да ce 
парнцца о својини изнова 'покрене. Ko би то мислио 
врло би ce преварио. Кад су са својим мишљењем 
изишли пред свет, Беконовци нису били ништа 
пронашли ; ни једап позитиван документ, никакву 
сведоџбу, ни познијега доба, ни y пола јасну, ни



лажну, нп неозбиљну. Чак нп оне своје луде доку- 
менте, о којима je већ било речп, онп још нпсу биди 
нашлц. II њпх су нашлп тек доцније. Онп су п с к љ у - 
чнво умовање.и дошлп на гштсао да je Бекон ппеао 
Шекепирова дела.

Разулејлш шта то значп. Сетцмо ce како мп знаио 
о другим ппсцпма да су ппсци својггх дела, како мд 
знамо да су Гете, Шилер, Бајрон, Данте, Евриппд, — 
Ђура Јакшпћ, — Цар Давпд, — ппеалп своје песме? 
спевове, нлн драме. Дуг и непрекндан нпз етварнпх 
сведоџаба ту je да одржп везу од првог дана до данас, 
ii  да на.ч зајамчи порекло књгокевнога дела. Ту су 
издања њпхових дела с њпховшм именпла на на- 
словнол листу. Ту су регцстрп пздавача, штампара, 
књнжарских берза, државннх власти ; ту каталозп 
бнблиотечки ii књнжарскц ; ту су подпгнутп спо- 
менццн y бронзн ц мермеру. Ту je дзтгп ред помена 
ii навода y делима савременпка и  доциијпх нара- 
штаја, y псторијама књпжевности, y животописима, 
y књижевним монографнјама, y књпжевнпм оденама, 
y  новинама (од времена откад их има), н тако даље. 
У слЈ^чајевпма где нема свега тога, ту нам онда не- 
ирекндно h неоспорено, сто пута оверено и проверено 
предање јамчи о пореклу књпжевнога дела. Тако 
ce утврђује својнна књижевна.

Беконовцн нцсу тако радили. Они су, без н 
једног доказа, без и једног документа, по једној по- 
грешној претпоставцп — по претпоставцн о ученостп 
иисца Шексппровпх комада — закључили да je nu- 
eau; тих комада бно Бекон. Па су тек онда преглн 
да нађу доказе за свој закљз^чак.... Колико je ова



метода била критична, толико je вере достојан ir 
резултат до кога су помоћу ње дошли.

Али оставнмо, најзад, на страну начин на који су 
Беконовци дошлн до свога мншљења ц до својих 
доказа. Ми смо рекли да љима треба много гледатц 
кроз прсте. Видпмо какви су сами њихови докази.

Почећу одмах с шиховим »пцсменим докумен- 
тпма«, који су увек најважнији, и на које и Беко- 
новци нарочито много полажу. Ти писмени доку- 
менти — mi ce сећате — то су, прво, Беконов тако 
звани Promus, y коме ce налази »хиљаду паралелних 
места« с местима y Шекспировим комадима, и »прп- 
премне белешке« бар за трп драме Шекспирове, 
Ромеа и Ј у л и ју , Хамлета, Млетачког трговид. — 
Друго : тако звани »Нортумберландски рукопис«, 
y коме су ce Шексиирова и Беконова дела налазила 
једна поред других, и на корицама којега je »испп- 
сано десет дванаест пута име Бекон, и још више 
пута име Шекспир«, — Треће : писмо Тобије Метјуа, y 
коме Метју вели Бекону : »Најчудеснији ум кога сам 
икада познао y свом народу и с ове стране мора 
носи пме Вашега Господства, п ако je познат под 
другпм«. — Иајзад, четврто : писмо самога Бекона 
Сер Џону Девису, y коме Бекон себе нази,ва »при- 
кривеним песииком«.

Немојте да вам буде чудно кад вам кажем да ce на 
последњи, a можда и на два последња аргумента 
беконовачка, не може наћи задовољавајући одговор. 
Али не с тога што би ти аргументи били јачи но остали 
аргументи Беконоваца, или с тога што би y њима 
било буди чега да нас поколеба y нашем тврдом уве-



рењу п еигурном знању да je залста Шекспдр, a не 
Бекон, ппсао драме Шексппрове ; не, доиета ; нпсу 
овц аргументп Беконовада шшало озбцљнцјд од 
осталцх аргумената њдховдх. Hero je ово један од 
онлх обпчнпх случајева y  којима стварн не могу да ce 
објасне проето зато што je са прцлпкама под којима 
-су постале пропао д њпхов смпсао. што je са људпда 
којд су отпшлп y  гроб отишло II оно што су 
хтелп да кажу. што су покпдане везе које су ствар ве- 
зпвале за њену средпну п њено доба, покцданл много- 
струки ii  невпдљпвп концп пз којнх je било састав- 
љено сложено, изукрштано и танко _тклво мднулога 
живота.

Покушајп, допста. који су чињенд да ce y по- 
менупш пдсмима наведена места објаене како ваља, 
по мом мдшљењу дропалд су. Нстпна, књпжевндцд 
којд су та објашњења нашлп, дају нам та своја 
објашњења као потпуно рацдонална д казују лх 
тоном врло поуздаппм. Али већ та околност што нам 
они за исту ствар нуде вшпе објашњења, локазује да 
право. објашњење ндје нађено. Осдм тога, ниједно 
од тдх објашњења узето за себе не цзгледа убедљдво ; 
д  y њдховом поузданом тону осећа ce нешто неубе- 
ђено, непозгздано, нека неискрена слгурност. Гђа 
Столс, која je ово Шекспдр-Беконово питање тако 
темељно и многоетрано проучила, велп о лпсму 
Тобије Метју : »Јасно je да ce... [те речп]... односе 
на његовог [Беконовог] брата Антонпја Бекона ; y 
чзвојим тајним мисијама на странд он ce служио 
лозајмљендм лменом«. Међутдм, Спднд Лл. лдсац 
најбољег ждвотописа Шекспдровог, којп ce, y својој



књизц дотакао и овога спора између Шекспира и Бе~ 
кона, вели: »Изнета je луда  претпоставка да Метју 
говори о брату Франсиса Бекона, Антоннју, који je 
умро 1601 ; Метју пише о човекукојп je биоживвшне 
од двадесет годпна доцније«. Затим додаје : »По једи- 
ном разумном тумачењу Метјуових речи, његов- 
"најчудеснпји ум« био-је неки Енглез именом Бекон, 
с којим ce нашао на страни ; — по свој прилици неки 
псевдоннмни Језуит, као већина Метјуових прија- 
теља. (Право презиме Оца Томе Саутвела, који je био 
учен Језуит, и становао je поглавито y Нидерландској, 
било je Бекон. Он je рођен 1592, a умро je 1637)«. — 
Професор Л. Келнер, од своје стране, вели ово: »Ту 
je одмах главни адут Беконоваца, оно место које они 
вечито наводе, место из пцсма Тобије Метју, много- 
годишњег присног прнјатеља Беконовог...« (долази 
навод тога места како смо га мало час чули. Професор 
Келнер затим наставжа): »То, наравно звони врло- 
тајанствено н врло значајно, и ниједан Беконовац 
не сумња да то место y том писму не открива вео 
e тајне Шексгшр-Беконове. У ствари je то место 
сасвим невино, кад га човек посматра без предубе- 
ђења. Кад je Бекон писао своја епохална дела 
(Огледе 1597, Унапређеље наука  1605, Novum Or
ganum 1612), он je био просто Франсис Бекон, и 
под тим нменом je стекао свој светски глас ; међу- 
тим, y време кад je Тоби Метју писао речено гшсмо, 
он je био вцконт од Сент-Албанса ; тако ce он ре- 
довно потгшсивао, и тако су га његови савременици 
доследно и звали. To ц ништа друго не значи оно- 
место y горњем гшсму : као писац он je свету био



познат под нменом Бекон, као велпкодостојнпк под 
зшеном впконта од Сент-Албанса«. — Професор 
Шппер, најзад, прелази ћутке преко тога места y 
Метјуовом ппсму, не тражећи одговора на њега ; п 
не помпње y опште овај аргумент међу осталгш 
аргументпма Беконоваца.

Као што ce впди, на четцри тумача, трп тума- 
чења. II то три, a не четпрп, вероватно с тога што 
четвртп тумач не даје нцкакво објашњење уопште.

Алп ii кад ce тумачења уоче свако за себе, 
впдп ce да нп једно не звонп убедљиво, п ако су 
нам, као што сам рекао, сва трп дата поузданпм 
тоном. Међу њпма Лнјево цзгледа највероватнпје ; 
Метју je речп »најчудеснији« пли »цзванреднн ум« 
(»most prodigious w it«) могао заиста употребпти ола- 
ко, и прдменпти их доиста на каквог ученог Је- 
зуита. Алп je ц то Лијево објашњење, као што свак 
осећа, далеко од тога да je поуздано.

Ga објашњењем Беконовнх речи y пцсму Gep 
Џону Девцсу стоји отпрнлике нсто тако. Једнп 
их објашњавају (и то je , 'доиста, прва мисао која 
ће' човекзг пасти на памет) као да je Бекон, назц- 
вајућн себе »прикривеним песнцком«, мцслио на 
оне »маске« н »парафразе» псалама које су нам од 
њега остале. У том би случају речп »прикрпвенн 
песннк ("»concealed poet«) значиле песнпка који je 
песник рамо пригодно, приватно, a нпје песнпк по 
познвзг, јавно, познат као такав целом свету. Дрзтп 
Их објашњавају (Гђа Стопс) као да значе песника 
параболичног, »алегорпјског«. По Беконовим дефп- 
ницпјама појединих врста песшгштва, могло бп ce



доиста с пзвесном вероватноћом претпоставцти да 
»пржкрпвен« песник може да значн песника пара- 
боличног ; y том случају, Бекон je, називајући ce 
»прикрпвеним песником«, морао мислити на свој 
путопдсни роман y прози, Нову Ат лант иду, и опет 
на мало пре поменуте »маске« (које би ce онда ра- 
чунале y алегоријско, параболично песншдтво).1

Као што ce види, и овде су тумачења различна. 
Осим тога, исто као и rope, она не изгледају убед- 
љцвија ни кад пх уочимо свако за себе.

Ствар, доиста, стоји тако : та места y тим пис- 
ш ш а остала су необјашњена ; на те аргументе Бе- 
коноваца не може засад да ce нађе задовољавајућц 
одговор. Вероватно je, шта више, да ce одговор на 
њих неће никад ни наки. Само, нао што je rope 
речено, не с тога што би ти аргументи имали за- 
нста у, себи доказне Снаге, што би они били ма y 
чему потпора мишљењу Беконоваца ; него c тога 
што je ово један од оних Дестих случајева који ce 
не могу објасннти, јер су погубљени елементи по-

1 В. Беконово дело: »0 у н а п р е ђ е њ у  н а у к а ;  — места на 
којпма Бекон говорп о песнику. На једном месту, говорећн 
о приповедном песништву, које Бекои назива п »измишљеном 
историјом«, Бекон вели да оно служи с у п р о т н и м  циљевима, 
јер служи у в и ј а њ у  (infoldment); a служи исто тако и за 
и л у с т р а џ и ј у .  У последњем случају, она je извесна метода 
поучавања ; y првом, средство за п р и к р и в а њ е  ( c o n c e a l m e n t ) ... 
По Бекону: »и бројеви Питагорини, и загонетке Сфингине, 
и басне Езонове, п апофтегме старих мудраца, билп су пара- 
болично песнпштво«... зато што ce »у многима од њпх крије 
нека тајна«. — На тај би начин »прикрпвен« песник значио 
апараболичног« песника.



требни за решење проблема. Ta два документа сy  
кратка писма од пре впше векова, ппсма прпватна, 
пнсана од једног човека другом, о стварпма које 
су њих занхшале п само њима биле познате : како 
ћемо ми знати о чему ce н шта ce y тим ппсмима 
говорп ? Ми бпсмо свакп дан ималп тисућала не- 
решенцх н нерешљнвцх проблема кад би неко бпо 
довољно неразуман да купд п нзноси, a другц бдли 
неразумнп да објашњавају, места која су y старгог 
прпватним писмима данашњем чптаоцу нејасна. Так- 
влх места би ce нашао безброј н y данашњдм плс- 
мпма, гшсмима нашпх савременпка, о догађајима 
h  односима цз наше средине н нашега доба. Како 
лн je онда кад ce тпче ппсама ппсаних пре впше 
векова ? Мд впдимо да таквих неразу.чљпвих места 
има п y делима књижевника, y делима која су оче- 
видно писана с намером да их разумеју, не поје- 
ддни људд, но шдрокд круговд, цео свет, народи, 
времена. Дантеову Комедију не можете разуметд 
без коментара ; a не можете je целу разуметд нд 
с коментаром. Гетеовог Фауста, Бајроновог Дон- 
Хуана, Његошев Горски Вијенаи,, длп просто Јак- 
шићеву десму »Падајте, браћо«, дела јучерашњаг 
тако дсто. 0  прдгодној сатпрдчној књджевностд 
и да не говорим. Па кад je тешко разуметд места 
д алузије наппсане с намером да дх разуме цео 
свет, шта ће бити с местдма д алузпјама y при- 
ватним пиемима писанлм да дх разуме један човек ? 
Што ce мене тиче, ја на просто не могу лристатд 
да одгонетам шта значи један post-scriptum (јер ce 
горње речд Метјуове налазе y post-scriptum’y ње-



гова писма, које говори о другим стварима), — 
јодан posl.-seript.urn y прпватном писму од пре двеста 
осамдесет и неколико година, написан y вези са 
ко зна чим, као алузија на ко зна што ! He тражећи 
тим речима даљег објашњења, ја видим само једно : 
да je апсурдно такве »алузије« узимати као доказ 
да je неки нов песнпк писао дела која -су два и по 
века сматрана као дела другога човека. Нама, y 
осталом, требају докази, a не алузије. Ми смо rope 
видели на који ce начин утврђује порекло књи- 
жевнога дела.

A ови писмени документи Беконоваца нису ни 
алузије. Они су и за алузије сувнше тамни, сувише 
неодређени, мало вероватни, и пуни унутрашњих 
несугласица. Метјуове речи гласе : »Најчудеснији 
ум који сам икад познао y свом народу и с ове 
стране мора носи име*Вашега Господства, и ако je 
познат под другим«1 Ако примимо тумачење Беко- 
новада, као да ce оне односе на Бекона писца Шек- 
спирових дела, онда би изишло не само да Тоби 
Метју цени тобожња драмска дела Беконова више 
но његова филозофска дела, но да Бекон уопште 
није »чудесан ум« по својим властитим, филозоф- 
ским делима ; — no тумачењу Беконовауа, y овом 
гшсму Метјуовом реч може бити само о делима 
Шекспировим. Метју, даље, каже : »најчудеснији уми, 
a не каже »најчудеснији песник«. ; и мц немамо апсо- 
лутно никаква доказа за то да реч »ум« треба ра-

1 »The most prodigious wit that ever I knew of my nation 
and on this side of the sea is of your Lordship’s name, though he 
be known by another.«

Поповић, Огледи 4



зуметд као реч шесник«. У  реченици Метјуовој 
тшају даље речи : ш  с ове стране мора«. Оне саме 
еу довољне да утерају y лаж тумачење Беконоваца, 
пошто je Бекон, y доба кад му je Метју писао из 
Холандске, био y Енглеској. Али Беконовци, као 
што смо имали често прилпке да впдимо, не гледају 
на тако сптне ствари. Ако, даље, те речп Метјуове 
треба да значе да je Бекон био пееник Шекспцрових 
дела, зашто je то, најзад, речено тако неодређено, 
тако увпјено, тако тајанствено ? Зар није бпло 
прцроднлје и простије (кад je већ то хтео да каже) 
да je Метју просто рекао : »Најчудеснијп ум. . . то 
сте ви, вп писац дела познатпх под именом Шек- 
сппровим ?« Y прпватном ппсму он ннје имао нпшта 
да крије ii да увнја ? . . .  II какав чудан начпн, да 
иу то преко писма казује ? Зар шгје нмао довољно 
прплике, за дугп ннз годпна заједничкога живо- 
вања, да му то каже усмено (ако je требало да му 
и усмено каже оно што. су обојцца зналп) ? II да 
му то напише y post-scriptum’y ! Мп лепо видпмо 
како je Метју ту важну ствар -— ако je икад бпдо 
важне ствари — заборавио да каже y телу ппсма, 
па je ce сетио тек на крају, пошто ce већ потпп- 
сао. »Збиља, заборавио сам да вам кажем : вц сте 
најчудеснпји уМ п т. д.к A да ce Метјуово ппсмо 
нцје сачувало ? случајно сачувало ? II да je с њпм 
пропао овај најважнпјп доказ Беконоваца ? Пропа- 
дала еу чптава књпжевна дела, — дуг, дуг, врло 
дуг низ књпжевнпх дела ; пропала су читава шпгам- 
пана издан.а кљижевних дела, — дуг, дуг нпз штам- 
паних издања ; могао je, дакле, пропастп ii овај



листић хартије којн je y једном post-scriptum’y но- 
сио најважнији доказ Беконоваца. И на таквом 

'реба да почива зграда беконовачке тео-

тако стоји ствар с писмом Беконовим Сер 
Џону Девцсу, y коме ce Бекон назива »прикриве- 
ш ш  песником«. Ако и не примимо објашњења овога 
ггисма која емо rope дали, и која су могућна, опет 
остаје да две три неразговетне речи, y приватном 
тшсму од пре трц стотине година, y вези са ко зна 
чим. не могу. бити доказ да je Бекон писао Шекспи- 
рова дела. Ако нећемо претпоставитп да je Бекон 
мисјхИо на своје »псалме« и »маске«, или на своју 
Ат лант иду, извесно смемо још мање претлостав- 
љати, само по овом писму (а о њему je реч), да je 
Бекон мислио на Хамлета, Отела, Краља Лира, 
Ромеа и Јули ју , Млетачког трговуа, и тако даље, 
то јест,- на дела која су за све време његова жи- 
вота излазила под туђим именом, и за која нам 
двеста педесет година историје сведоче да су за- 
иста била туђа. Има лц трунке доказа за то да. je 
Бекон речима »прикривен песник« циљао на та 
дела ? Ако y његовој реченици дежп заиста »от- 
криће« да je он писао сва та дела и сва остала Шек- 
спирова дела, онда je велика штета што Бекон није 
био бар мало јаснији. У  оваквој га редакцији није 
ни Сер Џон Девис могао разумети. Бекон или je 
хтео да ода своју тајну, или није. Узмимо да je хтео: 
зар није имао хиљаду другцх начина, јаснијих, 
поузданијих да то учини ? Беконовци замерају Шек- 
•спиру што не помиње своје драме y свом завештању ;

/



зашто то нпје учпнпо Бекон y свом завештању ? 
Њему je то бпло много потребнпје учпнцти но Шек- 
сгшру. Он je. имао да оборц »легенду« која ce још 
за његово време створила, рапшрцла, п учврстила, 
да je глумац Шекспир ппсац тпх комада. A кад 
нпје учпнпо y свом завештању, зашто није учинпо 
y каквом било напцсу, y каквцм успоменама, у 
својпм делнма, y каквој пзјавп, y каквом »уве- 
рењу«, y каквом акростиху најзад, којп би ce отво- 
рплп ii прочпталн, односно пронашлн, после ње- 
гове смртн ? Зашто бар y овом ппсму нпје био јас- 
нији ? За достоверност беконовачког доказа je бпло 
неопходно да овде буде јаснпјп, пошто je, п по са- 
мим Беконовцпма, ово једпно место на коме Бекон 
сам велп да je он ппсац . . .  — не велп »чега«, али, 
како Беконовцц кажу — ппсац Хамлета п осталпх 
драма и дела Шекспирових. Ако, међутим, Бекож 
није хтео да ода тајну, зашто je открпвао Сер Џону 
Девису, да je »прикривен песннк« ? Какав je то 
»прнкрпвен песник« којп ce открпва ? Ko хоће да 
очува тајну, тај je не говорп другоме. Речн лете, 
и нико их не може зауставптп кад су једном пзп- 
шле из уста. Међутим, Сер Џон Девис бп сад бпо 
већ четврти којп je био посвећен y тајну, коју je 
требало сакрити ; прва тројпца, впдели смо, билн 
су Тобп Метју, Бен Џонсон, п Грпн ; овај последњн 
још од 1592, то јест тридесет н четири годпне пре 
смрти Беконове. (Мало даље ћемо вндетц да пх je 

Џ још било,,јер Бекоиовцп, како ira кад затреба, уводе 
све нове п нове људе y коло). Заиста, нцкад нцје 
било шрнкрнвеног песника« који je rope чувао-



своју тајну но Бекон, a чпја ce тајна ипак боље 
сачувала од његове.

И ако, дакле, ова два најважнија писмена до- 
кумента Беконоваца не могу тачно да ce протумаче, 
јасно je да они y смислу беконовачком ништа не 
доказују. Пред разумом. не пред маштом, они имају 
толико вредности колико да не постоје.

Са остала два писмена документа враћамо ce 
опет y комичне ствари беконовачке.

»Нортумберландски рукопис« доказује, по Бе- 
коновцима, да je Бекон писао Шекспирова дела 
прво тиме што су ce y њему чувала (данас су из- 
губљена) нека дела Шексгшрова са »опште позна- 
тим делима Беконовим«. Аргумент je, дакле, овај : 
штогод.се налази заједно y истим корицама морао 
je ггисати и исти човек. Овом аргументу не треба 
коментара. Додаћу, међутим, да су та »опште по- 
зната дела Беконова« једно једино, и најмање знатно 
дело Беконово, његова маска »Састанак задовољ- 
ства« ; — да руколис, даље, није Беконов ; —- да 
су y истим корицама чувана и друга дела, која 
нлсу била ни Беконова ни Шекспирова (на при- 
мер Нашево Псеће острво, које je било сигурно 
Нашево, јер je Наш због њега лежао y затвору) ;
-  да најзад није чак ни то ничим доказано да су 

драме Ричард I I  и Ричард I I I , које су забележене 
на корицама, a данас изгубљене, биле Шексгшрове 
драме истога имена. Ми знамо поуздано да су пре 
Шекспира постојале две старије драме о Ричарду II 
и Ричарду III, и да ce Шекспир и једном и другом 
користио, кад je писао своје истоимене комаде.



Нема, дакле, y свему томе ни сенке од доказа да. 
je Бекон писао дела Шекспирова, свпх тридесет ж 
седам драма Шексппровпх. —- По Беконовцпма, 
даље, »Нортумберландски рукопцс« доказује да je 
Бекон imcao Шекспирова дела, тпме што je на ко- 
рицама његовгш >®ме Бекон п Франсис- Бекон на- 
ппсано десет дванаест пута, a име Ви.нем Шекспнр 
још чешће« ; и то, nota bene, »правоплсом гшеца, a 
не глумца Шексппра«. На питање о правопнсу 
Шексппрова имена, мислнм, не морано ce више 
враћати. A о много пута нсписанпм жменима до- 
вољно je pehii да та инена Бекон и Шекспир нлсу 
на корицама написана с неком нарочптом намером, 
y неком логичном цпљу, и негаш редом, но су »ша- 
рабатана« ; поред њпх стоје н друга тшена п речи 
без реда н логцчне везе. Зато ce mie Бекон налазп 
напцсано »десет дванаест пута«, a нме Шекепир 
»још чешће«.

Најзад, »Нортумберландеки рукопнс« доказује 
да je Бекон писац Шекспцрових дела »згодним ту- 
мачењем» једнеречп која ce y рукопису налазп, - 
ове озбиљне, цицеронски класичне речи : honorifi- 
cabilitudinitatibus. . . Али тај доказ треба читатн y 
самога Бормана ; сва би му ce лепота, шаренило, 
ii мирис, пзгубиди y  овој мојој аналнзи.

Што ce тиче Promus'’a, последњег писменог до- 
кумента Беконоваца — под пушш именом Promus 
of Formularies and Elegancies, to јест »Рпзнпца фраза 
и леппх израза« — то je, као што му и пме каже, 
збирка речи, реченпца п пзрека, које je Бекон ку- 
пно ii бележпо од 1594 до 1596, на разннм језицлма,



енглеском, француском, латинском, талијанском. У 
њој ce ређају латинске пословице, као : In  vino 
veritas ; француске и талцјанске изреке, као : Vin  
sur lait, souhait; lait sur vin, venin ; или: Buon vin favola 
lunga, il тако даље ; других пута странц изразн, 
као Bonjour; — или понекад само поједине речн, 
псписане без реда и циља, као y неком неуредном 
речнику. Тој збпрци фраза и речи нико до Беко- 
новаца није придавао никакве важности. Нн извр- 
шиоци тестамента Беконовог, и његови пуномоћ- 
ници, Метју и Роле, нису je, наравно, хтели ни 
могли унети y скупљена дела Беконова. Беконовци 
je узимају као један од најјачих доказа да je Бекон 
писао Шекспирова дела. Они су y тој збирди, као 
што сам поменуо, пронашли »тисућу паралела ме- 
стима из Шекспирових драма« и »припремне бе- 
лешке« бар за три драме Шекспирове, Ромеа и Ју- 
лију, Хамлегпа, и Млетачког тргоеџа. Њима ce 
одговарало да y тој збирци нема ничега оригинално 
Бекоиовог, да су сви уноси позајмљени и да, према 
томе, баш и кад би било паралелних места, не би 
на основу тога могао никакав закључак да ce прави, 
пошто су та места преписивана из туђих дела. И 
одговарало им ce да ce из те збирке не би нмшта 
могло изводити већ п због тога што су прве бе- 
лешке y њој — »од 5 децембра 1594, дакле' из доба 
кад je Шекспир већ био написао оба своја епа, за- 
тим (као што смемо претпоставити) једну половину 
својих сонета, и осам до десет драма ; док je Бекон 
тек 1597 објавио прво издање својих Огледа као 
своје прво штампано дело«. Ако би ce, дакле, при-



мило мишљење Беконоваца да су то биле »при- 
премне белепгке« за драме и спевове познате под 
Шексплровлм лменом, онда бц то бно лрвл познат 
случај да прппре.мне белешке за неко дело долазе 
хронолошкп после објављеног дела. II одговарало 
ce, напослетку, да није доказано чак ни то да je 
ma збирка заиста Беконова. Беконовцн су, међу- 
тим, и даље остајали при своме, п гледади су y 
Promus''y Беконове »припремне белешке« за Шекепл- 
рове драме. Ја њпхове разлоге нећу побпјатп. Даћу 
само један при.мер њиховог умовања, без пкаквог 
коментара. На једном лпсту тога Promus’a имају, 
између осталцх речп и фраза, и ове : »Добро јутро«. 
— »Bon jour, Bon jour, младожења«. — »Петао«. — 
»Шева«. — »Амин«. — »Лаку ноћ. . .« Поводом тпх 
речи, Борман ce пита : »Шта значе те чудновате 
прибелешке ?« II одговара : »Оне нису ншита друго 
до прппремне белешке за пзвесне призоре траге''- 
дије о Ромеу и Јули јш . Докази су за то ови (ја пх 
наводим верно) : — У  тој трагедпјп »налази ce 
више пз^та« поздрав : »добро јутро«. Псто тако ce 
y тој трагедијн »чује врло често« п поздрав : »лаку 
ноћ((. Фраза »Bon jour, Bon jour, младожења« упо- 
требљена je, y II чцну, призорзг 4, y овим Мерку- 
цијевим речпма: Signor Romeo, Bon jour«. »Петла«по- 
мнље стари Капулет зг IV чину, иризору 4. y ре- 
ченицп : »Хајде живо, живо! други je летао куку- 
рекнуо«. »Шева« ce помпље y познатом љубавном 
разговору између Ромеа л Јулије, y III чпну, прл- 
зору 5 :

To славуј пева, шева не пева . . .



Најзад je pea »амин« Бекон употребио y призору 
између Ромеа и оца Лаврентија, y II чину, при- 
зору 6 ; на Лаврентијеве лепе жеље Ромео одго- 
вара : »Амип, ампн. . .« После ове аргумептације, 
Борман додаје : јасно je да поменуте речи »јесу и 
оетају« само припремне белешке за Ромеа и Јули ју . 
— Богом му просто било ! Ја  ту немам шта више 
да кажем. Занцмљива je можда само природа Бе- 
конова памћења ; с једне стране, да их не би забо- 
равио, Бекон бележц речп : »добро јутро«, »лаку 
ноћ«, »петао«, »амин«, и тако даље ; с друге стране, 
те забележене речи довољне су да га опомену на 
читаве призоре његове трагеддје.

IV.

To су и такви су писмени докази Беконоваца 
њихови чувенц гшсмени докази, најважнији од свпх 
осталих, и на које они тако много полажу. Два 
места y два приватна писма чији ce смисао забо- 
равио, и два рукописа који нарочитог смисла нису 
никада ни имали, то je све што су Беконовци поку- 
пили од писмених доказа, за педесет година бриж- 
Ђивога тражења, и покупили накнадно, то јест по- 
што су panиje, на основу чистог умовања, Бекона 
одредили као писца Шекспирових комада. Док за 
Шекспира, као што ћемо видети, има читав, дуги 
низ сведоџаба, изрдчних, јасно казапих, од људи 
који су Шекспира лично познавали, који су са и.им 
друговалц, који су били песници, или књижевници, 
или уметници као и он ; док Шекспир своја дела 
потписује и пропраћа их предговорима y којима



цх назива »чедима с-вога ума«, — дотле за Бекона 
не постојн ниједна сведоџба, нпједан позптиван до- 
кумент, ма п познпјн, ма п y пола јасан, ма и ла- 
жан (алп такав да ои и паметнп људп моглп, док 
ce не докаже да je лажан, водитд рачуна о њему), 
ннједна сведоџоа по којој би,. било Бекон, опло 
његови прцјатељи, илп његовп савременпдп. или 
његовп последницп, полагали какво опло право на 
које било дело које je пзпшло под Шекслпровнм 
имеиом. — y каквом било напнсу, тестаденту, књизи, 
чланку, приватном писму, y ком бпло облцку, пи- 
сменом нлн усменом. Беконовцц су ггрвн којп су 
то учинилн, и учинплц су првп пут на два п по 
века после смртп Шекепирове и Беконове, и на 
начин којп смо впделн.

Овоме не треба ко.ментара. И на овоме би месту 
требало прекинутп сваку дпскусију.

Алп ја држим да сте н сами опазплндаје глав- 
ни интерес ове расгграве постепено престао битн 
доказивање да Шексшгрова дела није пцсао Бекон; 
и да нас je поред тога пцтања почела зашшати и 
друга једна ствар, нацме психологија, механцзам 
умовања, једне групе пли школе књижевнпка, u 
један занимљив ц врло поучан случај жз нсторије 
људског духа и науке. Зато ћемо ми н овога пута 
Беконовцима пропустити и слабостн њихових по- 
следњпх аргумената ; њпма ce мора пропуштати 
оно што ce не бп могло пропустити нпкоме другоме. 
Ми ћемо са њима претпоставитц да исторпјскц до- 
кументп y овом случају не доказују оно што кажу, 
да je Бекон ипак могао напжсати Шексппрова дела,



и ако сви историјски документи упућују на Шек- 
спира, a ниједан не говори за Бекона. Па ћемо ce 
упитати, остављајући спољашње сведоџбе на стра- 
ну : да ли je бар по општој и унутрашњој логицВ 
ствари могућно, или вероватно, да неки велики 
песник пише дуг низ високих песнцчких дела, и 
да крије да их je он пхтсао ? Имајмо на уму да овде 
није реч о једној песми, о неком политичком чланку 
илц о низу политичких чланака ; не ни о читавом 
делу, о чцтавој драми, коју човек напише за пола 
године или годину дана ; но je реч о два епска спева, 
и о сто педесет сонета, о тридесет и седам драма, 
о раду целог једног пуног живота. Такав рад, тако 
дуг, и од те вредности, песник je, веле Беконовци, 
пристао да прикрије ! вшле још, да га пренесе на 
другога ! У арапској лИрици има једна дивна ка- 
сида, позната под именом Шанфарине касиде, песма 
тако лепа да извесни књижевни историчари нису 
веровали да пада y премухамедовско доба, но су 
претпоставили да je написана доцније, и да je под- 
метнута као књижевни фалсификат једном етаријем 
песнику. Један од разлога против те одбачене прет- 
поставке био је баш тај да тако лепе ствари ни је- 
дан песник неће подметати другоме. Овде, међутим, 
као што рекох, није реч о једној песмл, но о књи- 
жевном раду од двадееет и пет година, о целокуп- 
ним делима Шекспировмм !

И за кога ce човека вели да ce тако понашао ? 
да je с толиким самоодрицањем преносио част на 
другога, за време целог свог живота, с огромном 
опасношћу да тајна и после његове смрти остане



неоткривена. да његово право на његова дела по- 
тоне за свагда y мрак векова ? — За Бекона ! Бе- 
коновцп доиста немају среће. Од свпх људи, Бекон 
je зацело најмање био подобан да то учинн. Бекон. 
један од најсујетнијих људп на своја дела, који je 
сачувао сваку хартнјццу на којој je био нешто на- 
пнсао, којп je чувао п прелисе својпх прпватних 
пцсама, п белешке спремљене за евоје говоре ; којп 
je заппеивао y бележник досетке које су му y раз- 
говору падале на памет, или чак и  оне »за које je 
само мнслио да су његове« ; који je брггжљиво пспи- 
сдвао ii  чувао наводе из књпга које je чптао ; који 
je потписао сва своја прозна дела, па чак и оне 
сиромашне парафразе пеалама стиховане y њего- 
вој шездесет петој години ! — Бекон, који није ве- 
ровао y трајање или довољну распрострањеноет 
енглескога језика, но je већину евојпх дела пре- 
вео на латинскн, да бп их цео свет логао читати ; 
који je y  свом тестаменту наредцо да ce у>сва ње- 
гова дела штампају, ц да ce y лепом повезу ра- 
зашљу Краљевској библцотеци, библнотеци Кем- 
бриџског университета,. библиотекама Свете Тро- 
јице и колеџа Бенетског y истом месту, архиби- 
скупу Кантербериском, и колеџу Итонском, зато 
да y овој земљи [Енглеској] не би била заборав- 
љена«1, —■ je ли могуће, велим, да такав човек ннје 
хтео да потппше дела позната под нменом Шекспи- 
ровим кад су била његова ? . . .  дела y најмању

1 Види С. Slopes, »The Bacon-Shakspere Question.. 
страна 63.



руку равна његспзим прпзнатим делима ? — он за 
кога Беконовцп веле да je пначе тако »волео пес- 
ништво«, и »нарочито драму ?« И, као што смо ре- 
кли, не еамо пх није потписао, но их je уступио 
другоме, да другп прима част и носи славу које 
њему припадају !

Какав je, даље, био тај човек кога je Бекон 
изабрао за сво.га заменика ? Један »глумац«, »један 
пропао човек«, један »бекрија«, који je (непрестано 
по Беконовцима) једва умео да пише, . . . тога je 
човека изабрао Бекон, тај велики господин и пе- 
дантно брижљиви научник и књижевнпк ; њему je 
поверпо свој драгоцени аманет, уступио своју славу, 
и дао да издаје његова дела ! Како je могао поми- 
слити да ће други поверовати y такво »подметање« 
или оћутати ствар ? Je ли било могуће да нико 
из околине тога »неотесаног и необразованог чо- 
века« не опази ko je он, и не помисли да je немо- 
гуће да такав човек пише Хамлета и Краља Лира? 
Људи с којима ce »глумац Шекспир« дружио, који 
су ce с њим састајали y крчми »код Сирене«, то 
су били најумнији, најдуховитији људи, најбољи 
књижевници онога доба : Валтер Роле, Филип Си- 
дни, Наш, Грин. Марло, Бен Џонсон, Бомонт, Фле- 
чер, ii  други. Ту ce, no речима једнога од њих, »тро- 
шило довољно духа да ce њиме снабде цела варош 
за три дана. . .« Тај исти књижевник, Бомонт, y 
својој »Посланици« Бен Џонсону вели :

. . . Какве смо ствари видели 
Код Сирене ! И чули речи које бејаху 
Тако хитре и тако пуне танкога огња



Kao да je сваки онај којп пх je говорио 
Имао намеру да целу своју душу метне 

y једну досетку,
И решио ce да као луда проведе остатак 
Свога тупог жпвота . . .

Зар такви људи да не опазе да онај »неотесани« ц 
»полуписменн« Шекспир није био y стању писатц 
дела која су излазила под његовим имежом ? но 
напротпв, да не могу још довољно да га ce нахвале! 
Јер еу њихове похвале нарочито срдачне и наро- 
чито високе ; они га зову, као што смо видели. »љу- 
базнп Шексппр«, »племенпти«, »духовнтп«, »медото- 
чпвн« Шексппр, и тако даље. Или треба претпо- 
ставпти да су ce п они само претварали ; да су и 
они знали, свп, шта je y ствари, али да су ce чи- 
ннли (договорно ? цли je та мпсао пала сваком по- 
себпце на памет ?) — чиннлц да не знају, да ce не 
бн издала тајна ? II то су ce тако чпнилц да су 
не само сачували тајну, но су (у намери да своју 
улогу одпграју што боље) још све могуће употре- 
били да веровање y Шекспцра као писца остане 
вечно, ii дали су овол последњем толпко и тако 
одушевљених сведоџаба да je напослетку Бекон 
остао као засут њнма, п коначно сакрпвен ! Тако 
да je напослетку цспало, по Беконовцнма, да су 
баш они људи који су знали за тајну Беконову 
највише учшшлп да свет запамтд да je Шекспир 
пнсао дела позната под његовим именом.

II од свнх тих људц, нико, нико да забележп 
ни један једини глас y прнлог Бекоиу, да не оставн 
ниједан редак о томе, да чак ни усмено не говори



коме своме млађем, под печатом тајне, да je Бекон 
био велики писац дивних дела која су ишла под 
именом Шекспировим ! Или треба и ту поново не- 
што претпостављати ? претпостављатц, на пример, 
да су они заиста пцсали, и бележили, и бележилц 
још више и још срдачније за Бекона но за Шек- 
ermpa, али да je све то случајно пропало, све, ме- 
моари, писма, белешке, усмено предање, a да ce, 
опет елучајно, сачувало само оно што су они, пре- 
тварајући ce, писали y корист Шекспирову ?

Најзад, да њпхово понашање некако, против 
сваке логике, и примимо ! Али тако je радио и сам 
Бекон ! И он je учинио све што je могао да ce ствар 
што боље сакрије, што боље затрпа, и то за ве- 
чита времена. Истина, како веле Беконовци, он je 
y шифрама, y свом криптограму, оставио изјаву о 
томе да je он писао дела Шекспирова. Али он je 
iO учинио на тако засебан начин да изгледа да му 
je циљ био пре да заметне траг но да га открије. 
Кад људи саопштавају нешто y шифрама, они то 
чине оиима који те шифре знају или могу лако 
да их открију. Бекон, међутдм, не само што није 
оставио нцкакав кључ за своје шифре, него ннје 
никад ником ни наговестио да je уопште за собом 
оставио какав криптограм. Како je онда могао оче- 
киватц да he ce људи, остављени тако потпуно сами 
себи, без икаквог наговештаја, без цкаквог упут- 
ства, учвршћени с друге стране тако тврдо y вери 
да je Шекспир пдсао своја дела, — како je, велим, 
Бекон могао очекивати да ће ce људи сетитц да 
треба тражитм неки криптограм y његовим делима ?



И то још не y делпма познатим под љеговим име- 
ном, но y делила познатнм под пменом Шекспд- 
ровим ? (јер Беконовцп тврде да je y тим делшча 
Беконов крпптограјм). Требало je пре свега знатгт 
да су Шекспирова дела Беконова, па тек после 
моћп псшпшљати да y њима треба тражпти крип- 
тограм који ће нам открптц да су та пста Шекспц- 
рова дела била Беконова. — A што ce тпче самог 
криптограма који су Беконовци; нашлп y Шексии- 
ровцм делпма, он je једна безимена ствар, о којој 
ћемо, ако још буде потребно задржаватц ce на тлап- 
њама пометених људж, рећи две речн доцнпје. На 
овон месту je довољно напсшенута да ce np'e До- 
иелцја, Гђе Виндл, п Другова, нпједан паметан 
човек нпје сетпо крпптограма ; п да ни самп Беко- 
новци нису нахшш један исти Беконов крпптограм, 
но je сваки од њнх нашао дрзсги, и ако еу, разуме 
ce, и једнп п другп нашли дстп закључак тим ево- 
јим разнцм »шифрама«. Таквцм шифрама ce, на- 
равно, све може утврдити. И није чудо што су с 
друге стране и противницп Беконоваца успели да 
Јпим истим шифрама утврде да je драме писао 
баш Шексппр. Тако je Др. Нпколсон показао, упо- 
требљујућц исту методу Донелжјеву, п служећн ce 
нстим његовпм бројевнма, да ce y  Шексппровим 
делпма може на више начина наћи пзјава Шекспи- 
рова да je он та дела ппсао. Прпмера радп, једна 
од таквцх изјава ,тачно пзведена по Донелжјевом 
криптограму, гласп : »Виљем Шексшгр, џентлмен, 
снн Џонов, написао je за позориште књпгу тра- 
гедија, која му je стекла прцзнање код највшпега



ллемића и најпростијега сељака, и учшшла га je 
славнпм за сва времена. . ,«х — Заиста, да je од- 
некуд Бекон стварно био ппсац Шексппрових ко- 
мада, п да je хтео да то сакрије, — тако сакрије 
да то свет никад н'е дозна. — он већом тамом није 
могао покрити своју својину но што je учцнио баш 
методама које je, no Беконовцима, изабрао да своје 
право на те комаде открије.

II које, најзад, посебне разлоге наводе Беко- 
новци да оправдају ово тако чудновато, немогуће, 
y историји књижевностп и пре и после тога неза- 
памћено понашање Беконово ?

Беконовцп веле да je он то чинио с тога што 
није хтео да омета своју’ кариеру, и да' вређа своју 
матер/ која ннје волела позориште. Међутим, ипак 
je комаде писао зато што му je требало пара, због 
зараде.

Због зараде ! Дакле, пре свега, не из уметнич- 
ког нагона, не као песник кога његов дар и ње- 
гова мисија гоне на певање, но због зараде ! Нека 
je најзад п тако ! Али, упитајмо ce : колико je ве- 
роватно да je раскошни Бекон пристао толико вре- 
мена ii рада да утроши за оно мало злеудих пара 
и динара које je могао зарадити као писац тих ко- 
мада ? Да je y исто време био и власник неког по- 
зоришта, још би разлог Беконоваца и имао неког 
смисла. Шекспир je, на пример, доиста зарадио 1

1 Rev. Dr. Nicholson, »No Cipher in Shakespeare«. A. 
Refutation of- the Hon. Ignatius Donnelly’s Great Cryptogram. 
London, 1888. — Наведено код Шипера, »Zur Kritik der Sh.— 
B.—Frage«, страна 19.
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лепе nape, али не као писац комада ; п ј ш  бар не- 
сразмерно мање као. пнсац комада но као глумад 
и власник свога позоришта. Приходи писаца који 
су бпли само писцп, били су тада малени. Како 
je могуће претпоетавнтн да je Бекон, y том диљу, 
i i  за те мале суме прегао да радп ? — Бекон, онај 
великд госдодпн какав je он био, н какав je још 
већма жудео да буде, и коме je увек тако много 
требало ? — Бекон, син Нпколе Бекона, чувара 
великог печата краљице Јелпсавете, вишп судија, 
државнп солисдтор, Круннн правобранплац, члан 
Парламента, лорд чувар великог печата, лорд ве- 
лпки канцелар, барон Веруламски, впконт Сент- 
Ллбански, љубдмац грофа Есекса, љубимац војводе 
Букингамског, љубимац Краљев ; — Бекон, коме 
je Краљ бдо устуддо лепе дриходе Канцеларије за 
убаштињавање, додустио му поред тога, нарочптим 
одобрењем, да y исто време задржи више звања ; 
коме je троф Ееекс доклонно још 1593 кућу y парку 
Твикенамском, затим две године доципје једно нма- 
ње y вредности од 45,000 дднара j1 који je 1601 
наеледио свога брата, и доред тога, исте године, 
добио 30,000 динара' као глобу од једног парни- 
чара ; коме су сви ти приходи билн ппак толнко 
недовољди да их je дочео умножавати примајући, 
као судија и чувар велнког печата, мдто од пар- 
ничара ; — Бекон, који je тако раскошно жнвео 
да je y одсуству Краљевом, 1617, »бпо онераспо-

1 Ову п остале суме треба з-век помножптп отпрнлпке 
са осам, да би ce добила сразмерна вредност новца y Шекспи- 
рово доба према његовој данашњој златној вредностп.



ложио цео свет против себе« ; који je 1613 давао 
.две свечаности, од којих га je само једна стала 
50,000 динара ; жојије, кад je ухваћен y примању 
мита, био осуђен на 40,000 фуната стерлинга, и 
-словом четрдесет хиљада фуната стерлинга, то јест 
равно милион динара, — према данашњој вред- 
иости новца осам милиона ; — зар тај човек, као 
што веле Беконовци, да пише позоришне комаде 
ради оне стотинице или две динара коју му je сваки 
жомад могао донети, и да нађе времена и рачуна 
да, поред толиких другнх и лукративнијих послова 
б в о ји х , напише тако тридесет м седам драма, и да 
тако ради двадесет и пет или тридесет година, да 
-би напослетку зарадио, y најбољем случају, оно- 
лико колико je једва било довољно да исплати 
мало пре поменуту евечану представу ! Да ce од- 
некуд може документима доказати да je он тако 
радио ; да има његово властито призиање да je 
тако заиста било ; па човек не би могао поверовати, 
но би ce, монструозношћу самога факта, осетио 
принуђен тражити некога другога писца за те 
д р ам е!

Исто тако, ко озбиљан може поверовати: да 
Бекон зато није хтео иотписати Хамлета што није 
хтео да вређа своју матер, која није волела позо- 
риште ? Како мора бити рђав син чија мати не воли 
позориште, a он ипак пише и потписује Хамлета 
и Отела, Краља Лира и Магбета! To би било први 
пут y историји књижевности да матере играју та- 
кву улогу. A када то не би било први пут,онда би 
први пут било да синови такве захтеве послушају.



Па бар да je Бекон био потпуно добар син, па да 
уопште није драме хшсао 1 Алп не, он je драме ппак- 
писао ; само je то радио кришом од своје матере. 
И ви видите Бекона како ce закључава кад пнше.. 
крије своје рукопнсе по фпокама, шапуће са по- 
свећенима, иде крпшом на пробе, да га његова мати 
не би ухватила. . .

Кога су, најзад, могли спречнтп y кариерн по- 
зоришнп комади као Б ура , Кориолан, Хамлет , и 
тако даље ? Неистина je да je »у оно доба« бил» 
зазорно писатп драме. Пре свега, ппсатп песничка 
дела као што су Шексппрова нпје могло битп за- 
зорно ira y које доба. ,Али je и нначе погрешно ми- 
слптн да je неговање књижевности бнло икада н а  
рђавом гласу. To je мпшљење распрострто и без. 
мало утврђено п међу озбиљним л.уднма. Оно jfr 
нетачно. Ту има да ce повуче једна потања, али 
јасна разлпка, коју људи не повлаче. Нпје никад 
књио!севност била на рђавом гласу, но су понекад 
на рђавом гласу' бнлн онп који ce књпжевношћу 
баве, књижевници. Узрок je био y томе што су ти 
људн шсивели од књнге«, што су према племићпма. 
били нпжи сталеж, што су били пучанп, плебејци 
често y томе што je н жпвот тнх људи био слобод- 
ннјн, неуреднпјп. Молиер нпје могао ући ни y Ака- 
демију, то јест y књижевно друштво (чак су, као 
што je познато, с муком добплп одобрење да га. 
по обредима црквенпм сахране, ноћу) с тога што- 
је бпо глумац, • члан једног сталежа којп je, бар 
оида, падао y очп еа св'ога неуредног жпвота. Ме- 
ђутим je Академија, књнжевно друштво, била пуна.



племића. Доиста, од вајкада, кад год je који пле- 
ашћ осетио дара y себи, или мислио да га има, он 
ce бавио књижевношћу, с великим поносом. Више 
још, i i  крунисане главе су радо неговале песни- 
штво, ii  тражиле су славе y књижевности. Од цара 
Давида, па до Краља Николе и цара Виљема II., 
<са његовим Егџром, дуг je низ владалаца који су 
-ее огледали y пееншптву, и сматрали као нарочиту 
част што ce њиме баве. Било je једно доба y европ- 
-ском песништву, доба трубадурског песништва, кад 
су уопште најзнатнији књижевници били племићи 
и владаоци, међу којима н људи као што су Фрид- 
рих II, Дом Динис, Ричард Лавово срце — да само 
врхове троугла поменем, који je ишао од Еиглеске 
до Португалске, и од Португалске до Сицилије, и 
■од Сицилије преко Немачке опет до Енглеске. У 
средњем веку и y доба Обнове, ти су случајеви 
били још чешћи но y доцнија времена.

У време Беконово, најзад, и y његовој вла- 
■ститој земљи, други су гшемићи и државни велико- 
достојници своја песничка дела потпџсивали ; и 
при том су остајали и даље y служби п напредо- 
вали y својој кариери. Неки су чак потписивали 
дела која нмсу писали. Тако je можда Џон Стил, 
владика Батски, само делимице написао позиату 
рану енглеску комедију И глу бабе Гертонове, која 
•ce очувала под његовим именом. — Џон Бел, ме- 
ђутнм, владика Осориски, написао je и потписао 
je, не једну, но много драма ; и ни његовом влади- 
чанству није то ништа сметало. Тако je Никола 
Јудал, управник Итонскога колеџа, написао другу,



врло познату рану комедпју енглеску, Ралфа Раз- 
метљивца. Тако je Тома Саквпл, познат под име- 
ном лорда Букхерста, наппсао такође познату тра- 
гедију Горбодука, н постао je после ње лорд Бук- 
херст, h напменован je после ње за лорда Ризни- 
чара. Тако je гроф од Сурна био песнпк. Тако су 
Сер Тома Вајат и Сер Фнлпп Сидни бплп песнпци. 
Тако je Cep Џон Девис неговао пееништво п пот- 
писнвао своје радове ; онај исти Сер Џон Девис 
кога je Бекон молио за протекцпју, п ако Бекон: 
није, a Девпс јесте потпнснвао своје песничке ра- 
дове. A Едмунд Спенсер je, шта више, за своје пес- 
ннчке радове добио властелпнетво, — п службу —  
h  нмање.

Ако би ce помислило да je само ппсање п пот- 
пнсивање драмских дела бпло на рђавом гласу (и 
ако, као што смо сад внделн, то нпје било тако),. 
зашто онда Бекон није потппсао бар Шекетшрове 
епске спевове, који су y време своје објаве билж 
још популарнпји од Шекепирових драма, — н Шек- 
спирове Сонете ? — он којн je потписао оне своје 
сиромашне парафразе псалама, п оне тако мало 
песничке »маске«, које Беконовци наводе као јак  
доказ да je Бекон пиеао и Шексттрове драме, a 
које су напротнв најбољп доказ да Бекон није пи- 
сао Хамлета и Сонете ?

Примимо, најзад, и то, та два немогућа објаш- 
њења Беконоваца. Али зашто онда Бекон није прн- 
знао своја дела пошто му je мати умрла ? и пошто 
je, осрамоћен, осуђен на четрдесет хнљада фуната 
глобе, ii затворен y Тауерску тамницу, бпо једном



за свагда завршио са својом кариером, тако да га 
втт Хамлет, ни Отело, ни Краљ Л ир , нису могли 
впше осрамотитн ? Зашто, као што смо видели, то 
не учиншие бар његови пријатељи, Бен Џонеон, 
и толики други, после његоее, Беконове, смрти ? 
Или су ce и они бојали неке матере и зебли за не- 
чпју кариеру ?

Истина je y овоме, и врло проста : — Бекон 
није потдисивао Шекспирове драме зато што их 
није ни пжсао, зато што je Шекспирове драме писао 
Шекспир. Бекон, y осталам, није био песник, и 
лажно je тврђење Беконоваца да je волео песни- 
штво. Што ce овога последњега тиче, начин на који 
он y својим делима говори о песништву, тако хла- 
дан, i i  тако сув, доказује то сасвим јасно ; Морис 
га, y осталом, на једном месту назива : »тај непри- 
јатељ песника и песништва«. A што ce тиче пр- 
вога, Бекон сам вели на једном месту, y својој Апо- 
логији , обраћајући ce грофу Есексу : »Ја признајем 
да нисам песник ; али сам спремио сонет . . . и- 
грачкуједну . . . y нарочитом циљу да помирим 
Њено Величанство с Вашим Господством. . .« Ме- 
ђутим, кад Бекон каже да није био песник, ми му, 
као што je Гђа Стопс врло згодно рекла, можемо 
спокојно веровати да он то заиста није био.

Као и остали, и ови су разлози Беконоваца 
један сплет великих лудости, једна смеша од сла- 
боумља, незнања, и детињске и детињасте несавес- 
ности. Њихово je тврђење, дакле, исто тако ло- 
гички немогуће као што je и материално недоказано.



У .

После свега овога, требало on занста преки- 
нути, навести непооитне доказе којп говоре y при- 
лог Шексгшру, п метнути тачку.

Али m ii  смо загазпли y разлоге Беконоваца, и 
морамо, по обавези, претрести бар оне њпхове ар- 
гументе које смо самп y почетку набројалп. Ако 
смо хтели прекпнути онда кад су главни беконо- 
вачки разлозн бплп побпјенп, онда je то требало, 
мислим, одавно учннитп. V осталсш, интерес друге 
половпне ове расправе, рекао сам, п нпје внше y  
побпјању беконовачких аргумената, но пре y томе 
да ce покаже колпко je луда теорпја Беконоваца, 
и до кога степена лудостп л.уди могу да ce поди- 
гну, или спусте. Питање о Шексппру п Бекону, 
право рећп, за оне који знају, и нема другог на- 
учног ннтереса.

Беконовцн, дакле, рачунају као доказе за своју 
теорпју ii  оне »паралелпзме«, слпчне »мдсли«, ре- 
ченцце п реченичне одломке којп ce могу наћи код 
Шексппра и код Бекона. Они су их, веле, нашлп 
»на хиљаде«. »Хпљаде« je велпкн број, a ми знамо 
веродостојноет беконовачких навода. Нсто тако no- 
гађамо какве ће бпти те сличности које су. нашли 
Беконовци. Али, оставимо то за тренутак на страну, 
и упитајмо ce : no чему би ту било нечега чуднога 
што бп ce y многобројним делима Шекеппровим и 
Бекоиовим нашао известан број паралелизама ? Шек- 
спир h  Бекон бдли су савременнцп, ждвели су y 
истој вароши, посред истих догађаја, бнлн су обо- 
јица књижевннци, обојнца паметнп, правоумни људп,



чдталл су једним делом псту књижевност, имали 
су једннм делом исте познанике, — по чему би 
онда, велим, било чудно што би ce y њиховим де- 
лима нашла по која заједничка мпеао. по који за- 
једничкп начин говора, или која слична реченица ? 
Свако доба има своје стилистичко обележје, и међу 
кљпжевницима истога доба биће увек сличних ' сти- 
листичких обрта. Зар тих сличности нема код дру- 
тих писаца тога доба, и код другпх пнсаца других 
доба, ii код писаца других народа и разннх доба ? 
У погледу заједничких мисли исто je тако као и 
лт погледу стилистичких навика. Правоумни људи 
о истим питањима имају увек иста мишљења ; као 
год што између две тачке има само једна. права 
црта, тако за сваки проблем има само једно пра- 
вилно решење. И ко год уме да повуче праву црту, 
повући ће je истим трагом којим и његов прет- 
ходник ; и ко год право мисли, даће оно исто ре- 
шење проблема које су дали други правоумни људи 
пре њега. Отуда ce. и чуо онај протест правоумних 
људи против оних других ггравоумних људи који 
су њихове мисли пре њих казали : pereant qui ante nos 
nostra dixere! . . . Тако и код Бекона и Шекспира 
не би било нимало чудно кад би ce понекад њихове 
мисли подударале.

Али оне »мисли« на које ce позивају Беконовци 
. не може нико озбиљно узети. Кад одбијемо један 

или два примера који бар изгледају озбиљнији, и 
•ако ниш та. не доказују,1 »паралелизми« које су

1 Најважнији je много пута напедени израз m o r a l  p h i l o 
s o p h y ,  који и Шекспир и Бекон употребљавају y смислу



нашлп Беконовци или су текуће речи п пзрази 
којп ce налазе под пером п најразличнијих ппсаца, 
пли су подударања најнесавршенија, често еамо 
две трп незначајне речи y целој реченици, често 
само удаљене сличности, y склопу, y калупу , y 
интонацији реченпце ; пли су најопштија места, 
својина општа, плн ничија, п која ce налазе код 
свпх ппсаца, y прозп, y стиху, y књигама п y сва- 
кодневном разговору. Беконовци су нас навпкли 
на своја нелогична умовања п на своје некрптпчне 
методе, алн човек не може плак да не бз^де пзне- 
нађен кад чује какве онп прпмере п доказе дају 
као »слпчностл«. Ево неколико.

Бекон пма на једном месту пзраз : infinite variety, 
то јеет »бескрајна разноликост« ; Шексппр нма на 
једном месту употребљен пзраз: infinite variations, to 
јест »бескрајне разлике«. II то je доказ да су Шек- 
сппр и Бекон један човек. — На другом месту Бе- 
кон има овај реченичнн одломак : ». . .то превлађује 
y  Краљевој природи« ; Шекспиров Магбет од евоје 
стране каже првом убицн : »Држпте лп да ваша 
стрпљпвост тако превлађује y  вашој природп, да...« 
и тако даље. II то je опет доказ да су Шекспир и 
Бекон један човек. — У својим Огледима Бекон 
каже : ». . .као што плнвачи чине с бешикама« ; 
Шексппр, y Хенрику V I I I  пма : ». , .као мала не- 
сташна деца која плпвају на бешикама«. — Бекон

»политичке филозофије«. Но и он ce врло лепо може објаснпти 
употребом онога доба п примерпма нз другпх ппсаца, као што. 
je обплато показао Сиднп Лп y свом »Ж и в о т у  Ш е к с п и р о в о м «. 
(Внди страну 370).



вели на једном месту : »Велеиздаја ce не записује 
на леду« ; Шекспир, y  Хенриху V I I I ,  има : »Ми 
њихове врлине пишемо no води«. — Бекон има y 
Огледима : »Вера, правда, мудрости новац четири су 
стуба једне владавине« ; Шекспир има y Хенрихџ  
V I, 2 делу : »Честити перови Енглеске, стубови 
државе !« — Бекон, y једном писму Рутланду, вели : 
». . .све ствари између неба и земље« ; Шексгшр,. 
на познатом месту y Хамлету : »Има више ствари 
на небу и на земљи, Хорацио, но што то сања ваша 
филозофија !« — Бекон вели : »Боље нерођен, него 
ненаучен« ; Шекспир : »Нема другог мрака осим 
незнања«. — Бекон : »Није дато човеку бпти y исто 
време и заљубљен и паметан« ; Шекспир : »Илп сте- 
паметни или заљубљени, јер бити паметан и за- 
љубљен y исто време, то премаша снагу човекову«... 
И тако даље, и тако даље. . .

Je ли потребно рећи да са оваквим методама 
поређења ви нисте више сигурни ни за једну своју 
рођену реченицу да je нисте узели од другога; 
довољно je да сте y њој употребили једну или две 
речи, које било, koje употребљују и други људи, — 
довољно je да сте јој дали само интонацију која 
je и другима служила, — па да на вас падне сумња 
да реченица није ваша. He смете више никад го- 
ворити о пливању на бешикама, не смете више 
никад употребити реч »стуб« ; не смете више никад 
рећи речи »бескрајна разлика« ; не смете више ни- 
кад написати да човек заљубљен изгуби главу. На- 
пишете ли тако нешто,. доказаће вам ce да то нисте 
написали ви, но Бекон, и да сте ви и Бекон један



исти човек. У  књшкевностн н y животу неАа ре- 
чене мисли која на тај начпн не бп била позајм- 
-љена од Бекона. Тако ce може доказатп n то да je 
Бекон написао и оне призоре y Ариостовом Помам- 
љеном Орланду, y којпма ce опева како je Орландо 
»изгубпо памет«-»од љубави« за Анџелнком. Тако 
je Бекон извесно и творац оне латннске нзреке : 
Omnis amans amens. Тако je Бекон написао н онај 
Тенисонов етих : »Не могу да разумем, ја сам за- 
љубљен. . .« Тако je Бекон н ап п саоп  књигу која 
je  недавно изишла под именом професора Г. Ло- 
мера, под насловом Љубав и психозе, y којој ce 
показује да je љубав патологнка појава са симпто- 
мима параноје. Тако je Бекон најзад наппсао и 
ове две »Искрице«, које сам пре два трп дана про- 
чнтао y једнпм нашим вечерњим новпнама : »Жена, 
кад ce заљубн, изгуби срце ; човек, памет« ; — н 
ову другу : »Човек личи на палпдрвце; кад ce за- 
пали, он нзгубп главу«.

Узалуд je Беконовцима обраћена пажња на то 
.да ce слнчни »паралелизми« могу наћи, као што 
сам рекао rope, и y других писаца и драматнчара 
доба Шекспирова и Беконова, п y Марлоа на при- 
мер, и Грпна, п Марстона, и Масинџера, п Мидл- 
лона, и Вебстера, н Шерлиа, — Беконовци су, по 
обичају, упорно остајалп прн својим закључцима ; 
a Гђа Пот je радове свих тих драматпчара, про- 
сто, приписа-ш такође Бекону. Кад пм je даље по- 
казано да ce такви параледшзми могу наћи и коц 
Француза Монтења, Гђа Внндл je онда храбро 
лрштнсала и Монтењеве »Огледе« Бекону. Беконовци



ce држе методе по којој би ce могло доказати да je 
сваки човек написао сваку књигу.: И имају право,, 
јер je то запста једини начин којим могу доказати 
да je Бекон писао дела Шекспирова.

— Аргумент који изводе »из еличности језика,. 
речника, граматике и стила Шекспирова и Беко- 
нова« још je (ако je могуће) мање разуман. Гра- 
катика Аботова вреди и за једног и за другог ; али 
вреди н за све остале савременике њихове, књи- 
жевнике и некњижевнике, људе и жене. Сем тога 
речник и синтакса су им заједнички док ce огра- 
ничавате на сличности ; кад потражите разлике, на 
какве ли нећете наићи између Бекона, с његових 
четири пет хиљада бираних речи и његовим пра- 
вилним слогом,— ii  Шекспира, с његовим речником 
од петнаест хиљада речи, његовим ново кованим 
изразима, и његовом гениално неуредном и стра- 
сном синтаксом ? — Најзад ce ни стилом Беконовим 
ту не може ништа доказати. Беконов стил јесте 
био сјајан, чист, леп, стил чсвека стилиста ; чак 
и китњаст, украшен, овде онде ; али крт, оштар, 
хладан, скоро леден. Његов стил je био китњаст 
као оно цвеће које ce зими хвата за прозоре ; ни- 
чега заједничкога нема између његова стила -и 
стила Шекспирова, — оне масе растопљене лаве, 
по чијој површини још играју пламенови и прели- 
вају ce y свима бојама.

- Што им ce »животи хронолошки поклапају« 
;— они су ее морали поклапати, пошто су Беконовци, 
посу.чњавши y глумца .Шекспира, тражили (сасвим 
природно, y осталом) човека који би му био савре-



менпк. — Да пма каквог другог хронолошког по-. 
клапања y раду Шекепира п Бекона, y објављп- 
вању дела, п тако даље, Беконовцп су просто из-
МИСЛИЛИ.

— Што су им »најмшшјд писцн били често 
нсти«, то ce објашњава разлозима којп су дати rope 
кад je била реч о паралелизмима.

— Да су моралист Бекон п драмски песнпк 
Шекспир »цртали карактере на псти начпн«, то 
могу рећп само Беконовцп.

— Да су прозна дела Беконова посејана сти- 
ховпма, п да то може бпти разлог y корпст Беко- 
нову, то, и једно и друго, могу такође pekn само 
Беконовци. Пре свега, ко год уме да позна стпх 
i i  да запази слпк, и пма стрпљења да неки текст 
чпта пажљиво, он ће или битп врло неерећан пли 
ће, на неколико стотпна страна, успети да напа- 
-бнрчи једну прегршт каквпх таквпх стихова плп 
полустихова, п каквих таквпх сликова. Али, ако 
je  паметан човек, он пз тога неће закључпти да 
има пред собом песннка, и да je прознп ппсац кога 
чнта написао и целокупна песнпчка дела највећега 
лесника свога доба. У осталом, вн погађате: »сти- 
хови« које су Беконовци нашли y Бекону тако су 
-бедни, тако погрешни по прозодији, метрички тако 
лесавршени, са »сликовима« тако пзузетно оскуд- 
ним, да човек не зна шта Беконовцима пре да пре- 
■бади, дубоко незнање или дубоку злу веру. У  
ствари њпхово je незнање равно њнховој рђавој 
вери ; али, како je обоје врло велико, свако, y тре- 
нутку кад га гледате, изгледа веће од другога. Ево



какви су /»стнхови и сликови« које су Беконовци 
пронашли y делима Беконовим. Бекон на једном 
месту y тексту има ове обичне речи : ». . .подесно 
правило«, »an apt precept«. На другом месту има ре- 
ченични одломак : ». . .утичућн на слободиу вољу 
y  мишљењу као и y делању«, — на енглеском : 
». . .affecting free-will in thinking as well as in acting«. 
Беконовци to неколико речи најобичнијег прозног 
текста штампају овако :

an apt
precept —

и  : — •

affecting
free-will in thinking as well as in acting1 —

и, као што видите, добијају стихове и сликове који 
невероватно личе на Шекспирове, толико, да буде 
веровање да су Бекон и Шекспир били заиста је- 
.дан човек.

Разлози Беконоваца бивају све луђи ; ма ко- 
лико то изгледало мало вероватно.. Срећом, те раз- 
логе није потребно побијати. Њих je довољно само 
прочитати y делима Беконоваца, онако како су 
■тамо изложени, па разумети вредност њихову. Нико 
ко има два ока y глави, и који распознаје црно 
-од белог, и разликује овоју десну руку од леве, 
не може y љима видети ништа друго до тлапње 
потпуно махнитих људи.

1 В. Борман, »Wer war’s etc.«, страна 121—124. — Je ли 
потребно додати да нико ко зна енглески неће сликовати 
гласове a  и е, и да реч »precept« има нагласак на првом слогу ?



Ти даљи разлози су поглавпто Борманови. Јерг 
и ако сви Беконовцн стоје y главном на пстој умној 
висини, Борман ce може сматрати као најлуђи међу 
њима. . . II ако, кадгод — ко зна кад ? јер људска 
лудост не губн лако своја права1 — ако, велпмт 
кадгод, теорнја Беконоваца пропадне, то неће бпти 
заслуга Гђе Стопсове, професора Шнпера, и другпх 
учених људц којл je побпјају, но Борманова н mi- 
чија внше.

Влдимо те' последње разлоге беконовачке.
Првп je одмах Борманов, и y исто време његов 

главни, нови, најважнији разлог, онај којп je он 
лпчно нашао. Борман није хтео да поређује ситне 
појединости, поједлне реченпце и речи y Шекспнра 
и Бекона, (како су то пре њега чпнилн други Бе- 
коновци), но je поредио њпхова цела дела једна с 
другима. Ta срећна мисао била je одмах п ббгато 
награђена : Борман je тако открпо да су Шекспи- 
рова песнлчка дела само »илустрацнје, симболиза- 
ције, параболпзацпје« научнлх дела Беконових. Он 
вели: — »Франслса Бекона Велико обновљење наука 
састоји ce лз две половпне ; једну je наплсао y об- 
лику научне прозе под својпм властлтим лменом. 
друву, параболлчнл7, намењену будућностл човечан- 
ства, y облпку драма под псевдонимом »Влљем

1 Последње, сасвим скорашње дело против Шекспнра 
као писца његових комада, из пера je познатог немачког 
књижевног псторпчара Карла Блајбтраја. (Karl Bleibtreu, 
»Die Lôsvmg der Shakespeare-Frage«, п носн као мото Магбетове 
речн Магдуфу: » Л  н е к а  j e  п р о к л е т  о м а ј  к о ј и  n p e u  р е к н е :  — 
С т о ј !  д о с т а  ј е /«



Шекспир«. To je већ доста лепо. Али су докави 
за то лепши. Они су многобројни. Ево само неко- 
лико.

У реченом делу De augmentis. . . Бекон je по- 
делио науке на три главне групе. Ту исту тројну 
поделу налазите, међутим, и на драмама Шекспи- 
ровИм, које ce. као што je познато, деле на Коме- 
дије, Историје, и Трагедије. Кад овима приђете 
ближе, ви видите још и то да »Комедије расправ- 
љају y параболичном облику чисто јестаственичке 
предмете и задатке ; да Историје износе пред нас 
повест енглеских краљева, с непрекидном парабо- 
ликом јестаственице, и нарочито астрономије ; да 
Трагедије, најзад, износе науку о човеку, о њего- 
вом телу и његовој души, о човеку као појединцу 
(наука о моралу), и човеку као члану друштва 
(наука о држави)«. . .

Но комади Шекспирови, узети и појединце, од- 
говарају појединим научним делима Беконовим. Та- 
ко Шекспирова Бура  није ништа друго до пара- 
болизација Беконове »Историје ветрова«. Између ра- 
злогакоји то потврђују падају y очиови:једно од лица 
те комедије, дух Ариел, очевидно je, »по својој бад- 
рости и свежини«,1 оличење »северног ветра«. Друго

1 Види све ове разлоге опширно и симпатично излесене y 
иоменутом чланку y »Делу«, стране 467—478 ; (Ови паводи 
нод наводницамапозајмљени су овде изтога члапка).— У вези 
с овим симпатичним одзивом на Борманове теорије, могу 
подсетити да су и y области нашега песништва чињени по- 
кушаји слични овим Бормаиовим. Познато јс да ce и y нас 
нашло људи који су о з б и љ н о  доказивали да je Његош, y

Поповић, Огледи б



лпце, Калнбан, са својом »рђаво сформпраном прп- 
родом«, има »сва карактерна својства јужнога ве- 
тра«. Ово иоследње ce потврђује још и тпме што 
име Калибанове матере : Сикоракс, — »није, како 
ce чпнп, нншта друго до промењено име за шпроко 
(scirocco)«. . . Поред тога, »прво издање Шекспиро- 
впх сппса има исти формат као и главна дела Бе- 
конова« ; и напослетку je п »једнаким словпма штам- 
пано«. — Тако je Шексппрова комедпја Узалудне 
муке љубавне параболизација Беконове »Науке о 
светлости ii  светлпм телима«. Тако су Веселе о/сеие 
Виндзорске параболизација Беконовог дела »Псто- 
рпја густог ii  ретког«. Тако je ЈКраљ Лир парабо- 
лизација Беконовог написа »Doctrina de negotiis« 
(једне главе y De augmentis. . .). Тако cy комедпје 
Како вам ce допада, Лрипитомљена злоћа, Зимска 
бајка , параболизацпје Беконовнх мпслп одгајн- 
вању биљака,

Тако су све Шексгшрове драме параболизацпје- 
евих научних дела Беконовпх. Тако je, на прпмер, 
ii Хамлет  само драмска парабола Беконове »Ан- 
тропологпје«, »појетс-кп пзраз идеја Беконових о 
духу ii телу човекову y оличенпм еликама«. To ce 
јасно вндн, измрђу осталога, пз ових података. 
Дух y Хамлету зове ce (енглескн) Ghost, алп га 
y комаду зову локојппут и spirit ; међутич : »та 
пста реч »дух«, латинскп spiritus, пгра врло важну 
улогу и y списима Беконовпм«. Затпм : »спирити-

Г о р с к о м  В и ј е н у у ,  претеча Дарвпнов u његовим теоријама 
изнесеним v делу О п о с т а њ у  e p c m a  п р и р о д н и м  о д а б и р а њ р м .



стичку« теорију, вели Борман, позајмпо je Бекон 
од Парацелса, талијанског филозофа Телезија Кон- 
сентина, и данског лекара Северина Дана. Исту 
теорпју унео je Бекон п y Хамлета. »Мишљење 
Парацелсово«, вели Борман, »потпуно одговара по- 
тледима Марцела, мишљење Телезнјево погледима 
Бернарда, a сам Хамлет je израз мисли трећега 
научника, Северина Дана«.. To доказују, даље, п 
њпхова имена; Marcellus јето псто што п Paracelsus 
(треба само заменитн Р са 71/, s са l, и избацити a 
после r) ; — Бернардо je то исто што и Телези је 
(Телезнју je крштено име било Бернардино) ; a 
Северин Дан je очевидно »замишљенп, меланхо- 
лични Данац«, то јест сам Хамлет.1 »Само за Хо- 
рација, вели Борман, нема лица с којим бисмо га 
могли упоредити«. Али, срећом, »у његовом имену 
има опет непгго друго, што указује на н.егово зна- 
чење«. »Horatio«, вели Борман, »није ништа друго 
но врло мало промењено ratio (ум). На питање Бер- 
нарда : — Je ли ту Хорацио ? — последњи одго- 
вара : —- Један део њега ! . . .  11 доиста je ratio део 
од Horatio«. . . Што ce тиче предметка ho, Борман 
обраћа пажњу на то да ce тај слог, као усклик, 
често чује y Хамлету, и закључује да je »такво 
клицање IIо. ho /« »врло подазриво«, нарочито »кад 
aoBeiî помисли да с друге страие оне друге две тре- 
ћине имена Horatio играју тако велику улогу«. — 
Лајзад, погађате да je онај војник Франсиско што 
чува стражу y првом призору Хамљета, главо.ч

1 S e v e r u s  =  »озбиљан«, »натмурен«.



Франспс Бекон. To постаје саевпм јасно кад ce 
сетимо да то име y комаду »гласно вичу«, што je, 
no Борману, знак да je ппсац хтео да прпвуче па- 
жњу на њега. . .

Борман има још читав низ оваквих доказа за 
тесну органску и научну везу која постоји између 
дела Беконовпх и дела Шекспировпх ; мп пх, на- 
равно, нећемо наводитн.

Беконовцн даље веле да су y  Шексппрова дела 
уплетени догађајп п анегдоте пз живота Беконова, 
и да, на npmiep, Отело и Млетачки трговац имају 
као полазне тачке такве догађаје. Ево како. У  свом 
тестаменту од године 1621 Бекон je својој жени 
био завештао богато наслеђе, алп je доцније, као- 
што je познато, »са оправдандх п крупних раз- 
лога«, то завештање опозвао. II to je, n o  Беконов- 
цима, био повод том да напшпе Отела, трагеднју 
љубоморе, i i  доказ да га je заиета написао. Узгред 
буди речено, Отело je већ био написан пре же- 
нидбе Беконове. Али кад бп човек пазпо на сваку 
ситницу, онда ce ншдта не бп могло доказатп. — 
Исто je тако Млетачког трговца Бекон напнсао- 
пошто je једном због дуга неком златару Снмпсону 
бно на улпци ухапшен. Погађате везу између тога 
догађаја и драмског мотнва y М летачком трговцу. 
Алп, осим те убедљиве сличиости, има и позптпв- 
нијих доказа да je y Млетачком трговцу заиста 
описан тај Беконов доживљај. Бекона je, веле Бе- 
коновци, из те непрплике извукао његов брат Ан- 
тони (мимогред буди речено, Бекон ce нпје извукае 
Антонијевом, но државном помоћу) ; тај Антонп, то



je  y комаду Антонио, »млетачки трговац« ; — као 
што je Бекон (који ce пише Bacon) Басанио, — док 
je златар Симпсон Јеврејин Шајлок, пошто ce име 
и једног ii другог почиње, бар y  писању, ако не 
y  изговору, писменом S, и оба имају бар y  писању, 
ако не y  изговору, скоро исте самогласнике: Sim p
son : Shylock.

Даље Борман наводи да ce Шекспирово име y 
његовим драмама нигде не помиње, док ce реч Бе- 
кон помиње »четири пута«. И то je истина : реч 
»Бекон« — bacon — која енглески значи : сланина, 
доиста ce y тексту помиње четири пута, наиме кад 
год je реч о сланини (та je реч, наравно, свуда иа- 
писана малим словом). Истина je и да ce Шек- 
спирово име y тексту нигде не спомиње ; оно ce 
налази само на корицама.

Беконовци, напослетку, кажу »да ce y Шекспи- 
ровим драмама иигде деда не помињу«, и да их je 
лрема томе морао писати Бекон, који није имао 
деде. Ја сам рекао да нећу више побијати разлоге 
Беконоваца, и с тога нећу дискутоватд логичну 
оправданост овог фантастдчног закључка. Ја само 
узимам дела Шекспирова, отварам Ричарда / / / ,  и 
читам призор y коме Тирел прича како су Едвар- 
дова — деуа била убијена ; јер он доиста говори 
о деци, д говори о њиховој смрти овако :

Тиранско и крваво дело извршено je,
Најгори чин трагичног уморства 
Које je икад овој земљи пало на душу.
Дајтон и Фореет, које бејах најмио 
Да изврше ово свирепо касапско дело,



И ако окорели зликовии, крвожедни пси,
Копвили су од нежности и меког саучешћа, 
Плакапп су као деца причајућп тужну повест 

о дечјој смртп.
»Гле, овако су«, рече Дајтон. лежапа

слатка дечпца« -------
»Овако, овако«, рече Форест ; — »грлећи 

једно друго
Својим невнннм рукама од алабастра.
Усне им беху четнрп румене руже на 

једној петељци . . .

—  ii тако даље. — II отварам Магбета, на оном 
месту где Рос долази да јавп Магдуфу да му je 
Магбет све поубијао : и жену и — deijy, и слуге ; 
ii читам тај пуни, сувшпе лепи, и страшнп прцзорг 
y коме нико не сме ни да каже нд да чује ту стра- 
шну новост — Рос не еме да je каж е^ a Магдуф 
не сме да je чује, но јој н један и другц полако при- 
лазе ; — y коме напослетку, чувшп црни глас, Mar- 
fly^ само намакне шешлр на очц, и остаје непоми- 
чан као скамењен, док најзадне брпзне y плач :

Зар све моје златне мале ?
Рекосте ли све ? — О пакленог јастреба ! — Све ?
Шта ? све моје лепе пилнће, и маму љпхову,
У нстом грозно.ч слету ?

И отварам Нраља Џона, трагедпју коју je Шек- 
спир писао оне исте године кад je изгубио свога 
дванаестогодишњег сина једитш ; и читам ове не- 
жне призоре y којшча je на позорнпци дете Артур, 
које по наредби његова стрица Краља Џона треба 
да ослепе и убцју; читам прпзор y коме његова 
матп, са раеплетеном косом. вапнје кад дозна да



јој je син допао тамннце, и слути да га више неће 
жива видети :

Оче кардинале, чула еам вас где говорите 
Да ћемо впдетп и познати своје пријатеље 

на небу.
Ако je то истина, ја ћу своје дете опет видети,
Јер од рођења Каинова, првог мушког детета,
До онога које тек од јуче дише,
Такво ce дивотно створење још није родило.
Али ће сад црв Tyre нагристи мој пупољак,
II отерати његову прпродну лепоту из његових

образа . . .

Кад je Краљ Филип прекине, пребацујући јој 
да тугу воли исто толмко колико и своје дете, она 
одговара :

Туга je испунила лразну собу мога детета,
Лежи y његовој постељи, корача са мном 

тамо амо,
Узима на ce његов лепи лик, понавља његове 

речи,
Подсећа ме на све његове дивне дражи,
Испуњава му празне хаљнне н.еговим обликом . . .

— и тако даље, док на крају не јаукне :

О Господе ! о чедо моје, мој Артуре, мој 
лепи сиие!

Мој животе, моја радости, моја храно, 
мој цели свете ! . . .

. . .Да, Бекомовци имају право : y Шекспировим 
ce комадима нигде деца не спомињу. A ове при- 
зоре писао je очевидно човек који никад није имао 
деце, писао их je Бекон, извесно жалећи за Шек- 
епировим оином.



Ја ћу ту статн, и против свога обећаља ; јер 
бпх иначе морао говорити и о доказнма које Бе- 
коновци изводе из заосталих портрета Шекспиро- 
вих, и морао бпх још говоритп о шпфрама нађеним 
y Шекспировим делима. Морао бпх говорпти о 
Бормановој теорпји по којој су сликари реченпх 
портрета, — час »с нарочитом слутњом« ж »по на- 
рочитом налогу поручилаца«, час »несвесно нехо- 
тице«, — Шексппрове слпке тако сликали да су 
оне постепено све мање личиле на Шекспира, a све 
више на Франсиса Бекона ; y  цпљу да ce на тај на- 
чкн сачува потометву епомен о томе ko je прави 
писац Шекспировпх дела. . . И морао бцх, вра- 
тивши ce на шнфре, говоритц о Донелијевом крпгг- 
тограму, о његовој лепоти, о стилу, на прнмер, 
којим Бекон говори y том криптограму, y коме 
Краљицу Јелисавету назива »матором роспијом« ; 
о анахронизмима које je Донели, невешта незна- 
лица, учинио чцтајућн тобоже шпфрованп текст 
Беконов. И морао бих ce зауставптп на томе како. 
и самом Борману Донелијев кригггограм цзгледа 
луд ; и, даље, на томе како еам Донели напослетку 
признаје да Бекон, y својим пшфрама, »говорц по- 
некад глупостн«. Морао бих још говорцтп п о Гђн 
Виндл, којој je, спиримистпичким. путем , сам дух 
Беконов дао нове пшфре, пз којпх коначно и јаено 
нзлазн да je заиста Бекон био ппсац Шексппрових 
комада. И најзад, после још много другнх ствари, 
морао бих говорптп и о јадној Делијп Бекон, нме- 
њацп Беконовој, која je, после много муке, напо- 
слетку измолила допуштење да преноћп y Страт-



фордској цркви, и тајно била уговорила с цркве- 
њаком да je после њене смрти — умрла je y луд- 
ници — закопа y Шекспиров гроб, — све y нади 
да ће ce тако открити шифре, или какав документ, 
који би доказали да- je Бекон заиста био писац 
Шекспирових дела. Можда ћете, и ако вам није 
до тога, упитати узгред : зар није било логичније 
да она такве податке потражи y цркви y којој je 
сахрањен Бекон, и y гробу Беконовом ? Али ћу 
вам ја остати дужап одговора. Ја осећам потребу 
да изиђем што пре из ове лудиичке атмосфере.

Ја ћу још само врло укратко навести непо- 
битне доказе који говоре за Шекспира, и тим за- 
вршити.

VI.

Док су разлози Беконоваца овакви какве смо 
видели, дотле су, доиста, докази за то да je Шек- 
спир био писац својих дела неоспорни, непобитни, 
историјски, документарии, аутентични докази. И 
ниједан није потребно »тумачити«, ниједном гшје 
потребно хватати смисао, и закључивати шта треба 
да значи ; сваки ce разуме y његовом природном 
обичном значењу, и сваки говори јасно и просто 
оно што има да каже. Благодарећи тим докумен- 
тима, Шекспирова личност и његов рад утврђени 
су, и чврсто везани једно за друго. Ја вам све до- 
кументе које имам на расположењу, наравно, нећу 
појединде иабрајати ; ја ћу вам само уопште по- 
казати какви су, и како својим непрекидним ни- 
зом и међусобном везом доказују идентичност писца



ii глумца Шекспира. Почевши од његова детпњ- 
ства, — и ранпје, од његовпх ближих предака, —  
ми имамо документе о »персоналијама« иоједшшх 
чланова његове породице, документе о крштењу ir 
погребу његова оца, његове матере, његове жене, 
деце, браће, и њега самог. Имамо сачуван акт вла- 
дике Вустерскога, који Шекспнру одобрава да ce 
женн .Маријом Арденовом. Имамо, даље, сачуване 
документе нз његовог пословног жпвота, разне до- 
кументе о куповању кућа п других имања, о закуп- 
љивању десетка, о примању награде за представе 
пред Краљицом п Краљем, y којима je учествовао, 
о исторпјп Ji путовању његове трупе. Сачувана су 
даље прпватна писма y којима ce о њему говори : 
сачувано je једно које je непосредно упућено на 
њева, и y којем га један његов земљак из Страт- 
форда моли да му узајми тридесет фуната. Сачу- 
вани су, даље, документи y којима ce изриком каже 
да je био и глумац и писац и родом из Стратфорда. 
Таквн су свп ови : — нама познати памфлет Гри- 
нов, ii Четлова изјава ; — даље : комедија Повра- 
так с Парнаса ; — даље : спев Џона Девпса из 
Херефорда Бич . iijdocmu ; — даље : стпховп. Хјуа 
Холанда, — »Ј. AI.«'a (Џаспера Мена ?), — Л е о  
нарда Дигеса, п Бен Џонсона, који пропраћају 
прво пздање Шексппрових дела. Такав je, најзад. 
п натпис на Шекспнровом попрсју y Стратфордској 
црквп. — Сачуванп су, даље, уписн његовнх драма 
h другпх дела на Књижарској берзи y Лондону, 
с тачним пменом дела н писца. Сачувана су нздања 
љегових дела, од којих су нека првн пут изишла



анонимно, доцније под његовим именом, већина и 
првн пут са именом, a ниједно под туђнм именом.

Сачувано je, поврх свега, прво целокутшо из- 
дање његових дела, које су после његове смрти 
приредила његова два пријатеља, глумци Хеминг 
н Кондел. Да никакав други доказ није остао да 
je Шекспир писац својих дела, ово би прво издаље 
било довољан доказ за то. Оно лепо, јасно, круп- 
ним словима носи име Шекспнрово ; насловни ласт 
гласи : Г. Виљема Шекспира Комедије, Историје 
u Трагедије. Штампане по правим оригиналним ру- 
кописима«. Оно испод наслова носи слику Шекспи- 
рову y глумачком оделу, о којој Бен Џонсон, лични 
пријатељ и Беконов и Шекспиров, велн y једном 
додатом отихованом малом напису, да je Шекспир 
на њој врло добро погођен. Оно je посвећено дво- 
јици високих покровител.а, од којих je бар један 
Шекспира лично знао, ценио и помагао, као што 
ce y посвети изриком казује. У предговору ce, даље, 
изриком каже да je жалост што песник није више 
живj1 да сам изда и поново прегледа своја дела. 
У предговору ce говори о начину рада Шекспи- 
рова, овим речима, којима не треба коментара : 
»Његова мисао и његова рука ишле су заједно, a 
што је мислио, он je казивао с таквом лакоћом да 
нам je једва оставио по коју брисотину y својим 
рукогшсима«. У том издању има најзад читав низ 
похвалних иесама y част Шекспирову, међу којима 
и она позната, класична, и сјајна »евлогија« од

1 Бекон je тада још био y животу (ако je још потребно 
враћати ce на Бекона).



Шекспировог пријатеља и познатог песнпка Бен 
Џонсона, y којој га Бен Џонсон назива »душом 
свога доба«, »радошћу, елашћу, чудом енглеске по- 
зорнице«, песником »равним највексша пз старога 
доба«, песником »коме споменнка не треба, јер je 
сам споменик«, »милим лабудом са реке Евона«, 
»који je доскора по Темзп пловпо, пред одушевље- 
нпм очима Краљпде Јелисавете н Краља Џемса...«

Но то није све. Оваквих или слпчних сведо- 
џаба, као што je ова Бен Џонсонова п друге слпчне, 
—  критичари и књижевници шекспиролозп поку- 
пили су на стотине (праве стотпне, не беконо- 
вачке). Те су сведоџбе велпкпм делом из уста плн 
пера његових савременика, другова, познанпка, којп 
су с љим живели, познавали н хвалили његов живи 
и раскошни дух, његову доброту, благост, и његов 
геније. Оне прате Шекспира из године y годину. 
Од 1592, кад ce о Шексппру први пут чује y књп- 
жевности, свака je година дала свој принос таквпх 
сведоџаба ; једна за другом, редсш годпна за го- 
дином : — 1592, 1593, 1594, — 1600. 1601, 1602, - 
1610, 1620, и тако даље, — до годпне 1662, кад са 
Фулеровпм животоппеним подацпма о Шекспиру 
почнњу Шекспировп животоппси, којп ce опет од 
своје стране настављају кроз нових двеста година, 
неоспорни, ii све дотле неоспорени док око средине 
прошлога века Беконовци не пронађоше да je Бе- 
кон писац Шекспирових дела. Но од то доба, y 
пркос томе великом проналаску, умнп п ученп људп, 
они којп умеју да мпсле и ствари знају, и даље су 
сматрали глумца Шексппра као писца Шекспиро- 
вих дела, п ппсалп -су даље о њему — само сад



упоредо с будалама, — и писали, наравно, као о 
једином могућем писцу поменутих дела.

Историјске сведоџбе које говоре за Шекспира, 
непрекидно предање, и не мање извитопереност и 
слабоумност Беконоваца, тако су јаки докази y 
прилог Шекспиру да аутентичност нпједног песника 
не би могла бити поузданије доказана. Тн до- 
кази сви јасно говоре и сви једно говоре. Писац 
Хамлета, Отела, Краља Лира, Магбета, Симбелина, 
Венере и Адониса, Сонета, био je Виљем Шекспир : 

- онај иети Шекспир што je рођен y Стратфорду, 
што je глумовао y Лондону, и затим y Стратфорду 
i i  умро, где i i  данас лежи под сводовпма лепе Страт- 
фордске цркве »Свете Тројице«, на обалама сре- 
брног i i  мирног Евона. Негова су његова дела, и 
његово име остаје највеће име y књижевности, —  
веће од Дантеова, веће од Омирова, веће од Гетеова.1

1 (1927:) — Откако je овај чланак написан (1906—1907), 
распра ce наставила y овим г л а в н и м  делима: — П р о т и в  Ш е к -  
c n u p a  ; Karl Bleibtreu, D e r  w a h r e  S h a k e s p e a r e ,  1907; (и још 
једном 1923) ; заступа фантастично мишљење да je Шекспирова 
дела пнсао гроф Рутланд, високи племићски познаник Шек- 
спиров. — С. Demblon, L o r d  R u t l a n d  est  S h a k e s p e a r e ,  Paris, 
1913. — G. G. Greenwood, T h e  S h a k e s p e a r e  P r o b l e m  R e s ta te d  
(1908). I n  re  S h a k e s p e a r e  (1909). T h e  V i n d i c a t o r s  o f  S h a k e s p e a r e -  
i 1911 ). — Eelbo (1914 ; Беконовац). — Sir E. D. Lawrence, 
B a c o n  is S h a k e s p e a r e  (од тог свог раније објављеног дела 
продао je, како тврди, y години 1912, кратак извод y 300,000 
иримерака); — и други. — З а  Ш е к с п и р а :  ова три врло позната 
енглеска књижевника: Dean Beeching, W i l l i a m  S h a k e s p e a r e ,  
P la y e r ,  P l a y m a k e r ,  a n d  P o e t  (1908). — Andrew Lang, S h a k e 
s p e a r e ,  B a c o n ,  a n d  T h é  G rea t  U n k n o w n  (1912). — G. M. Ro
bertson, T h e  B a c o n i a n  T h e o r y  (1913).



ПРЕВОДИ У СТИХУ.
ШЕКСПИР u Др, ЛАЗА 'КОСТИЋ.

Впљем Шекепнр, Х а м л е т ,  кр а љ еви Ћ  д а н с к и .— С енгле- 
ског превео Др. Лаза Костпћ.

I.

0  овом Г. Костићевом преводу Шексллрова 
Хамлета, »Српскн Књпжевнп Гласник« донео je 
већ раније, y евом 62 јброју, овакву белешку :

— »Као 51, 52 ц  53 свеска мостарске Мале Би- 
блиотеке нзишао je познати превод Хамлгта од 
Др. Лазе Костића. Превод je напзменнчно y прози. 
хмањим делом, н y стиховнма, y рним угластпм, 
претенцновшш етпховима Г. Лазе Коотнћа, због 
којпх je он једно време држан за страшно генп- 
јална човека. II пначе мутно дело Шекеппрово у 
овом српском преводу особпте врсте добило je то 
да je постало још неразумљнвпје. Уреднпштво Мале 
Библиотеке требало je уз овај превод додатп ко- 
ментара п објашљења преводпочева језика«.

На O B v  белешку од неколико речи — праведну 
или неправедиу, то ће ее доцнпје видети — одго- 
ворпо je Г. Костнћ на скоро десет странпца y броју 
19 i i  20 »Прпјегледа«, који повремено излази као 
прилог »Малој Бпблиотеци« ; п одговорио je с тако 
мало озбиљности и тако простачкчш тоном да ce



не може допустити да ствар на том остане. Пнтање 
није више само о једном преводу впше или мање 
y  нашој књижевности и о једној оцени »Српског 
Књижевног Гласника«, но о општем мерилу по 
коме ce ствари цене y нашој књижевности, дела 
п писци. Г. Костић, истина, под тим одговором 
није потписан ; али, по свему судећи, и посебице 
по његовом уобичајеном ачењу и геачењу, више 
je  но извесно да je одговор љегов. Ја, y осталом, 
случајно знам да га je он писао ; и то отворено по- 
мињем зато што ми je, прво, y овом прегледу то 
потребно утврдити, и, друго, што држим да je тако 
чистије но указивати на писца прикривеним речима 
као што je то y свом одговору чинио Г. Костић с 
писцем горње белешке. Ја исто тако налазим да 
je извесне ствари иајчистије потписати кад их je 
човек написао. Кад ce Г. Костић већ решио да 
устане сам y одбраиу свога превода, он би имао 
отменији став да je свој одговор потписао. Ако ce 
свога одговора стидео, онда би боље било да уоп- 
ште није урадио оно чега ce после морао стидетп. 
На тај одговор ћу ce вероватно још вратити на 
крају овога прегледа,

0  белешци хоћу да напоменем да je објављена 
y мом одсуству.1 Да сам био y Београду кад je на- 
писана, ја бих настојао да писац белешке y  њој 
учини једну или две измене, не више, н y осталом 
стварно неважне. Настојао бих да пспадне доиста

1.Овај je преглед иапнсан коицем 1903 године, док je 
гшсац још бно уредник, овога .тасопиеа.



незгодна напомена : »наизменпчно y прозп, мањпм 
дслом, h  y стпховима ;« и замолио бпх писца по- 
главпто да изостави речи : »због којих je он [Г. Ко- 
стић] једно време држан за страшно генпјална чо- 
века«. Г. Коетић који je y свом одговору замерпо 
свему другом y белешци, овпм речима нпје заме- 
рио. Алн таква je његдва логнка и његово кри- 
тичко осећаље. Међутим, ова je напомена y белешцп 
била пзлишна. Свак зна да mia људп којп држе 
да je Г. Костић гениалан, и свак зна да Г. Костић 
њихово мишљење узпма врло озбиљно, те ce на 
своју велику, п нашу малу штету, правп и сам ге- 
ниалЈшга. Алн ce исто тако зна и то да ce Г. Ко- 
стић прави генпалшш зато што му je за невољу ; 
да je y истини гениалан, не би ce морао правити. 
A што о њему други мисле да je генлалан — каквп 
су они који о њему тако мисле, он je заиста гени- 
алан ! II једно н друго je једна мала невоља што 
je тако ; али ce и једно и друго зна ; п зато што ce 
зна није било y то потребно диратн y једној 
белешци којој je био задатак да y неколико 
реди само пзрече суд о Г. Костнћевом преводу 
Хамлета.

Алп ако y белешци нема нншта стварно да ce 
мења, има једна врло важна ствар — и с овом на- 
поменсш прелазпм на оцену Г. Костнћева превода 
— коју je белешцн требало нензоставно додатп. У  
белешци je казано какав je превод Г. Костића уочен 
за еебе, као песнички ггроизвод на ерпском језнку, 
тако да кажем ; алн није казано какав je он уочен 
y његовом односу према Шексппровом изворном



тексту, као превод. Међутим, то je такође требало 
рећн ii нагласити, пошто сваки превод треба да 
буде на првом месту веран препочетак изворника, 
па тек y другом реду инезависно уметничко дело. 
Требало je истаћи да je Г. Коетићев превод, ма 
колико да je слаб као песннчки производ, join сла- 
бији као превод, као копија Шекспирова Хамлета. 
Добар превод треба да да три ствари : прво, исти 

'CMiicao текста ; друго, исти осећајни тон текста, и 
” треће, исту мелодију дикције. Г. Костићев превод 

није ни издалека задовољио ииједан од ова три 
- захтева. Ако изузмемо епољашње, опште, грубо по- 

ду-дарање превода и изворника, — подударање y 
истом броју стихова, призора и чинова, y истим 
лицима и y истом догађају комада, ништа није 
мање слично Шекспировом Хамлету но Хамлет  
Г. Костићев. 0  оној верности која би имала да 
сачува све лепоте Шекспирове дикције, овде није 
реч. A priori je јасно да Шекспировој, само себи 
равној дикдији — оној дикцији y којој сви анђели 
певају h сви демони јаучу — Г. Костић није до- 
растао ни кад преводи. Реч je о обичној вериости 
пристојних превода, који, y недостатку сјаја и 
снаге и боје, очувају бар смисао реченица, њихов 
битни карактер, општу прикладност и разумљивост 
изворнога текста. Г. Костићев превод нема ни тих 

Ч)собина./Он je нетачан по смислу, неверан по осе- 
ћајном тоиу, пун најразновренијих неприкладности, 
вулгаран, y слогу разривеном, стиховима рогобат- 
ним, угластим, великим делом тешко разумљив, и 
великим делом сасвим неразумљпв. УреДништво

Поповић, Огледи 7



»Мале Библиотеке« требало je доиста уз овај rrpe- 
вод дати коментаре преводиочева. језика.

После- овога, ја нећу рећн оно, y другим прл- 
ликама често умесно : »Мени je жао што за . . . Г. 
Костпћа . . . књпжевнхша од велнкога гласа, морам 
рећи . . . , h  тако даље«. Мени то ннје жао, и ја пи- 
шем полемички чланак, који je Г. Костпћ сам иза- 
звао. У том чланку неће бити речена нн једна реч 
која не бн одговарала истлни, ниједна реч лзго- 
ворена само »у жару борбе« ; алп чланак неће бпти 
напнсан ни са нежношћу. Ја немам разлога да по- 
казујем нарочите нежности према Г. Костићу, који 
није неки почетник (он je то одавно престао битн), 
ни еам топла душа (он то нпкада није био), нитл 
je овом приликом задужло »Српскл Књпжевнл Гла- 
сник« пристојним писањем (сасвп.ч напротив), нити 
je ово нарочнта прплпка y којој би требало бпти 
блажк према њему (то још најмање). Г. Костић 
није ни лначе моја симпатија (реч -je, разуме ce, 
о књижевнику), J I  његово песништво и његова 
проза ретко су y мени пробудплл што друго цо 
т^игодву илш плитку забаву, или лонекада до- 
саду ; често и нешто rope. Овом прпликом, н ако 
сам од њега очекивао бољл превод Хамлета, много 
бољи нисам очекивао. Ја, дакле, нпсам ничпм из- 
ненађен, и немам ни за чпм да жалим. Алп ми није 
лријатно што ће мој суд о Г. Костпћу као прево- 
диоцу ii познаваоцу Шекспира, п знаоцу енглескога 
језика, бити тако y опреци с великнм гласом којл 
Г. Коетић има y том погледу. Ја нисам лконокласт 
u не волл.ч иконокласте. Што сам ce данас нашао



y њиховој улози, то није моја кривица. Међу онима 
који су стварали поменути глас Г. Костићев, ко- 
лико их има који су његове преводе Шекспира по- 
ређивали с изворним текстом ? Колико их има који 
су Шекспира проучавали? Колико их има који су 
y стању оцењивати његове песничке преводе ? Ја 
ce, дакле, могу не освртати на мишљење једног 
великог дела поштовалада Г. Костићевих, a према 
осталима докушаћу да своје мишљење потврдим 
анализом превода., и довољним бројем примера.

II.

Најчуднија су мана овога превода погрешке y 
смислу. He с тога што би Г. Костић енглески тако 
добро знао да нас такве погрешке код њега изне- 
нађују ; ( напротив, Г. Костић, видећемо, енглески 
врло слабо зна ; него с тога што данас изгледа 
скоро немогуће Шекспира нетачно преводити: Шек- 
спиров текст je данас тако претресен ; издања Шек- 
спирових дела имају тако потпуне и подробне ко- 
ментаре ; помоћна средства, — нарочити »Шекспи- 
рови« речници, и граматике, и тако даље — тако 
су многобројна и брижљиво израђена ; немачки су 
преводи Шекспира тако одлични, в. француски тако 
добри, да Србин који ce спреми за посао, и зна не- 
мачки нли француски, може Шекспира тачно пре- 
водити и ако енглески зна само осредње, — или 
га, да будемо парадоксалнн, чак и не зна никако.

Међутим, ван сваке je сумње да je Г. Костић 
Хамлета нетачно превео, п да ce y исто време при 
превођењу помагао немачким преводом. Оно прво



ћемо мало, час обилато доказати ; a ово _ другр ce 
јасно видп по многнм појединостима које су могле 
ykn y његов текет само тако ако je он rrpn прево- 
ђењу имао џ  немачки превод пред собом ; п то пре- 
вод Шлегелов, и, по с-вој прплцци, y илустрованом 
издању Боденштетовол. — Такве су појединости, 
на првом месту, две његове прпиедбе на етрани 
126 и 148, y којпма ce Г. Коетић изреком познва 
на немачкп превод. Таква су, даље, сва погрепша 
читања заетарелог и ненсправљеног превода Шлеге- 
ловог, која je Г. Костпћ, држећи ce немачког тек- 
ста место енглеског, сва задржао. Таква су. даље, 
она места која je  Шлегел слободнпје преводпо, н 
која je одмах за њим Г. Костпћ преводпо слобод- 
није, i i  на истн начин слободно (в. на прилер : III, 
2, 15.)1 Тако je Г. Костнћ стихове сликовао онде 
где су сликованн код Шлегела, a не код Шекспира ; 
i i  где год je Шлегел пропустио сликоватп их, ту 
je тако учинцо и Г. Костић (в. III, 1, 98—101). 
Тако je оне стихове које je изостављао Шлегел 
нзостављао за њим-и Г. Костпћ (в. I \ '. 7, 173—174). 
Тако су упутства за глумце и распоред дпалога на 
лпца — онде где ce разлнкују y немачко.м преводу 
i i  y нздањпма енглеешш — унетп y  Г. Костпћев 
превод по немачком преводу, a не по енглеским 
издањима (в. IV, 5, »E n ter. . .«; п Л . 2, 334). Таквн 
су, даље, врло многп изразп који су. и ако спно- 
нимнп с енглескпм речима, очевидно превођени с

1 Ја наводе ц упу ћивања бележим по издању »Глоб«, н no 
опште примљепој нотацпјп тога пздања. Први. (рпмски) бро; 
аначп — чин; други број значн — призор; трећп — стих.



немачких, a не енглес-ких речи (в. II, 2, 548). Међу 
њима их има и таквих код којнх ce јасно види да 
Г. Костић, преводећи с немачког, није понекад ни 
загледао y енглески текст. Поменућу само један, 
који то несумњиво докааује. У првом призору тре- 
ћега чина, Краљ и Полоније удешавају састанак 
Хамлета с Офелијом, да виде да ли je Хамлетова 
љубав доиста узрок његовом лудилу. Полазећи да 
ce сакрију, Полоније том приликом каже својој 
кћери : — »Офелија, ви шетајте овуда.. .« — »Ophelia, 
walk you here.. .« Теречи преводи Г. Костић овако : 
»Обиђи там’, Офел’јо. . .« Откуда такав превод, ка- 
кав ниједан преводилац не би нашао дрзкећи ен- 
глески текет y руци ? Он je дошао из немачкога 
превода, y коме стоји: »Geh hier umher, Ophelia. . .« 
Г. Костић, преводећи то место, није ни погледао 
y изворник. — Узгред буди речено, Г. Костић je 
•овде рђаво разумео и тај немачкиизраз. »Umhergehen« 
као што je познато, има поред значења »обићи« и 
значење »шетати тамо амо«, и то последље значење 
je y овом случају било једино правилно. Да je тако, 
види ce, не само из оригинала, но и по општем сми- 
слу ; Офелија није имала куда да обилази, но туда 
да шета, да би je Хамлет ту као случајно нашао.

Ван сваке je сумње, дакле, да ce Г. Костић 
при превођењу обилато, ако не срећио, ггомагао 
немачким преводом.

Како je онда било могуће унети y српски пре- 
вод онолико, ii често врло грубих иогрешака y 
смислу ? S



Г. Костићу je од увек било могућно и оно што 
je другима врло тешко учинити ; то je једно од н>е- 
гових битних обележја. Он je, прво, узевпш да пре- 
води с језика који слабо зна, и узевши да преводп 
Шекспира, нашао да троба охоло да пренебрегне 
она помоћна средства без којих нпједан шекспи- 
ролог Шекспира не преводи. Узевши, дал.е, да ce 
помаже туђим преводом, он je изабрао оно издање 
тога превода y коме су застарела и погрешна чи- 
тања најмање исправљена. Од човека којп важн 
као учен познавалац Шекспира п преводилачкпх 
метода, и човека коме je прц превођењу немачки 
превод бпо толико потребан, ово може изненадити. 
Он je, даље, као што смо rope видели, и тај Шле- 
гелов превод који je miao y рукама, чптао расе- 
јано. Он je, најзад, имајући при превођењу и ен- 
глески текст поред себе, био толико неопрезан да 
je no који пут преводио само с тога текста. Кадгод 
му je неко место на енглеском изгледало разум- 
љиво и немачкн му ce превод учинио слободнији, 
Г. Костпћ je полетао на својим властитпм крилима, 
ir преводио je енглески текст незавпсно од немачког 
превода. Погрешке y смислу које je учпнпо тако 
радећи, од свпх су најгоре.

На тај начин je Г. Костић успео да преводећн 
ii  с немачког унесе y свој превод оне многе и  че- 
сто врло грубе погрешке y смнслу.

Од тих погрешака на прво место долазе оне 
које je преводилац учш-шо преводећи енглеске речи 
према љиховом данашњем француском значењу. У



енглеском језику,. познато je, има један велики 
број речи који je позајмљен из француеког, врло 
рано, још y средњем веку ; и те речи еу y енгле- 
ском најчешће задржале значење које су имале y 
доба кад су позајмљене, и које je често било прво- 
битно етимолошко (латинско) значење тих речи. 
Отуда те речи, и ако су иетоветнс y оба језика, 
имају данас y француском једно, y енглееком друго 
значење. Г. КостИћ je те речи преводио по н>ихо- 
вом данашњем француском значењу, које je на кон- 
тиненту познатије, и које y толико више обмањује 
незнаоца y колико je етимолошки облик речи y 
оба језика сличнији. Како при таквом превођењу 
смисао пролази, знају српски читаоци из оних по- 
знатих лоших превода с руског, y којима ce речи : 
»стена«, »живот«, »бистар«, »хитар«, и тако даље, 
преводе истдм српским речима.

Ево једне прегршти примера. У другом чину 
(првом призору, стиху двадесет осмом), Полоније 
говори Реналду да оптужбу против његова сина 
Лаерта треба да ублажи (енглески : season) ; Г. 
Костић преводи : да Реналдо треба д а je »зачини«; 
што, ако речи y језику имају одређенога смцсла, 
значи да треба да je »запапри«; дакле сасвим про- 
тивно. Г. Костића je обмануло значење француске 
речи assaisonner, која данас значи »зачинити«, али 
je y старом француеком језику значила »удесити« 
и »умерити«. — У другом н трећем стиху за тим, 
Полоније вели Реналду да не треба да »товари на 
Лаерта неку нову — клевету« (scandal), као, на 
пример, да je »наклоњен—^разврату« (incontinency) ;



Г. Костић преводи ове две енглеске речи, по њи- 
ховом нама најобичнијем значењу, речима »сабла- 
зан« ii »неумереност«. На тај начин je Г. Костпћ 
y  трн стиха једно sa другпм дао најистакнутпјим 
речима модерно француско вначење -меето енгле- 
скога ; те тп стпховп- вначе y преводу једно, a  y пз- 
ворннку друго. Шекспиров текет каже : — »До 
иста не ; пошто вп оптужбу можете ублажити : 
ви на њега не треба да товаржте нову клевету, као 
да je наклоњен разврату«. A превод гласи овако :

He, не, з а ч и н и  само чпме годе знаш.
He казуј само какве с а б д а з н и ,
K’o да ее не би у м е р и т и  знао.

(0 потпуном одеуетву спнтаксе н друтим особинама 
превода, доцнпје).

Тако je реч modesty, y једном од њелпх честцх 
значења y Шекепнру, y значењу »мере« и »умере- 
ности«, преводио увек погрешно. Он јој даје њено 
обпчно h најпознатије значење, y коме ce она данас 
y француском скоро једнно употребљава, значење 
»скромностп«. Благодарећи недотупавној навпцц, ко- 
ја осваја маха y нас, да ce нзбегавају тако звани 
»русизмн«, h  да ce употребљавају само речп које 
ce налазе y Караџцћевом Речнику, он je значење 
још пооштрио y том правцу, н казује га речју смер- 
ност, која je за чцтав степен јача (»Чаушп ce смерно 
поклоннше«, »смерни раб«). Рез5глтат je тај да он 
саевнм погрешно преводи дотпчна места y комаду. 
која су од најпознатијих y Хамлету, н y којима 
сам општн смнсао казује шта реч има да значн. На 
једном месту (II, 2. 461) Хамлет велп о једном по-



■зоришном комаду да je »врло добар комад, лепо 
распоређен y призоре, и написан с исто толико 
мере (modesty) колико вештине«. — У свом другом 
говору глумцима, Хамлет их саветује (III. 2, 21) 
.да »игру удешавају према речи, речи према игри : 
i i  да нарочито пазе да не прекораче меру (modesty) 
природе ;« јер, вели, »све што je тако претерано 
удаљава ce од смера глумовања, који je, и пре и 
данас, био и јесте : остати, да тако кажем, верно 
огледало природи«. — Најзад Хамлет, разговара- 
ју1ш на гробљу с Хорацијем, вели му (V, 1, 230) 
оно познато, да ce »без великог претеривања (with 
modesty enough)«, н с вероватноћом, »благородни прах 
Александров може пратитгг до тренутка y коме he 
послужити као чеп на бурету«. — На сва ова три 
места Г. Костић реч modesty преводи речима »смерно« 
и »смерност« ; комад je »смеран«, природа je »смерна« 
и прах Александров може ce »попратити доста смер- 
но« до чепа на бурету.

Тако реч phrase значц y Шексгшра или »реч«, 
»израз«, или »стил«, »начин писања«, a никад »ре- 
ченицу« (в. y самом Хамлету, поред места које ће 
сад бити наведено, још и ова : I, 3, 108; I, 4, 19; 
I, 5, 175 ; II, 1, 47 ; II, 2, 463 ; V, 1, 278). Г. Костић 
преводи реч phrase увек речју речениуа ; ч пре- 
води je, y својој расејаности, тако и кад je no сми- 
слу очевидно да она то не може значити. У при 
зору кад Полоније чита Краљу Хамлетово пис.мо 
Офелији (II. 2, 109), Полоније, прочптавши натпис : 
»Веома одивотвореној Офелији« — пропраћа ту из- 
вештачену реч »одивотворен« коментаром : »То je



рђава реч, ружна реч ; одивотворен je ружна реч<с 
Г. Костпћ преводи : »То je рђава речении,а, гадна 
реченииа ; »најдивотворенијој« гадна je реченииа«_ 
Преводећп тако, он не видп да један прпдев y  
реченицц назива реченицом.

У разговору с Розенкранцом п Гилденстерном 
(II, 2, 346—8), Хамлет велп : да ће деца о којој 
говоре, н која играју позоришне комаде, врло ве- 
роватно бити доцније и сама глумци, ако не буду 
имали боље зараде или средстава (means), и да им 
с тога писци који пншу за њих чине крнво што 
их наводе да руже глумце, јер тиме руже (exclaim 
against) своју властиту будућност (succession). Г_ 
Костић преводи, да ће деца доцније. битп и сама 
глумцп »ако им није бољп начин«, и да им »њихови 
писци чпне крцво, што пх чпне узвикивати против 
њиховог потомстви«. Г. Костић узима и means, ц 
exclaim against и succession y значењу које je нај- 
ближе зиачењу пстих речп y француском језику, 
не опажајући да такав превод не може имати mi- 
каквог смисла. — Тако реч felicity, која y Хамле- 
товом говору на умору (V, 2, 358) значп »небеско 
блаженство, блаженство на другом свету«, Г. Ko- 
стић преводи речју »весеље«. Хамлет каже Хора- 
цију : »Одреци ce за време небеског блаженства, ir 
y овом суровом свету останп да y муци дцшеш, да 
причаш моју повест«. Г. Костик преводи :

В е с е љ а  ce окани часком тн,
тим дерним светом вуци мучнн дах,
причај му прнчу. —



Тако реч eternal, која значи »с другога света, из 
пакла, паклен« (I, 5, 21 ; V, 2, 376. — Упор. y Оте- 
лу : IV, 2, 130), преводи речју »вечан«. — Тако 
seized of, које ce каже о човеку »који je нешто до- 
бно, који нешто има«, Г. Костић преводи као да 
тај израз казује стање човека »који нешто немаг 
коме je нешто одузето«.. Хорацио, причајући бој 
Хамлетова оца са старим Фортинбрасом, вели да 
je овај y том боју »изгубио, y корист победиочеву, 
заједно са својим животом, и све земље којима je 
располагао« (»which he stood seized of«; I, 1, 89). Г. 
Костић преводи :

»Победиоцу даде земље све.
Што м’ онај беше некад одузео«.

Преводећи тако, он не види ни то да Фортинбрас- 
у његовом преводу даје оно што нема. Г. Костић 
je seized of разумео као француско saisi de, и зато 
га je превео буквално као »одузет од«. Наравно, 
saisi đe не значи ни y француском »одузет од«; оно 
напротив казује и y француском да je онај о коме 
je реч, нешто »добио«. Кад Корнељ каже : Ils vous 
ont saisi de ma couronne, то не значи : »Они c'y вам 
моју круну одузели«, но »дали«. У правничком је- 
зику израз »saisir de« y текућој je употребц, и један 
од најобичнијих, и никад није имао други смисао. 
Г. Костић, који зна француски и правник je, по- 
казао je да ни y модерном француском језику не 
зна тај обични правнички израз. — Тако je unsatis
fied (V, 2, 351), које значи »необавештен, неуве- 
рен« м y данашњем енглеском језику, и то y те-



кућој, свакндашњој употреби, превео са »н-езадо- 
вољан«, као да satisfied има значење француекога 
satisfait. ,— Тако je ’tis pity (II, 2, 97), што значи 
»иггета је«, превео : »то je јад<«, као да ’tis pity значи : 
c'est pitié. — Тако je реч »nerve« (I, 4, 83), »жила«, 
превео изразом »жпвац«, и говори о »живиима не- 
мејскога лава«. — Тако je реч »unnatural«, која 
значи »нечовечан, бездушан, изрођен«, преводпо ре- 
чју »неприродан« (I, 5, 28. — III, 2, 413). — Тако 
реч residence (II, 2, 343), која значп »остајање на 
једном месту«, преводн по модернош француском 
»поетојбина«. — Тако реч brave (II, 2, 312), која 
значи »диван, сјајан«, преводн са врли ; и место : 
»овај дивни небески свод над надшм главама« (»this 
brave overhanging firmament«), он вели : »оно ep.io 
опточено небо«, — »врло«, y емислу »ваљаио«, не- 
мачки wacker (које одпста и стоји y Шлегеловом 
преводу). — Тако реч action (I, 2, 84 ; — I, 4, 60 ; 
— II, 2, 318; — III, 2, 19), која значи »мимику н 
геетикулацију«, преводи речима »радња« и »посао«.

-  Тако реч vantage (V, 2, 101), која значп »згодан 
положај, надмоћност«, преводп речју »корист« (фран- 
цуско avantage). — Тако реч quality, која je, као 
што je познато, y Шекспирово доба означавала 
»глумачку струку«, преводи као да значп »ка- 
квоћу« (qualité). Хамлет (II, 2, 452) вели првом 
глумцу : »Де, дајте нам један оглед ваше глумачке 
вештине !« Г. Костпћ преводп : »Де, дајте да огле- 
дамо какви сте /« — Тако y прпзору с матером, 
X амлет, ружећи свога етрица, назпва овога »уби- 
цом, робом, кесарошем, нискнм лакрдијашем (III,



4, . 98. Vice je »лакрдијаш« y - тадашњим »морали- 
тетима«).. Г. Костић узпма да Vice значи »порок, 
срамне особине«, и Шекспирово Vice of kings (то јест 
»Лакрдијаш међу Краљевима«) преводи својим.уоби- 
чајеним паратактичким језиком : »Срамота, краљ !...«• 
(To му, међутим, није нпшта сметало да y даљим 
стиховима опиеује шареио, од крпа састављено 
одело речених лакрдијаша.) — Тако je реч excre
ments (III, 4, 121), која значи »израстао«, и упо- 
требљава ce кад je реч о коси, бради, ноктима, и 
т. д. — разумео као да значи — еуфемистички ре- 
чено — »измет«, »смет«, како он каже, дотерујући 
са својом уобичајеном слободом реч »измет« ради 
стиха. Г. Костић je Шекспирово excrements побркао 
са француском речју excréments, која одиста значи, 
као што свако зна, »измет«. Међутим, Шекспирово 
excrements не само што нема значење фрлнцуске 
речи, но чак и није иста реч с њом. Те две речи 
имају случајно исти облик, a обе.су две разне речи, 
разне ети.мологије, од којих једна долази од excer
nere, »одлучити«, a друга од excrescere, »израсти«. 
Г. Костик, који зна латински, сувише je олако ра- 
зумео једну реч y значењу друге, и то y реченици 
y којој je јасно реч о глави Хамлетовој. — И тако 
даље.

Остале су погрешке врло разнога рода, и све 
одају, чпсто и просто, као и ове досадашње, Г. Ко- 
стићево слабо знање енглескога језика, и његову 
немоћ да прибрано чита и схвата смисао пзворника 
на заплетеннјим, a често п незаплетеним местима.



Међу тим погрешкама има пх код којих нпј§ 
могуће ухватитп како су постале. — Бернардо, 
причајући Хорацију (I, 1, 35) о томе како ce јавио 
Дух, почиње своју причу овнм речпма : »Ове по- 
следње ноћп, кад она иста звезда...« (Last night of all...). 
Г. Костић преводп : »Све, све, ал’ ноЋас пста звезда 
та. . .« Немогуће je објаснитп како je Г. Костић, 
ови.м речпма (које још, узгред буди речено, немају 
никаква смисла), могао превести оне јасне речи 
Бернардове. — Или : — У својим саветима које 
даје глумцима (III, 2, 1 seqq.), Хамлет ce љути 
на оне међу њпма којн впчу као »општпнски те- 
лали«, ii »тестере« рукама по ваздуху ; п велп да 
ce они могу допасти само најпростпјпм гледаоцпма, 
»који су најчешће пријемљпвп само за неразум- 
љиве пантомнме п вику« (inexplicable dumbshows 
and noise). Г. Костић то место преводи : »такови по- 
највише нису ни за што до да ce млате, неразго- 
ветно, немо, или да ce деру«. »Неразговетно« стојп 
за inexplicable ; »немо« je Г. Костић нашао y речи 
dumbshow (буквално : »нема представа«); алп где je 
нашао речп : »да ce млате«? И како да побрка, y 
јасном тексту Шекспировом, глумце п гледаоце, п 
да припише првпма оно што може да ce тпче само 
других ?

Има, даље, погрешака које не долазе од рђаво 
преведене једне реченице, но од рђаво схваћеног 
смисла целога места, рђаво схваћене мисли пиш- 
чеве. — На крају једног од својих разговора с Хам- 
летом, Полоније каже овом последњем : »Честити 
господару, ја бих најионизннје узео опроштај од



вас«. Па то му Хамлет одговара : »Ви, господине, 
не можете узети од мене ништа што - бих ја радије 
уступио ; оси.м живот мој, ооим живот мој, осим 
живот мој« (II, 2, 221 seqq.), Хамлетов je одговор 
врло леп, пун омаловажавања према Полонију, и 
у, дивном складу с Хамлетовим песимистичким ра- 
сположењем. Г. Костић преводи : »Ви не можете,; 
господине, ништа*узети од мен-е, што вам ја не бих 
драговољно напустио ; осим живот мој, осим жцвот 
мој, осим живот мој«. Није било могућно погреш- 
није превести Шекспирову мисао. У  Г. Костићевом 
преводу нема више оне инсолентне речи Хамле- 
тове, да ништа тако не жели као да ce опрости По- 
лонијева присуства. У њему, обратно, има оно што 
Хамлет нцкад није помислио да рече, наиме, да би 
П олош ју све драговољно уступио. У преводу ce, 
најзад, каже ова велика бесмислица, да би Хамлет 
Полонију све радије дао но свој живот, док Хам- 
лет, напротив, y свом страшном песимистичком 
расположењу, каже да би му живот дао радије од 
свега, -— тако радо, да речи »осим мој жцвот« трц- 
пут понавља. Због те мисли, тако јако подвучене, 
Колриџ и каже да му то лонављање, на том месту, 
изгледа »изванредно лепо«. Једтшм махом, Г. Ко- 
стић je убио и смисао и лепоту Хамлетова одго- 
вора. Г. Костић, доиста, врло често не разуме, не 
језик, но мисао места које преводи. — Одговара- 
јући, даље, на једно питање Краљево, Хамлет вели 
да живи врло добро, »од хамелеонове хране, од ваз- 
духа, кљукан обећањима« ; и додаје, с хумором, да 
ce живина тако не гоји : »Копуне, вели, не бисте



м о гјш  тако гојнтп« (III, 2, 100). Г. Костдћ преводп г 
»Једем ваздуха, кл.унају ue обећањима. Ви не би- 
сте ни копуна боље гојдли«, — што je сасвцм про- 
тивно смислу Хамлетовцх речц. По Г. Костићу 
копунц ce гоје обећањима. Г. Костић je и овде по- 
грешно разумео мисао, не реченццу, од које гра- 
матички не може бптн простпје. — Тако, даље, 
кад Гдлденстерн пита на једном месту Хамлета : 
»Шта да кажемо, господару ?« — Хамлет му одго- 
вара : »Па, што било, али право« (II, 2, 287). Г. Ко- 
стић преводи : »Ма нгго, само не право«, — п ако 
дз целога разговора Хамлетова с Розенкранцом и 
Гплденстерном мзлази јасно да Хамлет мора мн- 
слдти само оно прво. Што je то место тако преве- 
дено ii y  Шлегела, то y  овом случају (као и y  дру- 
гим сличним y  којима ce превод Г. Костнћев поду- 
дара с преводом Шлегеловим) не мења ствар. .lln 
смо виделн да y  застарелом преводу Шлегелором 
нма погрешнпх чптања u тумачења. Впделп смо ir 
то да их је-Г. Костић y  свом лреводу сва брижљиво 
задржао. Алн смо видели и то да то Г. Костића 
не може правдати. У  осталом, за нас je овде сасвим 
свеједно кад Г. Костпћ преводц Шексш1ра погреш- 
но : — да ли онда кад преводп само с енглеског 
текста, који ие разуме ; — цлн кад, као обично, 
преводи само с немачког (нецсправљеног) превода, 
па из њега уноси y  свој превод погрешна тумачења ; 
— илп кад, преводећп с оба текста упоредо верзгје 
више немачком преводу но себц и енглеско.м 
тексту : — y сва три случаја — који ce, 
истина, код љега с пзвесном грацијом одмењују



— . он даје доказа да не уме да древоди с 
енглеског.

Најзад, још један низ врло разноврсних погре- 
шака, алн које све имају то заједничко међу собом 
што неразумевање Шекспировог текста није до- 
вољно да их објасни ; да оне постану, потребне оу 
биле и друге особине и навике Г. Костићеве, ње- 
гова непажња, његова безбрижна и дремљива расе- 
јаност, његово омаловажавање Шекспировог тек- 
ста и здравог разума. У једном разговору с Хора- 
ццјом (III, 2, 61 seqq.) Хамлет вели овом послед- 
њем : »Не, немој да мислиш да ти ласкам : јер ка- 
квом ce ја унапређењу могу надати од тебе, који 
немаш другога прихода до твога доброг располо- 
жења, да ce њиме храниш и одеваш ?« Г. Костић, 
преводи : »што немаш прихода до воље ти на рухо 
.слеб«. Где је ту »добро расположење« и мисао Хам- 
летова ? Г. Костићев Хорацио није расположен. — 
Тако кад Хамлет пцта Хорација, каква je била 
брада y Духа, да ли проседа ? — Хорацио одго- 
вара (I, 2, 242) : »Била je какву сам je видео за 
његова живота : посребрено црна« (It was, as I 
have seen it in his life,— A sable silver’d). Г. Костић y 
свом преводу говори, -место о шроседој црној бра- 
ди«, о бради »седој и смеђој«: —

Јест, за живота видео сам je, 
седина смеђа.

— Тако y Хорацијевом говору по смрти Краљевој, 
КраЈБИчниој, Хамлетовој, и Лаертовој — имају ове 
речи упукене Фортинбрасу, који ce враћа из рата

Поповић, Огледи S



с Пољском. ir Посланпку. којп ce враћа из Енгле- 
ске. (V, 2. 386— 7) : »Алп пошто напђосте на ово 
крваво позорје, вц пз рата с Пољском, a вн из Ен- 
глеске, наредите. . .« Г. Костпћ преводи :

Но кад сте већ y крвп огрезли. 
y Пољској вп, a вп y Пнглеској, 
заповедите . . .

преносећи »крваво позорје* пз Данске у Пољску и 
Енглеску. — Тако Розенкранчеву удворпчку реч : 
»Кадгод Краљ уздахне, цео народ зајечи« (III, 3. 
22—23), Г. Костић преводп : у>Кад круна гори, сва- 
ког дугии дим«. . . Ту круну чпје ce драго камење 
запалило, п пз које куља тако густ дпм да »свакога 
гушп«, могао je Шекспиру подметнутн, ја држим, 
само Г. Костпћ.

Или, најзад, овакве омашке, које човек вшде 
не зна како да објаснн. Ако.их припише незнању. 
изгледа сувнше велико незнање. Ако их прпппше 
расејаности, изгледа сувцше велдка расејаност. 
Краљ, причајућн спор са Фортцнбрасом, вели (I. 
2, 27): »Ево на чему je ствар« (Thus much the 
business is«). Г. Костић преводп : »Посла je много«, 
— зато што business значп : лосао, a much : много. . .

Није потребно даље наводитп. Ово je овде от- 
пршшке половпиа погрешака пз две трећнне пре- 
вода. Према томе, могло бп пх ce навести још јед- 
ном тоачдко, јер Г. Костић није »неједнак« y свол 
начину превођеља, но ce постојано држп на једној 
висини. Али je u оволнко довољно да покаже да



y  Г. Костићевом преводу има примера за све врсте 
погрешака које чине преводиоци који не знају до- 
бро језик с кога преводе. И мешавве речи тога је- 
зика са сличним речима других језика ; и мешање 
речи тога језика међу собом ; и стално, разумевање 
речи с више значења y њиховом најобичшгјем зна- 
чењу ; и погрешке услед нетражења речи y реч- 
лику ; и оне, рђавим преводиоцима својствене по- 
грешке којима не можете ухватити постање ; и пре- 
вођење речи речју, a не реченице реченицом ; и 
несхватање мисли пишчеве ; и превођење с рђавих 
лздања ; и помагање туђим преводом ; —7 све je 
ту. Оне који знају општу неуравнотеженост Г. Ко- 
стићевих особина, то неће изненадити. За њих ово 
»старо откриће« нема интереса, нити je за њих за- 
нимљиво на њему ce задржати, и пцтати ce, на при- 
мер, какав би Шекспиров Хамлет  изгледао да га 
je Г. Костић морао преводити само с енглеског 
(ако би по чему онда превода уопште ц било). За 
њих овде могу и.мати нешто интереса само две 
друге ствари, које овде морам Споменути.

Прва je младићска таштина Г. Костићева која, 
код човека његова гласа (ма како да га je стекао), 
и његових година, изненађује. Paraître n’est pas être, 
веле Французи; »личити није бипш«. Али je Г. Ко- 
стић за »paraître«, a не за »être«. Он и y  стварцма 
y основи сасвдм неважним, тражи гласа на који 
му његове стварне способности не дају права. Он 
држи, и то je једно од његових најдражих веро- 
вања, да je то нека особита дика знати енглески ; 
да je то, на пример, много отменије но знати не-



мачкн или француски ; и држи да je лело имати 
глас човека који зна енглеекп п кад човек нема 
права на тај глас. Зашто je пначе на корпце свога 
хгревода ставио : »С енглеског превео. ..«  ? Од нај- 
раннјпх времена, па до његове неблагородне п не- 
озбпљне књпге о Јовану Јовановићу Змају, нншта 
нпје забавнлје, или тужнлје, но пратдтп напоре 
које он чпнл да свет поверује y његово знање ен- 
глеског. . . Ја га, међугим. могу уверити да таквп 
диљеви не заслужују толпке напоре, п да ce, y  
осталом, никад п не постпжу.

Јер — п ово je друга од оне две стварп које 
сам хтео да поменем — то не допушта »унутрапгња 
правда стварп«. У овој прплицн, као пгго смо ра- 
нлје вцделн, пзгледало je немогуће да преводцлац 
покаже да по знању језика није дорастао послу 
кога ce лаћа. Све су околностп бпле-за њега. Али 
ce унутрапгња правда стварп постарала да ce све 
окрене протпв њега; чак п оно што je он нарочлто 
члнпо да ce локаже бољлм но што je. Мпслим на 
две Напомене y његовом штампаном преводу. Г. 
Костлћ, који je, као што смо впделп, преводио тако 
некрптичкп, код којега ндгде нема трага о некој 
фплолошкој марљивости, осетпо ce y два маха по- 
буђен да ce представи као фплолошкп марљив пре- 
водилац ; д он, који нлгде — од толпко места где 
je то бпло потребно учпнлти — шппта не објаш- 
њава, ставио je под свој текст две напомене, свега 
две, y једином циљу да покаже како он »крцтичкл« 
и »марљлво« преводи Шекспира. Једна гласи : »В, 
други текст. Немии преводе: feinschmeckende Wür-



mer.,.« Друга гласи: »Bodies, тела. Ho кад Немци пре- 
еоде Seelen, на српски ce може с већим правом пре- 
вести дуџсе«. . . Није, међутим, било могуће јасније 
показати незнање и некритичност но што je то учи- 
љено y тим двема белешкама којима je Г. Костић 
хтео да покаже своје знате и своју критилност. 
Шта значи прва примедба ?. . . Који »други текст«?... 
Има их безброј. И који »Немци ?«. . . Делиус не ; 
ни Шмит ; a ни другд немачки шекспиролози. Чак 
ce ни y свима издањима Шлегелова превода тако 
не преводи. Г. Костићева je прва примедба, про- 
тввно свом циљу, ту оамо зато да открије да je Г. 
Костић имао пред собом само један текст, и то нај- 
тори ; као што je његова друга учена првдедба 
само зато ту да открије : да Г. Костић није учен, 
и да не зна да енглеска реч body, y средњевеков- 
ном језику, — као и њој одговарајуће речи y фран- 
дуском, и y немачком, и y талијанском, и y шпан- 
ском — не значи на таквом месту ни »тела« ни 
»душе«, но просто људе, и да to bodies ту није ни- 
мало необичније но y најобичнијим енглеским сло- 
женицама somebody, anybody, nobody... У књижевно- 
сти, срећом, као ri другде, ништа ce не може сталн- 
прикрити, ни туђе присвојити. И где ce човек оајн 
мање нада, ту остане — управо он сам остави - 
знака и трага онога што je он, и онога што je ње- 
гово. Тако су и горње две напомене ту (и онда кад 
je изгледало немогућно да ту зато буду) само с 
тога што то тако захтева иманентна гхравда.

Остаје нам још да покажемо да Г. Костић рђаво 
лреводи Шексппра, не само што не зна довољно



енглески, но с тога што Шекспира довољно не 
равуме.

III.

Прелазећи на ту другу категорију погрешака 
y  преводу Г. Коетићевом, ја морам поновитд да 
ми je врло непријатно што мој суд о том преводу 
стоји тако потпуно y опреци с примљеним мишље- 
њем о преводплачкој вештцнп Г. Костићевој. Овога 
пута, ја то морам још јаче нагласити ; јер ћу ce y  
овом другом делу своје оцене још већма ио досад 
удаљптн од тог примљеног мпшљења. Додста, Г 
Костдћ има још већп глас као познавалац ц вр- 
стан тумач Шексппра но као зналац енглескога je-, 
знка, Међутим, ја ћу морати показати да он тај 
глас још мање заслужује. Његов je превод Хам- 
лета и y том погледу један од најгорцх превода 
y нашој књижевности.

Тај превод није такав бдо по погрешкама које 
су досад наведене. Погрешно je мислити (као- што 
ce обично чинп) да погрешке y смислу. чнм xix 
има, дисквалификују одмах и превод п преводцоца. 
Иогрешке >ху смислу«, то јест погрешке које пре- 
водплац учини зато што на дотцчшш местцма није 
разумео језцк с кога преводи, — те погрешке, кад 
нису сувише честе, не морају безусловно чинити 
превод рђавим. Оне ce понекц пут. разуме ce ретко. 
могу наћи h  код добрдх иреводилаца. Стран јездк. 
je врло тешко знатп. Језици су састављенд из скоро 
бесконачно многцх поједпностп, и тако су пунд 
подмуклих тешкоћа, — пунп речи и значења која



ce ретко или преретко јављају, пуни комбинација 
речи с неким удаљеним, неочекиваним смислом, или 
речи које није могуће разумети ако човеку нису 
повнате појединости из живота, повести, и књижев- 
ности дотичног народа, — да je и врло добром пре- 
водиоцу често немогуће избећи такве погрешке. Има 
тако y српској књижевности одличних превода који 
би.служилц на част преводној кшижевности кога 
било народа ; ако их пажљивије испитате, ви ћете 
y њима скоро увек наћи таквих погрешака. Али 
кад тих погрешака нема много, и кад je добар оп- 
шти начин на који преводилац преводи (а то je 
најважније), те погрешке не могу никад бити оз- 
биљна мана превода. Оне ce обично могу исправити 
изменом једне десетине или петнаестине речи или 
реченица ; a оно што може да ce исправи десетином 
речи y књизи од двеста, триста, или четири сто- 
тине страна, јасно je да не може бити тешка мрља 
на преведеном делу.

Тако ни rope наведене погрешке Г. Костићеве, 
саме за себе, не би join морале чинити његов пре- 
вод онако рђавим као што je. Истина, између њега 
и горњих преводилаца има та разлика што ce y 
ових последљих погрешке поткрадају код ретких 
ii тешких израза, и има их мало, зато што ти пре- 
водиоци знају мначе врло добро језик с кога пре- 
воде ; док код Г. Костића, као што смо видели, нма 
погрешака и код најобичнијих израза, п има их 
више но што je допуштено, и има их, најзад, маи,е 
но што би их било иначе, само зато што je Г. Ко- 
стић имао поред себе и немачкп превод. Али ни



то ствар много не мења. II његове бп ce погрешке 
могле пс-правити извеенпм бројем речп п реченпца : 
ii. на прпмер, y каквом другом цздању његова пре- 
вода, помоћу псггравака које сам rope учпнио, по- 
ловнна бп погрешака могла бптн дефинитпвно ис- 
прављена. A као прва половпна. могла би бпти 
псправљена ц друга.

Алп je невоља што Г. Костићев превод не бп 
ни y том случају вредео »ни паре« више но што 
вредц сад. Код Г. Костићева превода рђаво je то 
што ни онај великн остатак превода не ваља. Кад 
бц ce y њему псправпле све rope наведене погрешке 
y смпслу. п с њима оне које нпсу наведене. он бп 
нпак остао онај рђави превод о коме je rope бнла 
реч. пун најразноврснијих непрцкладности, нета- 
чан h  иа оним местима која je преводплац језички 
тачно разумео. неверан по осећајном тону, про- 
стачки, y слогу разрпвеном. y стпховима рогобат- 
ним, '-великим делом тешко разумљнв, и великим 
делом саевим неразумљцв«.

Г. Костдћу, доиста. није симетало само незнање 
енглескога језпка. Он, и кад бп знао енглески. не 
би био y стању Шексппра боље преводптц. Његов 
превод, као што ћемо. видетп. даје доказа да je Г. 
Костић непријемљив за читав низ врло значајних 
и најзначајннјпх особпиа Шексгшрове дикције. Још 
једном. ја не говорим о оннм лепотама Шекспнрове 
дикцпје које сам y почетку поменуо ; не говорпм 
о љеној сназп. бојп, сјају ; о томе. поводом овога 
превода не може бнтп речн. Ја поводом овога пре- 
вода говорим само о онцм особинама Шексппрове



дикције које ce могу y преводу препроизвестн и 
-без песничког дара : говорим о њеним цнтелектуал- 
ним особинама ; о особинама које би сваки књи- 
жевно образован човек могао дати y свом преводу 
чим би разумео y чему су. Г. Костић својим пре- 
водом даје доказа да je за те особине непријемљив. 
Судећи по његовом преводу, a то je све по чему 
можемо судити. —  он, цзгледа, и не слути колико 
je Шекспирова дикција психолошки верна, матема- 
тички прикладна, минуциозно адекватна својим те- 
мама, мислима које казује, осећањима која открива, 
људима ii приликама које слика ; — и колико je 
опасно не поштовати je и y њеним најсцтнијим по- 
јединостима. Г. Костић je уопште човек, па тако 
и ту, који ce не труди да продре до дубљег смислај 
да види оно што je тање ; нити има ону деликатну 
способност да опази релативну важност појединих. 
ствари. Он не продире до унутрашњег значаја, он 
види само оно што je спољашње ; y овом преводу 
често само оно што je најгрубље спољашње. Да 
je разумео прикладност Шекспирове дикције, он из- 
весно не би урадцо са својим преводом оно што je 
овако с њцм урадио, не би спољашњу верност тога 
превода претпоставио унутрашњој, к жртвовао ге- 
ниалну прикладност Шекспирове дикције зато да 
би одржао оно што je код ње највећма спољашње 

њен број стихова, исти број стихова.
Г. Костић je, доиста, y свом преводу пошао од 

тога правила, да сваки Шекспиров стих треба да 
преведе по једним српским стихом, тако да и y из- 
ворнику и y преводу буде ис-ти број стихова, и да



свакц поједини стих y преводу одговара сваком по- 
једином стиху y пзворнику. Мисао сама по еебж 
није нетачна. Тако je добро преводити : тако je 
верније очувана слика изворника. Тако немачки 
преводцоци преводе Шекспира скоро с апеолутном 
верношћу. Тако je добро преводцти кад ce може. 
Алн треба да ce може. У немачким преводцма, н 
ако je стнх стихом превођен, ништа није ради тога 
ни измењено ни изостављено. Реткц су, врло реткн. 
случајевн кад je преводплац морао да буде сло- 
боднији. y свом преводу ; обнчно су и ситније и 
врло ситне појединости y смцелу и tohj'- одржане. 
Немачки je језик тако сродан с енглесшш да не- 
мачки преводиоцд то могу извести.

У српском преводу je то немогз^ће. Наш језик 
не само што није сродан с енглеским ни етимо- 
лошки ни граматичкн, но je још, као при.читив- 
нији u јужнпјсе и својпм спољашњим обликом (сво- 
јом фонетиком, акцентуацијом, дужиноч речп) већ.ма 
удаљен од енглеског језика но који други, енгле- 
скоме језпку суседнп језик. Наше су речи често 
неутешно дугачке, a број једносложних речн, згод- 
них за састављање јамбскога сгиха. y нашем језпку 
врло je мален. Међу овима су, поред тога, многе 
само прптворно једносложне, и пзрасту y  нзвеснпм 
падежпма множнне y речн од четирн слога. Осим 
тога, наш je речнцк мало згодан за јамбскп десе- 
терад, y коме Г. Костић, по угледу на Шекспира, 
преводн Хамлета, Будући дуге, наше су речи не- 
савцтљиве, мање згодне за стихове с утврђеним 
правнлним стопама. Оне, поврх свега, никад немају



нагласак на последњем слогу, што чини велику 
сметњу при грађењу јамбских стихова. Обе ове 
последње околности отежавају оно што je било 
само по себи тешко.

У енглеском језику све je обратно. Енглески 
језик нема наше сложене деклинације и конјуга- 
ције, нема наших дугих речи, има велики број речи 
с нагласком на поеледњем слогу, и огроман број 
речи једносложних. Од свих европских језика ен- 
глески језик има несравњено највише једносложних 
речи. ; да y њему није страних, нарочдто латинских 
речи, енглески би језик врло јако личио на једно- 
сложне језике као што je кинески. У енглеским 
књигама једносложне речи стижу једна другу. У 
Буњановом Поклониковом путовању, y коме има 
мало речи латинског порекла, читалац по читаве 
две три стране не наилази на. друге речи осим јед- 
носложнцх. Енглески језик има толико једнослож- 
них речи да ce на њему, кад' je »за опкладу«, чи- 
таве књиге могу саставити искључиво из таквих 
речи; ту скоро видео сам y текућем каталогу Ка- 
селовом ону популарну књигу Швајцарски Робин- 
сон објављену с напоменом да je ева написана »ре- 
чима од једног слога« : »Swiss family Robinson«. In  
words of one syllable. . . Тако, није тешко погодити, 
имају и y ЈЛекспиру врло често читави низовр! с ти - 
хова y којима су скоро све речи, a no који пут баш 
све речи, једносложне.

Како je онда могуће — или, je ли могуће, о 
нашим дужим речима, превести таква места одр-



ж авајући исти број стихова (односно слогова), a не 
ровашећц смисао ?

Пдтање носп одговор само собом. Српски пре- 
вод ће, y  далеко највећем броју случајева, по нуж- 
ности премашати бројем слогова енглескп текст. 
Узмите онај познати први стпх пз првог Хамле- 
товог монолога: »О! да ово сувпше, сувпше чврсто 
месо хоће да ce пстопи !« Тај стих броји y пзвор- 
нцку десет- слогова ; y потггуно верном српском 
преводу он износп двадесет д један слог ; дакле, 
пуно двалут вшпе но y енглеском ! Узмпте неко 
дуже место, од десет, петнаест цлн впше стихова, 
узмите, на прпмер. онај прекраснц, тако звани 
»други монологк Хамлетов y четвртом призору че- 
твртога чина; — или узмите оне лепе Полоннјеве 
еавете сину Лаерту кад овај полазн y Француску : 
»Својим мислима не дај језпка, a ни једној непрц- 
кладној ашсли њено дело. . и тако даљ.е. Тп »еа- 
вети« дзносе y тачном српском преводу — ја сам 
бројао — двапут впше слогова но y  енглеском тек- 
сту. Како ту српски преводплац може ц одржатп 
нстн број слогова и тачно преводцти ? Ти су при- 
мери, истина, нарочито изабрани. Али, пре свега, и 
таква места, која нису ретка, морају бити, преведена ; a 
после, за доказ овога што говорим, н ннје лотребно 
биратц нарочите примере. Видите онај Краљев го- 
вор y коме Краљ покушава да одврати Хамлета 
од његова туговања за оцем. Наћп ћете га преве- 
дена ниже доле. Ја сам га превео и наводнм га y 
једном другом п нарочцтом циљу ; он ннје биран 
да докаже ово о чему овде говорим. Тај говор, према



MOM искуству, показује прилично тачно просечни: 
однос између дужине српског и енглеског текста. 
Е тај однос дужжне пзмеђу тога верног превода 
i i  Шекспирових стихова, овај je : — свега два стиха 
могло je бити преведено са десет слогова (то јест 
бројем слогова правнлног јамбског десетерца). Je- 
дан je могао бити казан мањим бројем слогова 
(девет место десет). Један je преведен с једанаест 
елогова. Сви остали — двадесет и седам од три- 
десет и једног — износе y српском преводу више 
од једанаеет слогова (дакле прелазе меру примље- 
ног броја слогова) ; — ц то : шест пута je требало 
по дванаест слогова, трипут по тринаест, четири 
пута по четрнаест, четири пута по петнаест, трипут 
по шеснаест, једанпут седамнаест, трипут по ооам- 
наест, и једанпут деветнаеет слогова.

Како je y таквим случајевима могуће и верио 
преводити, и одржати исти број стихова, односно 
слогова ? Узмимо да извеетан број слогова може 
да ce »уштеди« елизијама, бирањем краћих речи, 
и одбацивањем других које, и ако нису излшлне, 
нису баш битне, или могу некако да ce збију y 
мањл број. Остала 6и, и после слободнијег скра- 
ћивања, ипак једна трећина слогова, то јест речи, 
то јест мисли, која би остала само y Шекспиру, a 
морала испасти из српског текста који одржава 
Шекспиров број слогова. Даље ce измене, међутцм, 
не би смеле чинити ; оне би засецале y месо, y жи- 
вац, y битне састојке мисли. Ko не види, осцм тога, 
да ни таква скраћења која бисмо опрезно и жа- 
лећц огледали, a од којих ce, с друге стране, даље



не би смело дћд. — да, ведим, ни она, по уредној 
логпцн и естетдци, нису за препоругсу ? Свако од 
њих било бп илд извештачено, илп неестетично, 
или бп обапињало мисао, елабдло јачпну израза 
иди живописноет неке слике.

Кад ce Шекеппра тдче, онда су таква скраћи- 
вања д сажимања и мењања текста нарочпто опасна. 
Она су, наравно, опасна код свих добрих песндка. 
Свак ће лако погодитд колико таквим пвменама 
може да изгуби лепота, сјај, јачпна дпкццје, тач- 
ност h одређеност мисли necnnnâ као што су Шп- 
лер, вли Бајрон, или Впктор Хпго. Све то, наравно, 
може да изгуби и Шексппр, којд je п по сјају дцк- 
ције i i  по дубпни мисли раван првима, и  вцшп од 
њих. Алц код ité ra  би ce, поред сјаја п тачности 
дикцнје изгубило још нешто : изгубила бп ce и 
она његова раније поменута психолошка приклад- 
ност дикиије, она његова драмска вештпна да дпк- 
цнју држи y савршеном складу с лидцма н при- 
ликама, да том дикцијом  прцкладно, верно при- 
роди, елика лица п прнзоре, идућн дб појединости 
и с осећањем свцх танчина људскога говора и ње- 
гове употребе. Међу осталим впсоким особинама 
Шексппровим, ово je једна од најзнатнијрх п нај- 
виших, једна од оних које најмање смеју пропастп 
y добром преводу.

Овде — то треба добро разуметп — нцје реч 
е оној познатој способности Шексппровој, да пси- 
холошкн верно црта и развпја карактере, да нзна- 
лази тнпове, да овцма даје значајне п прдкладне 
радње, да измпшља прдзоре доследно пзведене, и



да све до те мере индивидуалише док човека или 
призор не начини вернима животу. Ta његова u 
сувише позната вештина овде нас ce не тиче ; она 
не може, илп може врло тешко да пропадне y npe- 
воду скраћивањем. Овде je реч о оној мање по- 
знатој способности његовој, да карактеристику лица 
и призора ii њихово индивидуалисање тера до по- 
следњих' граница, до ситних и најситнијцх поједи- 
ности, до индивидуалцзације коју ћемо назвати по- 
јединачном.

Шта мцслим, показаћу најбоље на једном по- 
ређењу с вајарском уметношћу. Међу вајарима их 
има — то су они добри архаичнп вајари — који 
y својим кцповима дају само општу слику и при- 
лику човечјега тела, његов општц и упрошћени 
образац ; ниједан уд, ниједна површина није ближе 
нспитана и израђена, извајана y свим својим де- 
ловима и састојцима, y природној потпуности ; умет- 
ник je природу више узео као полазну тачку, ра- 
дећи даље као с очима одвракеним од свога пре- 
гледа. Његови архаичнц кипови, прилепљени обема 
стопалама за своје подножје, дижу ce укочено y 
вис, заиста окамењени:. — Другц вајари, врло уда- 
љени од ових последљих, посматрали су природу 
много изближе, разумели подробно њене битне об- 
лике и осетили струјање живота y њима ; и те об- 
лике л: тај живот произвели су верно y својим умет- 
ничким делима, y значајном и ритмичном ставу, у 
гипким и меким удовима својих кипова. ^Међу тим 
вајарима има цх који су уметници савршено првога 
реда ; јер су учинили онај главни, безусловни, и



највећи корак који водп ка етварању виших умет- 
ничких дела, укресали су пскру жпвота y своје 
творевине.^.:

Али има један треки ред Bajapâ који ce, y сво- 
јој тежњи да иду налред, нж ту не задржавају ; они 
нцсу задовољнп да y своје радове унесу живот : 
они y својпм радовпма тај жпвот прате до краја 
y свој његовој разнолпкостп, до његовпх на-јсптнн- 
јих манифестација. He само њиховп кпповп y це- 
лшга, но и најсцтнпје поједлностп на њпховпм кп- 
повцма жцве ; живот ce не огледа y овима само y 
значајном ставу целога тела. y ритму, y радњи 
поједннпх удова, y рукама, прспма,- y извнјеном 
пасу, y ногама ; л о  свакн делцћ, сваки мпшпћ на 
тим рукама, прсима, ногама учествује y радњн : 
y свакоме радња одјек}-је, y свакоме ce жпвот о- 
гледа; Однзраза лпца, па до најмањег делића на 
телу, h до последње боре на драперпји, све je дсгш- 
тано h  поједпначно нндивндуаписано ; јер такав 
вајар не само да зна људско тело, u шта. ce где ва 
њему крнје, и кад ce и како шта на њему креће, 
но иде за тим да све то што ce на њему крпје и кре- 
ће, иа њему и покаже. Тако нзвајано тело нема 
скоро нпједне глатке, упрошћене површпне : мп-
шнкн ce грче n пружају, свп, као да сваки хоће 
да жнви h за себе. Жиле су набрекле, кожа ce збрала 
цли затегла, превоји ce дубоко урезују, a под ко- 
жом, по целом телу, као да ce »орасп« котрљају ; 
сва површпна пзгледа као посејана грудвама п чво- 
ругама i i  узорана браздама. To je оно вајаретво 
за које Французн веле да je као »врећа ораха«-



Кад вајар тога рода направи кип y покрету, цела 
површина K i r a a  изгледа да игра пред нашим очима.

Е, какво je моделисање ових вајара, таква je 
драмска дикција y Шекспира. Само што су еле- 
менти драмске дикције, људскога говора, још не- 
сравњено разноврснијц но састојци или површине 
људскога тела. Довољно je овде сетити ce како je 
шарен ii разгранат стварни живот који налази од- 
јека y нашем говору ! како непрегледан y својим 
појединостима ! — како су разне прцлике y које 
човек долазн ! — како су разнц људи y жцвоту, 
разних нарави, и навика, и занимања, и доба ста- 
рости ; — како су им разне мисли ; — како разна 
њихова осећања ; — како ce мењају њпхова тре- 
нутна расположења ; — како je бескрајно богата 
и многострука фразеологија, слог и ритам језика 
којим ce та осећања казују ; —: како суптилне и 
значајне интонације које говор прате, и које ce y 
склопу реченица виде као y огледалу ! Чак су пре- 
киди, паузе, it 'ћутања y говору значајни. Додајте 
да све ове појединости могу још да ce комбинују 
међу собом на тисућу начина.

Шекспирова дикција не само да обухвата све 
те појединости потпуније и тачније но ма која друга, 
но их она обухвата потпуно, и прилагођује ce жи- 
воту као вода предметима ; и представља живот 
адекватно, не y његовим главним цртама, y круп- 
ним, »стилизованим« комадима, y сумарном цртању, 
y лирскцм или реторским лепим тирадама (као што 
то, на пример, чини дикцпја Расинова) ; но — као 
вајарство мало пре поменутих вајара — она пред.
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ставља жпвот y његовом свеколиком драмском раз- 
гранавању ; она ce п сама грана и рашчешљава y 
своје огранке, перца, п влакна, y своје најептннје 
појединостц. Онако како речени вајарп стоје према 
осталим вајарима, тако Шекспир — сам — стоји према 
свима осталпм драматцчарпма. Ова je прнкладност 
дикције, y овом степену, чпсто његова особпна, п 
»цела његова«. Ми за њу п знамо само благодарећп 
њему. Шта вшпе, ни он je сам није увек имао, но 
je тек постепено стекао ц развио. Да њега нпје било, 
нлн само да je он млађп умро, мн биемо данас знали 
једино за ону час вшне час мање прцкладну, »ре- 
лативну«, »општу« драмску дцкцију, какву цмамо 
код свих добрих драматпчара, п какву пмамо, на 
пример, y самим његовнм ранијпм драмама, y Ри- 
чарду / / ,  y Ричарду I I I ,  или какву имамо, прп- 
мера ради, y Гетеовом Фаусту, y сшим, красним 
призорима из Гретцне трагедије ; — али не бисмо 
знали за. ону апсолутну, појединачну прнкладност 
дикцнје, каква нам je позната пз Шекспирових 
познијпх комада, Хамлета, Отела, Магбета, Ан- 
тонија и Клеопатре, Кориолана.

Ја о тој дцкцији, наравно, немам намеру овде 
опшпрније говорити. Ko ту прикладност његове 
дикције жели да позна y њеној пуној мерд, y ње- 
ном савршенству и обнљу, тај треба да иде самоме 
Шекспиру ; ако има дара за посматрање, ако зна 
психологију човека, ц има осећања за логику људ- 
ског понашања, он he, кад му ce једном пажња 
y том правцу пробудц, на сваком кораку y Шек- 
спировим познпјпм драмама наћп за то прпмера н



потврде. Ја ce овде на свему овоме задржавам само 
колико je потребно да покажем шта би Шекспиров 
декст изгубио кад ce на те његове »ситне« значајне 
лојединости не би пазило, и колико би мало при- 
јемљив за Шекспирове лепоте морао бцти онај пре- 
водилац који би тако чинио. Овоме што сам досад 
рекао, додаћу само још неколико примера.

Мој први пример je подужи.
To je један одломак из другог призора првога 

чина, из прве свечане скупштине коју je Краљ са- 
звао после смрти свога брата, Хамлетова оца, и 
своје женидбе с Хамлетовом мајком. Краљица je 
замерила Хамлету што je тако мрачан, што без 
престанка својим обореним очима »тражи свога оца 
по прашцни« ; и Хамлет јој je одговорио оним сво- 
јим познатим говором : »Пијо само мрки плашт 
мој, добра мајко, нц свечана црнина уобичајенога 
одела«. . . На то ce Краљ умешао, и остатак одломка 
глаеи овако -,1

К р a љ.
Нежно je и похвално од вас, Хамлете,
Што тако .оплакујете свога оца ;
Али, ви морате знати, и ваш je отац изгубио оца ;
Тај изгубљени отац опет свога ; и потомак je дужан 
По синовљој обавези да за неко- време 
Жали за покојником ; али трајно остати 
У тој тврдоглавој жалоети, значи бити 
Безбожно упоран ; бити мекушно уцвељен ;
Показује расположење пренепокорно небу,
Срце неутврђено, дух нестрпљив,

1 Превод je, као што ce види, y прози, али су редовм 
одвојени као и стихови y изворнику, и паралелно са њима.



Схватаље просто и неуко ;
Јер оно што знамо да мора бити, и што je обично 
Као најобпчнија ствар y  нашим - очи.ча,
Зашто бисмо mu y нашем пркосном опираљу 
To узпмалп к срцу ? He, не ! то je грех према небу, 
Грех према ггокојнпку, грех према прпродп,
Ствар сасвпм неразумна за разум, који стално збори 
О смртп оцева, и којп je одувек довикивао,
Од прве лешине до овога којн je данас умро:
»Тако мора бити!«... Мп вас молжмо, свалите са себе 
Ту бескорпсну тугу, н сматрајте нас 
Као свога ода ; јер, нека чује свет,
Ви сте нашем престолу најближн ;
II не мање високе љубави
Но што најдражп отац има према своме сину 
И ја поклаљам вама. Што ce тиче ваше намере 
Да ce вратите y школу y Витенберг,
Ова je врло супротна нашпм жељама :
П мп вас молимо, склоните ce, и останпте 
Овде, y милостп п окрнљу нашпх очпју,
Наш првн дворанпн, синовац, и наш син.

К р a љ ii ц а.
Немој да твоја мајка молн узалуд, Хамлете ;
Молвм те, остани с нама ; не иди.у Внтенберг.

X a м л е т.
Послушаћу вас што боље умем, госпођо.

На први поглед, овај одломак нпје нпшта друго 
до врло лепа, разложита беседа, нзванредно лепа 
н разложита, ако хоћете, алн таква какву бн умео- 
саставптд п којп други велдки илд речпт песндк^ 
на прпмер Вдктор Хдго, чија je драмска псдхо- 
логнја цспод површне, и чија су лнца голе апстрак- 
цпје, фикцпје, лутке на жици y рукама пишчевплд 
Такав би ce могао учдндтд овај одломак на првк



поглед, Кад y њега боље загледамо, открцћемо у 
њему један од најлепших, прекрасних примера 
Шекспирове психолошки адекватне дцкције, оног 
адекватног појединачног подражавања природи, ка- 
ћ в о  je rope дефинисано. Оставићу на страну друге 
■лепе особине : општу драматичност овог породичног 
призора усред свечане двореке скупштине, општу 
пракладност Краљева говора, његову дужину (од- 
мерену према великој жељи Краљевој да откдони 
рђаво расположење Хамлетово) ; — . његову намер- 
ну, свесну речитост (упоредите je с краткоћом и 
простотом Краљичине молбе) ; ону ревност, оно no- 
-степено загревање, с лаком примесом нестрпљења ; 
онај пресенак неискрености који ce осећа и под 
■срдачношћу језика и убедљивошћу разлога ; оно 
декламовање (»Не, не ; »јер некачује свет.
■она умиљавања, оне покушаје Краљеве да Хамлета 
задобије ласкањем н обећањцма (»Сматрајте нас 
као свога оца«. . . ; »у милости и окриљу нашнх 
■очију«. . . ; »наш први дворанин«. . . и тако даље) ; 
— оставићу то на страну. Ја желим да обратим 
пажњу на другу једну, ситнију околност y овом 
говору, која још боље показује Шекспирову моћ 
да сав уђе y лице које говори, да ce дубоко и до 
■ситница уживи y призор који слика пред нама, да 
погоди до неочекиваних ситница како ће ce неко 
лице y неком тренутку понашати. Нека ми je опро- 
штен овај јевтини и нехотични парадокс — оно 
што je с овог гледишта најлепше y Краљевом го- 
вору и целом том призору, то je Хамлетово ћутање. 
Хамлет, ако тако садем рећи, ћутц двапут за време



Краљева говора. Краљ je своје убедљиво .разла- 
гање довршио rope наведеним речима : »Тако мора 
битн !« Да ефект буде потпун, gh тада, y  перора- 
цији, додаје оне ласкаве п примамљпве речп, да je 
Хамлет y њему добио друтога оца, нежнога као 
што ј.е најнежнији ; ц подсећа Хамлета да je он? 
Хамлет, његовом престолу најближи.

Алп Хамлет ћути ; суморно, мргодно, пун срџбе 
н црне слутње. На све ове ласке и умиљавања п 
разлоге, он не одговара нпједном речју.

У неприлици, али присебан, Краљ ее сећа на 
брзу руку Витенберга, и наставља, доста натег- 
нуто : »Што ce тпче ваше намере да ce вратите y  
Внтенберг. . .« ; и као вешт човек, он ту нову прп- 
лику употребљује да ce поново удобри Хамлету. 
h каже му оне последње љубазне "речл које смо 
rope чули.

Али Хамлет опет ћутц. . . Настаје мучна тд- 
шнна, п Краљица онда прптцче Краљу y помоћ :

Немој да твоја мајка моли узалуд, Хамлете...

И Хамлет на њену реч одмах одговара.
Ово ћутање Хамлетово y овом прпзору ствар 

je бптно шексппровска. Ја дршим да ce овде п други 
највећп не бн овог ћутања сетиди, — нн Гете, тво- 
рац Гретине трагедије (Грете »На бунару«, и тако 
даље). Он би,-можда, или вероватно, Хамлета пу- 
стно да одговара. Хамлетов бп одговор бно веома 
леп, речпт, патетцчан, од великог ефекта, п, ра- 
зуме ce, y складу с Хамлетовом нарављу и с ње- 
говнм општцм расположењем. Говор бп, лонављам,



бпо врло добра ствар. Али je ћутање Хамлетово 
боље. Јер оно боље одговара, управо једино одго- 
вара Хамлетовој природи, његовим осећањима пре- 
ма Краљу-, и његовом расподожењу, какво je било 
тога дана, y том часу, на том свечаном дворском 
састанку, y  присуству Краљевом н Краљичином, 
после тога истога говора Краљевог, баш о том пред- 
мету, Оно je, одмах, и оригиналније и драмскц ефек- 
тивније. Нарочито »друго« ћутање појачава утрсак ; 
и да глумци умеју да играју Шекспира, онц би цз 
овог одломка једног привора извукли ефект, који 
ce данас не осећа на позорници.

To Хамлетово ћутање je једна од онцх зна- 
чајних »маленкости« о којима смо говорили, и из 
којих ce еаетоји (ако ce ћутање сме назвати са- 
етојком дикције) изванредна, псцхолошки адеква- 
тна, и до краја диференцирана дикција Шекспирова.

Такве или сличне ствари налазе ce код Шек- 
спира на сваком кораку.

Код љега најобичнији састојци дикције, на при- 
мер фигурд, најобичније, најпростије фигуре— тау- 
тологије, синонимије, -— нису само фигуре, обична 
стклистичка појачања, но одмах и суптилно иза- 
брано средство да ce покаже душевно стање овог 
или оног лица y даном тренутку. Његове таутоло- 
п-гје су читаве драме ! Узмите коју хоћете ; то би 
била лепа студија испитати драмску вредност Шек- 
спирових »таутологија«. Ko бц, на ггример, смео y 
оном Отеловом узвику : »Али je ипак штета, Јаго! Ох 
Јаго, штета je, Јаго /« избацити таутологије као непо- 
требне ? Тако y Хамлету, y оном призору првога



чпна кад Хорацнје са својим друштвом саошптава 
Хамлету да су видели Духа, Хамлет je бескрајно 
задивљен, неетрпљиво радознао за нове поједнно- 
стц, ii y ието време дубоко заузет својим сопстве- 
нпм мислима о тој вестп ; то ce вцдн пз његових 
питања ц одговора ; алп ce видп исто тако, ако не 
боље, из онпх сптних таутологија којима расејано 
одобрава Хораццјеве претпоставке, и после којих 
ce одмах враћа на оно што га занима : »Тако je, 
mano je, господо ; алн ме то збуњује«. . . »Пзвесно, 
извесно. Je ли дуго остао ?«. . . Шекспир je ту јед- 
ном обпчном таутологијом забележио понашање за- 
мпшљенцх људи, кад осећају да су расејани, па 
онда јаче (али опет расејано) повлађују туђим на- 
поменама, a сами иду даље за својпм мислима. Пз- 
баците двогубо »Тако је« и двогубо »Пзвесно<'. и 
није избачена једна проста. таутологпја, но ц тога 
ефекта. н те пндцвидуалдзације нестаје. — Тако 
кад Хамлет, сетившп ce Краља, y свом монологу 
по одласку глумаца, узвикне : »Крвава, блудна
хуљо ! свнрепа, подмукла, похотљпва, изрођена ху- 
љо !« ’— Шекспир нпје на том месту случајно на- 
низао толике епитете. Он то нпје учпнпо с тога што 
му je то само тако пало на памет на том месту, плн 
што му je требало да заокруглн стнх, или с тога 
што je желео да ту, као ма где, оживд етпл што 
јачом, реторскп јачом синонпмнјом ; но с тога што 
je тачно тако пзискивао стицај Хамлетовог распо- 
ложења с осталпм околностима y том нарочптом 
тренутку. Ове стварп je доста заметно објашња- 
вати ; ја ћу рећн само оволико : потражите по це-



лом Хамлет у, па ћете видети да Хамлет Краља 
нигде не помиње с толико бееа колико овде.1 Нц 
лре но што га убије y петом чину, не довикује му 
више но оволико : »Ето ти, родоскврни, убилачки, 
мрски Краљу !« Горњу апоетрофу упућује му y 
жонологу y коме je најбешњи, y коме доцста из- 
гледа као да ce помамио, y оном истом монологу 
где псује тако да његову псовку ценсор мора да 
избаци из првог издања in-folio ; где., вели, осећа 
да га неко »бије по темену«, »да му чупа браду и 
дува му je y лице«, »да га трза за нос« ; и где себе 
•сама назива »кукавицом«, »хуљом и ниским робом«, 
»тромим и глупим нитковом«, »магарцем«, »блуд- 
иицом«, »курвом«, »судопером«. . . Кад би горња 
•апострофа Хамлетова, са својим низом епитета, 
•била унесена y који други од његових монолога, 
■она би била потпуно ван склада са њима. Исто би 
тако y овом монологу било скроз погрешно мењати 
je  или скраћивати. Она није само фигура синони- 
мије, она je, као увек код Шекспира, психолошки 
тгачан израз лица и тренутка.

Отуда код Шекспира ни најнезнатније »мален« 
кости«, ни најситније »случајпостд« говора нису 
•безначајне. Да ли ће једна реч бити употребљена 
тали друга ; да ли he реченица битц дужа или краћа, 
y обичном или обрнутом реду речи, течна или испре- 
кидана ; да ли ће Полоније назвати Офелију по 
имену, или јој рећи »кћери«, или he изоставити и

1 С једним јединим изуаетком : y призору између 
■н>ега и матере. Али ту je случај истоветан.



једно i i  друго ; да ли ће ce y  говору додати »драгшг 
уз нечпје цме irirti не ; да ли ће реченица по.четп 
узвиком »о !« или не, — то код Шексппра нпје нц- 
кад свеједно ; јер то нпје Свеједно нп y  жпвотуг 
којега Шекспир даје тачну копију. Ни кад стили- 
стичке промене нзгледају чисто спољашња »улеп- 
шавања«, са Шекспиром нисте нпкад сигурни да 
она нцсу и психолошки значајна. У  прпзору кад 
ce Розенкранц ц Гилденстерн првп пут појављујзд 
Краљ пх поздравља речнма : »Добро ми дошлп^ 
драгп Розенкранче и Гилденстерне !« (Краљ их je 
позвао као Хамлетове пријатеље нз детпњства, да 
дођу i i  испитају узроке наглој промени Хамлето- 
вој, i i  сав je мед и шећер дрема њима). Мало доц- 
није,. захваљујући им на будућпм услугама, он не 
смеће с ума да je мало час назвао »драпш« само 
Розенкранца ; и кад их прн растанку назове опет 
по пмену, он каже : »Хвала вам, Розенкранче, и 
добри Гцлденстерне !« На то Краљнца, која y свему 
Краља помаже, одмах прихвата, н пажљпво каже : 
»Хвала вам, Гплденстерне, н добрн Розенкранче !<с 
Да ли бн ce y  овом случају речп »драги« п »добршс 
могле избацитп као неважне појединости, или ir 
само по вољи унакрст преместптп ? — Тако y оном 
трагичном призору између Хамлета и његове ма- 
тере, пуном страшне свађе н бесннх речи, мати 
најзад клоне, н преклиње Хамлета да престане r 
«0 Хамлете ! не говори внше ! . . .« »0, не говори 
више !«. . . »Не више !«. . . »0 Хамлете ! ти сн ми 
срце расцепио на двоје !«. . . На то — тренутнсд 
али врло нежно и узбуђено — Хамлет п сам од-



мекне i i , бринући ce. о спасу материну, одговара 
на речи о преполовљеном срцу.: »Ох, одбаците ње- 
гову ropy половину, na. живите тим чистије с оном. 
другом« ! — Укините уеклике Краљичине и усклигс 
пред Хамлетовом реченидом, и ви сте не само осе- 
ћајно ослабили реченицу, но сте уништили једну 
драмску епизоду y овом изванредном призору.

Најзад, још један, последњи пример. У  при- 
зору после оне Краљеве беседе наведене y дрвом 
лримеру, Хамлет остаје сам, и говори онај свој по- 
менути први монолог : »О ! да ово сувише, сувише 
чврсто месо хоће да ce истопи Џ. . . Усред његова 
говора наилазе Хорацио, Марцело, и Бернардо ; ii 
призор y свом почетку тече овако :

Х о р а ц и о .
Здраво сте нам, господару!

X a м л е т.
Мило ми je што вас видим здраво. —
Хорацио ? или самога себе заборављам.

X о р a ц и о.
Он главом, господару, и вазда ваш поннзни слуга.

X a м л е т.
Господине, мој добри пријатељ: то je име које 

хоћу да измењамо.
A зашто сте оставили Витеиберг, Хорацно? —
Марцело ? —

М. a р д е л о.
Милостиви господару

X a м л е т.
Врло ми je мило што вас видим. — Добар дан, господине^ 
— Ma, збиља, зашто сте оставили Витенберг? . . .



Разговор, на први поглед, од најобпчнпјпх, 
тгразнији i i  незначајнијн од свпх npmiepa које сам 
досад наводио ; по изгледу, само један од потребннх 
.досадних увода y прпзоре, п ништа впше. Погледа 
•дп ce међутнм боље, ове безначајне реченпце пред- 
■стављају једну »крпшчицу жлвота«, с низом зна- 
чајннх i i  пспхолошкп тачнлх поједпности. Али да 
пустим другога да говорп : »Очевидно je да je Хам- 
лет тако савладан узбуђењем после свога ионо- 
лога да с почетка не може да позна глас свога је- 
дшнога прнснога прпјатеља. To je врло јака п дра- 
матцчна поједцност. Са својом инстинктивном угла- 
^еношћу, која га нпкад не оставља, он одговара 
механпчкп : >А1пло мц je што вас видпм здраво«. 
Па онда, окренувши ce и познавшц га, с радошћу 
y  глаеу, он га поздравља његовшт лшеном. Обра- 
лпте пажчву и на оне суптллие градације y пона- 
шању које Хамлет показује према Марцелу и Бер- 
ларду. Први je пријатељ, алп не прпснн прнјатељ 
као Хорацпо ; зато га поздравља врло љубазно: 
■»Врло ми je мило што вас вцдим« ; па онда, окре- 
нувшц ce Бернарду, којн му je релатпвно стран, 
каже му, с учтивим поклоном : »Добар дан, госпо- 
дине«. Платцвши овај дуг учтивостд, он ce поново 
•окреће Хораццју, y идућем стпху, онако исто топло 
и срдачно као мало пре. Ma да ce почетак овога 
призора може учинити читаоцу трпвиалним, глумац 
пма овде изванредно згодну прплику да истакне 
карактерпстику Хамлетове прнроде«, . Т

1 »The Works of W. Shakespeare«. Edited by Sir H. Irvin" 
And F. A. Marshall. Vol. VI1L, p. 99.



Таква je — тако псцхолошки адекватна и тако 
подробно диференцирана — дикција Шекспирова. 
Ми смо рекли, говорећи 'rope о последњој врсти 
вајарства : /»Тако извајано тело нема скоро ниједне- 
глатке, упрошћене површине«. Исто je тако и са 
Шекспировом дикцијом. И она ce до краја грана 
y ситне појединости, које само изгледају неважне,. 
док ce пажљивијем или боље обавештеном читаоцу 
откривају као врло значајне, пуне смисла, и дивно 
прикладне.

Враћајући; ce после овог дугог разлагања на 
оно што смо рекли rope — јасно je да су код Шек- 
спира скраћивања и изостављања још мање допу- 
гатена но код других песника. Њима ce код њега 
губи и изопачава правце његово сликање људи и 
живота, једна од његовцх најзнатнијих и највиших 
бсобина, и једцнствена y драмској књижевности 
света. С а. Шекспиром, доиста, ствар тако стоји да 
ce већ по томе што je српски преводилац одржао 
истц број стихова и слогова Шекспирова текста, 
може рећи да je он Шекспира рђаво превео. Сло- 
бодно препевати ce Шекспир може, али превести не.

IV.

Кад ствар тако стоји, имала je једна једина 
ствар да ce учини : требало je дати Шекспиру, y 
преводу, онолико слогова или стихова колпко je 
било потребно да ce каже Шекспирова мисао, са 
свима њеним лепотама, и значајним појединостима^, 
и ситнијим и крупнијим разликама y значељу.



То je очевпдно. Пошто je с једне стране (као 
што смо довољно впдели) немогуће казатн на срп- 
<Ш)м y истом броју слогова онолико колико je ка- 
зано на енглеском ; a пошто би с друге стране (као 
што смо видели и сувише) било грешно, противно 
сваком разуму, жртвовати извесном броју слогова 
лепоту и прдкладност Шекспирова текста, то јест 
-оно што Шекспцра чшш Шекспиром, оно рад чега 
људи i i  преводе Шекспира на стране језике ; пошто, 
велцм, тако ствари стоје, шта друго остаје човеку 
чпнити до поклонитн Шексппру онолико слогова 
асолико je потребно да ce каже Шекслирова мпсао-? 
Ја  знам да постоји мишљење, доста раширено, да 
песму, спев, и тако даље, треба увек преводпти 
»у стиху изворнцка«, y оној врсти стиха која je 
употребљена y изворнику ; и тако стих по стих, 
y  цстом броју стихова. Алн je то мишљење по- 
грешно. Напротпв, изузимајући врло ретке слу- 
чајеве y којима je некц сасвим нарочпти ефект ве- 
зан за неку сасвим нарочиту врсту стиха, y свима 
осталпм случајевима »стих нзворнпка« треба да je увек 
споредан обзпр прп превођењу ; свакад су важннје 
унутрашње особине. Пзбор начпна ce вршп према 
јерархнјн особпна, према важнијем или мање важ- 
ном уделу који нека особцна нма y лепотп пеенпч- 
ког дела које ce преводп. Колики удео y лепоти 
Хамлета има број стихова ? Колпку улогу <~у ле- 
иоти Хамлета игра јамбскп десетерац ? y грчкој 
и француској драми јамбскп дванаестерац ? y шпан- 
■ској драмц трохејски осмерац ? . . . У јамбском де- 
сетерцу не лежп нц сјај ни живописност дикције,



ни дубина мисли, ни сликање живота и карактера 
y  Шекспировим драмама. Међутим, те je особине 
на првом месту лотребно очувати. Кадгод ce ради 
друкчије, грешп ce no нужности. Један мој добар 
ђак превео je пре извесног времена саркастичну 
песмицу Анастазија Грина oi  једном од онцх глат- 
ких, морално улизаних, савитљивих људи, који y  
животу немају непрдјатељах Последњи стих y песми, 
епиграматично заоштрен, y облику надгробног нат- 
писа, гласио je баш тако : »Он није имао неприја- 
теља!<( Ta je реченица била најважнија y песми, и 
вву je требало пошто пото очувати y том облику. 
Претворена y стих, та реченица имала je и могла 
je на српском да гласи само овако :

Он није им’о непријатблж ! —

по познатој схеми Јакшићева »јамба«, на пример 
y  песми »Падајте, браћо !«..■. y стиху »Та зар би 
тако с Авале плаве«.,. . И по том стиху требало je 
испевати целу песму, пошто стих треба прилаго- 
^авати смислу, a не смисао стиху. Преводилац, 
међутим, руководећи ce мало пре поменутим, y 
нас готово освештаним мишљењем да y преводу 
треба свакад задржати стих изворника, превео je 
песму y трохејском осмерцу, ц последњц му je стих 
гласио : »Он злотвора није им’о.« Смисао je био 
сад сасвим други, и, y осталом, правио je песму 
једва. разумљцвом. Стих je био очуван цсти који 
je и y изворнику ; али с каквим резултатом ? и 
no коју цену ?

Вцше још : може често бити погрешно — чак 
и y случајевима кад je могуће (n без веће тешкоће)



лреводити y »стиху изворнкка« — тако преводнти. 
Језицп су различнн међу собом по свом ргттму и 
својој мелодпјп, и један истп стпх, употребљен y  
два разна језпка, може чпннтп два разна утиска. 
Нека врста стпха, y језику с кратким речнма, може 
чпнити утпсак сразмерно дугог стпха ; док тај истгг 
стпх, са савршено истом метричком схемом, може 
y дрзтом језику с дугим речпма чпнлтп утвсак 
просечно кратког стпха ; тако да баш преводећи 
»верно« изворнику, човек преводп . неверно. Јер. 
најзад, нпје рачунскн број слогова оно од чега за- 
виси утисак, но je то ритам, те.лшо, цела мелодија 
стиха. Упоредите само примера радн rope поменутн 
говор Хамлетов : »Није само мрки плашт мој, до- 
бра мајко«, преведен на ,српскп y јамбском десе- 
терцу, с тпм истим говором на енглеском, како га 
je, такође y јамбеком десетердзд 'срочпо Шексппр : 
впдећете да српскп стпх — п а к о ј е п о  спољашњем 
обликл’’ потпзгно пстн, нсте дужине, пстог броја 
слогова, и исте метрпчке схеме — цзгледа краћи, 
h цео Хамлетов говор убрзан, и као задпхан. II 
тако je на врло много места,

У толико мање сме преводплац преводптц »у 
стиху изворника,« са истим бројем слогова п сти- 
хова, кад такво превођење наиђе на тешкоће илп, 
сувнше још, кад оно, као y овом случају, нпје мо- 
гуће иввести без огромне штете по текст. У оваквпм 
прилнкама питање je уВек : шта je важније ? — 
чему шта нма да ce жртвује ? Кад бпсте нмали ку- 
тију од гроша, или од неколпко гроша, и статуету 
од неоцењиве вредности, већу од кутнје, бнсте ли



ви, ради тога да статуета може стати y кутиЈу, од- 
били статуети главу, и ноге од колена, и још je 
преломили y лојасу ? Или урадили као они поме- 
тени варвари холандски што су подсекли најслав- 
нију слику Рембрантову, његову »Ноћну стражу«, 
са све четирл стране, зато што еу хтели да je пре- 
несу y другу собу y коју није могла цела да стане ? 
Тако je и овде питање : да ли je важније одржати 
y преводу исти број стихова који je y изворнику, 
или очувати садржину мисли и лепоту и приклад- 
нест дикције ? Одговор je и сувише јасан. Правило 
с тога мора увек остати да преводилац треба y свом 
преводу да да онај стих, и онолико елогова y стиху, 
односно стихова y целом спеву, колико je свакад 
потребно да ce каже песникова мисао. Може ли он 
ово постићи истим бројем слогова илц стихова, 
тим боље ; ако не може, он мора дати више ; то je 
чисто и јаено као дан .1

1 Паметни пр&водиоци увек тако и раде: повећавају 
број слорова y стиху или број стихова y спеву ; и тако раде 
кадгод би због »стиха изворника« морали кварити сам текст, 

-  У свом Уводу y А н т о л о г и ј у  к и н е с к о г  п е с н и ш т в а  Форке 
вели: »Пошто КинезН својим једносложним речима, могу y 
једном стиху да искажу в и ш е  н о  д в а п у т  толико колико je 
могуће рећи y неком флективном језику, то сам био принуђен 
да по правилу од једног кинеског стиха правим два немачка, 
изузимајући неколике песме, у.којима сам место тога упо- 
требио врло дуге стихове... Јер, бадава je, само су та два излаза 
могућа : удвојити број стопа y сваком стиху, илп од сваког 
стиха направити два«. — He треба овде еметати с ума да овако 
говори н е м а ч к и  преводилац који je одрастао y књижевној 
традицији да треба преводити »у стиху изворника«; да ce,

Поповић, Огледи 10



Који ће начпн преводилац пзабрати : да лп ће 
датп впше слогова y стцху, плп впше стпхова y 
спеву, плп комопновати п једно ц друго на разне 
начпне, то јеј његова, преводцочева, ствар. Све троје 
je потпуио оправдано. Разуме ce да ће резултат 
много завпситп од песнцкове вештпне ; алц увек, 
B свуда, п код најоопчнијег стпха. резултат лного 
завпси од песнпкове вештпне. 0  овпм бп начпнпма 
требало впше говорптн ; алн ce ја не могу на томе 
задржаватц. 0  начцну који тражп да ce цк »вцше 
стихова y спеву«, нема ни пначе ништа нарочпто 
да ce каже ; то je ствар проста, и свако je може ра- 
зумети. 0  начпну по коме треба проширпти стцх 
»већим бројем слогова«, рећп ћу саио укратко, да 
бп за превођење Шекспцра на српски бпло довољно 
довећатп јамбскп десетерац за једну стопу, то јест 
начинитп од њега јамбски дванаеетерад. (Молим 
читаоце који ce нису бавили метрпкои и немају 
развијено осећање за стпх да ове стварп' не оце- 
ii.yjy no свом првом утпску). Јамбскп дванаестерац 
бпо бц y нас леп, гдбак, крепак, п мелодпчан стдх, 
и његова употреба y сличнпм случајевима бнла би

даље, он тужи на флексије (шта остаје онда Србину ?); да je 
немачки јевик један од најзгоднпјих језпка за превођеље, ако 
не најзгоднијп (ни »вратак« hii »дуг«,али пре »кратак« но »дуг«,
С врло богатим речннком, с веома згоднпм спетемом акцен- 
туацнје, п тако даље); да je, најзад овде реч о превођењу y  
с л и к у ,  које je увек слободнпје. и о превођењу л и р с к и х  песама 
код којих je верност превода миого шири појам но што може 
бпти код драмсне конверсацпје Шексппрове. Немачком 
преводноцу, наравно, нпје нн пало на памет да текст може 
скраћивати.



потпуно оправдана. Он би имао међу осталим на- 
зшш врстама стиха своје законито и одређено ме- 
■сто : јамбски дванаестерац би одговарао нашем по- 
знатом трохејском дванаестерцу исто онако како 
нашем трохејском десетерцу одговара јамбски де- 
-сетерац. Он би. y нас био као нека врста пропа- 
рокситонског једаиаестерца талијанског. Тим стп- 
хом, узгред буди речено, писана je целокупна грчка, 
h сва неокласична и модерна француска драма. У 
нас би он потпуно одговарао, свима бцтним особи- 
нама CBojmi, стиху Шекспировом.1

Трећи начин, по ком би требало, y истом пре- 
водном текстЈг, комбиновати и једно и друго, то 
јест и дати »вшде стихова y спевуа и »проширити 
стих већим бројем слогова«, изгледа мц да je још 
најбољи. To последње »проширење« састојало би ce

1 У мом горњем преводу Краљева говора, последњи 
■стих, који на енглеском гласи:

Our chiefest courtier, cousin, and our son — 
тласи на српском: »Наш први дворанин, синовац, и наш син«. 
Случај je хтео да тај стих y овом српском врло верном, и по 
намери прозном преводу, пспадне такав један јамбски два- 
наестерац о коме говорим. Написан као стих, он би изтледао 
■овако:

»Наш први дворанин, синовац, и наш син«.
Шта би овом етиху метрички недостајало ? Ритам je ту, 

исти који ii y енглеском ; изговорите оба стиха један за другнм 
на енглеском и на.српском, видећете да један п други звоне 
једнако. Метар je такође ту ; тачно јамбски, y лравилним 
јамбским стопама, као y eHraecKOiM. Разлика y дужинп qawa 
по себи не може сметати ; нарочито не кад je овако малена 
као што je опде, и кад ce стпар тиче два језика који су по ду- 
жиии својих речи тако различни међу собом.



y  томе што биомо (преводекп, на пример, Шекетшра) 
задржалн јамбски десетерац као главнц стих, a шп- 
рцлп бисмо га с времена на време, кад чешће кад 
ређе, на местдма где десетерац апсолутно не бвг 
бно довољан. Тако раде и немачки преводцоци кад 
mi je потребно ; разуме ce ретко, јер им je ретко 
потребно. Шлегел je чак, y Ромеу и Јули ји , чптав 
један дугц призор пзмеђу Ромеа и оца Лаврентпја 
превео од почетка до краја y дванаестерцу, п ако 
je y Шекспира и тај прнзор састављен y десетерцу. 
Тако ради и сам Шекспир, који, међутцм, ндје мо- 
рао да ce држп неког туђег обрасца, но je иогао 
своје речи бдратп и распоређпватн према дужпнп 
одређеног стиха. Тако je, ако ce добро сећам ње- 
гова превода, радио н Рус Гербељ. Тако je, најзад? 
чинио и сам Г. Костнћ, истина свега неколрко путаг 
елучајно, не по усвојеном на-чрлу. На пдтање кака 
би тај начин изгледао y српском тексту, ја ћу од- 
говорнти да би изгледао врло добро ; исто каа  y  
немачком, енглеском, и руском. Ја сам ce о том 
уверцо ii  пз поменутих туђих текстова, п  пз опита 
које сам сам предузимао.

Најзад, строго одржан драмски десетерац, без' 
прпгодне одмене, баш п кад бп био довољно дуг 
као преводнп стих, нзгледа ми и иначе (впди rope) 
сувише кратак за уметничку драмску дпкцпју, прп- 
лагођену обичном говору, и надевену поједпно- 
стима ; ocmi тога задихан п монотон. Такав je на- 
рочпто јамбски десетерац како га употребљава Г„ 
Костић, којн са велпком консерватпвношћу, од 
првих почетака па до данас, употребљава искљу-



чпво чист десетерац, без прекобројчог једанаестог 
■слога ; док, познато je, други народи (од којпх смо 
аш тај стих и позајмили), и Енглези, и Немци, s  
Французи, употребљавају тај стих увек y оба ње- 
гова облика, као чцст десетерац, н с прекобројним 
ненаглашепим једанаестим елогом, као једанаесте- 
рац. Талијанци га шта више и не знају y другом 
до y овом последњем облику ; они »једанаестерцем« 
и називају тај стих који у.свима осталим језицима 
воси име десетерца.иИ—Коотић je y том смислу на- 
задак према Бранку Радичевићу. који je јамбски 
десетерац употребљавао, још y своје доба, y оба 
његова поменута облика. Међутим, прекобројни, 
ненаглашени слог био би код нас још кориснији 
но код других ; прво с тога што мц имамо мало 
једносложних речи, a речи с наглашеним послед- 
њим слогом немамо никако : друго, што помоћу 
њега добијамо слог више ; и треће, што je код нас 
потребније но код других оживљавати пригодну 
монотонију, и успоравати пригодну задиханост, чи- 
стога- десетерца. Г. Костцћу je, извесно, овај други 
облик десетерца изгледао недовољно правилан ; мо- 
жда и аритмичан. Алц он ће ce такав чинити само 
онима који су навикли једцно на просте ритмцчне 
облике ; онако исто као што примитивном укусу 
годи само потпуна, нимало непомереиа симетрија.

Најзад, бцло како му драго с овцм (мени je 
ло за моју данашњу тезу еасвим свеједно), једно 
je и сувише јасио, a то je, да ce за љубав стиха не 
сме кварити текст ; ни Гуцковљев, a камо ли Шек- 
спиров. Ако не би никако могао да ce нађе погодан



стпх за ггревођевве Шекспира, Шексппр бн ce пре- 
водио y прози ! Алп ми смо вндели, што нп ииаче 
h h je тешко разумети, да има начпна да ce Шек- 
сппр добро преведе п y стпху ; п сва ова разлагања 
су зато ту да покажу да ce то и може п мора. He 
само може, но п мора, п не само мора, но п може.

Г. Костцћ je, на жалост, мцслио друкчпје ; ж 
од тога тренутка почиње једна комедија, која ce 
свршава тек с поеледњим стпхом Шекспирове тра- 
гедије. Ја сам y почетку овога одељка рекао да 
погрешке које je Г. Костпћ y свом преводу учинло 
зато што не зна енглескн, нису нпшта према по- 
грешкама које je учпнпо с тога што, с једне стране, 
не разуме довољно Шекспцра, a с друге, што je 
уопште човек лцшен оеећања мере п критпчког 
ДЈчха. Ја то овде морам поновити ; то je његово- 
главно рђаво обележје. Г. Костић je доиста човек 
који не опажа, п којп себп не даје рачуна о ства- 
рдма, Он не даје себи рачуна ни о томе да себп не 
даје рачуна. Он, давнашњи преводилац Шекспира, 
од свега горњег нпје нпшта впдео : нд прпклад- 
ност h дпференцираност Шекспирове дикцнје ; ни. 
релативну важност текста п стиха ; ни однос epn- 
ског језика према енглеском ; ни прнмер страних 
преводилаца. Он je заиста мислио да je y преводл' 
Шекспирова Хамлета главно сачуватп број сло- 
гова ; не стихова, но баш слогова ; псти број стц- 
хова с истим бројем слогова. Он je стао на то ста- 
новиште од свога првога превода, без оклевања. 
Нигде, ни y једној расправи, нц y једном предго-



вору, ни y једној примедби на дну стране, он не 
казује да ce премишљао, да ce колебао, пре но што 
ce решио за такав систем и за јамбскц десетерац. 
Напротпв, y поменутом свом одговору на белешку 
»Српеког Књпжевног Гласнпка«, он као зачуђено 
и прекорно помиње да ce Змај једном дуго борно, 
i i  да je тек ш за дугог отимања«, најзад одлучио 
да Гетеову Ифигенију преведе y том стдху. Он, 
Г. Костић, није ce »дуго отимао«. Њему je одмах 
од почетка бнло јаено да je јамбски десетерац нај- 
згоднији стих за превођење Шекспира на српски, 
да je број и облик стихова важнијц од текста, да 
je кутија важнија од статуете, и једна ћуд од слике 
Рембрантове. На тај начин je имала да пропадне 
лепота, тачност, смисао стихова ; али то није било 
важно. Главно je било одржати уифру стцхова и 
суму елогова. Више још : добити, ако je могуће, 
и мањи број слогова ; и добити, ако je могуће, и 
мањи број стихова. Г. Костић, доиста, има y свом 
преводу стихова од десет слогова који y Шекспира 
броје дванаест, и низова од осам стихова који y 
Шекспира броје девет, и од шест којц y Шекспира 
броје седам. Г. Костић изгледа да je држао да исти 
број стихова i i  слогова треба одржатп еамо онда 
кад ce на тај начин упропашћује Шекспиров текст, 
Ако, случајно, мисао може да ce каже с мањим 
бројем слогова, он he je рећи с мањим бројем ; тек 
ако мисао не може да ce каже без већег броја сло- 
гова, он ће задржати исти број слогова. Код Г. Ко- 
стића тсти  број стихова или слогова« значд с-амо 
број који Hiije већи, a не значи, као код других



људи, i i  број којп нпје мањп. Па бар да су тп јамб- 
ски стихови, ради којпх je он чцнио цео тај покор, 
некп лепц, глатки, правилни стиховп ! Али тп сти- 
хови су метрцчкп врло често оваквц : —

M oB Sm  т’ осткј, не и д ’ y  Вптенббрг...
Oôècpem'i даровшшов немар...
Впдп ce  jàcH O  y држкви нам...
Реците му много je њбговог...

Шта бн ту вредело pefe.ii му да je »пного ње- 
говог ?« Преводшгац којн y Хамлету не впдц ништа 
друго до калупа етнха н броја слогова, не бн вае 
разумео. Као што за петла веле да не може да пзпђе 
цз круга који око љега кредом опишете, тако Г. 
KocTiife није могао да цзиђе из круга којн je сам око 
себе описао : он je вндео само једно, број слогова, 
п из тога очараног круга није могао да пзпђе. II 
томе je све жртвовао. Без пкаква обзнра на ре- 
зултат — ја желим да ce те речп узму y њцховом 
буквалном значењу — Г. KocTiife je сажцмао, гње- 
чпо, мрцварпо речп ц реченпце, касапио текст Шек- 
сппров, i i  свој властитп.

И на првом месту : речи, —■ елпзијама. Елизије 
Г. KocTiifea прелазе y овом преводу »Хамлета«, и 
бројем својим i i  нарочпто прпродом својом, сзе што 
je досад бнло познато y нашој књпжевностп, ме- 
(утим најбогатцјој y том погледу од свих осталпх 
ђто -је један факт -пз упоредне исторпје књпжевно- 
сти). Г. KocTiife je y свој текет ne еамо унео све до- 
сад познате елизије, но je открцвао нове п гомилао 
iiX je ; апостроф пгра y његовом тексту улогу коју



y  друтим текстовима цгра интерпункција. У Г. 
Костићевом преводу Шекспиров текст иогледа че- 
€то овако :

Заборавит’ ни себе не можем’...

Одскочили ли б’ од главе увојди,
A свака длака исправила б’ ce...

Зар ништ’ не вид’те там ?...

Јер учинак ј’ узроком очинак...

Остављам на страну скраћења на која су нас 
навцкли други наши песници ; код Г. Костића све 
речи могу да ce, скрате, и скраћују ce ; и могу миого 
да ce скрате, и скраћују ce много ; н не изуздмају 
<je ни особна имена. Г. Костић каже : »о нитков’ !« 
:место »о ниткове !« и »ма сушт’«, »нешт’«, »не h ’.Te«, 
»паз’«, »стражар’те л’ ?« место : »ма сушти«, »нешто«, 
«нећете«, »пази«, »стражарите ли ?« Он каже : »кад 
пет’о к’рекне« место : »кад петао »кукурекне«. On 
каже : »Хорац’је«, )>Полон’је«, »Офел’ја<(, место њи- 
хових правих им ена; »Волтим’« место »Волтиманд«; 
ж претвара Св. Патрцка y Св. Петра, да би добжо 
један слог (стр. 47). Код љега Хамлет, захваљ>у- 
јући Фортинбрасовом Кацетаиу, каже овом : »Го- 
спод’не,. хвала вам !« На то Капетан одговара : 
»Господ’не, збогом !« и иц један ни други не прсну 
y смех. Краљица каже да je »крваво« дело убити 
Полонија ; Хамлет јој одговори да je убити Краља 
још  »крвав’је«. Краљ каже Гилденстерну : »Спре- 
мите с’ !« Гилденстерн му одговара :. »Приправ’ћемо



се«. Хамлет каже Краљпцп да ће »понов’тц« сваку 
реч ; — Полоннју je Офелија све »псповед’ла« ; —  
Хамлету je прцповест )>расцеп’ла« ум ; — Краљу 
су »заступ'лн« пут ; — Краљица јавља Лаерту да 
му ce сестра »утоп’ла« ; — a Полонпје, говореки 
о Хамлету, велп Краљицц : —

■ Да ј ’ луд, TELKO ј ’: што ј ’ тако, то je јад,
A јад што ј ’ тако : п тај срок je луд...

И још много луђи но што Г. Костпћ иислп !
Јер како те елцзпје цзгледају y  тексту, кад не 

долазе само с времена на време, но ce нпжу стално 
кроз цео превод, није тешко погодитп. X. X. Фер- 
нес, y  свом »Новом издању Variornnr« Шексппра, 
говори о Капеловим » 11 апоменама « ка ШекспвровоЈг 
тексту ; па пошто je рекао како су—»замотане« и 
рђаво редиговане, он додаје : »II као да све то јоиг 
није било. доста, те Напомене cjt штампане на така 
чудан начнн да он сам по себн представља нов ка- 
мен спотнцања. Kojmi ce год ппсменом ред завргапт 
на том лпсмену je реч и прекпнута, a остатак речн. 
одвојен дртицом, пренесен je y ндућц ред« ; — pr- 
је на крају реда, a наставак oceed- je y  другом реду ; 
— sou- je y  једном реду, y  другом ree ; — be- y  јед- 
ном, autiy y другом ; и тако даље. »С почетка ствар 
може нзгледати смешна, али када то престане бити, 
човек ce осети понижен кад опазн колпко му таква 
ситна ствар може постати несносна.« Тако Фернес.

Фернес je закерало ! Капелове напомене само- 
су нехатно шта1\шане'; речи y њпма ннсу ипгденн 
y чем измењене. Од Г. Костнћевнх елпзпја, међутим,.



страдају саме речи, рањене y свом властитом телу * 
и страда поезија. Случај je несравњено тежи. И 
кад су елизије најобинније, оне на које смо век 
навикли, па кад ce понављају кроз цео комад, оне- 
су врло досадне. Али кад су онакве као горње Г. 
Костићеве, од њих ништа није несносније. Какав 
утисак могу те елизије, те »рањене речи« остављати 
на слушаоца или читаоца y озбиљним, нежним или 
патетичнцм призорима y комаду ? Какав утисак 
може на нас учинити онај rope поменути други 
монолог Хамлетов — онај што почиње речима »Како 
ме све околности оптужују!«; онај који деликат- 
нији крцтичари сматрају лепшим од оног првог иг 
познатијет »Бити или àe бити« ; —- какав, велимг 
утисак може на нас чинити тај монолог кад ce не- 
посредно пре њега Хамлет и Капетан дедаче са 
својим : »ГосподДге, хвала вам«, — ))Господ’не, збо- 
гом«; -— н кад je и сам тај монолог исто тако из- 
боден апострофима као црвићима ?. . . Какав утисак 
може чинити онај тужни тренутак y ком Краљица 
саопштава Лаерту смрт његове сестре Офелије, кад 
она то каже, као што смо rope видели, овако :

Сестра ти ce у т о п 'л а ,  Лаерте !

М да ли може сиромах Лаерт остатц трагичан y 
призору кад дозиа за смрт очеву, и на Краљево 
питање, шта мцсли после тога да учини с убицом 
Хамлетом, бесно одговара оно шексгшровско : »За~ 
клаћу га y цркви !« — кад он, Лаерт, то каже овако У

У црквп з а К л а ћ у  г’ /



Ћу г' ! . . . на месту где je Шексппр нашао најјачп 
драмски одговор који ce ту уопште могао наћц ; — 
%у з’ !-. . . на месту где Лаерт каже да ће наслед- 
ника престола заклати , и да ће га заклатп y Бож- 
јем светом храму љубави и опроштаја, — ij пркви !

Тако није допуштено скраћиватн ! Човек ce 
још  ппта : какво je то осећање, песничко илп не- 
песничко, које оваква скраћивања допушта ? Како 
je  било могућно тако дуго, кроз цео превол, не 
опазнти да овако унакаженц стиховн, све да су 
иначе златни, бисерни, п свиленп, морају- цзгубптп 
-свакЈг песничку вредност ?

Али Г. Костић пде н даље. Он скраћује тако 
д а  реч не само нзгуби свој облик, но п своје зна- 
чеље. Он скраћује речи за чцтавeL-слогове, суглас- 
нике заједно са самогласнццпма. Шекспнров Хам- 
лет, удесившц своју представу »мишоловку«, вели 
да ће за време представе мотрптц на Краља, који 
ce мора цздати : »Посматраћу његове погледе«, вели. 
Г. Костцћев Хамлет, коме су те речц сувпше дуге, 
нзбацује »по« од »посматраћу«, »по« од »погледе«, 
избацује наставак за множнну ове последње речи, 
и каже : »сматраћу му глед«. Што ове речц за једну 
•трећцну значе друго но што треба, a за две тре- 
ћине не значе нпшта, то je Г. Костићу потпуно 
равнодушно. У  пстом монологу, два три стпха доц- 
ндје, Г. Костић кан^е »уздан разлог« место »поуздан 
разлог«. — Тако место »рођење« каже »род« ; — 
место »доднр« кал-:е »дпр« ; — место »начином« каже 
лчином« ; —■ мес-то »гашење« каже гас : —•



Толпко пута нек’ ce око нас 
обрну још док љ у б а в  е т и г н е  г а с 1 —

Г. Костнћ кидише непрнјатељски на речи српскога 
језика. Између њега и њих, борба je на живот иг 
смрт. Оне су криве ! Оне немају никад ону т а ч н у -  

дужину која. је њему потребна ; оне су увек или 
сувише дуге пли сувише кратке. Г. Костићу, н а - 
равно, не пада на памет да свој стих удешава према 
речима језика. Он речи језика удешава према свом 
стиху, — према својој ћуди, према својој тренутној 
лењости да тражи другу реч и други склоп сло- 
гова. Те његове методе не знају ни за какве гра- 
нице. За време речене представе пред Краљем, Г. 
Костић има да употреби y свом тексту речи »сумња«, 
»увео«, »отров« и »ужас«. Како су и те речи нашега 
језика час дуже час краће но што je Г. Костићу 
по вољи ; како je њему требало да прва има три 
слога место два, друга два место три, трећа и чет- 
врта један место два, — он, нови Прокруст, тако 
их и подсеца и растеже ; и место »сумња« каже 
сумњииа, a место »отров«, »увео« и »ужас«, каже- 
просто тров, вео, и жас. Луциан (којц ce спрема 
да отрује Краља) говори : —

Помоћних трава т р о в  неокушен —

a Краљица : —
Ал’ куку мени, нешто си ми вео —
За силну љубав с у м њ и ц а  je ж а с ,
Кад сумња ужас, љубав бива страс«’

1 To јест, »док ту љубав не стигне гашење«, »док се~ 
љубав не угаси.«



Што »увео« значц »осушен«, a »вео« »копрену«, п 
што »копрена« п »осушен« значе две сасвим разне 
■стварц ; што даље »тров« n »жас«, овако осакаћенп, 
не значе уопште нцшта, — то je Г. Костпћу бпло 
потпуно свеједно. Ово je доиста не знати за гра- 
ндце. Од оваквих скраћења пошао бп само један 
лорак даље онај којц би место »боравпште« рекао 
»бор«, h  место »уже« »же«, цлп тако нешто ; док онај 
жојц би место »ноћнште« рекао шоћ«, и место »на- 
сип« »сип«, п место »убрус« »брус«, не би пошао 
ли  тај корак даље.

Аберација je чудна запета. II ја бцх ce овоме 
ваиста много чудио, кад y овом преводу не би бпло 
још чуднцјих ствард, п кад би уопште пмало сми- 
•сла чудптд ce Г. Костићу.

Те чудније ствард, то je оно што je  Г. Костић 
радцо, не вшпе са слоговима и са речнма, но са 
реченицама, са текстом Шексппровим, и његовпм 
смнслом. Ја сам y почетку рекао да y преводу Г. 
Костпћевом од Шексппрова текста ннје нцшта остало 
осим најгрубљих слцчности y оаснп комада, y броју 
п реду прнзора, y истом броју лцца, y њпховнм 
именцма, и y броју стпхова н слогова ; п то je тачно 
дословце. Г. Костић je Шексппрову дцкццју бу- 
квално сматрао само као грађу за пуњење стпхова. 
Од пепхолошке прдкладностп Шекспирове дпкције 
није остало ншпта. Од оних прпмера које сам rope 
наводдо да плуструјем ту пснхолошку прцклад- 
ност Шекспцрове дикцпје, ниједан нпје сачуван у 
Г. Костићевом преводу. Оно место где Хамлет на



трп разна начпна поздравља Хорација, Марцела, 
и  Бернарда, не може y преводу нц да ce позна, као 
што на цртежу који je истрт палцем не можете више 
црте да познате. Оне речи од милоште, »драги«, 
»добршс, оне усклпке који говору дају његов oçe- 
ћајни тон. Г. Костић je брисао (или додавао) по 
вољц. Оне таутологије које су показивале Хамле- 
тову расејаност, он je ушндтио или незграпно пз- 
менио : Хамлет једанпут није уопште расејан, a 
други пут je, место расејан, гломазно прцсебан. Ону 
шестоструку синонимију : »Крвава, блудна хуљо ! 
свирепа, подмукла, похотљива, изрођена хуљо !<с 
— Г. Костић je свео на свега два придева : »блудни« 
Ж »некајнп« (?) ; додао je две именихде којих y Шек- 
cmipa нема : »курво« и »варче« (?) ; и све сложио 
y  један кратак ритам који je најдаљи од Шекспи- 
рова ритма, п најнеприкладнцји за ово место : —•

Некајни варче, блудни ниткове!....
Најзад, Г. Костић je — ово ce ни по каквом закону 
вероватноће није могло очекивати — уништио y 
своме преводу n ћутање Хамлетово о коме je rope 
говорено. У Г. Еостићевом преводу нема прекида 
y  Краљевом говору ; Краљ не прелази y својој не- 
прилици, натегнуто, на Хамлетов одлазак y Ви- 
тенберг. Код Г. Коотцћа Краљ везује те своје pe4ix 
тесно логички, a противно свакој логици, за своје 
раније речи — свезом. »јер« . . . Г. Костић је,наиме, 
енглеску реч »For« разумео y њеном значењу »јер« 
место значења »Што ce тиче«, које y Шекспировом 
тексту одваја другу мцсао од прве, и ствара паузу 
за време које Хамлет ћути.



Алп о разноврснпм п чудним нстачностима Г. 
Костпћева превода не могу дати правога појма ни- 
каквп наводц и никаква анализа. Оно што je нај- 
горе y том преводу, то нису поједпначне погрешке,. 
ма како оне крупне и чудне бпле, но њпхова непре- 
кидност. Нарочпто су тако зване »ситне« погрешке 
y њему ужасне. Оне гамижу по овом тексту ; оне 
ce нижу једна за другом, нижу, ншку, нцжу, нпжут 
једна за. другом, једна на другој, једна y другој, 
по више слојева, тако да пх je немогуће размрсптп. 
Оне y преводу мењају сваки стих Шекспирова 
текста. У  Шекспирово време, глумци су нерадо 
допушталн штампање комада које играју, јер су 
сматрали да оно иде на штету њихових позорпшних 
прихода. Комади којп су ипак угледали света, нај- 
чешће су били криумчарскп прпбележенл за време 
представе, пз публнке. Какав je шорао Изгледати 
текст прнбележен под таквнм околностнма, с он- 
дашњом несавршеном стенографијом, није тешко по- 
годцти. Један од ондашњих драматпчара, Хевуд, 
има једнЈ’’ песму, y којој ce о тим текстовима вели 
да »понеки од њпх бележп радњу, али ниједну реч 
онако како je нзговорена«. . . Такав je — буквално 
— ц текст Г. Костпћевог превода.

Ја могу само датн две три прегрштл прнмера.
Да бн истерао стпх н број стнхова, Г. Костнћ 

je из реченица нзбацпвао, цлп пм je додавао, све 
што му je ц како му je кад бнло згоднпје, без раз- 
лпке. За јамбскп стпх, на прнмер, врло су корпсие, 
за почетак н крај његов, једносложне речн. Ра- 
зуме ce човек пх сме употребптн само онда где од-



говарају смислу ; јер речи, — нека су иајептнцје, 
нека казују најтању разлику најповршнијега од- 
носа, нека je то једно. »па« y »Па нека дође« према 
»Нека дође« ; — нека je то само лична заменица 
поред глаголског облика, »Ја знам«, према »Знама
— речи све имају своју нарочиту употребу, своје 
одређено значење, евој осећајни или пригодни зна- 
чај, и својим доласком додају реченици свакад 
један нов појам. Г. Костић их je додавао кадгод 
му je тако лакше било саставити стих, без обзира 
на то да ли имају смисла, или дају погрешан сми- 
сао, или смисао противан правоме. — У призору 
с Духом, кад Хамлет хоће да пође за овим, његовц 
га пријатељи задржавају, и Хамлет отимајући ce, 
довикује им : »Себи руке !« Г. Костић због једног 
слога на крају стиха преводД : »Себи руке, ни !«.
— правећи Хамлета излишно грубим. У истом
дризору с Духом, пошто je Дух отишао, Бернардо 
каже : »Спремао ce да проговори, кад петао куку- 
рекну«. Г. Костићев Бернардо ближе одређује ; и, 
као неко који би рекао »два и два су баш четири«, 
вели : »Кад пето крекну хтеде збордт’ баш«. Доц- 
није, Марцело каже опет : »Нестало га je кад je 
петао кукурекнуо«. Г. Костићев Марцело одређује 
опет ближе, само сад с почетка реченице, и вели : 
»Баш утече на петлов кукурек«, — У истом при- 
зору с Духом, пошто Дух оде, Марцело још y страху 
и y чуду, каже узбуђено : »Отишао је«. Г. Костићев 
Марцело каже фамилиарно : »Тај оде«. —- Кад ce
Дух y истом призору поново јави и оде, Марцело 
опет констатује : »Отишао је«. Г. Костићев Мар-

Поповић, Огледи 11



цело, кога je, изгледа, ствар почела да занима, каже 
разочарано : »Већ оде«. — У Шекспира, кад Хам- 
лет каже Хорацију п Марцелу да ће онп пздати 
да су Духа виделп, Хорацпо одговара : »Ја, госпо- 
дару, нећу;« — на што Марцело додаје : »Нл ја.с 
Г. Костцћев Марцело каже као дредомдшљајући 
ce : »Па нп ја ;« као да бд, на лрдмер, он miao впше 
права пли воље да то учцнп но Хорацло. — После 
оног дугог, најдужег прцзора y целом Хамлету, 
y  коме je Хамлет с напрегнутом пажњом разго- 
варао прво с Полонпјем, па с Розенкранцом ц Глл- 
денстерном, п најзад с глумцима, Хамлет најзад 
остаје сам ц каже оно тако лепо нађено, суморно 
h уморно : »Сад сам câM«. Одлцчнп талпјанскп глу- 
мац Салвини, на том месту, пошто je остао сам на 
позорницп, има ону лепу радњу, да застане, да 
протрља прво очп, као у.чоран човек после дугог 
i i  напорног рада, па тек после почиње постепено 
онај раздраженп монолог Хамлетов који затпм до- 
лази ц о коме смо rope говорпли. Г. Костпћев Хам- 
лет, пошто остане сам, каже орно п одморно : »Е  
сад сам сам«. — Кад Дух саопштп Хамлету да 
»змпја која je његов жцвот убола, носи сада ње- 
гову круну«, Хамлет који je то слутпо, сада утвр- 
ђен y својој слутњи, узвикне : »О пророчка душо 
моја ! Мој стрдц!« — Г. Костпћев Хамлет каже 
изненађено : »Зар мој стрнц«. . . алп оставља »0
пророчка mu душо !«, y очцтој контраднкцнји са 
пзненађендм : »Зар мој стрдц ?«. . .

Тако дде кроз цео комад.



To су кварења смисла додавањем. Појамно je 
да су нетачностиу Г. Костићевом преводу које долазе 
од скра1гивања још много теже и много чешће. 
Ту Г. Костић није правио разлику између ситног 
и крупног. Пошто je било. главно одржати десето- 
сложни јамбски стнх, то je Г. Костићу била спо- 
редна брига како ће изгледати оно што ce y тај 
калуп излије.

Боз даљег коментара, ево примера, који су 
тако многобројни да их ја из гомиле вадим и наво- 
дим скоро без избора. — У  великом прцзору Хам- 
лета с матером, Дух каже Хамлету да помогне ма- 
тери која ce бори са собом ; он вели : »0 , буди по- 
средник између ље и њене душе која ce бори са 
собом !« Г. Костић место »душа која ce бори са со- 
бом« каже : »борна душа«, као што ce каже »борна 
киселина«, »борна маст :« —

Међ њу ii борн-у  уђи душу јој . . .

Мало пре тога, y истом призору, кад Хамлет спази 
Духа, он зачуђено пита матер, која Духа наравно 
пе види : лЗар ви тамо ништа не видите ?« Краљнца 
одговара : »Савршено ништа ; међутим, све што има, 
ја видим.« Код Г. Костдћа, на Хамлетово питаље : 
»Зар ништ’ пе видјте- там’ ?« Краљица одговара : 
» 11 a свету ништ5, и ако видим све. . .« »Све или ни- 
шта« су досад рекли многи смели људи ; али ни 
најсмелији нису досад смели рећи : »На свету ништ’, 
и ако све«. — Нре него што ће ce с Краљем сакрити 
иза завесе, да прислушкује Офелијином разговору 
с Хамлетом, Полоније, нехотице и безазлено не-



смотрен, помене узгред да лпцемерн својнм побож- 
ним изгледом успеју .лпошећерити и самога ђа- 
волак. На то Краљ, осетившп ce одмах погођен, 
дубоко уздахне и каже за себе : »0 ! п еувнше je 
истина ! Како ме оштро ошннуше ове речц по са- 
вестн !« Г. Костпћ y свом преводу премешта усклик 
испред прве реченице пред другу (врло погрешно) ; 
реч »савест« замењује речју »свест«, зато што je ова 
краћа ; a место оног дубоког, дугог уздаха : »0 ! 
i i  сувцше je истина !« каже свега мнрно [и кратко : 

»Да !« — У призору с Духом, кад овај хоће да пође, 
Хорацпо, не знајући како да га зауставн, да га 
натера да одговара, довцкује Марцелу : »Задржи га, 
Марцело !« Марцело на то пита Хорацнја : »Хоћу 
ли да га гађам копљем ?« II Хорацио, y највеће^ 
заносу, довикне му : »Гађај, ако Hete на стане !« 
Алц Дух, бестелесна авет, промнче као облак по- 
ред њих, на другу страну од Марцела (Шекспп- 
рове лепе прикладностн), поред Бернарда п Хора- 
ција, ii ова двојпца једва стигну да кажу један за 
другпм : »Ево га овде« — »Ево га овде«. — после 
чега Марцело, који je остао остраг, одмах конста- 
тује : »Отшпао је«. Прцзор je y свом роду врло леп, 
и тако прецизно изведен да je само дпалогом, без 
опнса, наслцкан као y прпповецп. Г. Костпћ пре- 
води : — »Не дај му, Марцеле !« — »Да ударп.м 
зар копљем својим y љ ?« — »Учпни, пође л’«. — 
))Ево /« — »Ево га Г« — »Већ оде Остављајућп
овде на страну она »ђел’кања« и »уњкања«, п она 
његова чудна »зар« и »већ«, Г. Костић je још тако 
скратпо речп : »Ево га овде«, да смисао целе радње



постаје неразумљцв. Са оваквим преводом, нема 
глумца који кад пзговорп горње »Ево !<t неће за- 
махнути копљем на Духа ; и на београдској позор- 
ници глумац који игра Бернарда тако увек и чини. 
Да на тај начин од тога призора није ништа остало, 
није потребно нарочито доказивати. — И тако даље. 
Погрешака као што еу ове наведеие y овом пара- 
графу, има гомила.

Колико изгледа да je Г. Костић е овим нетач- 
ностима отишао далеко, он je ишао још даље ; он 
не ради ништа y пола. Г. Костић овако исто пре- 
води i i  најпознатије реченице из текста Хамлета, 
И оне »крилате речи« које ce одавно налазе y »Реч- 
ницима« и »Ризницама навода«; које су одавно по- 
стале опште књижевно благо, »речи из еванђеља«, 
y које нико не сме дирати. — Ону »лабудову реч« 
Хамлетову : »OcTâno je ћутање«, на коју je упола 
већ пала тајанствена тама другога света, Г. Ко- 
стић, због тога што му треба један слог за јамб, 
незграпно подлепљује, ц каже : »Све остало je мук«. 
— У разговору с Хорацијем, говорећи о свом оцу, 
Хамлет каже : »Мени ce чини да га видим«. Хора- 
дио, који je баш зато био дошао да му каже да га 
je заиста видео, јако изненађен овим Хамлетовим 
речима, пита : »О, где то, господару ?« Хамлет од- 
говара оно познато : »У оку духа мога, Хорацпо«. 
Г. Костић из Хамлетове реченице прво избацује 
Хорацијево име, које реченици даје њен нежни и 
као саљалачки израз ; па онда, како та жртва од 
четири слога још није била довољна, ои избацује 
један слог више, затим меља целу реченицу, и пре-



води je — преводп ! — овом простачком бесмпелп- 
дои ; »Видн, брате, ум.« — Најзад (да еамо још 
један пример наведем, али тај запста ■-чудан) Хам- 
летово »Умретп спавати — ништа вшпе«, — 
»умрети, то јест  заспатн — п ништа више«, — 
Г. Костпћ преводи : »Ја л' сшрт, — ја л' сан«, — 
где, место да су »смрт« и »сан« једно iictđ, они једно 
друго искључују. Алп Г. Костићу je било главно 
превестп Хамлета »у стиху пзворнпка«.

Ово досад су била само пздајства према Шек- 
спдру. Али њему je, као што сам поменуо, и ње- 
гов сопственп текст, не внте као коппја, но сам 
за себе, био равнодушан кад ce тццало стпха. Ако 
je због тог стиха требало нешто додаватп, шта 
било, и говорптп овако :

Мишља e.uo да см о  дужни в а м а  м и
Пријавити ва.ч  то, —

он je додавао ; ако je требало одузшаати, он je оду- 
зимао. Ако y калуп стпха не .чоже да стане цела 
реченпца, он y  њега уноси колпко може да стане, 
без обзира на резултат , без обзира на то да ли 
ће његова властпта реченпца коју тако добије шмати 
неког смисла пли не, илп иматп каквог било по- 
знатог граматпчког склопа, y коме ће деловп ре- 
ченпце нмати макар сннтактичке, ако не логпчке 
везе. Да би истерао стих, он je екраћпвао често 
као да жмури и као да je запушно упш. Понекад 
нзгледа као да хоће да пзазива чцтаоца ; илп као 
да je странац, да не зна српскп ; илн као да хоће



да дошже да му je смисао равнодушан. Његов je 
текст често најпримитивнија, само посвећенима ра- 
зумљива црначка паратакса, и скоро без изузетка 
нека врста реченичне стенотахиграфије, према којој 
стил y рђаво откуцаним телеграмима личи на јасан, 
углађен, заокругљен академски стил. — Краљ, кад 
певоље стану стизати са свих страна, каже Кра- 
љици : »0 Гертрудо, Гертрудо ! Кад јади долазе 
онн не долазе појединце као извиднпце, но y че- 
тама.« Г. Коетићев Краљ каже :

Иавале л’ јади, нема уходе,
Но војском свом.

— Другом приликом, кад Краљ говори о својој 
љубави према Краљици, он код Г. Костпћа то каже 
овако :

...Тако срастох с њом, 
од пута звезду ко откине свог, 
ii од ње мене. —

У Шексппра то м-есто гласи : »Она je тако спојена 
с мојим животом и душом да као што звезда не 
може да ce креће ван своје сфере, нн ја не могу 
без ње.« — У великом призору с Хамлетом, Кра- 
љица каже овоме :

Јој какав чин,
Што тако рнче, — претећ’ пушта гром? —

У изворнику стоји : »Авај, какво je то дело што 
тако грмц, и громко прети од самог почетка ?« — 
На другом месту, Полоније пита Офелију за Хам- 
лета : »Луд од љубави за тобом ?« Код Г. Костића 
он одговара једном цриачком и неразумЈвивом па-



ратаксом: »Полудпо, љубп те«. — Краљ ппта Поло- 
нија : »Како бдсмо могли то даље трагати ?« Г. Ко- 
стпћ узима, по облчају, само наглашене врхове 
реченлце, скраћује п њнх, п лреводд : »Како даљл 
траг ?« To значп нешто друго, и није ни српскп ; 
'алп je добро што mia мање слогова (чак два мање 
но y Шекспира, који има седам). — Хамлет моли 
своје другове да му нспуне једну молбу, п Хорацдо 
одговара : »Коју, господару ? лслулдћемо је«. Г. 
Костпћ преводп : »Што би, кнеже, на«. (»Што бл 
на место »коју«, »кнеже« на место »господару«, и 
на место шспунпћемо је« — »на«). — Краљ каже 
Лаерту да je нашао начпна како he Хамлету доћн 
главе, a да ce угготребљеном лукавству нпко не 
досетп : — »За његову смрт«, велн, »нн дах прекора 
неће духнутп, но ће чак и његова матд дзвдндтд 
древару, д назватд je десрећндм случајем«. Г. Ко- 
стдћ каже :

Ни ветар неће корет’ с.мрти му, 
и мајка му снебиваће ce том, 
те рећп: случај пуст. —

Како je бдло могућдо једду јасду речеддцу овако збу- 
ндтд д, место логдчних д јасндх речд Шексддро- 
вдх, говордтд о неком ветру коме лада на ламет 
да корд нечлју смрт, д којд корд смрт, a де онога 
којд je лроузроковао, — и казатд да he ce Хам- 
летова мајка »снеблватд«(?) »том« (»што ветар неће 
коретд смртд Хамлетове« ?), те pehii да je »то« (»што 
ветар деће« д т. д.) само »случај дуст«‘? —• јер то 
je граматдчкд емлсао ове речендце y којој једно-



сложне заменице, рђаво намештене, имају да за- 
мене чнтаве изоотављене појмове. Г. Костић, коме 
je главно саставитц стих, ослобођава ce y том циљу 
свих обавеза, и оне последње, да граматички по- 
каже односе између реченичних делова. Ои доиста 
оставља врло често читаоца да y потпуном мраку 
тражи »ко je с ким« и »шта je с чим«. Нађите ве- 
зуизмеђу речи y овом низу стихова, y призору кад Хам- 
лет хоће да пође за Духом, a Хорацио га препла- 
шено задржава овим речима :

Немојте, пазпте ; 
и месту самом очајан je вид, 
без ичег другог, мозгу свакоме, 
тонућ’ y бездан мора дебелог 
што под њим бучи. —

»Бучи» под ким ?. . . Под мозгом ? или под видом ? 
или под местом ?. . . Je ли »месту« очајан вид, или 
je баш »место« очајан вид ? Или je, можда, очајан 
вид »мозгу свакоме« ? Али ако je »мозгу« очајан, 
онда не може бити и »месту« очајан. Које je тачно ? 
И зашто »без ичег другог« ? Зашто, тобоже, не и 
»са нечим другим« ? Као да би y оваквом преводу 
нешто марило кад би једно било замељено дру- 
гим ! . . .  И најзад, шта то тоне y то »дебело море«, 
о Господе ! —■ вид или мозак? — Или, можда, све 
тоне, h место, и море, и вид, и мозак, y свој тој без- 
дани дебелога мрака !

Благодарећи оваквим методама, Шекспиров 
текст претвара ce најзад, пред пораженим чита- 
одем, y нешто, као што природњацп кажу, »досад 
неописано и некласификовано«, — y неке тиронске



ноте, y руне, y шаманпстичке абракадабре, y бро- 
љања на немуштем језпку. — На странп сто трп- 
десет петој, Хамлет говорц мајди :

Кој’ вас враг
y слепом мншу тако опчшш ?
Без чуства очи, чуство не впдп 
безока, руке, елух, без пчег ное, — 
та делак чулу ком да беше -здрав 
залутао не бп тако. —

Превршшо двадесет страна : на странп сто пе- 
десет трећој Хамлет говорц сам са собом (у оном 
»другом, леишем монологу« Хамлетовом, о коме 
сам rope говорцо):

Сад, зверска лн je забпт, сумње л" страх, 
што одвећ мери, шта he бптп крај,
— та мисли једна четврт мудрбст je, 
оста ле свакад несмелост, — па зашт’ 
ја жнвим још, тек peh’: »Још морам то«; 
кад имам разлог, вољу, снагу, пут, 
учинпти.

Превршшо опет двадесет страна : на странп 
сто седамдееет петој, Краљ je рекао нешто што 
Лаерт нпје раз.умео ; н Краљ му своју мпсао сад 
боље објашњава :

>'еред je плама сваке љубави 
ко витпљ некп, гар, што гасп плам ; 
доброте једне не сачува нншт’, 
јер ако ce доброта премножн, 
y свом сувншку мре. Што год ја бнх, 
треба кад бпх ; јер б и х  ce мења то, 
толпко штете, запознпце с тог. 
колнко руку, збора, прнлпке ;



та т р е б а ,  то ј ’ разметљив уздисај, 
што тешећ’ тежа.

Шта значе ови говори (ако их тако можемо 
назвати) ? Шта може да значи »тешећ’ тежа« ? или : 
»Без чуства очи, чуство не видц — без ока, руке, 
слух, без ичег нос итд. — залутао не би тако« ? У  це- 
лом Шекспировом Хамлету нема ни једног јединог 
места — ни онде где je Шекспиров текст искварен
— које би издалека личило на ове речи без везе 
i i  смнсла. Има y Отелу. Отело на једном месту го- 
вори : »Рубац — признање. — Пу ! носеви, уши, 
i i  усне. — Признати — рубац ! — ђаволе !« Али 
Отело изгрокће те речи, гушећи ce, y тренутку кад 
с пеном на устима пада y несвест. У Г. Костићевом 
Хамлету сва лица, и свакад, говоре тако или сли- 
чно, — Хамлет, кад филозофише, кад изјављује 
љубав, — Краљ, кад хладно ц опрезно размишља,
— Глумци, кад y припремљеној мелодрами декла- 
мују своје на памет научене улоге. . . 'Може ли та- 
кав стил представљати ону мелодичну и огрвевиту 
Шекспирову дикцију y којој сви анђели певају и 
сви демони јаучу — и сви мудраци зборе ?\ Je лц 
Г. Костић заиста мислио да ће оваквим стилом 
очувати сјај и боју Шекспирове дикције, његове 
језгровите мисли, његове танчине y цртању карак- 
тера, датц мелодију његова стиха, истаћи разлике 
стила којцм говоре поједина лица његова ?

Међутим, — тако, и слично томе, иде овај пре- 
вод кроз целу књигу, чин по чин, стнх по стих, 
и, y стиху, no више слојева. Ја бих, доиста, могао 
све досад наведене примере избацити, па за све



врсте погрешака датп нове прпмере, п тако опет, 
i i  опет, ц опет, — док на тај начин не бих исцрпао 
целокупан број стнхова y Хамлету, који je 
Г. Костић y свом преводу тако срећно очувао.

К свему још долазп чудно и неизлечиво »ге- 
ачење« Г. Костићево, хотимпчно и нехотнчно ; 
хотимично je, y осталом, само последпца нехотп- 
чног. Г. Костић je чудно неуглађен човек. Он то 
није само y својпл одговорпма н прозшш епнсима, 
пунпм духа ii атнчке шале, од које ce и његовпм 
добрим прпјателлша кожа јежп. Г. Костнћ je на- 
шао начпна да и преводећп покаже ту своју осо- 
бину, преводећп Шексппра, Хамлета, п најлепша 
места y Хамлету. Он je начинпо вулгарнпм Хора- 
ција, ученог ђака витенбершког, Полонија, лорда 
коморника, Лаерта његова снна ваетштана y Фран- 
цуској, ОфелпЈЈд његову кћер, одраслу на двору, 
Краља, врло умна човека п брата покојнога Краља. 
Он je начшгао вулгарнцм Хамлета. Свп они говоре 
једно другом ти ; и говоре фамплиарно, н некпм 
чудним наречјем, нз не знате каквог круга нли 
слоја друштвеног. Хорацнје каже Духу : »Ко сп, 
Бога тп ? !« ;— Кад Дух на то оде, он велн да je 
Дух »стругнуо«. — Краљпца каже да наши јади 
»чепају« ; Хорацпо, да Дух Хамлету »намнгује« да 
пође за њим ; Хамлет, да гробар лобању »фиска« 
о земљу ; гробар, да ce магарац »уенћпо« (зашто 
Г. Костнћ употребљава речп којима не зна право 
значење ?). Полоннје вели да Лаерт не треба да 
»трца« руке ; Лаерт, да ће он Хамлету рећп ствар 
»у брк«. Где Шексппрова лпца кажу : »обућа«,. »свп-



рала«, »стењак«, Г. Костићева лица кажу »опанци«, 
»врула«, »витиљ«. Лица ce међу собом зову »синко«, 
»чико«, »братесс, »брајко«, »братац«. Хамлет, на при- 
xiep, има тако као узречицу y говору да свакоме 
каже »брате« ; a Краљ каже Корнелцју и Волти- 
манду : »Здраво, пријани !« Офелија каже : »Јух, 
■оче, ала ми je било страх«. A кад je отац упита, 
шта јој je Лаерт говорио, она одговара : »Да про- 
стиш, нешт’ о кнезу Хамлету«. Кад Хамлет — оне 
хладне ноћл кад дочекује Д у х а — осећа да му je 
хладно, и вели да je »мраз јако стегао, да je врло 
љута, Г. Костићев Хорацио му одговара :

Жестоко сече,  к а о  д а  je  р е к р у т ! !

— Кад Офелија упита Хамлета шта значн панто- 
млма коју представљају, Хамлет одговара да je то 
неко »ш урибури«. — Кад Марцело очекује да ce 
Дух јави, Хорацио не верује да ће ce појавити, и 
одговара : »Шућ-мућ ! појавити ce неће«. — Кад 
Полоније јави Хамлету да су дошли глумци, Хам- 
лет одговара : Тандара броћ ! — Кад Луциан, y 
.челодрами, долази с отровом y руци, и почиње : —

Црн смер, зла рука, згодна кап п час,
Савезник време, нико око пас1 —

Г. Костић то каже : —■
Црн ум, зла кап, зла рука, згодан час,
Помаже доба, н е  в а д и  н a  п а с .  —

— A кад ce разбију врата, и Лаерт упадне y двор- 
ницу, пред Краља и Краљицу, помаман што су

1 Thoughts black, hands apt, drugs tit, and time agreeing, 
Confederate season, else no creature seeing...



му убили оца, и почне говоритн оне стпхове y ко- 
јгтма свака реч носи на себп жиг Шекспирова стила :

На који начпн je умро ? Ја  не дам ником да ce 
тптра са мном !

У пакао с поданичком верношћу ! Најдрњем 
врагу, моји заветп !

Савест и врлпна, аду на најдубље дно !
Ја чпкам пакао !...

Г. Костпћ преводи :
Сад нема ту т р т - м р т  !  К а з у ј  м у  с м р т  !  . . .

Човек, пред оваквпм случајем, занеми •— или 
остаје обезору-жан. . . Недпћ je мислио н говорпо- 
да je Г. Костић овакав зато што je »пуст«, зато што- 
мислж »да ce њему тако може«. Недпћ ce јако ва- 
рао ; Г. Костић није »пуст«. Онај којп мисли да 
ce њему тако може, тај нпје пуст, тај не може 
друкчије.

У.
Тако преводп Хамлета првц отачественц зна- 

лац енглескога језпка и познавалац Шексгшра и 
његовнх лепота. »Српском Књтзжевном Гласлшку« 
пребачено je једном да довољно »не стојп на наци- 
о^алном тлу«, да je »луксузна егсотнчна биљка«, 
да даје »нашој књпжевноети нмперативно страну 
директиву«. To ce Г. Костићу не може пребацити. 
Г. Костнћ, y овом преводу, стоји изузетно чврсто 
на реченоме тлу ; ничега ту нема од луксузног 
уметничког објекта, ннчега »егсотпчног<>, нпчега што 
бп вас, императивно илн нецмперативно, подеећало 
на навцке напреднијнх странпх народа. Као Г. 
Костић превелп би Хамлета — п раде н све друге



своје ствари — сви који стоје на »нацпоналном 
тлу«. . . II верујте, то je y  народносном погледу 
једина разлпка нзмеђу »Српског Књижевног Гла- 
сникад и његовцх ценсора.

0  томе впше нема шта да ce говорп ; цли ћу, 
можда, имати на крају да додам две три речи. Овде 
ми остаје још само да ce осврнем, као што сам обе- 
hao, на одговор Г. Костнћа на прву белешку »Срп- 
ског Књижевног Гласника« о овом преводу. Нека 
ce чује и његова реч.

Пустити Г. Коетића да ce брани, то je учцнити 
му пакост. Г. Костић je y свом одговору. као што 
ce могло очекивати, иети онакав какав je ц y пре- 
воду : исти онај човек »који не даје себи рачуна о 
стварима«, неискрен, несолидан, и мало васпитан. 
Он ce овим преводом поноси. . . Више још, он ce 
простачки непристојно руга ономе коме ce овај и 
овакав превод није допао. Он не може довољно да 
ce начуди како ce писац белешке усудио да »на- 
срне« на његов превод, и како ce о његовом пре- 
воду може рећи, да je »у угластим, претенциозним 
стиховима«, и како ce може рећи да није довољно 
разумљив (јер то je све што je y оној невиној бе- 
лешци речено о преводу Г. Костића). Он, као при- 
знати преводнлац Шекспира, наравно, није »запео. 
за ту биљешку ради обране тога пријевода од био- 
градског насртача« ; to he му »сваки иоле разум- 
нији зналац наше прцјеводне књижевности вјеро- 
вати на прву ријеч«. Он ће ce том чудном белешком, 
»том гомилом сметеног и неписменог пискарања«, 
том »тупанском работом«, тим »ишчадијцма угла-



стог h претенциозног духакј позабавити само зато  ̂
што je »та биљешка врло згодна прцлика, као на- 
ручена, да ce вндп, каквцм je судијама повјерена 
наша садашња књпжевност y органу крема бпо- 
градске интелпгенције, да обазна свпјет, на какве 
су оцјене спали српскп чптаоцп«. Ta белешка je 
— »досад постигла record сметеностц н неписмено- 
стн« y српској крптпчкој књижевности ; a »како 
je наша књижевност богата y тој сорти«, то ce »тај 
record простире на књпжевност свнјех народа н врег 
мена, те je управо свјетскц record«.

»Врхунац непнсменоетн, швпгар с.метеностп« те 
тако неппсмене и сметене белешке, то je то што je 
писац њен рекао да je Г. Костпћев превод Хам- 
лета — »напзменично y прози, мањим делом, п 
стиховпма«. Ја сам већ y почетку рекао, н поно- 
впћу да je та напомена донс-та незгоднад ја ћу то 
прнзнатп y толико пре што оно што ce y реченнци 
каже, i i  ако je незгодно, нпје y стварн нцшта по- 
грешно. Je лц непстпна рећн да je Хамлет  ппсан 
»у прозд (мањим дедом) п y стнховпма« ? Наравно, 
кад неко то нарочпто констатује, он показује да 
не зна нешто што je, впше илп мање, опште позната 
ствар, h да Хамлета није нпкад чптао ни y цзвор- 
HOiM тексту ни y немачком преводу. Али, оетавља- 
јућц на страну напвност напомене, ц говорећп 
стварно, je ли rope : читати Хамлегпа y францу- 
скбм преводу i i  разумети га, но чптатн га на ен- 
глеском илн на немачком, па га не разуметп ? A 
ја могу уверпти Г. Костпћа да je пнсац оелешке 
одавна, n ако je тада бпо још врло млад, разумевао



Шекспира несравњено боље но Г. Костић данас.1 
Има, y осталом, доста људц који нису читали Шек- 
спцра нц на енглеском, ни на немачком, но само 
y француском преводу ; четири петине француских 
књижевника знају га само тако. To меото y белешци 
je наивно, али не, као што Г. Костић хоће, »врху- 
нац неписмености, швпгар сметеностц«.

Г. Костнћ подсећа даље писца белешке, »бези- 
меног, скорашњег почетнпка«, на респект према 
писцу који је »унио y српску књигу Архилохов 
стих ;« xi велц да су »угласт и претенццозан« »нови 
термини y просодији.« Вај ! нису нови ! Откако je 
рђавих песника и стцхотвораца, они су постојалц 
y ствари и y речи; и, ако Г. Костић није знао за те 
термине, то je било онако као што Г. Журден није 
знао да и он говори y прози. A што ce тиче тврдхве 
да je он први унео y српску књигу јамбски стих, 
Г. Костххћ врло добро зна (надам ce, п жели.м y исто 
време да није тако) да je та тврдња нецстинита, да je 
Бранко Радичевић тај стцх употребљавао пре њега 
и, као што смо rope вцдели, y напреднијем облику. . .

Најзад ce Г. Костић обраћа право на писца 
белешке, који je рекао да превод не ваља, it да je 
с тога »и иначе мутно дело Шекспирово постало 
још неразумљххвмје« ; п y овој лепој апострофи, 
говорећи му ти и брате као y Хамлет у , вели му : 

-- »А да, Бога ти, брате биљежниче, што ти не спо- 
мену нн једнога мјеста, ии једнога етиха, ии једне

1 В. гшшчев оглед : Ј о в а н  С к е р л и ћ  ка о  к њ ш ! с е в н и  к р и -  

т  и ч а р .
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рцјечл уз _коју бц требало »додатп коментара н 
т. д. ?«. . . (Г. Костцћ, видн ce, држл да je то бдло 
не.могу 1шо). — »Ах, драги мој«, наетавља он, »што 
ce тпче самог дјела Шексллрова. вјерујемо да je 
теби неразумљлво. то и нпје за сваду тцкву«. . . 
II онда каже он сам шта je мутно код Шекеллра : 
— »Није мутно Шексплрово дје.го, него су мутне 
оне дубљине човјечијих страсти, нз којпх je Шек- 
craip захптно своје особе. те их пзнпо пред нас оба- 
сјане i i  зачнњене свјетцљком његова (sic) генцја«... 
Ох, не. Г. Костићу, не ; не такве реченцце ! Нд вп 
самц ндсте досад нлшта rope реклд ! Већ онај којд 
je то првп рекао, ндје бдо врло уман човек ; алд 
лонављатд то као стотд д као хцљаддтд,' д y том 
стплу, то je много л за човека којп стојд на »на- 
ццоналном тлу« ! — Да нема друглх доказа, та 
једна реченцца локазала би да Г. Костдћ нлје нл- 
кад разумео Шекспира, нц човека уопште, да о 
њима ндкад ндје дмао нп један лдчнп утдсак, нд 
једно лдчно опажање.

Таква je Г. Костдћева одбрана његова превода, 
такав je његов превод Хамлета, д такав je Г. Костдћ.

Ја га ндсам направдо бољдм но што je ; алд 
га ндсам надравло нд горгог. Он je такав y својим 
главндм рђавдм цртама. Оно што он дма добрлх 
особдна, ја ћу му, ако je њему, длп коме блло стало 
до тога, радо прдзнатн, с највећом шпрокогрудошћу. 
Он лх, као што сам п y почетку рекао, пма. Оне 
су код њега скоро увек помешане е нечдм крцвдм, 
с нечдм лзвдтопереним, д са рђавдм особднама 
које су доводом овога његовог превода овде изне-



сене ; алп ce не могу порећи, и ја нх нећу пори- 
цати. Али по својим рђавим особинама, по готову 
y стварн којом смо ce овде позабавилн, он je за- 
■служио ово што je о њему речено, н ја сам то о 
њему морао рећи. Ја с тога не примам напомену 
Ћоју сам једном чуо за време објаве овога прегледа,1 
да сам y њему био сувише строг, да сам ce са за- 
довољством задржавао на слабостима Г. Костића. 
.Један песнцк пребацно je једном неком критичару 
»да му није довољно што свом противнику одсече 
тлаву, но join после показује да je та глава била 
празна«. Па зато ce y књижевности и »секу главе« ; 
шта крцтичару треба одсечена глава песнцкова, 
ако не зато да покаже да je била празна ? Хоће 
лц том замерком да ce каже да су бољц они крп- 
тичари који секу, дли покушавају да секу главе 
само зарад тога да их одсеку ? У  нас, уосталом, 
изгледа да човек мора говорити гласно, да говорн 
јасно. На овом нашем »националном тлу« изгледа 
,да ce врло тешко схвата п још чудније мисли. Један 
мој колега нашао je, и рекао ми je, да je једна од 
мојих значајиих црта као крити.чара то да не смем 
отворено да кажем своје мишљење! — ја којц сам 
(нека ми. je опроштена ова лична иота y хатар до- 
каза) рекао — contra mundum  — своје непријатељ- 
еко митпљење о Ибсену join пре тринаест година, 
y почетку љегове велике славе ; и који га понав- 
љам данас кад je његова слава на врхунцу ; и не 
мислим га мењати, но имам намеру чекати да други

1 Овај оглед je објављеи y рубрици К њ и м с е в и о г  П р е г л е д а



око мене промене своје мпшљење, као што сам че- 
као h  дочекао за Цветићевог Немању, за Герхарта 
Хаудтмана, н за друге, — и као што ћу дочекатп н 
за Ибсена. У народу коме нп таква мпшљења, тако 
казана, још не дзгледају довољно отворена, треба. 
доцста говорцтн врло гласно да човека разумеју..

У овом случају je било нарочито потребно го- 
воритн отвореннје, због тога што je прнмер Г. Ko- 
стпћев саблажњив, због »онпх којн долазе«. Од нај- 
веће je важностп какве примере пстдчете пред омла- 
дином, какве од ње склањате ; млађи којп пођу 
за рђавим, плп не знају за кпм треба да пођу. про- 
палп су. Говорите цм о »нацпоналном тлу«, и онн 
ће то једва дочекати — јер je лакше остати на »на- 
цноналном тлу«, какво je данас, него подићи се-у- 
вис. За ово последње треба примера, добрих прп-' 
мера, ii треба рада, напора ; за оно прво довољно 
je оетати какав ce човек затекао.

Треба говорнтп против »надпоналног тла«. Јер- 
то »нацпонално тле« које његовп проповеднпцп (у  
осталом нејасно) зампшљају, успављујућп п вара- 
јућц самп се.бе, — то није »народна подлога«, »ко- 
рен y земљп«, земљнште из којега производ треба 
да дрпе свој сон ако хоће да здраво успева, п на 
коме треба п књпга да роди, нсто као биљка. Није- 
то ни демократски додир с народом, који »Српски 
Књшкевни Гласшш« није нпкад дзгубпо, нп y по~ 
лдтици ни y књджевностп. He ; то њпхово »нацн- 
онално тле«, на коме они стоје, a »Српскп Књи- 
жевнп Гласндк«, срећом. не стоји, — то je све оно 
што je y нас заостало, што нас одваја од културе.,



■све оно илп бар добар део свега онога што не ваља, 
што тек треба да ce развпје y боље облике. To je 
•овај превод Хамлета од две трп хиљаде стихова 
■са iiCTO толцко погрешака. To су крптичари који 
-су преводиоцу таквог Хамлета признали знање 
енглеског језика и стручно познавање Шекспцра, 
и који устају против . »Српског Књижевног Гла- 
снцка« кад овај тражи »да све буде боље«, да ce 
»национално тле« преоре, посеје добрим семеном, 
i i  негује за нову и велику жетву. To je неспособност 
да ce пође унапред , то je невештина, аљкавост, не- 
■однегован укус, незнање, плитка памет, ситна или 
несолидна наука — микрологије или кривоумље. 
To су, даље, извесне моралне особине које je боље 
не помињати. To je, најзад, оно ропско и парадок- 
•сално метанисање пред странцима y исто време кад 
•ce културнијим представницима нашега народа пре- 
бадује да су »егсотично бил.е«, да дају »страиу дц- 
рективу« нашем духовном животу.

Јер то je тај парадокс наших људи са »наци- 
сналнога тла«, што баш онде где треба тражити 
народну подлогу, они то »национално тлек не траже. 
»Народна подлога«, то je — народна дугиа, то je ње- 
гова битна и прцсна природа, то су његове аслш- 
рације, његове сопствене иотребе; то, још, значи »бити 
■свој«, бити самоникао y својим тежњама и осећа- 
њима. A шта видимо код наших људи са »наци- 
■оналног тла« ? Као што je сваком познато, они на- 
против вазда иду за сваком првом страном модом 
која иаиђе, y науци, y књижевности, y народном 
животу; иду за туђим  потребама п осећањима, ими-



т ују. A одбацују баш оно једно што треба тражитнг 
код старијцх и напредннјпх од нао, знање:; — ж 
затжм начин, то јест начин рада, методу. вештнну, 
школу, онај део којп треба и који мо?ке да ce на- 
учи, кад je човек добар, вредан, ц пскрен учоппк. 
Они баш то што нијг y  опрецц с народношћу остав- 
лвајзг другоме, алп му y псто време порпчу народно 
обележје ; a самп пду за ошш што je најмање на- 
родно, али ce y исто време прогласе као људц на »наци- 
оналном тлу«. Разуме ce; јер јетеоријао »националншг 
тлу« згодан штит, згодан заклон за све што онц рђаво 
раде ; н једпно оружје — какво такво — протпв 
ученцка »трулог Запада« п — y овом Г. Костићевом. 
случају-— n p o T T iB  »Српеког Књпжевног Гласника«.

Алп ce тиме не треба датп збунптн. Тако je било 
ii  y Руснји Чадајева н »Московског Телескопа«. 
Треба гледати напред, и пћи једцнп.м путем који 
водц добром, бољем, и најбољем. Но за то нпје до- 
вољно успут сејатп добро семе, но треба ц плевити. 
чупајући из корена.

Ја с тога не прнмам rope поменуту замерку 
да сам y овом погледу бпо сувпше строг; треба 
плевити. Могу ли додати да je то посао којп не- 
предузпмљивп људи лако заборављају. н којега сам 
ce можда н сам позно, алн не доцкан опоменуо ?



САВРЕМЕНИ РОМАН
II ШПИЛХАГЕИОВЕ »ПРОБЛЕМАТИЧНЕ ПРИРОДЕ«.

У подлиску Српских Новина поодавно je почео 
излазити превод овог романа Шпилхагеновог ; да- 
нас он лежи y засебној књизц пред српском пу- 
бликом. Име Шпилхагеново које je најчувенпје 
међу именима модерних романоппсаца немачких, и 
сам роман који спада међу најбоље романе истога 
писца, дају нам довољно права да читаоце Отаџ- 
бине задржимо иеколико тренутака на овом новом 
преводу наше књнжевности. Оно, да je којом сре- 
ћом њено орпгинално врело обилније, ја бих до- 
иста више волео разговарати са својим читаоцима о 
свом дому и својим стварима, но о туђим. Али кад 
немамо y овом тренутку оно што желимо, задово- 
љимо ce оним што имамо.

Роман Шпилхагенов iiuje тако важан да би за 
оцену и тумачење његово било потребио писати 
хлвижевни оглед ; међутим, питаља која око њега 
потичу нису опет тако ситна да би ce могла изнетм 
ii решити y простом реферату ; зато ћемо, пошто 
пмамо на расположењу неколико часова, удесити 
један разговор око и поводом овога романа, y коме 
ћемо слободно, као госпођа де Севиње, пустити перу 
на вољу да — la bride sur le cou, »пуштених узда«, —



прошара лево ц десно, не губећц, разу.ме ce, мете 
ив вида. Како пцсац овцх врста нема нп намеру 
ни способност да од н>их начннц учену »студпју«, 
читаоцц не ће замернти што y овим врстама не ће 
наћп много »научног баласта», ни великим шеста- 
ром мерене перцоде ; то су стварп можда врло оз- 
биљне, али, ма колико да су озбцљне, нцсу никад 
толцко озбиљне колико су сувопарне. A да онц 
који цене »науку« не бц осталн незадовољнп. рећн 
ћу одмах да ћемо ми y лаком разговору додцрнутп 
п рећн впше стварп но што то на први поглед пз- 
гледа.

Друга корпст од тога што ћемо »прошарати п 
лево i i  деснол д  слободније разговарати о понекп.м 
стварнма, то je што ћемо гредсш расправпти неке 
општије ствари, тако да ce доцннје, кад дође реч 
на оно што je лнчно Шпилхагеново, нећемо мо- 
ратц бунити, скачућн са специалнпх пцтања на 
општа, мешајућп y критику Шпцлхагенова начнна 
i i  технцке, општа разматрања о духу и  особпнама 
модерног романа.

Кад ce осврнемо по новијој светској белетри- 
стпчкој књшжевности, опазпћемо одмах да je поет- 
скп облик par excellence, поетски облнк који ce нај- 
више обрађује, y којн ce највише сиаге уноси п 
највише труда улаже — роман. Епа je готово са- 
свим нестало ; лирска песма ce јавља е времена 
на време, спорадично ц чцсто несигурно ; драме 
има, јер има позорцшта. Да њега нема, данас би



тешко ко бирао драмскц облнк за своја песнлчка 
дела ; доказ je то што ce данас впше не пишу драме 
Јкао Фауст , Матфред, Каин , Месинска невесгпа, 
Лндреја де.г Сарто. Роман je, међутим, сигуран 
да he, чим изиђе, пмати гомцле читалаца. И, као 
»лернејска хидра« којој су за сваку одсечену главу 
.две друге ннцале, тако ce п данашњи роман плодм 
ж множи све впше што га чпталачки свет све више 
тута. Данас приповедача и романописаца има то- 
.ппхо много да иемачка реч Dichtzrwald престаје 
бити елика ц кад ce употреби само за њнх.

Што je роман данас главни поетскц облик, то 
има свога разлога. Један од првих закона y исто- 
рији књижевности je да ce књижевнп облпци при- 
лагођавају укусу и потребама свога времена. Једно 
време створи или избере један облик, друго другн ; 
-ea променом укуса настаје одмах и промена књп- 
жевних облика.

Ови су облици свакад стајалп y тесној вези 
«а духом доба. Почевши од јелинскога рапсода 
који je, уз окићен »кратер« медљана вина, y иски- 
ћеној дворани Алкинојевој, ударајући y кцтару, 
достојанствено певао знаменцту распру између Ахп- 
ла и Однсеја ; од гелског барда који je, такође уз 
пехар »мета«, сетно y лаку харфу ударајући, сла- 
вио дела краља Фингала, — па до веселих труба- 
дура који су, живо и љупко, веселијпм слушаоцима 
певали о веселијпм етварима ; сви су ce онп под- 
једнако и по нужностп служили књижевним обли- 
ком свога времена. Кад ce опет, нз црквених обреда, 
y  старом h средњем веку, развила драма, онда je



драма неколпко векова господарила као главни 
књнжевнп облпк. Тако je п са садашњим песнп- 
цима : роман je нама оно лпто je старсш п средњем 
веку бпла епопеја, и он тако псто носн јасно обе- 

■ лежје свога времена. У  бескрајнп нпз барда, аеда, 
рапсода, трувера, кптара, лира, формпнга п виела, 
ушли еу данас романоппсцп са евојнл фотограф- 

» ским апаратсш п скалпелом анатома. Роман, y об- 
лику којп смо му данас далп, захвата ц слпка цео 
наш данашњн живот. Он je књижевна врста y којој 
»поетски постају и перорез н цпгара, и телеграф- 
ii локомотнва, који су ce досад рђаво слагалп са 
ннтонацијом, метрол и.сликом нашпх стпхова«, као 
што слцковлто велп један талпјански критпчар» 
Међутим роман као књижевна врста нцје поннкао 
тек y најновпје време. Романа пма откад прпче 
има. Генеалошко дрво његово почиње врло давно. 
Фамвлија његова бројп одлнчне чланове y свила 
вековима ; y шеснаестом Дона Кпхота , y четрна- 
естом и тринаестом романе о Руж и  н Ласици , - y  
дванаестом труверске рсшане, y првсш, за време 
Нерона, Петронијев роман Libri Satiricon, па нај- 
зад y седој давнинп Одисеју, која je такође ромав. 
правилан роман са правплном експозиццјом^ потреб- 
ним пердпетијама, и правом драмско.м катастрофом. 
Па ппак данашњи роман, као и цела лодерна књп- 
жевност, толцко ce разллкују од старијега, да ћете 
y обома наћи врло мало тачака додира.

Карло Хплебранд вели y једно.м свом лепом 
чланку : »Можете о овом факту мислити како хо- 
ћете, порећп га нећете моћп никако : целокупну



западну лепу књпжевност од Омира до Гетеа раз 
дваја дубока ггровалија од но-вије књижевностц’ 
чпји производп, покрај све међусобие различности, 
носе на себн фрапантан породични тип ; другим ре- 
чима, људи су (и аутори и читаоци) досад, то јест 
трп хиљаде година, разумевали задатак лепе књц- 
жевности друкчије но ми за ових последњих сто 
родина«.1 Ово што je Хилебранд рекао за целу лепу 
књижевноет уопште, то вреди, као што рекох, и за 
роман посебице. Између Додеова Набоба и Дефоова 
Робинсона, које раздваја отприлике век и по, већи 
je процеп но између Дефоова Робинсона и Омирове 
Одисеје, које раздваја отприлике двадесет и седам 
векова. Пол Албер помиње на једном месту »бан- 
кет«, на коме би ce на другом свету iianuiu скуп- 
љени велики писци свих народа ; — кад би ce на 
том банкету нашлп романописци свпх народа и 
свих векова, романописци осамнаестога века, Фил- 
динг, Смолет, Голдсмит и други, сели би ближе 
Омиру и Сервантесу но Золи и Џорџу Елиоту.

Остављајући на страну разлагање и објашња- 
вање узрока ове големе разлике, којима би било 
места y каквој рас-прави о историјском развијању 
ррш на, ја ћу .овде саму разлику обележити y ње- 
ним главним тачкама.

** *
Прво што нам пада y очи код модернога ро- 

мана, то je његова развцјена техшша. Док су пре-

1 Упор. Karl Hillebrand, Z e i te n , V o lk e r  u n d  M e n s c h e n ,  
Bd. VII. C ullurgesch ichL lich .es .



ђашњп писцц гомплали без реда, преко реда, до- 
тађаје на догађаје, авантуре на авантуре, доводпли 
личностп на сцену кад им je воља бпла, y првом, 
петнаеетол, педесетом фолланту (видп Амадиса Гал- 
ског), ужпвали y еппзодама од којпх je свака за 
-себе могла бптп јроман, градплц перипетије без мо- 
тнва i i  нзлагали мотпве без перппетцја. унашали y 
једном тренутку читаве народе y прпчу, да цх y 
другом шчпсте до поеледњега човека, лсшплп н упре- 
дали лцчностц на хпљаду начина, претварајућп y 
дванаестом часу, на задовољство своје u своје пу- 
•блпке, окореле злпковце y невпну јагњад, п чедне 
голубове y гује прцсојкцње, јурећц унапред, само 
унапред, распуштено, разуздано,-занееенп без еумње 
■дсећањем да чцтав један свет ленад y њпховим ру- 
кама, да су онн његовц апсолутнн господарп, да 
од љпх зависц да ли ће Санчо Панса добитп своје 
жељено оетрво и витез Ивајн своју Лаудцну, да 
као Јупцтар Олимппјски могу делитд срећу п бда- 
женство, коб h несрећу ; док je све то тако y ста- 
<Injим романима, дотле je y модернпма све одме- 
рено, јасно ce впдн тежња пдшчева да одбаци све 
оно што je сувншно, да најмању сптнццу строго 
мотивише, да лцчностн одржп доследне од. краја до 
конца. Ова тежња к усавршавањлг техннке опажа 
ce данас дод свпх песннчких облцка, нарочцто код 
романа i i  драме, која je од вајкада бнла предмет 
живпх теорпјскнх дцскусија, y Француској тако 
темељнтих као да ce тицало — y стварц тпцало 
-ce — каквог научног пцтања. Отуда ce y Паризу, 
где парцска публика, као некада атцнска, познаје



драму h њене пружине као мало који немачки 
стручни критпчар, савршеиство драмске технике по- 
пело до Ерхунца. To, y осталом, доказује и та окол- 
ност, iHTO je данас француска, то јест париска дра- 
ма, најбоља y свему лозорцшном свету данашњем..

Што ce данас толико пази на технику y драми 
h роману, то je отуда што je данас уопште y песни- 
штву улога разума знатнија од улоге маште. Данас 
»арнтметика« ради y роману упоредо са фантазијом : 
сваки романописац рачуна, мери, прави план, са- 
бира, одузима, тражд тежиште, поставља стубове, 
склапа костур, па тек после реси и китм фронт ка- 
риатидама. Осећање правилностц je данас јако раз- 
вијено и треба га задовољити. Све и кад je јака и 
оригинална, машта више није, као пређе, довољна. 
Данас су и публика и књижевност трезвеннје, про- 
заичније ; тражи ce посматрање. Више факата, a 
мање поезије, вели ce, Цвеће, пој тица, жубор по- 
точића, пролетњп лахори — оставите ви то иди- 
лама. . . »Ми тражимо факта. Учите ову децу само 
фактима ; само су факта потребна y животу. He* 
усађујте y њих ништа друго ; ишчупајте из њцх 
све друго. Само фактима можете образовати духове 
умних створења ; никад им ништа друго не he моћи 
бити од користи. У овом нам жцвоту само факта 
требају, само факта. Држите ce факата, господине !« 
говори Тома Градграјнд y Дикенсовом роману Hard 
Times,1 чијим речима ја не бих развлачио ове ретке 
своје да оне овако јако не казују осећање и мц~

1 Тешка времена.



шљење- нашега века. Овако цсто упорно п скоро не- 
мидосрдно, као; y ово неколико редака, намеНе ce 
.данас U y науцп, n y шпвоту. п y поезпјд, ова хда- 
дна р е ч : ф акта! . . .

He мнслим ја тнме рећп да je то неко зло ; на- 
лротнв, нема спаса ван факата. Али сам хтео рећп 
да данас нн y поезијп нпје довољно. да данас и y 
поезпји за успех треба join нешто впше но запа- 
лпти фантазпју п загрејатп срце.

Ово нас je довело на другу главну осоопну 
модернога романа, на »позитивност« његову.

Фпкцпја je спшла из облака на земљу. п оча- 
ране палате n шуме опустеше. Цео онај поетскп 
~свет бајака расу ce j  маглу. Виле и чаробници 
остадоше rope, y облаццпа ; са очарашш палатама 
n чудеснпм авантурама нестаде вптезова п кнегп- 
њпца ; јаднп 'сатирн и фаунп еакрнше ce кад се- 
кира дрвосечпна стаде обаратд једно по једно дрво 
iBHxoBiix чаробних шума ; впле бродарице уклоннше 
■ce са језера, a нимфе н најаде потонуше с крцстал- 
ном палатом y којој су некад онако сјајно ппро- 
вале. Све опусте, гора, шу.ма, падата, језеро. Данас 
од свега тога шаренцла и сјаја, тишме 'ц поезпје, 
није нпшта остало. Модернн je роман послушао 
Гетеа, па je захватио свој предмет из средпне људ- 
скога живота. Човек обпчан, сасвим обпчан, свако- 
дневни, заменно je песничке фцкцнје ц идеалпсане 
замцшљаје старих песнпка. Све je земаљско. Да- 
нашњп човек y роману нема више од пет и по стопа. 
Хладан и оштар ваздух жнвота обавио je и зањихао



ce над личностима романсгаш као што обавија и 
бадри ii  лпчностн реалне. И нека опора свежина 
потекла je no жшгама старога романа. Овде ce та- 
кође може рећп да je црвена крв заменила плаву,
— хвала Богу !

Ја бцх желео што јаче ударити гласол1 на ову 
промену предмета y модерном роману. To je нај- 
важнији момент y реформи његовој, који je својцм 
утицајем повукао за собом и еве друге моменте, 
рачунајуЕи ту још n два последња : момент »на- 
учни« и момент »морални«.

Од онога тренутка кад je роман постао окви- y 
ром друштвенога живота, друштвени je живот ушао 
као слика y њега. Свн растурени зрацп његови 
састајали су ce y роману као y својој жгоки. Тиме 
што ce за предмет изабрало друштво, обично да- 
нашње прозаично друштво, изгубила ce она пое- 
зија, y којој je лежао цео интерес старога романа, 
па je сад ваљало на другој странц наћи замене 
ономе што ce изгубило. Једно то, a друго с тога 
што je она сцла која je од авантурнога романа на- 
чииила друштвени и даље радила, то јест што ce 
наклоност ка позитивности, жудња за реалнијим, 
тачнијим, научнијим  представљањем ствари даље 
развијала, интерес ce појавио на новој тачци јед- 
ној. Модерном роману није било довољно изнети 
пред нас људе као y огледалу, показатц какви су, 
шта раде, и како ce крећу ; он je пошао корак даље. ■ 
Пошто им je сазнао покрете, трудио ce да нађе уз- ' 
роке тим покретима, покушао je да пзнесе на свет ■

•r лост оно што им je лежало на дну душе њихове,



њпхове мислц и њпхове жеље, цео онаЈ душевни 
ток који ce врши пре, ц при радњама жпховим. 
Романописац ce од фотографа учдни анатомом, a 
од анатсша физцологом п псцхологои, па патоло- 
гом. Тако друштвенп роман постаде и психолошкпм 
романом. II то je »научнн« момент y модерној рсн 
манистици.

Све ове оеобнне модернога романа ја држим да 
треба ематратд као врлпне. Ma да још roia људи који 
су му нелрпјатељп, он продире све впше y све књи- 
жевностп. Разуме ce да he требатп времена док ее 
све не сталожп, док ce свп елементп модернога романа 
не доведу y равнотежу п до евоје мере. Као свуда 
где je полет бпо жесток, и овде ce прешла барпера. 
Цела школа натуралистичка. под предводништво-W 
Золцним — нека читаоцн којп ове ствард знају,. 
опросте за овај додатак — тврди, на пршгер, да добар 
ро.ман h не мора цматп поезије п уггрављатц ce no- 
естетнчкпм правили.ма, да je његов правп задатак 
бити »документ«, нсторијски n научни документ, који 
ће цсторпји ii науцц уопште, послужцтн као градпво 
за њихова нспцтпвања. Отуда ce немојмо зачудптп 
кад y Золцном Assommoir’y1 наиђемо на дугачак опнс 
delirium tremens’a, пијаничког бесннла, онакав какав- 
бисте ималп y опшпрној монографији ове болестн. 
Ништа нам Зола нпје опростно, све je пепричао ir 
опнсао : чулне обмане, дрктање удова, халуцпнацпје 
y којима ce човеку прпвиђају мншеви, борбу болеснн- 
кову са ндша или с другпм непријатељима, све,

3 Ћ р ч м а .



до последње ситнице његова изгледа или понашања. 
Такви болесници, казује нам он, немају сна, зноје 
ce, очни су пм капцн црвени, усне и зуби суви, бо- 
лесници су час раздражени час мирни, и тако даље : 
то причање траје неколико листа. Док му болесник 
не умре пред очима (што значи и пред нашним очима, 
јер ce Зола »weisem Verschweigen« није научио), 
дотле га не пушта из очију ; a кад умре, онда му иде 
на прат-њу, водећи и нас са собом, да нас том прили- 
ком поучи још којој медицинској појединости.

У La јоје de . vivre1 још je црње ц rope. Пре- 
давања на клиницц нису подробнија ни опширнија 
од ових y роману. Што је лепо, то je што су болести 
врло разнолике, и што их доста има. Паулина, 
јунакиња романа, болује од опасне болести y грлу, 
од ретрофарингеалног апсцеса. Зола je ову болест са 
свима њеним мукама и појединостима потанко, меди- 
цински описао. ЈТазар, опет личност y роману, пати 
од оног нервозног страховања које ноћу спопада 
нервозну децу и младе људе. Госпођа ПЈанто која 
ce с пута вратила, тужи ce како je ноге боле. И она и 
читалац мисли да je ту само ципела нажуљила ногу, 
и да he то проки брзо и лако. На несреку, није било 
тако : после три дана њене ноге здраво отекну. И сад 
нам Зола прича развијање болести. Болест није била 
y ногама, но y срцу, и то врло опасна. Последица 
њена била je водена болест. Одмах ce затим и мозак 
»афицирао«, патако, кроз разне степене и прелцве ове 
мучне бољке, дотера госпођа Шанто до лудила. У

1 С л а с т  ж и в о т а .
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том умире старо кућње псето. Опнс ове смрти треба 
прочитатц, па знати шта je то детаљ. Тек што je. 
псето умрло, наступа Луцзнн порођај. Луцзпно 
дете дошло je месец дана пре на свет ; Зола овај 
порођај оплсује грозно. Он je намерно нзабрао 
порођај после осам месеца, дакле најтежн порођај. 
И на тај порођај je потрошен чптав курс бабичлука, 
тако специалан и опшнран, да нн лекару не бп више 
требало.

Али еве ово можда још ништа нцје према oinicv 
подагре којп ћете наћр y овом роману. Одмах y по- 
четку пмате шест страна описа ове болестц каква je 
y том тренутку бпла код кмета Шанто. Јадан човек 
урла кроз цео роман »као вепар под ножем касапи- 
новнмк, као што каже Зола. На свакој странц нам ce 
после прпча напредовање болести.. Постепено ce, 
вели, y свима зглавццма наслагала креда. Грозни 
цзраштајц понцкоше и испробпјаше кожу беличастим 
крастама y фигурп бнљке. Ноге ce нпсу впделе, јер 
су биле завз^чене y велпку меку обућу, цскрпвпле су 
ce биле као канџе y болесне тице ; алп ce на рукама 
видео цео страховпти гад. На сваком чланку впдели су 
ce отоци са црвеним н светлим чворовнма : прстц су 
били одебљали толцко да je сва рука стајала рашчеп- 
љена ; оспм тога руке су биле пскривљене наопако, 
нарочдто лева која je грозно пзгледала са својим 
израштајем y  велпчннц мањег јајета. На левом лакту 
множнна слојева начинила je читав оток. Укоченост 
je била потпуна : нн руке ин ноге ннсу впше могле 
што раднтп, a оно мало зглавака којн су ce још 
нешто моглп кретатп клепеталгг су клопарајућп као



жад звецкате кеспцом пиљака. И тако даље, јер 
још има.

Ове су с-твари врло карактеристичне за модерни 
роман. Пстина, сви модерни романц не терају 
тако y крајност као Зола, али по речц Хилебрандовој, 
сви онп имају један породнчни тип. Балзак ce на 
пример не ће упуштати y оваква стручно научна 
разлагања и описе, али je п код њега тежцште y 
патолошко психолошком цртању страсти. У Чичи 
Горио слика једнога оца који има две кћери, које 
воли као што ниједан отац није волео своју децу. 
Ова необична, болесна љубав очинска предмет je 
целога романа, и психолошка je анализа тако силна, 
да ви за све време док роман читате не осећате да 
je Балзак, занесен грандиозношћу и дубпном саме 
теме, прешао границе могућнобти и природности. У 
Евгенији Гранде пмате слику једног тврдице, али 
тврдице према коме Молиеров Тврдии,а нзгледа прави 
распикућа. И овде, као и y Чичи Горио, анализа, 
и ако уметничка, прогутала je цео роман : очевидно 
je роман h зато ту да послужи као кадар студији 
једне етрасти ради ње саме. Тако y Достојевскога 
Преступу и Казни имате патолошке психологцје 
као y Модслијевој Патологија духа, a y Дикенсовом 
М артину Чузлевшпу вам ce чини да je Џонаса 
Чузлевита замислио и израдио човек којц je no 
професији лекар за душевне болести, a не песник.

sjc* ^
Последњи момент je y модерном роману момент 

морални.
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Откад je роман постао вернпм огледалом жпвота,. 
од то доба*је нз њега пшчезла етара веселост његова : 
живот ннје весео. Роман je наш постао онакав каквп 
смо п ми. Песимпзам, зловоља и незадовољство са 
светом осећају ce на сваком лиету његовом. Стара 
болест племеннтога кнеза Шакпа-Муни хронична је„ 
У модерном роману опет ce појавила, и хладно 
стеже човеково срце. На роман je пала као нека тешка. 
мутна ii мрачна маглуштпна, y којој, изгледа, нема 
више ни сунца нп ведра дана.

Каква разлпка нзмеђу Золпна Жерминала н Сер- 
вантесова Дона Кихота, Золцнога La joie de vivre 
д  Раблеова Гаргантуе ! Какав je старц романг 
какав HOBii ! У Раблеа ce са свих страна разлежу 
k iïk o t  ii шала ; са мушкнм осећањем своје снаге п 
крепкостд, са впспне правога фцлозофа, гледа он на 
овај свет, час весело, час подругљнво, час слежукн 
раменима, час ce грохотом смејући будалаштпнама 
његовим. У њцма за њега ннје бцло разлога брлуи 
тузи. Знао je он и понављао п сам оно што je његов- 
морални рођак, стари Ј1огазг, заваљујући веселО’ 
своју капу, повушпо :

Die Welt ist rund und dreht sich ’rum,
Drum sind die Menschen schwindefdumm.

Па добрн ii племенцти Дон Кихот, коме нпје нп падало- 
на памет да мислн о том да ли смо ми »од нсте мате- 
рије од које п сновп«, којц нпје имао кад расправљати 
пдтање to be or not to be п зашшати ce својолг 
лцчношћу поред свог доброг срца и толиких невољ- 
ннка које je сретао на сваком свом кораку; па посред.



невоља јовиални Жил Блас, којп би ce за цело врло 
зачудио да га je на његовом путу срео који пут 
туробни Теогннд. сетан ц суморан, и очитао му свој 
морални символ вере :

Ннкако ii не бити, било би за синове праха најбоље,
II никад не впдети Илијев врелн зрак;
Али кад су рођени. да ce брзо уклоне на адска врата,
II мирно леже с гомилом тешке прашине на себи.

Па Филдинг , па Смолет, па Стерн, па са њима 
join чптав низ других већих и мањих писаца, како je 
све то било здраво и весело ! A данас. отворите већнну 
данашњих романа, осетићете одмах да сте y другом, 
•озбиљнијем, жалоснијем свету, свету којц не зна за 
шалу ii весеље, који ce давно одвикао од свака смехај 
«сим иронична, и сваке песме осим богохулне. Међу 
Русима, Тургењев je скроз и скроз невесео, суморан. 
Међу Французима, Зола je мрачан ; мора су 
његови романи. Међу Енглезнма, Џорџ Елиот, y 
пркос томе што je жена, исто je тако туробна и 
мрачна.

И то, наравно, није добро што je тако. — Срећом, 
није само тако. To су периоде, 'које ce понављају и 
одмењују с другима здравијим. На дну има увек 
здравља. Још ce очувало старе сирове сиаге y крви 
данашњих људи. Join има сокова Раблеових y фран- 
цуској књпжевности, и Чосерових y енглеској 
■Здрави сокови таје ce y корену. Античка једрина и 
њен модерни антагонист, осетљивост, то јест сау- 
чешће ближњега према ближњем, помирпће ce, 
сложитц ce, i i  решцће поново песимистичке и болне 
дисонанције y хармонцчан акорд. Труда n рада ће



статп ii  времена ће проћн, алп су труд ц рад благо- 
дати, a време, вечцтн сараднпк свега, царскн je 
лекар. Боре вечптог незадовољства пзгладиће ce. 
срца живље закуцати, a духовп ведрије гледатн. 
ЈБудн ће опда престатн да носе црннну данашњег 
романа.

Но препреке ? . . .  Нека препрека ! »Таласи 
срца не бц тако лепо пенушали да пм она стара нема 
стена, судбцна, не етојн на путу.« Одмор je тек после 
борбе и по умору право ужпвање. Ако je борба тешка. 
она подиже снагу, која ce на мекој постељп не развија. 
Преведите природно начело y јаснији пзраз, па ћете 

;виЈет]г даАзорба за живот *значи : y борбп je жнвот. 
Који падне, довек ће жпветп ; »у гроб само срупш 
KOCTii, стресе пеп;о кој’ му смета, ал’ му духу нема 
гроба«; — »зечна зубља вечне помрчпне, нпт’ догори 
нитл светлост губи,« — ако дш допустцте да ce по- 
служнм речпма наша два највећа песнпка.

A дотле — дотле треба ужпватп y животу; про- 
битп. поцепатп облачине сумње и бола, подићи ce y 
светле висине праве филозофије, па чцста срца и 
чпста ока гледатп на овај свет, као што je на њега 
великп Гете гледао. Љутнтн ce, једптц ce, значп 
казнити себе. за туђе погрешке. На путу свом кроз 
овој аемаљски врт треба пазити на цвеће, па братп 
љега. Али ннједном цветку не праштати, јер 
je кратак пут и много путннка, a цвећа овде 
доле мало има. »Једанпут ce живи.« Ако ће човек 
непрестано мнслпти на то како су људн »као травке 
y пољу«, које ce мало зелене, па после увену, како 
je »дан смрти бољи од дана рођења«, — п туговати



ШТО je људски живот ништаван н  »пролазан као 
сенка тнце y лету«, онда он бољу судбнну нпје. ни 
заслужпо. Рабп Акиба, славни Јеврејпн, законодавац 
Талмуда, видевши једном лепу жену римскога велп- 
каша Турна Руфа, брпзнуо je y плач. Кад га упиташе 
што му je те плаче, у^звикнуо je : »Плачем што ће 
оваква лепота једном y гробу и прашинн трунути.« 
Ово je исто толико лудо колико и мудро. Овакве 
праве болести, не емети из страха уживати, цли ја- 
диковати са будуће несреће, треба да ce налазе само 
код душевно оболелих којц умиру од глади зато што 
ce отрова боје, или код оних војника који ce y рату 
убпјају из страха да y ланцу не погину. Највпша 
мудрост лежц y речима из Библнје:— Доста je сваком 
дану свога зла ! — Честит човек, y тренуцима иску- 
шења, може који пут узвикнути, заједно са онпм 
филозофом : »Књиго морала, твоје je име лаж !« Али 
нека то буде тренутно, нека то буде као плах летњи 
пљусак после којега je небо ведрије, жнвот здравпјп.

Проучавајте дакле Епикура, ако сте досад проу- 
чавали Сенеку, и Анакреона ако Буду знате. Ko 
тако уради, он he, као мисирски краљ y битки на 
Кадешу, наићи на свога бога Амона и бити »спасен«, 
ма и позно. И тако мудрц мисирски јероглифи имају ц 
овде, као и увек, право, кад, саставив своје незграпне 
чланове y гипки и ритмичан говор песме, закликћу.:

»Тела ce губе од памтивека н млађи долазе на њихова 
места. У јутру ce сунце рађа, a вечерње сунце залази. Људп 
замећу, жене рађају, п све жнво дише y јутру ; — али сви 
којн су рођени одлазе на место које нм je одређено.

»Ти буди весео !



»Нека ce крај тебе просппају мпрнси п шгрпсава уља, 
п впју венцн лотова цвећа за тело твоје драге коју волиш, 
која крај тебе седп.

»Нека ce пред твојпм лицем оре песма п свирка, a 
брпге бацп на страну, па мпслп на весеље, док де дође 
дан да прпспеш y земљу тпшпне л ћутања!«

* * *

Кад y овај пабрзу рукуодртаид оквпр модерног 
романа унесемо Шпнлхагенове Проблематччне npu- 
роде, опави комо одмах какав оне положај заузцмају 
y колу остдлих данашњдх другова својпх. Метода 
којом ћемо ce y овом послу послуждтд, анализа je 
самога романа, којом ћемо y нсто времз доћд п до 
најгачндје оцене самога дела.

П роблематичне природе наличе на све ос-тале 
романе Шпплхагенове. Псти дутх, нста мпшљења, 
псти начин писања, иста тенденцпја, пста компо- 
зццлја, па чак и нсте лдчности налазе ce y свпма 
већим романдма његовим. Ако ce iijto  промени, 
промениће ce само имена личностима п местпма; 
основа остаје иста. Што je y  једном роману Освалд, 
to he y  другом бцти Лео, на место доктора Брауна 
доћп he доктор Валтер, Јелену ћз заменити Силвпја, 
од чзтпрн човека остаће трд, место трд жене доћд he 
четирд,1 a све ce nehe впше дзшавати y Гренвдцу 
илд Грннвалду, но y дрестоннцд илн на ма ком 
другом месту. Ако сте већ читалд који роман Шпил- 
хагенов, па сад узмете д друјги y руке, учнниће вам 
ce, кад познате личностл, да сте ce састалд оа старпм

1 Впдн П р о б л е м а т и ч н е  п р и р о д е  п  У  р е д у  и с т р о ј у .



знанцима које само нисте видели неколико година: 
људи су остали псти, само су ce променили нешто y 
лпцу, носе друге хаљине, имају друге положаје, 
напредовалп су илп пропалц, алн мисле ц раде исто 
онако као п пре : ви сте дх, y осталом, одмах познали. 
Као y обпчномжцвоту, узвикнулп сте : »Гле, зар сте ви 
•свршили школу ! . . .  Па шта сте сад ? — Пастор ?« 
Пре сте га знали као теолога на X. университету. 
Наишлн сте на другог. »Гледај мога старог прија- 
теља ! узвикнулн сте, и загледали сте га мало паж- 
.љивпје. Hero, јако сте ce променцли, сав сте сед ; 
алц сам вас ја ипак одмах познао«. Овако отприлике 
дочекујете Шпплхагенове јунаке кад му који нов 
роман узмете читати.

To je за личности ; тако je цсто и са местима. Кад 
Шпилхаген покаже читаоцу место на ком ће ce нова 
радња дешавати, мало који читалац да не рекне : -— 
Мени ce чишт као да сам ја овде бдо једанпут. И не 
вара ce : доиста je ту био једиом ; само ce од оно доба 
по што шта цзменило.

И догађаји вас тако опомињу један на други. 
Основна нота je код свију једна иста. Била компози- 
ција y дуру или молу, он за своју полазну тачку, за 
■своју основну ноту, узима увек исти тон. Па како 
нема толико снаге да са тако 1мало средствава да 
довољна живота својим производима, то од тога увек 
једног тона остане као нека монотонија и y цело- 
купном утиску који његови романи остављају на 
читаоца.

Ова једнолцкост основе y његовим делима 
долази на првом мест-у, разуме ce, од индивидуал-



вбсти Шпилхагена као аутора. Сваки бољп аутор 
пма своју пндивидуалну фцзиономију. Он ce може y  
свему другом држатп обпчнога пута, y једном правцу 
мораће ее одвојитп од других ; и то даје орипшалностц 
љеговнм продукцијама. Сваки од њих има оно што 
je лично његово. Балзак, Стендал, Дима, Зола, Ди- 
кенс, Тургењев, Толстој, Кабаљеро, Фарнна, сви 
имају понекз>' страну која je чисто љпхова, којом су 
они првп пошли, која je онај корак што га боллг 
писцн морају да учине унапред, ако хоће да обезбеде 
себи место међу звездама прве велцчнне на небу 
лепе књижевностп (опростите ми за ову реченицу). 
Кад слнчност y песничктш радовпма једног лпца 
долазц из овог узрока, онда je она само сведок јаке 
индивндуалностн песникове; јер таква слпчност 
не значн ништа друго до да ппсац -стојп на свом 
земљлшту, које врло добро познаје, и на коме молда 
подпћп трајну уметничку зграду. Али кад ce слпчност 
це ограничава само на основјд  кад ce слнчност 
протеже н на саму зграду, кад je ухватпте чак и на 
ситницама, онда ту није вигае узрок пндцвидуалнн 
дар пшпчев ; ту може бити говора само о неплодности, 
или још о нехатном или несвојеком раду његовом- 

. Код Шпилхагена je, као и код.других добрпх 
пнсаца код којнх ce ова мана опажа, овој слнчностп 
узрок вцше нехатан н брз рад њихов но неплодност. 
Узмите Днму. У његовнх двеста књига романа има 
зацело четирц стотпне инвенцнја или »места« која 
ce могу мерити са најбољЈш што ce досад y тој 
врстп нзрадцло. Замислпте_сад да je он место двеста 
књига написао двадесет ; шта бп бпло ? Може ce



претпоставити да би y свакој његовој књизи било 
двадесет пзврсних места, двадесет места вишега 
реда, то јест таман онолпко колико би било довољно- 
да од сваког појединог романа његовог начини 
узорито дело y свом роду. Овако je своју снагу 
пстрошио y хиљаду комадића, расуо ватру y хиљаду 
варница, изашао пред свет као сјајан ватромет, па 
напослетку био и судбине ватромета. Још нам je 
само y очима остао траг од његове светлости, али и то 
пролази, i i  густа помрчина. пашће на место на коме 
je пре бнло толико сјаја.

Много писати и брзо цисатп, то je особина мо- 
дерних писаца. У једном разговору са г. Н., човеком 
оштра погледа y пптањима књижевним, и једним од 
оно мало Срба који више знају и читају но што 
пишу и говоре, паде реч и на ову тему. »Ваља упо- 
редити — ја наводим речи свога еабеседника — 
старије писце и њихове радове са новијима, па ви- 
дети колико je велика разлика између њих. Онаквога 
рада данас више нема. Увмите на пример Филдгшга,. 
писца за кога на жалост, колико ја знам, зна највише 
пет шест људи y целој краљевннм Србијн. Како je он 
савесно радио на своме Тому Џонсу ! Изгледа као да 
je код сваког листа, код сваког ретка, дуго пре- 
мишл>ао; видите одмах да je све на тенане радио, и 
план, и епизоде, и причање, и оне многобројие 
»козерије« које су још један чар, још једна драж 
више покрај осталих лепота овога романа ; да je 
поштено, не јурећи за ефектом, тежећи само савр- 
шенству и, као што каже Mnce, задовољењу себе самога, 
пзрађивао брижљиво најмаљу ситницу ; да je писао



■тако као да своју књигу пише за себе, као да je неће 
продаватп књижарз7 и давати троспратноме аодваљку, 
п }76 л и д и , y руке ; очевндно му je девнза била : никоме 
концеспје, a најмање Пурићу ц Валожнћу .1

»Код Стерна то ието, можда још развпјеније. 
Узмнте, па прочптајте десет страна пз његова Три- 
■страма Шенди, па ћете впдетхг од првог часа с каквим 
човеком тгате посла. Изгледа да je за свакл' период\т 
потрошпо бар no по еата. Свакн je лист у његовој 
књизц као најфинијн фтвчнгранскп рад y  сребру н 
злату. Све je ту углађено, еве одмерено, по тежпнп и 
тго величпнн.

»А данас — еа изузетком неколпко часних прн- 
мера — сасвгш обратно. »Радн« што вцше можеш, 
шгаш што впше можеш, a поглавнто много разго- 
варај. Ако сп јуче на брзлг рзтклт нешто доврпшо, 
данас одмах почшвп друго. Тако п сутра, тако п 
прекосутра, док ce на теби не понови случај којп 
■ce са Дпмом десио. Све данас пише двапут више но 
што треба. Зола je за петнаест годпна наппсао пет- 
TiaecT романа, неколнко драма, доста приповедака, 
и много новцнарскцх и другпх чланака ; Дгша je за 
трн четири десетцне година написао толпко пето 
•стотина свезака ; па н Балзак, Жорж Санд, Дцкенс, 
Валтер Скот, и многи другп, сви пате од псте болбстп^.

Овако je и са нашим Шпилхагеном. Само њего- 
вих прнповедачких радова пма y целокупном издању 
петнаест томова, по четрдесет штампанпх табака 
лом. Сад, како може y  овој огромној збпрцп све бнти

1 (1927). Два тадашња најпознатнја књпжара.



вредно ii драгоцено, све бисер и драго камење ? Где 
je много званих, ту je мало избраних ; то je тако 
било од вајкада. И опда, разуме ce, и нехотице почи- 
њу дела личити једно на друго, и ако томе није узрок 
неплодност ппшчева. Кад бисмо хтели играти ce ре- 
чнма, могли бисмо рећи да je баш плодност писаца 
узрок њиховој неплодности.

Све ce ово познаје и на роману, којим ce ми 
занимамо.

Додајте још овоме величину његову, која je 
наследна болест свију немачких и енглеских романа, 
и која овде одговара маси од осамдесет штампаних 
табака. Осамдесет ! Мени ce чини да бцх ја на толико 
хартије исдисао историју свега света, и да би ми 
опет, држим, остало толико места да покрај свега 
стане још и Тургењевљев Дим  или Балзакова Евге- 
нија Гранде. II онда није чудо што ce на оваквој 
маси хартије све расплине и разводни, што ce интерес 
изгуби и на његово место дође досада пре но што 
пређете половину целога романа.

Томе злу доскаче Шпилхаген, као и остали 
немачки романописци (угађајући при том и укусу 
немачке публике), уносећи заплете и романтичне 
авантуре y своје романе. Ну, тиме обара вредност 
својих књига још за један степен тшже. Алн такав je 
немачки роман и таквога га немачка публика хоће. 
Пемачки роман мора бити романтичан као што 
енглески мора бити моралан1. Прави модерни роман,

'Покрај свега интереса што би за пас могла имати диску- 
сија о овом предмету, оцде се-не могу на њој зауставити, но 
упућујем своје читаоце на красно написане стране о ентлеском



.друштвени роман. без икаквцх примеса, пмате само 
y француској h руској кљпжевности. п y  холандској 
једпу сптнпју грану његову. Немачка ће увек остатп 
земља романтике. II кад дође време да je ce онп за 
часак отресу, to he блтп само за малу перподу једну. 
као што je то већ бпло једном за време Леслнга, Гетеа 
та Шплера. Па и тада je тај покрет бпо ограничен 
на неколпко људи и ннкад нчје ухватпо дубљега 
корена. У  исто доба кад су Винкелман п Леслнг. 
један y  једном, други y  другод правцу, радплп на 
ускрсу класичнога духа, Шплер, Хајнзе п Вулплус 
тшшу Разбојнике, Ардингела и блажена острва. 
_Риналда Риналдинија, хајдучкога арамбашу, све 
процзводе y којнма ce романтика гушп претрпана. 
Бразда коју су старији писци узоралп, бразда ce 
n даље п код новијлх. У Нроблематичпим приро- 
■дама имате романтлке толлко колпко л y  Вулпиуса и 
Ајхендорфа заједно. Ллчностл су тобож све модерне : 
медиццнари, лншењери. скептлчнл професорц логпке 
ii пспхологпје, dandies, девојке којесучдтале Бајрона, 
жене које чптају Шлајермахера ; дата цм je л нека 
модерна боја ; међутпм, кад боље погледате. y њлх 
je само спољашност модерна, a радње њихове, њл- 
хов живот, онаквл су каквл су бллл п y старим ро- 
манима. Плсац лх доводи y такве слтуацнје да п оно 
што je доиста модерио на њлма ишчезава без повратка. 
Место обпчних догађаја лз жлвота, налћи ћете овде 
на отмлце, на романтцчне љубавл. на влтеп1ка дела,

роману y IV. ii V. књи-зн Тенове П с т о р и ј е  е н г л е с п е  к њ и ж е в -  
н о с т и ;  неколнко одтих страна (о Дикенсу чнталп су српскп 
читаоцн y ваљаном преводу y подлиску »Одјека,-



на турнире, којц ce од средњевековннх разликују 
тиме што ce овде место старих стрела гађа револве- 
рима ; на Цмганке, које су, као и пре, умешане y 
разне чудне дошивљаје; на предсказивања и врачавва, 
која ce са математичком тачношћу испуњавају ; 
на заплетене парнице, грозне сплетке, изгубљену 
племићску децу, на бабу, која као што je то већ ред, 
чува неку извесну тајду племнћскога дома (сва ce 
разлика овде састоји y томе, што ce баба не зове 
5)стара Урсула«, но »мајка Клаузен«); напослетку, 
на тако романтичне ситуације да ce кожа јежц, a коса 
на глави диже. По неколико пута за време читања 
преврћете листове, тражећи прву страну да ce још 
по једанпут уверите, да ли ce роман доиста догађа 
1847 године, y деветнаестом веку, посред модерне, 
цившшзоване Немачке.

Барон Олденбург и Освалд враћају ce с бала 
кућц.

»На ливаде ce спустила густа магла. Кратка летња ноћ 
приближавала ce своме крају. На истоку, светлије небо наго- 
вештавало je рођење новога дана. Полумрак je све подједнако 
покривао својпм сивим велом. Баш према њима, на северу, 
севале су с времена па време муње из мутних, густих облачина. 
Бве je било мирпо по пољу, чак и шева, гласник новог дана, 
оклевала je join.«

Олденбург и Освалд разговарају.
»Шта je то ?« рече одједанпут барон.
»Недалеко од њих, кроз јутарњу тишину, зачу ce оштар 

врисак, па онда исти глас пнсну још оштрије, јекну још очај- 
није, онако као што би вриснула жена — јер глас je био женски 
— пред чијим би очима блеснуо пож y рукама њеног убице.

»Напред, Карло !« викну барон своме кочијашу.



»Кад завнше око утла y шуми, пред њпховпм ce очпма 
разви једно од најчудноватијпх позорја. — Једна чудновато 
обучена циганка, са црвеним турбаном око своје вране косе, 
јурила je вриштећи за некпм коњаницима који ce, обесно 
шнбајућн коње, за тили часак пзгубише на завпјутку пута 
иза дрвећа. Кад кола баронова догрмеше, диганка скочп на 
страну л цикну, пружајућп руке према барону: »Моје дете, 
моје дете ! онп су ми моје дете отелп !

»Освалд скочи с кола.
»Спасавај мп чедо, господпне, спасавај ! јаукну јеђупка, 

ii тресну о земљу грлећн Освалдова колена,«

Како вам ce чини ово ? Јесте лп наишлн гдегод на 
романтичнпју сптуацију ? Напослетку, да не говорпм 
ја ;  ево Шпилхагенових речц о њој :

»Бескрајно романтична сптуацнја, господпне докторе, 
рече барон. Праскозорје, месечпна. шуштање шуме, јеђупка, 
даревп друмовн, — тако ми Бога : баш као y Ајхендорфа.«

Јест, баш као y Ајхендорфа, п то je оно што не 
ваља.

За овакве пустоловнне требало je да н л>удк 
којпма ce оне дешавају не буду обпчнн људи ; другпм 
речима, за романтичне авантуре требалн су п роман- 
тичнп људи. И доиста, тако je п бнло. Све главније 
лпчностн y роману романтцчне су. Романтцчно je 
све оно што није обпчно, строго природно, то јесг 
све оно што je узнемирено, фантастцчно, оно за чидх 
ce неразговетно тежп, за чим ce чезне, што ce само 
слути, das Ahnungsvoile, das Unendliche, као што кажу 
Немци, пошто овде говорнмо о Немцшма ; речјуг 
недостпжно, ндеално савршенство неко. Јунадп cyf 
дакле, y овом роману романтпчне личностп, дакле 
све савршенн људи, којн нмају све могуће врлпне.
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отпрцлнке онако као што их хришћанска наука 
даје анђелима или античка митологија полубоговима. 
Освалд, главна лцчност y роману, саставља y себи 
све могуће физичке, интелектуалне и моралне врлине. 
Пре свега je млад, стасит, плећат, јак, и веома леп, 
тако леп да ce све жене и девојке y роману, и ван 
романа, заљубљују y њега ; затим веома даровит, 
учен, мудар, и духовит ; па онда пише песме, слика, 
гађа y нишан тако да постиђује y гађању једног 
племића који ce можда целог века само y томе вежбао; 
јаше коња као Александар или Ренц, игра као 
Таљони, удвара ce госпођама као прави каваљер 
на двору Луја XIV 1 ; честит je, ллеменцт, крепак, 
чедан ; на кратко, човек који je сцнтеза Адониса, 
Херкула, Аполона, Волтера, Бајрона, Аристида, 
Сократа, и још читавог низа других вештака,научни- 
ка, и јунака, Бруно ce разликује од Освалда само тим 
што му je тек шеснаест годииа. Олденбург je 
такође гениална природа, човек врло научен, који 
говори течно неколико странцх језика, барон, честит, 
ваљан, храбар, по души анђео, по срцу витез. Па 
професор Бергер, па Мелита, па Јелена ! Шта je ту 
речи. потрошено на описивање њихових врлина и 
њкхове лепоте ! На једном месту Шпилхаген, који 
иначе сјајно опдсује и виртуозно речју влада, тражи 
иоређења y сликарству и музици да читаоцу да 
појма о Јелениној лепоти. »То вам je лепота, вели, 
која би слпкара могла довести до очајања, јер je 
човек баш y њеном најмириснијем цвету не може

1 В. стране 352 -3 y оригиналу.
Иоповић, Огледи 14



више ни пзнетд помоћу црта п боја ; само je још 
музиком можете изразитн. Волео бцх да je Бетовен 
видео; ијш Роберт Шуман ; na би вам онда вредно 
бнло чутп ону тајанствену, демонску композицију 
коју бц они, одушевљенц ц надахнутд овсш појавом, 
створпли«. Нека оггросте моје лепе чдтатељке, али 
je y овакву лепоту тешко вероватд. ЛГожда ја немам, 
a Шпнлхаген има право — за мене je засад само 
то јасно да овакво савршенство на крају крајева 
може постати мало досадно.

Ово je највећа замерка која ce може учинити 
Шпплхагену, п замерка je доста озбиљна. Само ствар 
овако стоји. Да ce не бд крпво разумело ово што сам 
досад рекао о њему, морам одмах рећд да je његова 
врста погрешна, али да je он y својој врсти добар. 
He треба мислдти да Шпдлхаген не иде зато y 
добре H веће пдсце што je y ову погрешку пао. Надро- 
тдв, о.н je y некдм ствардма јак, л врло јак. У њега 
има врлдна које га стављају y један ред са првим 
данашњдм прцповедачпма. У његовдм роианцма 
дма зандмљивих д јакцх драмскцх ситуаццја ; 
конверсацлја je y њима ждва, духовита, ппкантна ; 
на местдма патетдчшш дма снаге д топлпне; y дзразу 
je елегантан, описд .су му сјајнд ; a no целој књдзи 
посејао je красна хумора д комдке (упућујем овде 
само на оне славне разговоре пзмеђу Олденбурга и 
Клотена); напослетку дма лепдх поетскдх места 
која ce y модерном роману чиста све ређе налазе. У 
»Поплави« — да само њу поменем — дма (по крптдцп 
Шмдтовој на њу) оппса којп ce могу смело улоредпти 
са најбољдм описима Дцкенсовим. Његовд Прилози



meopuju u технииџ романа, дакле књига једна којој 
наслов зацело даје права да буде сувопарна, прави 
су ватромет блцставог стила. Очи засене од сјајних 
антитеза, духовитлх парадокса, и речитости. Ипак, 
Шпилхаген нцје од онцх који, као Фишарт, или y 
новнје доба можда ЈЛер, уносе нове обрте и ново 
градпво y језик, или од оних који, као новији пцсци 
француски, дрским стилистичкпм новинама, богате 
језик ii по лепоти n no снази његовој. Он je од оних 
који ce, не стварајући ништа ново, вештачкц служе 
■оним што већ постоји.

Још нам две ствари остаје да поменемо, па да за- 
вршимо оцену о овом роману : психолошку вештцну 
утрошену на стварање и развијање карактера, и онај 
морално-филозофски галцматиас— ја то одмах кажем 
—  којега je апостол y роману професор Бергер.

Морал који овај професор, »најгениалнија« лич- 
ност y роману, заступа, морал je будистцчки цли 
Шопенхауеров. Овде, као и y неким другим 
■састојцима дела видите зависност Проблематичних 
природа од модерног песимистцчног романа. Истина, 
тај »шопенхауеризам« ce и.з романа бог зна како 
јасно не види, јер ce »нирвана« и »иајвиши морални 
циљ« непрестано мешају и преплићу ; али ја ипак 
.држим да je морал више Шопенхауеров : једно с тога 
што je Шпилхагепу Шопенхауер био ближи ио Буда, 
друго што сам, зиајући Шопеихауерова Parerga и 
Paralipomena, познао и опазио њихов утицај на 
теоријским разлагањима Шгшлхагеновим. Али су 
овај морал и ова филозофија (остављајући њих 
:као такве на страну) тако нејасно и невешто изра-



жени y роману да реч фдлозофскл галдматдас коју 
сам мало час употребпо ндје строга. Чдталац којд нпје 
заједно са Шпилхагеном подвлачдо и памтдо дста 
места y Шопенхауеру, не може разуметп пдшчеве алу- 
злје i i  теорпсања. A лосле, цео јеБергертакомагловнт, 
тако неопипл.пв, тако необдчан ; плсац г-а je вукао 
по тако наолаклм, апеурдним авантурама, да читалад 
пошто оставп друштво тота човека трља очд да впди 
где je, да впдд да ли му je глава још на раменцма, да 
ce увери да лд доиста још влада са свдх пет чула 
евојих. —

Да завршимо сад са још једном лримедбом две о 
психологији.

Шпплхаген je сајан ддлетант. y најбољем. 
најлепшем смдслу те речл, алц и са манама које та 
реч бележд ; y смдслу човека који своју вештпну 
одлично зна, али нигде не з^лазп дубље y стварп. Ta 
je y техници, то као филозоф, то као песнцк, то д y  
псдхологпјп. Увек углађен, увек ејајан, алп увек 
површан д једностран. За Росднија je речено да од 
»недостатак y дубшш заклања мирисавпм ц шаренпм 
цвећем«. To ce за Шпдлхагена може рећл још пре. 
Алд му то код пснхологлје пде најтеже од рзгке. 
Док су духовите опаске довољне, дотле је све добро 
кад наиђе потреба да ce мало y дубину уђе, тамо где- 
су стварп тамније, онда Шпдлхаген, са својом оукти- 
њицом која не букти но тиња, не светлн много. II 
најгоре je можда то што ce y том случају помрча д 
она прва јача страна његова, па духовите опаске- 
дшчезну, а дубоки проблеми остану нерешени. 
Махабарати, брат младога Краља Нале, Пукшара,
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био je прогонио из вароши Налу са његовом Дахма- 
јантом. Нала je неколико дана лутао по околини, 
»глађу мучен, водом живот подхрањујући, корење 
из земље чупајући.« У том лутању, једном, баш кад 
je био веома гладан, опази како на земљу слетеше 
неколико златокрилих тица. Нала им ce обрадова : 
»Ето онога што ја тражим !« Па с места покри тице 
својом кошуљом. Али тице прнуше понесавши са 
еобом и кошуљу, и одлетеше с њоме високо, вцсоко, 
a оставише краља Налу и без онога што je дотле имао. 
Овако je било и са Шпилхагеном. Да би ce дубље 
психологије дохватио, он je на понеким местцма 
жртвовао оне лепе и духовите опаске своје, али без 
успеха ; па тако, једно изгубив, друго не постигав, 
остаде као краљ Нала и без кошуље и без златокрилих 
тица.

Онде где ce Шпилхаген није завео романтиком, 
створио je фигуре сваког поштовања вредне;тако 
барона и бароницу, Феликса, Клотена, пастора н 
жену i-вегову, и тако даље. Ове су личности врло 
вешто израђене, и прави људи ; и човеку дође жао 
кад помисли какав би красан романописац био 
Шпилхаген да није на романтичкој немачкој земљи 
поникао. Овако je са његовом уметношћу као са 
ђерданом краљице y бајци. Пакосна вила пресекла 
je ђердан ; бисер ce расуо на све страие; нешто би 
украдено, нешто изгубљено ; и кад ce ђердаи 
наново везивао, вила je уметнула лажна и омађијана 
зрна бисера, да лепу краљицу вечита несрећа прати. 
Овако има код Шпилхагена ствари које осталим ле-



потама носе несрећу. Уоп son’ rose senza spine !
Нема нцгде ружа без трња.«

îjc
îft î-ч

Још две три речц о преводу, на жалост рђавом 
преводу овога доброг рсшана.

Одмах на првом, управо на насловном лнсту, 
погрешно je преведено име роману : Проблематичан 
свет. Немачки јенаслов: Problematische Л aturen, јер ce 
y роману пзносе неколико проблематичних прцрода 
(Освалд. Олденбург, Бергер) п показује њпхов живот 
ii  њпхово понашање y  овом позцтивном»негенцалном« 
свету (барон, бароннца, пастор и његова жена, 
доктор Браун, и осталн). Роман би ce могао зватп, 
П роблематичан свет онда кад би ce тај свет описпвао. 
y коме би пзузетно било неколико позитцвних 
природа.

Друге погрешке могу ce поделцтп на троје •' 
на погрепше незнања, нехата, и недовољне снаге- 
Ј a ћу навестн само неколнко, ц то само пз прве 
свешчп.це ; зато одмах напред кажем да овакве по- 
грешке какве ћу ја овде набројатн, гогате по свима 
свескама.

У оригиналу стојп :
»....auf einer Brücke, die zu einem maehtigen 

stei nernen' Thorweg fiihrte,« to јест, »на мосту, који 
je водпо грдној једној капији од камена.« ^ преводу 
стоји :

» . . .  на мосту, што je водно путу, озиданом 
»на свод од камена« (стр. I).



Овдеje преводпоца збунило то ш т о  y речи »Thor- 
weg«, капија, има »\\ eg«. пут, на крају.

Даље, y орнгиналу стоји : »— führte ihn über 
den Hausflur, an dessen Wânden Oswald dunkle Portraits 
bemerkte«. To значи: »проведе га кроз трем на чијим
зидовима« итд..........To je преведено : »водио га je кроз
двориште, по чијим дуваровдма« итд. . . . (стр. 5). 
Шта велите, какве би изгледале слике које би сто 
двеста година стајале y дворишту на ветру и киши ?

На једном месту ce прича y оригиналу како су 
патке чуле да ce иза амбара рашио џак жита, па 
пошле на пир. У.преводу стоји : »појавио џак жита« 
(стр. 26). Шта ће патке са нерашивеним џаком ? 
Овде je преводиоца збунила реч »aufgegangen«, која 
истина значи y неким приликама »појавити се«, али 
кад je о џаку реч само : рашити ce.

Даље : »Wir haben uns ја wohl libes das Thema 
der Erziehung unserer Kinder ein für aile mal des 
Streites begeben.« Значи: »Ми смо, чини ми се,углавили 
да ce о васпитању наше деце више никад не пре- 
пиремо.«У преводу стоји : »Ми смо ce баш y препирку 
упустили о васпитању иаше деце.« (стр. 36).

Даље : »Aberwie kann man das auch fragen!« 
Значи : »Али како можете то и да питате !« У пре- 
воду стоји : »Али то ce n не може казати.« (стр. 37).

Даље : »Aber vergebens sucbte er es zu bannen.« 
преведено je : »Заман ce трудио да je одбије«
(стр. 45). Напротив, y роману ce прича како су му 
све друге госпође излазиле јасно пред очи, само 
»амазонка y зеленој јахаћој хаљини,« то јест Мелнта 
(о којој je овде реч), губила ce пред његовцм очпма



ii онда je додато : »Залуд ce Освалд трудио да je 
изазове.« Bannen значп прво везати, задржати, и 
изазватп ; па тек y другом реду : прогонити, од- 
битц.

Тако »bizarr« (стр. 18) не значц »китњает«, но 
чудан«, »настран« ; — »Klause« (стр.. 52) не значп 
шећина«, но- »ћелпја«; -— »Wagelehen« (стр. 28) не 
значи »колевка«, но »колпца« ; — »Јосћеп« (стр. 
28) не значп »Јован«, но »Аћдм« (скраћено од 
Joachim) ; — и тако даље.

Затим нма рђаво преведенпх стварп само еа 
»пирампдалне« аљкавости. На прпмер :

)>. . . .  Hess sie fast urn zehn Jahre alter er- 
sclieinen,« преведено je : »пзгледала за десет годпна 
млађа« (стр. 30), па ce онда y преводу наводе редом 
сви orni разлозц који су y оригпнаду наведенп да 
покажу како je она морала изгледати старија.

Даље : »von Oswald nicht imbemerkt« преведено 
je : »крпшом од Освалда« (стр. 62), меето да ce каже 
да je баш Освалд видео.

Даље : »\vohl erhellten, nicht gewôlhten Saak
ca : »алп светла п на свод« (стр. 49), место »не 
на свод.«

»Unterbrochen« je преведено са »непрекпдно« (као 
да стоји »ununterbrochen«) ; »unfreimdlich« са »љу- 
базно« (стр. 23); »gut verbiirgt« са »доста вероватанк; 
— »wabrscheinlicb« on спгурно превео са »поуздано«. 
Овако преводе онд којима je »Hochzeit« »високо 
време«.

На стр. 26. изостављено je »dureh das Dorf- 
cheri jammerlicher kleiner Katben«. Пстина. K a t h e
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(кућица) je провинциализам, али добар преводцлац 
треба да распита шта свака речца значи. Ја не тражим 
од преводиоца да не гледајући y речндк одмах каже 
како ce немачки вели : »чмичак«, или. шта српски 
значи : »fickfackern«; али .кад један посао код
куће ради, са речником y руци, онда ce од њега сме 
тражити да речи не изоставља, као што je прево- 
дилац чешће урадио:

Најпоеле, преводилац нема довољно снаге y 
изразу, па ослаби свако јаче место, од сасвим про- 
стог, па до сложеног.

»Die Luft war schwiil unci drückend«, (била 
je тешка и јака оморина«) преведено je са : »ваздух 
беше топал« (стр. 7).

» . . . . einen Ausdruk von finstérem Trotz und Stolz 
(»неки израз мрачног пркоса и гордостшс) преведено 
je : »некакву тугу и понос« (стр. 6).

hinreissende wilde Anmuth« (»заносна 
дивља милошта«) преведено je : »врло пријатно и 
живахно« (стр. 21).

Тако: . . . .»mâchtig, unwiderstehlich, wie ein Berg
strom, der die Felsenschranken gesprengt hat und 
jauclizend in das Thai hinunterstiirrnt« (»силно, 
неодољиво, као бујида која. je крш и камен проло- 
мила, па кличући грми y долину«) преведено je 
овако : »као поток са брега, што je камен с пута 
уклонио, па весело тече y долину« (стр. 22).

Све je овако преведено. Где je стил течан, гладак, 
уметнички, преводилац ггреводи ученички, као 1)ак 
y скамији ; где je реченица заоштрена y досетку,



преводнлац јој je еломио врх ; где je сјајна. ту je 
потамнпо ; где пма хумора п шале, превод, жалостан 
као што je, чднц лротдван утлсак на чдтаоца.

Уза све то долазн нечцст, некњпжеван језпк, 
изрази као »дечак«, »варанцлја«, »на гпмназдјц«, »у 
перону«, »откачавајући свој капут од трња«, и тако 
даље, којп можда y некцм крајевпма нмају евоју 
поезију, алц не y нас. Преводилац ce, истина, није 
y том погледу нц лздалека толпко огрешио колпко 
другл један наш књшкевник, »славан потомак 
претка неславног«, који нас y својнм преводима 
»с француског« свакп час пресцпа чнсто француском 
фразеологијом, као : »Та госдно му тане !« и »Иди y 
шевин далак !« — али туђа већа погрешка не потпре 
вашу.

Преводилац je свега две опрезне стварн учинио : 
прво, што ce није потпцсао ; друго, што нпје узео 
нешто теже д још важније да преводн. Прво je испало 
добро за њега, друго за чцтаоде. Алп бп најопрезније 
било да ce држао Хорацијевог савета : — Sumite 
materiem vestris, qui scribitis, aequam viribus . . . »Из- 
бернте, вн којп пдшете, предмет раван својпм cti- 
лама«. . .



ВАЛТ ХВИТМАН И СВИНБЕРН,

0  Валту Хвитману ce много говорнло после 
појаве његових првпх »песничких« дела, и опет y  
последња времена, откако je најновија прсничка 
школа избацила из свога песништва прво слик, па 
стих, па поезију, па здрав разум. Људи ce y књи- 
жевности ц уметности неће никад ни о чем спора- 
зумети, из разлога који ће бити на крају поменути ; 
али за своје једномисленике ја желим овде да са- 
општим суд којп и сам држим да je тачан п који 
je о Хвитману дао један знатан модерни песннк u 
крцтичар енглески, А. Ч. Свинберн.1

Ништа није јасније од његова суда ; али je 
ретко кад било теже саопштити туђу оцену на срп- 
ском језику но y овом случају. Стил којим je та 
оцена. казана саставни je део њен. Међутим, стил 
Свинбернов, оригиналан и личан, пун учених алу- 
зија и референција, сав изаткан из другцх. раз- 
гранатих и једне y другу уплетених реченица, жи- 
вописан, плаховит, ироничан, уз то са свим тешко- 
ћама које енглеска синтакса н фразеологија пружа 
српској сиитакси, — не може ce преводитп с вер-

1 Пор. Algernon Charles Swinburne, Studies in Prose and 
Poetry.



балном верношћу. Врлпне тога стцла претворпле 
би ce y таквом преводу на многдм меетима y мане, 
-а не мали део појмова лли мислп могао бл српском 
чптаоцу остатл неразумљив.

Зато ћу ја Свпберна погдегде слободно прево- 
дитд п саопштаватл. Прд превођењу je правпло 
над правплпма : damn утисак којп даје изворник ; 
— утисак, не речи изворнлка. V тексту речп уоп- 
ште не постоје, но само реченлце, са својом мпшљу 
и осећајплм тоном којл их пратц ; л те млсли л 
тај тон, то je оно што треба датл y преводу. Неуком 
ce може учдндти да ce преводилац врло много уда- 
.љио од свог лзворнпка онда кад je он пзворлику 
-остао највернлје веран. У преводу je цпљ главно, 
не средетва. Један скандлнавскд алостол средњега 
веда, преводећл верске књлге за своју хрдшћанску 
паству на северу, дошао je бдо до места на коме 
ce грелЈннцпма прети. на другом свету вечитлм ог- 
њем. Предвцђајући да ће таква претња пробудлтл 
y његовдм слушаоцдма са хладнога севера само 
пријатне представе, он je речд »горетл j  вечитом 
огњу« превео речдма »мрзнути ce y вечдтом леду«. 
To je било смело, алл потпуно правдлно. Само je 
тако скандпнавски апостол, y тој прилдцл, могао 
сачуватц утисак којл je првоблтнл текст чдило на 
првобитне читаоце д елудтоце, л само je тако могао 
•остатц вераи преводллац за своје слзтшаоце.

У евојлм преводдма Свинберновдх места ја. 
наравно, нећу дћл. тако далеко, јер немам зато 
потребе ; алл ћу, да бпх бло веран, погдегде мо- 
ратп бити елободнпјд.



Одмах од првих речи, по свом обичају кад пише 
цротив неког, Свинберн узима убојан став. Оружје- 
му je дух, знање, уверење, иронија, моћна хипер- 
бола. Он ce пита, зашто пише о' Хвптману ? Свак: 
има права да буде какав хоће, рђав ако хоће, све 
дотле док не почне другима сметати или друге ква- 
рити. Али, вели он : — »око нас ce почео ширити 
неки чудни облик етичког и естетичког беснила,. 
за које, и за чије пациенте, само име Хвитманово 
лружа подесан мезццински израз, хвитманија, и 
хвитманиаии«. . . »Ја«, наставља Свинберн, »не бих 
држао за потребно говорити о симптомима те бо- 
лести, да болесници који болују од ње не дају тако 
мучне и чудне доказе о својој апсолутној немоћи 
да разумеју своје стање. очигледно за све околне,. 
сажаљењем испуњене посматраче. Ти тужни болес- 
ници изишлц су и из своје сопствене логике. Док 
су тц проповедници и присталице еванђеља по 
Хвитману тврдили да je он једини песник који је- 
икад постојао, да они који су ce заклели y њега 
имају да одбацс све остале као чиста нигатавила,. 
дотле им ce морало бар то признати да имају не- 
обориву логику ; они су дотле имали права да 
траже да им признамо њихову неоспорну дослед- 
иост. Али кад су почели примати и друге богове- 
нли богиће као удеоничаре y Хвитмановом божан- 
ском јестаству ; кад његов храм претворише y неку 
врсту Пантеона, и његовом бошанс.тву дадоше ме- 
сто нешто мало иепод Шекслира, нешто мало из- 
над Дантеа, a раме уз раме с Омиром ; кад je при- 
родно претпоставити да и Исаија м Есхило могу



такође добдтд већп нли мањп удео y његовој не- 
лреносној ii недељдвој евевластд ; — онда je, до- 
иста, настало време да човек уложд енергичан и 
(ако je могућно) озбдљан протест. Само су први 
апостолп држалц y својим рукама чисто п савр- 
шено еванђеље; ови доцнпјп п делдмпце крпво- 
верни ученцци фалсифнковали су и покварллд онај 
чцстд метал апсолутне, до краја доследне, неубла- 
жене, i i  ничим неограндчене лудости«.

Боље особине које ce могу запавпти »у опшир- 
нцм ц инкохерентним пзлцвцма Валта Хвдтмана 
прпзнаће свакп чпталац кога нцје сувише раздра- 
ж ила помамљена глупост хвптманцака, наиме : оду- 
шевљење за добрдм. патрпотпзам, стш атпчну ма- 
шту, искрену h аво уску и извитоперену љубав 
према природи, жцву и јаку веру y слободу и че- 
ститост — честитост која може нцћл само из сло- 
боде, — заиста мужаствено п благородно располо- 
жење духа према узвшпеним пптањцма о дужностп 
ii смртп«. Али даље нема шта да му ce призна. Ори- 
гцналности бпло y садржају било y облнку. он 
нема : »нити те орцгнналпостн y њега — y његовој 
■савршено конвенционалној, компликованој, ц изве- 
штаченој прпродностп — може наћи који било чп- 
талац којд не би бдо од Бога обдарен сасвдм дзу- 
зетндм даром буновног незнања. Јер може лд ко 
прцписатд способноет мдшљења оном којд никад 
није дао шшаква знака да мислд, д песндчку моћ 
-ОНОМ који ндкад ндје доказао способностц да пева ?«

Истдна, y једном свом рандјем чланку Свдн- 
■берд (којд je п сам бдо човек раддкалндх погледа)



поздравпо je Хвитманове Влати mpaee и њихове 
слободњачке п демократске покличе с топлином ; 
али, велп Свинберн, »више по што je rope речело 
y прцлог Хвитману« он »није никад имао намеру 
да рече«, и зато мора одбити »потпуно незаслужену 
част неког уображеног уписивања y поштенородну 
војску хвитманиака«. »Ако ce ма ко —- вели он — 
као створење рођено с извесним осећањем музич- 
кога склада и с извесним осећањем логике — од- 
рекао свога ириродног права да протестује лротив 
оних који y Хвитмановим Ударуима добоша виде 
ремек дело маште и лзраза, мисли и песништва, 
ја ce свога права одрекао нисам. Највиша особина 
К0ЈУ ie У том делу могућно открити, то je : рето- 
рика. Али хвитманцаци имају још да науче, да 
кад би реторика била лоезија, онда би беседник 
Џон Брајт био песник бар раван Џону Милтону, 
Демостен Софоклу, и Цицерон Катулу«,

Реторика je једно, a песништво друго. За пе- 
сништво треба умети nucamu стихове ; за песни- 
штво треба имати вештцне, знања, науке ; треба 
умети владати обликом. »Могућно je да je поезија 
нешто више од науке и вештине ; алл не зато ujto 
поезцја није наука и вел!тина. Наука о стиху по- 
стоји исто тако несумнзиво као што постоји наука 
о математици ; вештина израл^авања y стиху по- 
стоји исто тако i<ao што постоји вештина изража- 
вања помоћу црта и боја. Код лзвесних песнцка, 
разумевање те науке, изврсност y тој вештини, 
изгледа да долази по природном анстинкту, коме 
je даље потребно само вежбање да ce развије и



усаврши ; други песницн, стрпљпвим i i  савеснпм 
испитивашељ! својих властптих моћи, постцжу псто 
тако неоспоран и скоро исто тако велцки успех. 
Али п геније и глупак који не умеју да пишу добре 
ст-ихове подједнако су искљученд из песничке ко- 
шпје«.

На то ou ce могло одговорити, и одговарало 
ce (н сам Хвптман je одговарао, као што ћемо од- 
мах видети), не без прдвпдне логике п енергије : 
— да има мпсли п осећања која ce не псказују му- 
знкалнпм стиховпма, умцљатим мелодијама, п глат- 
ким сликовима, — која ce не слажу с »умпљатом 
музиком сликова«. Демократија, -социалпзам, траже 
опорпје тонове, не »мекушно благогласје застаре- 
лог, пзнемоглог, и арпстократског класицизма«. — 
))Да ви od мене не тражите умиљату музику сли- 
кова ?« узвцкнуо je Хвнтман (Свпнберн додаје : 
»неком чудном, ако не измишљеном свом сабесед- 
нику«.) »7а иикога не успављујем — и eu ме нећете 
нџкада разумети /«

На тај одговор одговара Свинберн :

»Не, мој драги, добрц господцне — илц друже Е 
(ако je то учтивпјн п прописан нзраз) ; ја  никад, 
ни y најлуђим визијама болеснога сна, нисам мо- 
гао ни сањати да/пш та слнчно од вас затражнм. 
Узгред будп речено, мп сликове не тражимо ни од 
другпх, нгоких »барда« н »књижевника«, као што 
je малн Омир, скромнп Мплтон, или застарели и 
ускоумнп Шекспир, песницн бледе феудалности, 
тесногрудог класпцизма, варварске или дзнурене



неспособности. Али кад je реч о стихг/, ритму, 
такту, који ее могу не само осетити, но и дефини- 
сати и свести y правила и мерити, и, ако их ми до- 
иста од вас не очекујемо. ми их тражимо од свих 
оних који претендују — и налазимо их y делима 
евих оних који су постигли да ce испну — на које 
било место међу песндццма којега било рода или 
реда. Питање о томе, да ли су ваша дела песни- 
штво y коме било смислу те речи, има исто толико 
везе с »умиљатом музиком сликова« колико и са 
диференциалним рачуном. Питање je ово : — да ли 
ви имате више права назвати ce песником, или 
бити назван песником, од кога бцло човека који уме 
да разликује стих од прозе, или црно од белог, илц 
говор од ћутања, или своју десну руку од своје 
леве — но назвати ce, или бити назван, на основи 
ваших објављених радова, математцчаром, логича- 
ром, сликаром, политцчким економом, вајаром, ди- 
намиташем, старим парламентарцем, цивилним ин- 
жењером, ботанцчаром, ботаничком баштом, златним 
сатом, змијом звечарком, грчким хексаметром, или 
правоугаоним паралелограмом. To je питање. И y 
вези с њим, и најнижи критичар који уме да раз- 
ликује коју било ствар од које било друге ствари, 
има права да каже оном човеку који нам као пес- 
ништво понуди оно што пред нас износи проливена 
многоречивост једнога Хвцтмана : — »Ти разумеш 
песништво као моја покојна баба музику« — до- 
пало ce то коме или не допало. Суд je компетентан 
ако je компетентан суддја. Кад неки дечко y гим- 
назији, који после многих покушаја, не успе да

1 5Поповић. Огледн



пређе преко »Магарећег Моста«,1 нзразн своје миш- 
љење да je Евкјшд био једна матора будала, онда 
његови етарпјп приме ту његову тако очевидно не- 
прпстрасну оцену с иртом колпчином пажње и по- 
штовања с којом ће свакд разуман п образован 
чдталац пршштп цсто тако компетентна и оштро- 
умна мишљења Г. Хвитмана о лцрској п творачкој 
књижевности, то јест о песништву«.

Остала би Хвптманова хваљена »оригиналност«, 
његова »творачка« орцгипалноот, ц љегова орпги- 
налност y »слободи говора«.

0  првој 'су две речи довољне. — »Г. Хвитма- 
нови претходници«, вели Свпнберн, ш, како по 
свему пзгледа, његовд обрасцп y пцтању ритмцч- 
ног склопа i i  стила, били су Макферсон и Г. Мар- 
тцн Тудер«. . ,1 2 »Од њпх двојпце, Г. Валт Хвитман 
je no творачкој оригпналности, без цкакве сумње, 
ближп другом него првом ; Макферсон je бар умео 
да нзазива еенке, док Г. Тулер п Г. Хвитман умеју 
само да гомилају речи. — Што ce тпче његове орн- 
гнналности y »слободп говора«, — слободп која ce 
састојц y беспоштедном описдвању човековпх фп- 
зичких функција и његова тела y свима њиховпм 
појединостима, — »ту је«, велд Свцнберн, »довољно 
само напоменутп да никакав велики ум није по-

1 P o n s  A s i n o r u m , графпчка представа (затупе ђаке) петог 
Евклпдовог става. (Прпмедбе y овом наппсу нису од Свнн- 
берна).

2 Макферсон, пнсац многоречпвпх »прозннх епова« 
Ф и н г а л а  ц Т е м о р е  ; Тупер, песник који je такође своје, впше 
но прпземне мисли певао y »неправплнпм рптмима«.



требан за то да човек постане чланом секте Ада- 
жита«. . -1 »Ако ништа од онога што je y вези с фи- 
зичким организмом човека или жене није ниско 
цли нечисто или неприкладно за књижевну обраду, 
онда ce може тврдити (ц то не само од стране уче- 
ника једног и сувише познатог савременог фран- 
цуског романописца, који je обилато доказао искре- 
TtocT својих назора y том правцу) да из области 
кљижевности неће изићи ни онај који би, с реа- 
листичким богатством појединости, описивао и функ- 
дије здравог и болесног желуца, са свима њиховим 
лоследицама — дејство лаксативних или еметичких 
хгедицина«. . .

»Ја сам срећан што могу вероватц«, наставља 
Свинберн, »да y валов золаизма, — како га je на- 
звао Лорд Тенисон — Г. Хвитман није никад ни 
узгред завирио ; он je писац који покаткад уме 
да пише језиком налик на енглески, и човек који 
покаткад личи помало и на човека од генија. Али 
y  свом начину обраде, и y избору предмета којтг 
се сматрају исто тако неприкладни за јавност и књи- 
жевну илустрацију као и они којима ce прочуло 
мало пре поменуто Балзаково копиле, — он je 
успео да »траг човека на, младој жени« (Солому- 
нове изреке, XXX, 19) учиии скоро исто тако од- 
вратио смешним, и скоро исто тако смешно одврат- 
ним, као што je и Золино одушевљење за бести- 
алним, са којим ои увек наново хоће да обрађује

1 Секта из II. века, чије су присталице веровале да he 
тиме што h e  нћи потпуно голи повратити рајеку невпност.



»оно што нде y трбух и избацује ce напоље« (Св. 
Матеј, XV, 17). Разуме ce, Золе и Хвитмани, ко- 
јима ништа, апсолутно и буквално ншнта, није не- 
чнсто нли ниско, имају над нама једно очигледно 
и неизмерно преимућетво : њих je немогуће нару- 
жити или застндети, из оног најбољег фазлога од 
свију, из кога ни »безгакнпку није могућно гаће 
скинути. «

»Изгледа, заиста« — гласе последње рефлекенје 
Свннбернове, — »као да y књнжевним и другим 
стварима, што je неко начело простије и очиглед- 
није, то je двојпном внше потребно доказпватл га, 
и доказнвати, п опет доказпвати. У  есхетичној кри- 
тнци нема важније, нема основније нц коренитије 
истине од ове : да je y песништву, можда још више 
но y другцм уметностпма, прва и последња ствар 
која ce мора узетп y обзир : начин или обрада, об- 
лик, врста, тон израза. Нема предмета којц не 6ir 
могао бити обрађен с успехом (и ако их, наравно, 
има које je боље пзбећн), ако песник зна на којн 
га начпн ваља обрадитп. Али под незграпном шапом 
свирача који место плектром чупка жице своје 
харфе грабљама, свака ће мелоднја бити хаос не- 
складних звукова, све н кад je мотнв његове ме- 
лодије оно прво начело природнно — љубав човека 
према женн нлц љубав жене према човеку. Алн je 
Г. Хвитманова Ева пијана пиљарнца, непристојно 
изваљена посред блата п отпадака y уличном олуку, 
међу трулпм сметлцштем са њене преврнуте тезге ; 
алп je његова Венера хотентотска девојчура под 
влашћу кантарида и фабрикованога рума. Ни Ko-



тито y својим ноћним и бестидним оргијама не би 
трпела службу таквих свештеннца«.

Тако стоји са Хвитмановом »оригцналношћу« 
— са његовом двогубом оригиналношћу : »слободом 
товора« и »творачкцм« моћцма његовим.

»Па чега онда има«, пита ce Свинберн на крају 
своје студије, — »ако уопште чега има, — што би 
неко разложно створење, које je дотле проучавало 
и разумело дело којега било песника, великог или 
малог, могло наћи y делцма Г. Хвитмана, што би 
заслуживало да ce похвали, да ce одобри, или да 
ce опрости ? На ово врло оправдано и неизбежно 
питање одговор не треба далеко тражити. Ја сам 
сам више пута нагласио особине које његовим де- 
лима дају известан потез величине, и рекао сам 
изворе његова надахнућа, који y његово хаотично 
брбљање уносе понеку пролазну или привидну црту 
космичне лепоте, и прошарају понечим што по који 
пут личи на хармонију — крештећи и јалови несклад 
његових растројених и растурених атома. Његове 
симпатије су, понављам, обцчно племените, a a e 
ro ви погледи на смрт увек су великодушни. Дру- 
гим речима, он je обично добронамеран, јер има 
на стоваришту добру количцну робе y виду поште- 
них осећања ; он понекипут добро види, јер има 
природне осетљивости за оне природие појаве које 
ce свиде "очима пре хитрим но проникљивцм ; он 
ретко гшше добро, јер je »спутан, стешњен, стис- 
нут, сабијен«1 y границе једног скроз и скроз не-

1 Навод из Шекспирова М а г б е т а .



природног, имитативног, театралног, и пзвештаче- 
ног стдла. Алп y највшпим експлозијама његове- 
бурне реторике пма нека узбудљива . и ватрена 
снага, која нас наводд да ce упптамо, да ли он, с 
нешто мало вшне разума, п са много впше културе, 
не би можда нспао некц знатнпјп беседнпк«.

ïjc

Тако Свпнберн.
Ако изузмемо извесна претеривања y изразуг 

и извесне искључлвоети (које су последње y овом 
напису изостављене) — његово je мпшљење и наше 
мшпљење. У  овом прнказу, y коме су саоггштени 
само одломцп пз чланка. Свпнбернова, без течнијих: 
лрелаза, можда ннје учпњена сва правда Свинбер- 
новом стилу n пзлагању ; алп његово мишљење. 
je пзнесено верно, са свом пажњом која прцпада 
човеку какав je био Свинберн, песник и крцтцчарг 
i i  то до последњпх султплностп емпсла којд Свин- 
берновн нзразп носе са собом. Свинберну je крп- 
тика пребацивала да je »екстреман«, да кад хвалл 
он пнше химне, кад куди баца анатеме ; да е тога 
није поуздан критичар. Таква критика, ако ништа 
друго, извесно je мање тачна од Свпнбернових. 
Као CBii стилисти којц дају маха евојпм осећањпма7 
као Маколе, као Карлајл, као Тен, и многп другн. 
Свннберн повлачи црте снажније, оштрпје д дубље-, 
но што je за мисао потребно ; али je његова мцсао 
тачна ii његова су олажања оштра п врло осет- 
љдва. »Песништво« Валта Хвлтмана je такво y сво- 
јим особлнама какво je овде представљено, д вред- 
ност тога песндштва je та која му je овде одређена.



И такво je то песништво по нужности морало 
бити.

Хвитман je син једног дрводеље (из добре по- 
родице) и cim и тада и данас још младе AiMepiiHKe 
Републике ; — без школе и читања, a без гениал- 
ности која чини да човек може научити за годину 
дана оно за што другом треба дес-ет (или много 
вшие) година ; — упућен или натеран прилцкама 
на занимања н врсту живота, који му нису могли 
дати вишу културу, и укус  (а »без укуса нема ге- 
нија«, као што je смело, али тачно рекао стари 
Б л е р ); — писар y канцеларији неког адвоката, 
штампар, учитељ, дрводеља, новинар, болничар за 
време Грађанског рата ; — лењ и несталан, ски- 
тало, без доброг друштва, друг или садруг лађара, 
ношача y лристаништима, д посетилаца »барова« y 
великим хотелима ; човек који je сам о себи гово- 
рио да су његова знамења : »кишни огртач, добре 
ципеле, и штап одсечен y шуми« ; — који je свој 
осредњи дар хранио читањем без плана и мерцла, 
шетњама по обалама, друмовима, и шумама, при- 
суством на јавним предавањима, тркама, богатим 
свадбама, јавним продајама уметничких предмета. 
Такви људи, о таквим даром и васпитањем, не могу 
постати Шекспирц, Милтони, ни Свинберни. Од так- 
вих постају Хвитмани, примитивни људи, с прими- 
тивном памећу, која je тек y својем праскозорју 
од велике зоре ц великога дана ; која ce с тога 
враћа иа примитдвне нагоне и на примитивне об- 
лике посла цли уметностц којих ce такви људи 
подухватају, враћа на примитивне, аморалне по-



гледе, манифеетације, ii изазпвачке демонс-трације 
— које опет, на другој странп, морају вређатп људе 
дубљег, ширег, богатпјег ума, људе од укуса, од 
васпитања, од културнпх, развијенпх, вековима чиш- 
ћених, пречпшћаванпх, глађеннх п углађених осе- 
ћања, моралнпх п другпх.

»Поезија« н »литература« таквога човека мо- 
рала je бити — и била je — y складу с таквим прн- 
роднпм епособностима н таквим развићем. Отуда 
Хвитман има, прво, ону снагу коју помиње Свнн- 
берн, — снагу плебејца, »снагу необразована чо- 
века« (као што велн једна енглеска реч) ; — ону 
природну љубав 'према природп, зато што je y њој 
живео ; — и ону симпатију према ннштпма, »не- 
вољнпма и потнштенима«, зато што je п сам из њп- 
хова реда. Али отуда п његова ашслена неоригп- 
налност ; отуда je Хвитман само демагошкп »мп- 
слнлац« за народ, радикалски, проливенп беседнпк 
без везе и методе, »песник« без песама п стпха и му-- 
зпке, сиров ретор y »недовршенцм редовпма« ц етилу 
позајмљеном из Библије, и позајмљеном баш од 
rope поменутога Тупера, којн га je п сам позајмио 
од Блека, — овај од Макферсона, — овај, свакО’ 
јако, опет из Библпје. Отуда je, даље, Хвитман 
могао мислити да »свет обраћа сувише пажње на 
углађеност«, на »жалосне културне конвенцпје«, на 
знање, на »облик«, на »обраду« — слично Свин- 
берновом ђаку који ее бори с Евклидом. Отуда je 
он мислио »да етпх и слик нису све ц сва« ; не зна- 
јући да je лирско песништво без стиха исто што 
ii музика без такта, н да »стил није одећа, но кожа



човекова« (Карлајл), да — »говор, језик, стил, од 
свих ствари, човека најбоље показују« (Бен Џон- 
сон). — »да je стил веран отисак душе онога који 
лише« (Гете), — »да je стил човек, цео човек« (Би- 
фон), — »да ce облик не може одвојити од мисли, 
јер iMiicao постоји само помоћу облика« (Флобер). . . 
Отуда ce он невино хвалише y својим делима ; јер 
екоројевићи морају увек да ce испрсе ; отуда je др- 
жао да »све што je природно« »сме« да ce каже«, да 
су физичке функције »здраве«, да je »људско тело 
евето ако je ш ш а свето«, да je »напон и мешавина 
мпшика« човека и жене згодна тема за поезију, да 
песник може (као што чини он сам y свом низу Деи,а 
Адамова) да нам да као песништво један дуг и, вај ! 
врло досадан списак свих делова људског тела, и 
описе разних »физиолошких појава«, да их тако 
лазовемо. Њему je такво песништво било лепо, јер 
je  то било његово песништво, песииштво такво ка- 
кав je д он био.

Отуда, с друге спгране, Свинберн, — аристо- 
кратског порекла, син оца адмирала из чувене по- 
родице и мајке из породице која je била прослав- 
.љена y седамнаестом веку са своје верности Кра- 
љевском Дому, a y деветнаестом са ггросвећености 
еа којом je сакупила своју сјајну породичну би- 
'блиотеку ; — Свинберн, врло даровит, школован y 
најславнијпм школама енглеским, y Итону и Окс- 
форду ; којега су још y његову детињству запам- 
■тили како на лествицама y великој библиотеци ве- 
чито преврће књиге ; који je још као дете научио 
талијански од своје мајке, знао грчки и латински



као енглес-кп, a француски тако да je imcao пееме 
на француском, »којих ce нпједан песник, нн y то 
велико доба француске поезпје, не би имао рашта 
постндетп« ; — Свннберн, који ce дружио снајбољпм 
људима свога времена y Енглеској п Француској ; 
којн je свој прпроднн дар одгајпо на највшшш 
обрасцима песништва ; чпје je пеенпштво, пуно боје 
и музике, техипчкн и музичкп најсјајнлје y енгле- 
ској књпжевности, симфонијски оркеетар. не лира ; 
— тај Свинберн, пз наведенпх узрока, које треба 
ставити напоредо с отгам што je мало час речено 
о Валту Хвитману — није могао сматратн Хвит- 
манова дела као песнцштво и прцзнатп Хвптману 
песнички дар ; и са своје висине и влсцне правога 
песништва имао je право-што му цх није прпзнао. 
Критпчар којп, као што каже Свннберн, уме да 
равлпкује своју десну руку од своје леве, неће 
никад побркати реторпку с песнлштвом. Онај којп 
бџ хтео, из незнања плд зле намере, да пх побрка 
y корцст Хвитманову, пзлаже ce томе да добије 
као одговор да je Хвитман ц као ретор. ретор ни- 
жега реда. — Песничка вредност Хвитманова je 
можда кратко и верно казана j  овој реченици, 
коју je ппсац ових редака једном рекао својпл ђа- 
цима : »X" неку Антологију, али Антологију из 
Хвитмана, не из енглеске или. америчке лирике 
(у ову не бн од Хвдтмана ништа ушло) 
могло би ући сто редп ; остатак je дуга, до- 
садна поворка речн без мисли, прозапчна, еа овде 
онде по којом y  масн изгубљеном песничком поје- 
диношћу«.



Укуси стоје према укусима, несложни. Ово што 
ћу сад рећи биће казано мало заплетено, али ce 
не може друкчије казати ; треба пажљиво читати, 
и запамтити. У јерархији писаца, сваки писац пише,. 
потпуно, само за људе свога разреда. Добри пишу 
за добре, бољи за боље, најбољи за најбоље —- 
слаби за слабе, рђавц за рђаве. »Добри« не пишу 
за »боље«; нц бољи за добре, ни најбољи за боље* 
Сваки пише за себи равна. Кад »добри« воле »најбоље«, 
они y овима воле само оно што je y овима добро, 
i i  то прогласе као најбоље ; оно што je y ових нај- 
боље, они не виде или не разумеју, и оцене као 
слабо или обично ; они не разумеју ни оно што je 
y најбољих »боље«. Чак и »слаб« пише исто тако 
мало за »рђавог« као и за доброг ; рђав не може 
разумети ни слабог ; a ако би га због иечег волео,. 
он би га волео због онога што има y њему рђавог. 
Сваки разуме и воли само себи равне ; a код бољих 
или горих од себе разуме и воли опет само оно 
што je код њих њему равно. Ако га случајно чу- 
јете да кадгод друкчије говори, он то говори по 
туђем мишљењу, само »по чувењу«. Кад би многи 
који »воле Шекспира« могли знати шта y њему 
воле ! . . .  И кад би они који воле Хвитмана знали 
зашто га воле !. . . Свинберн je волео Шекспцра, и 
волео je Виктора Хига, блиставог стилиста y стиху ; 
Хвитманом ce одушевљавају — не »хвцтманиаци«, 
као што строго каже Свинберн — но просто хвит- 
манородни хвитмановци, првог, другог, и трећег реда.

Ови последњи — хвитмановци другог и трећег 
реда — не воле, наравно, ни y Хвнтмана оно што



je y њега добро, оно што код њега Свжнберн одо- 
брава, — наиме, његово »мужаствено и благородно 
расположење духа према уавпшенцм питањима о 
.дужности и о смртц«, његову »веру y слободу п 
честитост«, његово човекољубље ; — но воле ње- 
гову плитку и »проливену многоречивост«, хаотичну 
•слободу његова назови-стдха, и његову »слободу 
говора«. . . Свак свакад разуме ц воли еамо оно 
чему je раван.



0  МОЛИЕРУ.1

Госпође и Господо,

Г. Морис Доне, даровити француски драмати- 
чар, члан Француске Академије, почео je своја 
предавања о Молиеру овим речима : — »Имам да вам 
говорим о Молиеру. Кад поми.слим да ја имам да вааг 
кажем своје мишљење о том врло великом писцу' 
данас, 1 фебруара 1911 године, после Боалоа којк 
га je лично познавао, после Волтера, после Сент- 
Бева, поеле Жила Леметра, мени самом моје предузеће 
Х1згледа претерано нескромно ; и ја  оам не бих никад 
помислио да га ce латим. Међути.м, на ту мисао су 
пали пријатељи оваквих јавних предавања : на 
њихово срдачно наваљцвање, и зато што немам своје 
воље, ја сам пристао«.

Ја могу дословце то исто да кажем; и то ће 
посведочити они који су ми учинили част да ме на 
тај посао позову. Ја сам, y осталом, y још горем 
положају од Г. Донеа, јер цмам горњој листи да до- 
дам и његово име, и немам, као он, десет предавања

1 Предавање држано y Народном Позоришту, приликом 
прославе Молиера приређене од стране »Друштва пријатеља 
Фрапцуске« и »Друштва за живе језике и књижевност«, y име. 
овог последњег.



на расположењу, но једно. Какав ћу начпн наћи 
да y прлгодном п кратком предавању, на дан трпста- 
тодшпњице Молиерова рођења, кажем своје мишљење 
о великом франдускои комедиографу, без сувише 
досаде по вас ? Предаваља нису увек врло занпм- 
.љпва, a ја желдм да вас задржнм што je мање 
могућно.

Широм света je познато да je Молиер највећи 
лесндк комдчар, као што je Шексппр највећи песннк 
трагичар. Једнога дана Луп Х1ЛГ упитао je највећег 
крптпчара свога доба, Боалоа, којп je највећд писац 
међу великим пцсцима којц .су бпли част Француске 
;за време његове владе, и Боало му je одговорио без 
устезања : »Господару, — Молиер !« Лафонтен, добар 
судија, вели y надгробном натш1су за Молиера : »У 
овом гробу лежд Плаут и Теренције ; па ипак, y 
њему je сам Молиер«. Пол Албер, y својој Историји 
Књижевности, замдшља да je тамо негде y ем- 
пиреју, на небу, спреман велпкп банкет на коме ће 
ее састати сви највећп иисцц евих времена л народа, 
Омир, Данте, Сервантес, Шекспцр, Гете, xi тако даље, 
i i  пита : кога би пцсца француска, пзмеђу многих 
својих славних сцнова, могла послатд да je на том 
банкетл^ застуиа, п одговара, опет без устезања, да 
je тај писад Молдер. Сент-Бев велд : »Има y десни- 
штву, кн.джевноетд, једна класа људи ван реда, чак 
и међу најбољдма, врло малобројна, свега дет дли 
шест можда, од почетка до данас : један je од тпх 
људд Молиер«. И као свод своје студије каже : »Сваки 
новд човек којд научд читатд један je чдталац више 
за Моддера«, Немцд говоре тако исто. Још y седам-



наестом веку Немци су превели Молиера под насло- 
вом : Изванредно лепе u веселе комедије изврснога и 
ненадмашнога Краљевског Франтруског глумуа Го- 
сподина од Молиера. Лесинг и Хердер, који нпсу 
много волели велвже француске лисце седамнаестога 
века, праве изузетак за Молнера. Гете je y својој 
седамдесет осмој години говорио Екерману : »Ја 
познајем и волим Молиера од своје младости, и за 
време целог свог живога улио сам ce од њега. Ја сваке 
године прочитам неколико његових комада, како 
бих ce стално одржао y додиру с изврсним^. Тако и 
Енглези; и на крају ћемо чути један њихов гла.с.

С друге стране, ниједан велцки песник није био 
толико критикован као Молиер, од добрих судија. 
На тим критикама ce имамо задржати, јер ту лежи 
тежиште сваке данашње расправе о Молиеру. Замера 
му ce за много ствари. Замера ce прво његовом стилу, 
његовцм таутологијама, плеонастичним дзразима 
уметнутим ради стиха или слика. Лабријер жали 
што његов стил није чист и правхшан. Фенелон каже : 
»Молиер добро мисли, али често рђаво говори. Он 
не преза од најусиљенијих и најнеприроднијих 
конструкција. Теренције калхе y четири речи с најеле- 
гантнијом простотом оно што Молцер каже само гоми- 
лом метафора које иису далекоодгалиматиаса.« Вове- 
нарг вели : »У Молиера налазимо толико небриж- 
'љивости и чудних и неприкладних израза да, 
ако смем рећи, мало има песника чији бц језик- 
био мање чист и правилан«. Едмонд Шерер, 
најзад, тврди »да ce не може rope писати но што 
пише Молиер«.



Други му пребацују његове плагиате ; он je 
позајмљивао предмете за своје комедије да свих 
страна; позајмљпвао je призоре одБоаробера, Ротруа„ 
Сирана, Сервантеса, Табарена ; карактере од Сен- 
Сорлена, Рењија, Раблеа; стихове п реченпце од 
Теренција, Монтења, Лукреција ; па и приворе н 
диалоге од себе сама, пренашајућд понеке од њих 
по двапут, ипо трипут, из ранијцх комадаунове. »Ја 
узимам своју својпну где je нађем« велп ce да je он 
једном рекао о тпм својпм позајмицама.

Тако му ce пребацују његова нагла и мало 
вероватна разрешења, на пример неочекивана пнсма, 
нли, као y Тартифу, Краљева интервенцпја, стварп 
које y добрн час падну да заплет реше ; — даље, 
конвенционални склоп његових комада и прцзора 
y њима ; — даље, његове »буфонерпје«, лакрдијаштво. 
сувшле велика претерпвања, сувпше протегнута 
продужавања иеке шаљиве сцтуације или нађеног 
ефекта'; затим претерпвања друге врсте, која шалу 
спуштају до забаве за врло просте људе : — изми- 
цање столице кад неко хоће на њу да седне, укљања- 
ње тањира испред неког кад ce овај окрене на другу 
страну, киша батпна по човеку кога су наговорпли 
да уђе y врећу; или онај прцзор на крају првог чцна 
Господина од Пурсоњака, кад два гротескна лекара 
и један апотекар јуре са великом штрцаљком за 
господином од Пурсоњака, a овај бежп нспред њпх. 
држећи своју столицу за собом рукама.

Још другд, људп танког укуса, пстпчу да су 
Молиерови морални погледн сувпше просечни, су- 
више природни ; да га ce хришћанство, са својсш



нежношћу, ca својом науком o пожртвовању н топлим 
осећајима према нашим ближњима, није нп коснуло ; 
да je, укратко казано, Молиер антцпод Толстоју и 
Достојевском. Тн људи налазе да такви просечни 
погледи не одговарају реду великога песника. Онц 
још обраћају пажњу на то да y богатој галеријц 
Молиерових личности не можемо, како ce чини, 
да нађемо ниједног право отменог човека цли жену ; 
да његове личности немају благородства ни дели- 
катннх осећања, ни виших идеала ; да je Молиер био 
против жена, y смислу да je био противан њиховом 
вишем просвећивању, одређујући и.ч »кућу, и децу, 
и њиховог мужа« као област из које не треба да изиђу. 
Где онда тај велики песник може да нађе места за 
духовни напредак жена ? •

Најзад су Молиеру пребацилц да y његовом 
песништву нема поезије, — маште и топлоте, осе- 
ћања која би будила пун, мек одјек y нашим грудима, 
као што je то случај код Шекспира и Гетеа ; и пре- 
бацили су му — чудно, али истинито — чак и то, 
да нема духа, оног познатог француског духа којп 
као y севу муње пронађе удаљене везе између речи 
и појмова, па још досетљивије поклопи вашу досет- 
љиву реч, и расипа ce као y варницама. »Мариво, 
Бомарше, и Александар Дима Син«, веле ти критц- 
чари, таесравњено су духовитији од Молиера«.

Које je од та два разна мишљења која смо сад 
чули тачно ?

И једно и друго ; ово друго, наравно, y колико 
може да ce сложи с првим. Могло би ce рећи да нема 
нетачних мишљења на свету. Сваки човек здраве
Поповић, Огледи 16



паметп и којп говорп искрено цмаће y с-вом мпшљењу, 
H y  најгорем случају, један део детпне. И кад je 
погрешно разумео ствар зато што стоји на сувцше 
личном становпшту, и y том случају, он са свога 
становишта говорп тачно.

Али да би човек y истдни донео тачан суд, 
потпуно, не делгошчно тачан суд, — он мора статп 
на правплно пзабрано становпште. п увек узетн y 
рачун све чдњендце проблема. Крдтдчард чпје емо 
замерке rope побројалп не раде тако. Далеко пре- 
тежна векдна њиховпх замерака пде на адресу, не 
Молиерову, но на адресу његова доба. Сви ce ми, 
ако тако могу рећи, рађамо y своје доба, н н о с т т  
облик који нам je оно дало, тако потпуно као да je 
оно калуп, a ми да смо иловача. Као п све остало, 
тако ce прнмају ц осећаља, и погледц, п књижевни 
облицп, навцке, п конвенцпје ; п шгсцн су, и они 
најоригиналнијп, свакад пцсцп свога доба. Данашњп 
људп су, после близу триста годдна, y понечему 
финпјц од људи седамнаестога века, п y Молнеру 
налазимо понеке ствари на којпма, као што смо 
виделц, деликатннјц критпчарн Молцеру замерају. 
Са данашњег и свога лпчног гледдшта, тн крнтдчари 
дмају вдше пута право ; алп с објектдвног д упоред- 
ног гледдшта, одд дмају дсто тако мало пра.во као 
што бд цмали кад бд Молиеру замералд што ce 
носио како je бцла мода y његово време, — д што 
његовд маркцзд носе власуље. д велдке шешдре с пер- 
јем, д кцтњасте душанке, и чакшдре са чппкама, д 
шарене ешарде, д цдделе са растегнутдм, врло 
велдким »машнама«. Кад бдсмо тако апсолутно



примењивали методу поменутих крцтичара, ниједан 
велцкн писац старпјега доба не бп боље прошао но 
Молиер.

Молиерови плагиатц, који су rope изгледалн 
тако страшни, изгледају много мање страшни кад 
•ce зна да ce много што шта, што ce данас сматра 
као' плагиат, y ранцја доба није тако сматрало. Расин 
ce еам хвали позајмицама из античких песника ; он 
вели да ce трудио да y своју драму унесе што већи 
број Софоклових и Кврипидовцх стихова. Ko после 
Шекспировог Ј-улија Цезара и Ант онија и  Клеопа- 
тре прочита y Плутарху места на којима ce о овим 
историјским личностима говори, остаће задивљен 
кад види како ce слепо н до појединости Шекспжр 
придржавао текста Плутарховог и y измишљању 
вризора и y састављању диалога. У оно доба, и 
песници и читаоцд били су много мање чистунци y 
том погледу но данас. Затим, Молиер je своје позај- 
мице тако употребио, поправио, развио, улепшао, и 
тако их je начцнхго својом својином, да су они од 
којих je он позајмљивао отишли y заборав, и он једини 
остао власник. Као што je Сент-Бев врло духовито 
рекао : — »У књижевпости je допуштено красти, али 
под условом да онога кога сте покрали и убијете«.

Замерка која ce чини конвенционалном склопу 
Молиерових комедија, неправедна je y истом смислу. 
Јесте истина да je склоп Молиерове комедије, y 
поређењу с реалистичним облицима драме, сувише 
•симетричан, и да ce диалози састоје пз дугих, симе- 
трично распоређених говора, који више личе на диа- 
догисане дисертације но што дају слику свакидашњег



испрекиданог и жпвог говора. Алн такав облик 
драме Молиер je наследио п пргошо од својпх прет- 
ходнлка i i  савременика ; као што су га наследпли 
ii  примили и остали дрзмски цесници францускд тога 
времена, међу њпма и Корне^ и Расин. Расинове 
трагедије пзрађене су по цстом спољашњем калупу 
као ii  Молнерове комедије, н сасвнм разлпчно од. 
драме Шекеппрове.' Једно поређење ће иам најбоље 
показатн разлику пзмеђу конвенцноналне, »стцлп- 
зоване,« п реалистичне дра.ме. Узмпте Расинову 
Ифигенију, п поредцте пз ње један прпзор — на 
npmiep прпзорлш четвртога чпна између Ифигеније, 
Агамемнона п Клитемнестре, — са прцзором нзмеђу 
Дездемоне н Емцлије y четвртом чину Отела, кад ce 
Дездемона по наредбц свога мужа повукла y своју 
спаваћу собу. Овај последњи прцзор je стварна^ 
најтачннја, као фотографска слика npiieopâ пз жи- 
вота ; сто еитних ствари, као и y животу, долазе да 
зауставе разговор цзмеђу те две жене, пли да га 
крену унапред ; сто мпслц н осећања пролазе. кроз- 
главу или кроз дзгшу њихову, п увек с највећом, 
подробном пснхолошксш тачношћу. Разговор овпх 
личностн пзгледа као растрееен y делиће, рашчешљан 
на сптне праменове.

Вндимо сад прпзор из Ифигеније. To je оно> 
место кад су Клитемнестра и њена кћи Ифигенија 
дозиале да Агамемнон хоће да прцнесе Ифигенпју, 
своју кћер, на жртву боговима, како бц добцо пого- 
дан ветар за своје бродове, по обећању HéKor про- 
роштва. Ако нгде има места да ce говор »рашчешља 
на праменове«, као што мало час рекосмо ; ако нгде има.



разлога јаком сукобу и узрујаном и испресецаном 
.дпалогу, y коме ће ce речи сударатц хмеђу собом 
као свакп час замахнути и укрштени мачеви, — то je 
овде где једна млада девојка има да брани свој невцни 
жлвот од грозне смрти, где једна мајка има да брани 
живот своје кћери, против мужа и оца који je окрутно 
стао на страну пророштва и народног интереса. 
Међутим код Расина, тај призор ce одиграва овако : 
•састају ce Агамемнон, Клитемнестра, и Ифнгенија; 
па онда прво Ифигенија изговори четрдесет и шест 
стихова, па Агамемнон двадесет и осам, па Клитене- 
стра шездесети осам, после чега ce све троје разлђу . . . 
11 емојте мислити да њихови говори нису драматични, 
или психолошки тачни, или песнички и лепо писани, 
са пуно лепих и јаких етихова, који врло тачно 
лажу мисли и осећања ова три лица. He ; али радња, 
диалог, појединости радње и диалога, ннсу реалп- 
стички распоређени, нису подражавање гкивоту y 
појединостима. Све остало je ту, као. п y реали- 
стичном облику драме ; само су изостављена ситна ц 
кривудава разгранавања живота. Живот je y тим 
делима, како ce то каже, стилизован, као што 
ce y орнаментици стилизује лишће и цвеће; непра- 
вилности, случајне кривине природнога листа и 
цвета дотеране су y правилиу, симетричну, геоме- 
тријску фигуру ; иначе je све битно задржано. Умет- 
ност која стилизује примитившдја je y том нарочитом 
погледу од реалистичне уметности, и Шекспиров 
иачин je виши од Расиновог ; али y рукама вели- 
кога песника и уметника, стилизована уметност може 
да даје врло виооке ефекте. Тако je код Расина,,



И тако je и код Молиера. Молиер je тај облик 
драме наследио и прпмпо од својих претходнпка ir 
савремеиика. У то време еу угледп старог класпчног 
доба владали y Француекој скоро неограниченог 
a тп класични угледп y трагедпјп п комедијн, грчки 
И римеки, пмали су баш тај склоп који ce пребацује 
Молнеру, h могао бц ce пребацптп и  Раснну. Што 
склоп Шекспирових драма није такав, то није само 
зато што je Шексппр, рецпмо, оригнналннЈИ, већи 
психолог, бољи посматрач, па je умео да пзабере или 
створн облик вернпјп природи ; но врло много,. 
ако не претежно, зато што je y Шекеппрово доба, y  
Енглеској, владао тај слободнпји облик, којц je 
Шекспир, као Молиер свој, наследио и пргшно од 
својих претходника и савременика. Да je Молиер, 
место Шексгшра, живео y Еиглеској, а Шекепцр y  
Француској, илд да je Шекспир само живео доцнпје, 
y доба Драјдена, Попа, и Адисона, онда би Молце- 
рове комедије имале слободни склоп Шексппровпх 
драма, a Шекспирове обратно. Питање je увек ово 
шта je песнцк или уметинк урадио са ошш што сте 
му дали ? Од онога што му нисте далп, он не може- 
урадмтп нншта.

A Молиер je од онога што му je дато урадио 
впше но ико други пре њега п после њега.

У овако кратком прегледу није могућно претре- 
сти све замерке. Ако хоћете' да дш верујете, п за- 
мерке стилу, п пребацивања да су Молнерова раз- 
решења нагла н мало вероватна, да његовпм карак- 
терпма недостаје нежност и от.меност, да y Молнеро- 
вим комедпјама не налазимо поезпје; да Молнер



чак нема »духа« y данашњем смислу речн, — ако 
хоћете да ми верујете, те замерке су или претеране 
или неоправдане ; и неоправдане из истог разлога 
као и досадашње. Француски дух y данашњем 
смислу речи почиње да ce јавља y књижевности тек 
са Лабријером, и развија-се тек y осамнаестом веку, 
y доба Бомаршеа, Пирона, и Волтера. У Молиеровим 
делима иема тога духа зато што га нема ни y делима 
његових савременика. — Молиерова разрешења су 
y складу са поетцком његових дела. Разрешење 
Тартифа, на које ce обично миели, и од којега je 
начињена једна генерализација за његово цело- 
купно дело, по мом мишљењу je и технички и 
поетски сасвим оправдано ; Гете има потпуно право 
кад каже да дубоко неваљалство Тартифово захтева 
велику казну, и да гледалац са задовољством поздрав- 
ља интервенцију Краљеву. — Стил Молиеров има 
слабих страна. Молиер je био пиеац (напмсао je за 
непуних двадесет година више од тридесет дела), 
управитељ позоришта, редитељ, глумац и, тако да 
кажем, импрезарио забав4 и свечаности Луја XIV, 
и уз то целога века болестан човек ; он je Елидску 
Кнегињииу морао да напише за петнаест дана, a 
једну од својих најлепших ствари, Љубав као лекару 
да напише и одигра за пет дана. »Ово je најжурније 
написано дело«, вели Молиер y свом предговору, »од 
свих које ми je Његово Величанство поручило ; и 
кад вам будем казао да je оно било поручеио, напи- 
сано, научено и представљено y року од пет дана, 
ја fey вам казати само цстцну«. Није чудо што y њет 
говим комедијама y везаном слогу, y стиху и слику ,



има усиљених конструкција, дараздтнпх уметака, 
неприроднпх д нескладних метафора, досадндх тау- 
тологија, које чдтаоце вређају; мене као п друге. 
Али на лозорндцд тд стдхови лролазе ; a »комедије 
су«, као што каже Молдер, »створене да буду пгране«. 
Молиер дначе, кад дрдоне како ваља на посао, 
ддше стпхове дсковане као y металу пли резане као y 
мермеру, једре и пуне замаха ; a y дрозл лдше тако 
да од љега ндкад ндко нпје боље лдсао. Кад сам већ 
себе мало час лдчно псшенуо, долуетнте да вам 
кажем, да кад ce зажелдм расне лрозе, дрозе чисте, 
луне, једре, ја  узмем да чдтам Молиерову комедију 
К рит ику Школе за жене ; a кад je једном узмем y 
руке, ја  je не оставцм док јој не дођем до краја.

Ако y Молдеровдм комеддјама нема лдрскп топле 
лоезије, д нежности, и отмендх и благ-ородних карак- 
тера, као y комедијама Шекспировим, то je зато што 
Молиерова комедлја није романтдчна као Шекспл- 
рова, но сатдрична ; y његовом Дон Гарсиу Навар- 
ском, y Елидској Енегињии,и, y Me.nicepmu, y Cu- 
m uu  ј ami y. Kojii cy романтдчне комеддје и ласторале, 
пма нежностд. A лосле, —-то je и зато што je Молдер 
бдо Француз, Гал, Латин, a не Германац, цли Сло- 
вендн. Молиер je типичан Франц}тз : разум, мера, — 
то je њдхово. A лстопљено, разлпвено осећање и 
оштар разум — y њлховлм јаче дстакнутим облицима 
— слажу ce међу собом као ватра и вода.

Што ce жена тиче, нд ту није лрекор олравдан. 
Молиер нлје никад бло протдв просвећдвања жена. 
Он на лротив дзрдком велц да жена треба да има 
»знања о свему«. Он je био лротив површне д лажне
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ученостн. против лажног духа, протнв хвастања 
ученошћу. i i  против запуштања неоспорних дужно- 
сти жене y кориет те лажне учености и лажног духа. 
Он je протпв тпх мана био и код људи; зар y Ученим 
женама. y пстој комедији. поред Филаминте, Белизе 
xi Арманде, које су »учене жене«, не налазимо и Три- 
-еотена и Вадиуса, два »учена педанта«, који y 
комедији још rope иролазе но жене ? Молиер није 
1чогао бити непристраснији. A основне мисли Молие- 
рове о друштвеном положају жена, деле многи људи 
којii. као и ваш вечерашњи говорник, држе да ce 
с правом могу убројати y »феминисте«.

0  свима ови.м стварима имало би ce још гово- 
рити ; али нас време гони, и ја ћу ce још укратко 
задржати на замерци која ce чини тако званом »ску- 
рилном«, »буфонском'<, »лакрдијашком« елементу.у 
Молиеровим комедијама, — његовим правим лакр- 
дијама, »фарсама«, и његовим навикама претери- 
вања, његовој »комици понављања«, његовом »кари- 
иирању«, којега често има п y његовим озбил.шш 
комедијама. Ја лично ту његову особину волим, и 
срећан сам што знам да има и других људи с бољцм 
и тањим укусом но што je мој, који тако цсто 
мисле, и од којих некц иду тако далеко да Молиерове 
лакрдије претпостављају његовим тако званим »вели- 
ким комедијама«. Ја волим н Господина од Пурсоњака; 
и не смета ми ни његово бежање испред оних гро- 
тескних лекара и оног апотекара са штрцаљком y 
руди : и ако сам и сам некада, давно, читајући 
Женидбу под морање, с висине гледао на батине које 
Молиер дели на позорници y циљу комичног ефекта.



Све зависп од тога како човек гледа на евет, ц коллко 
му ствард овога света, — »малога света«, то јест чо- 
века, — импонују. Покојнн Сцмо Матавуљ био je са 
мном једном y ложд на представп Бардерове коме- 
дије која ce код нас пгра под нменом Пријатеља из 
Лиона, врло веселе комедпје на којој Мллован Гли- 
шлћшгјепрестајао ллакатд од смеха. Матавуљ je био 
немлран, пзгледао je нервозно незадовољан, л после 
лрвог чпна рекао ми je : »Ја ову лакрдпју не могу да 
издржим« ; i i  оставио je представу. To je било зато 
што je Матавуљ сувџше озбпљно уздмао дначе оз- 
блљне стварц, п буквално узео метафоре : »храм бо- 
гиње Таллје« и »дас.ке што значе свет«. Имају распо- 
ложења -j— каткад врло весела, каткад »ццничкп« 
или песимистичкп мрзовољна — y којима нпје рђаво 
одвојитн ce од »високцх« стварн, отворитд врата 
широком земаљском жпвоту и y уметностн ; ir 
Рабле, на прпмер. са својтг грлатим смехои ц свако- 
јаким дрождпнама, има своја велика права као и 
други писци. У rope поменутој студпјп Сент-Бева? 
Рабле ce наводн међу оних пет шест највећих људгг 
y светској књпжевности, поред Шекспира, Гетеа, и 
Сервантеса ! To je, no мом мишљењу, отдћп сувдше 
далеко y дротдвном правцу ; алд нал бар даје лрава 
да дотраждмо дстдну y средлнд. У расдоложења 
која сам rope ломенуо доћд ће, држдм, пре но другд, 
баш онај којд je свет најбоље разумео, д којд зато та 
лрофана д дрондчна рас-доложења носд као лод- 
свесно y себд, тако да je скоро увек готов да нађе 
задовољства д y лајраскалашндјлм фарсама Мо- 
лиеровим.



Најзад, да учинимо уступак свима 'разложним: 
укусима, прегоримо Господина од Пурсоњака, или 
тачније, онај vope поменути призор ; јер je тај комад 
y целини једна мала дивота од лепе и досетљиве 
шале. Али она осталатако звана претеривања, »кари- 
кирања« Молиерова, и његову »комику понављања«, 
то јест комику која ce добија продуженим понав- 
љањем измишљеног ефекта, нећемо ииком поклонити; 
она су y дну своме тако пуна смисла, иепод њих: 
ce крије толико опажања и мудрости, да нико којхт 
тај смисао разумеи појцма значај и ефект хиперболе, 
не би могао да им замери. Свакоме je познат онај 
призор y почетку Тарпшфа, кад Оргон, који je 
залуђен гладним и лицемерним паразитом Тартифом, 
толико да га je y своју кућу примио, —-- долази 
кући после дводневног пута, и пита жудно субрету 
Дорину за новости y кући. Између њих ce испреда 
овај диалог : — Дорина (одговарајућл). »Госпођа je 
прекјуче имала цео дан грозницу са ужасном гла- 
вобољом. — Оргон. »А Тартиф ?« — Дорина. »Тартпф ! 
Он je не може боље бити : црвен, задригао, свеже 
боје, и румених уста.« — Оргон. »Сиромах човек !« — 
Дорина. »У вече јој je било јако позлило ; било јој 
je тако мучно да за вечером није могла ништа оку- 
сити ; ТОЛ1-1КО je глава још непрестано болела !« —  
Оргон. »А Тартиф ?« — Дорина , »Он je пред њом,. 
али сам, најпобожније појео две јаребице и пола 
овчјег бута«. — Оргон. »Сиромах човек !« — Дорина. 
»Деле ноћи госпођа иије нц тренула ; морали смо до 
зоре седети поред ње.« — Оргон. »А Тартиф ?« —~ 
Дорина. »Осетпвши по вечери пријатан дремеж, он



je одмах затцм отишао право y евоју собу, па je y 
својој тодлој постељп мпрно спавао до сутра y јутру.« 
— Оргон. »Сиромах човек !« . . .

Критпчари замерају што. Молиер понавља четири 
пута ово пптање ц овај одговор ; — алн то увелича- 
вање, претернвање, потребно je за позорнццу, ц по- 
требно зато да нам ce ствар ужљеби y  памћење ; само 
тако су речп : »А Тартиф ?« и »Спромах човек !« могле 
добцти евој пуни значај и y тој мерп постати крнлате 
речн. ^Карикатура«, претеривање, то je лирика  
комике. To je оно што су подпгнут тон и хцперболе y 
изразу h  осећању y  трагедпјама. Молнер не слика 
кпчидом мале слцке »на логарима« п за »рам« ; 
Молнер слпка фреске на Знду, п шпром зида, велпком 
четком i i  крепким замахом. : Он слика широко, 
истакнуто, подвучено. У осталом. камо среће да je 
његово слпкање људскпх мана и смешних особпна 
претерано! Овај одломак дпалога којц смо чули чу- 
ћемо сваки дан. ако будемо умелц као Молцер да y 
инестилпзовано1Ч« с-вакодневном разговору људп 
опазпмо оно што je y  њему значајно, продрело до 
његове С}гштине, психолошкп протумачене. Један 
песннк крнтпчар и професор књвдкевностц y осам- 
наестом веку, Лахарп, баш о овом примеру, има ову 
напомену: — »Младп људп обично су мцшљеља да 
Молпер сувцше претерује : чуо сам нх где замерају 
оном много пута поновљеном : Сиромах човек !
Међутим, ја сам дмао прилнке да видпм исти призор, 
н то y још појачаном облику ;.и разумео сам да кад 
човек слпка људске настраностн пз природе, он једва 
да  може претератн њихове етрасти п смешне стране«.



Тако i i  она остала »карикирања« Молиерова, —  
од којих ћемо као пример поменути само трећи чин 
Учених жена, — наиме, оне призоре између »учених 
жена« и Трисотена и Вадиуса, — ако су јако подву- 
чена комика, и често од почетка до краја само једна 
продужена хипербола, она су y исто време тако 
истинита y својој суштини, y целини и y појединости- 
ма. и тако широка и моћна стилом и начином, да су 
и данас, после скоро три века, остала ненадмашна, 
и недомашна, као слике мана и порока који ce њима 
исмевају. У Паљероновој блиставој комедији До- 
садни свет, која има исти предмет као и Учене жене, 
дух ври, пенуша ce и прелива као y пуној чаши 
шампањско вино; алп Паљеронова комедија изгледа 
према Молиеровој комедији као ситан вез према 
гоб^ленском ђилиму, зато што нема ширине Молие- 
рова претеривања. He може претеривати свако ко 
хоће. Покушајте претеривати као Молиер, па ћете 
видети.

Ми смо досад говорили готово само о особинама 
на којима су понеки критичари Молиеру замерали. 
Врлине његове, y које није никад нико дирао, свакоме 
су јасне. Сценичка вештина, драматичност, богатство 
типова, дуг, врло дуг низ комичних речи и ситуација 
пуних дубљега смисла, оштро посматрање, тачна 
психологија, здрав, правилан разум, нешто право, 
проиикљиво и продирљмво y сваком његовом суду, 
висина мисли где je за њу било маха (на прцмер 
y Дон Ж уану), — разум , да још једном кажем, —  
чист, здрав разум, прав п светао као зрак, — не, 
iipe као мач, који пресеца, и отвара, и тако открива



тшо на што падне ; — то 'су Молиерове особине. — Као 
човек био je добар, душеван, племенит.

Али да еве оставпмо на страну ; да попустнмо 
сваком противнику ; остаје оно што ннкад нико 
нпје могао оспорнти, што je глас векова утврдио ; 
a то je да je Молиер највећи компчнц пееннк светске 
књижевноети ; — поред Аристофана ? илц без њега ? 
—  то нека други пресуде. To je врло крупан по- 
лож ај.

Тим Молнеровп.м положајем y светској књп- 
жевности објашњава ce оно што je једном рекао 
«нглески глумац Кембл . . .  ; ви ce сећдте' да сам 
y почетку обећао да ћу навести и један ен- 
глескп глас y славу, y светску славу Молиерову ? . . .  
Било je то 1800 године, на једном ручку који су 
тлумци Француске Комеднје давали своме чувеном 
колеги y част. За ручком je прпродно дошла реч 
на драмску уметност, н ддскутовало ce о првенству 
доје има да ce д4 францускпм цли енглесшш дра- 
матнчарима. Французи су цстицалп Корне.^а, Енглез. 
Шекспира. Дискуспја ее нпје окретала повољно по 
Французе. Тада један од њих подпже глас н рече 
Кемблу : »Врло добро, господцне, врло добро ; али 
Молиер ? шта велпте о њему?« — »Ох, што ce тпче 
Молнера«, одговорн хладно Енглез, »то je нешто 
друго. Молиер нцје Француз.« — »Како пије Фран- 
цуз ! ! « — »Није.« — »Па шта je ?« — »Ево шта j e . . . Ја 
замшпљам да je Бог, кад je хтео људском роду'да 
д4 задовољство комедије, једно од најлепшцх која 
му je могао дати — створцо Молиера, па га je спустио 
на земљу рекавшп му : — Човече ! иди сликај за-



бави и, ако можеш, поправи л.уде ! — Молиер je 
морао сики на неко ме.сто на земљи, с ове стране 
канала или с оне друге, нли где било другде. Ми 
нпсмо нмали срећу да га добијемо ; он je пао на 
вашу страну. Шта марп ? Ја тврдим да je он наш као 
и ваш. Je ли Молиер само вае сликао ? Да ли еамо 
вас забавља ? He : он je слцкао све нас, и сви дубоко 
ужжвамо y његовим делима.«

Ово су речи врло лепо срочене, и хвала ce не 
може духовитије рећи : али y тој хвали једно није 
истина : — Молиер je Франи,уз, прави правцати 
Франдуз, типичан представник француске pace ; 
и данас кад га славимо заједно са његовим суна- 
родннцима, ми хоћемо, са великом захвалношћу, да 
ce сетимо и даровите pace која га je родила и која 
je, и која lie остати, ма шта да ce деси, највећи прија- 
лељ нашега иарода.



ФРАНЦУСКА ЖЕНА XVIII. ВЕКА1

Госпође и Господо,

Бирајућц предмет за ово лредавање, ја  eaar 
био нешто y недоумнцц. Tesiâ je било y цзобиљу. 
Сама књнжевност д лчметност нуде стотлне. Алл, 
којим поводом бих вам ја данас говорпо пре о Шек- 
спиру но о Молдеру длп Дантеу, и пре о Микел- 
Анџелу но о Бетовену, п о Богородпчннбј Црквп y 
Паризу пре но о црквн Светога Петра y  Риму ? 
Тема треба да пма везе с прилнкама ; a данас, како 
стварц стоје, требало би говорптн само о политшци.

H a жалост, ако бп та тема бцла према прцлп- 
кама, вечерашња прилнка не би била према теми. 
Ја можда не бих имао много доброга да кажем о 
нашим политпчарима ; међутим, од њих су можда 
неки вечерас овде, н дошли су да својтш прнсуством 
и прилогом помогну наше тако заслужно Коло 
Сестара. Изгледало бн као да сам цм поставно 
заседу. To je моје цзвињење за дзбор једне неу- 
тралндје теме. Неутралније, алд не неутралне. Нд 
један лдет дстордје ндје без лоуке, a жена je, др- 
н ш м , д  дначе увек актуална.

1 Предавање држано ( у нешто скраћеном облику) у  
ГГозорншту М а н е о к у  y корист К о л а  С р п с к и х  С е с т а р а .



После овог извињења допустцте ми да пређем 
на свој вечерашњц предмет.

Вама je познато да y француској историји има 
један век који ce назива Великим Веком. To je век 
седамнаести ; век Луја Четрнаестог, Декарта ц Па- 
скала, Корнеља, Расина, Молиера, и тако даље. 
Међутим, француски историчар Мишле je једном 
прцликом рекао ове речи : »Наш Велики Век, — 
мислцм осамнаести«. Слушаоци су били изнена- 
ђени, али je изненађењу била узрок само пореме- 
ћена навнка. Осамнаести je век почетак модерног 
доба, нашег доба. Више још но његова крупна 
имена из књижевности, уметности, и науке, чине 
тај век великим : његово слободоумље, његов раци- 
онализам, преврат којп je извршио на свима по- 
љима y правду истине и правде, против феуда- 
лизма, биготерије, догматизма, y цнтересу разума, 
противу слепе вере, па била та вера папистцчка 
i i ли комунистичка.

Но тај век je познат y историји још и по том 
што су y то доба људи произвели и развили нај- 
већи сјај, и уживање y животу подигли до њего- 
вог најпунијег и најоштријег тона. G краја на крај 
осамнаестога века сјај трепери над Француском, 
као светао и ружичаст облак, — одблесак веселог, 
сјајно шареног и раскошног свакодневног живота 
тадашњег друштва. Седамнаести век, са својим на- 
глим узлетом y вис, захваљујући даровитости и 
вредноћи француског народа н његових вођа, оста- 
вио je један сувишак снаге и богатства, који je

Поповић, Огледи 17



осамнаестом веку омогућпо шпроко, п уметнпчкп 
све више развијено ужцвање тпх добара.

Ја немам времена оппспватп вам потанко спо- 
љашњи сјај тога друштва ; нешто ћемо од тога мало 
доцнпје впдетп. Ја ћу овде навестп само две речн. 
од два знатна француска ппсца, којц су своје мшп- 
љење реклп y размаку од сто годпна. Шатобриан, 
пошто je бпо представљен y двору 1787 годпне, 
рекао je : »Човек нпје ншпта видео ако mije впдео 
ејај ц богатство Версаља.« X. Тен. после сто го- 
дина, оппсујућп тај сјај и богатство тога арпсто- 
кратског друштва, уздахнуо je : »Волео бцх да сам 
могао жцветп недељу дана y том евету«.

У том сјајном друштву средпшна фнгура je 
жена ; не Краљ, не минпстрц, не маршали и гене- 
ралн, но жена. Никад женин утдцај нпје бцо тако 
знатан ц тако опсежан као y осамнаестом веку y 
Француској. »Жена je y осамнаестом веку«, веле 
два сасвпм нарочнта познаваоца те жене — »на- 
чело које влада, ум којп управља, глас- којц запо- 
веда, немпновни узрок свему, пзвор догађајима, 
душа времена, фпгура према којој ce све преу- 
дешава«.

To што веле Гонкурн, једва je претерано. /Кена 
y то доба влада n даје тон y салону, којц je њена 
држава пз салона, преко својцх веза, она држп 
конце мцнистарстава, од мцниетра до сцтнпх чп- 
новнпка ; кардинал де Тансен, државник, слуша 
своју умну n неуморну сестру Гђу де Тансен ; вој- 
вода де Шоазел, мпнистар спољнпх послова, мп- 
нистар рата, слуша своју сестру, војвоткињу де



Грамон. Код ове последње, још од пре подне, скуп- 
.љају ce кнежеви, највиша господа, и највшие го- 
спође ; сва државна политика овде je усредсређена. 
Тога истога моћнога Шоазела држи једна жена, 
гос-пођа де Помпадур, a обара га опет једна жена, 
госпођа Ди Бари. Краља Фраицуске држе y сво- 
јпм рукама и једна и друга, прво једна, па друга ; 
a преко Краља држе целу Француску. У рукама 
жене су наименовања генерала, деобе добара л бе- 
нефиција. У рукама жена je судбина књижевности, 
успех драмских писаца, успех филозофа ; књцге ce 
пшпу стилом ii тоном који ће бити лако јасни ц 
угоднп женп. По^знја слави само жену, или скоро 
тако ; a уметност, с краја на крај века, труди ce 
да јој савије што раскошније гнездо, слика je, ваје 
je, и плете венце око ње од цвећа y свима бојама. 
Никад уметност и књижевност нису биле тако пот- 
пуно посвећеие жени као y Француској осамнае- 
-стога века. Да још једном наведем Гонкуре : »Идо- 
лопоклонство диже жену на својим рукама y вис... 
Од тамјана који пред њеним ногама пале песници 
.диже ce тај облак апотеозе, кроз који пролећу го- 
.лубови и пада цвеће, и, који je њен престо и њен 
олтар. .

Које су особине дале жени тај положај, и којп 
узроцц ? ii да ли оправдано ?

Први je узрок развијен друштвени живот и 
друштвена цивилизација тога доба. Што човек цуже 
и више живи y друштву, што парави постају угла- 
ђенијо, жена постаје предмет веће пажље. Њеиа 
физичка слабост не носи вшпе са собом опасност



дотлачдвања ; напротив. To je y тој мери дстдна 
да ce no самој пажњи која ce y некој друштвеној 
срединп указује женп може одреддти степен мо- 
ралне и друштвене цдвплдзаццје те средине.

Други je узрок, п y  нсто време једна лепа п 
внсока особнна' жене осамнаестог века, њено са- 
вршено друштвено васплтање. Друге вдсоке осо- 
бине људске налазе своју прцмену y сразмерно 
реткдм прплнкама ; ова je потребна y свима при- 
ликама y  којцма смо са људима, и k o  je нма, има 
са њом огромну моћ. Ta особпна може да ce no
nne, где су прнлпке згодне п људи обдаренд, врло 
впсоко. Човек може y тој вештишг отдћп исто тако 
далеко као д y свдма другдм уметностдма. У до- 
бром понашању има уметника, талената д генпја, 
као д y науци ц y уметности. Може ce десптд да 
некд, лод обичндм прдлдкама углађен човек цзо- 
стаје толцко иза другога да не може нд да опазп 
колико je онај други углађендји од њега ; истО' 
онако као што y науци учен човек може бдтд да- 
леко од тога да разуме некога још влшег од себе..

Осамнаестп век и Француска бдлд су једно 
од трц четдрд доба, д једна од трп четдрн средине 
y историјд, y којдма ce та вештдна доброг лона- 
шања прпближдла свом врхунцзт ; n франдуска 
жена je y тој вештдни предњачдла. Уметп савла- 
дати свој еголзам y свакој прдлдци, y тисућц спт- 
них, честих дрилцка, д не показатл да пшта савла- 
ђујете ; попустлтп туђем егодзму, n не показатд 
да допуштате ; умети себе подчинлтд другоме ц кад 
je нижд од вас ; уметн пстаћн туђу вредност ; учд-



нити госту присуство на том месту пријатним ; 
умети изазватп разговор ц умети чути другога ; 
помоћи друге да ce покажу, a да не изгледате као 
покровитељ ; умети похвалити без претеривања и 
бљуткости ; умети одговорити на хвалу тако да je 
не примате и не одбијате ; умети складно прнзнатн 
своје мане н своје логрешке ; остати природан, па 
ипак сачувати свој ред, свој положај друштвени, 
тако да сва та љубазност остане и достојанствена 
ii искрена — то je оно што су те жене умеле, и по- 
ред њих ii  људи ; моралистц француски еедамнае- 
■стога и осамнаестога вера, Ларошфуко, Вовенарг, 
i i  толики други, пуни су правила и рефлексија о 
тој »вештцни обзира«, о тој »танкоћутности дру- 
штвенога духа«, који je y осамнаестом веку тако 
.лепо h тако дубоко назван »духом друштвеног мц- 
лосрђа«.

Примера за то имам тако много да сам y за- 
буни, која два да вам наведем. -— Један велики 
господин тога доба имао je двоја кола. У очц неких 
трка, иека га госпођа замоли да јој једна позајми. 
Он je и једна и друга већ био позајмио. Али он није 
и.знео пред госпођу то тако природно извнњење ; 
лн je одмах послао да ce купе нова скупоцена кола, 
и ставио их je својој познаници на расположење. 
— Млади гроф Ловендал, син маршала Ловендала, 
по повратку са свога далеког пута y Сан-Доминго, 
на Тихом Океану, одсео je y пријатељској кући 
Гђе де Морпа. »Баш сте добро дошлп, рекла му je 
Гђа Морпа ; недостаје нам један играч, и потребнп 
сте нам«. . . Ловендал, врло уморан, имао je само



толико времена да ce преобуче п, не рекавшд ни 
речи, дошао je на игранку. — Много je друштвеног 
васпнтања потребно да човек уме. крпјућн, бацпти 
велпке новце, п прикрптп велики умор, зато да 
другоме учини задовољетво од неколпко сатп.

Ta вештцна y друштвеном понашању ишла je  
до најмањих сптнцца, до сваког покрета тела п лица: 
Ја жалнм што немам времена да вам нЈједем мо- 
ста пз књига y којима je потанко оппсана та сптна 
вештина понашања добро васпптане жене ; допу- 
стмтс ми да вам прочитам само извод нз једног see- 
ста на коме војвода де Сен-Спмон описује пона- 
шање Луја Четрнаестог ; a ви нз тога како ce умео 
понашатп човек. изведите како ce умела понашатп 
жена, после сто годпна вежбања. Напоменувшп да 
je Лун XIV то понашање. »научио y друштву жена--.. 
Сен-Слшон вели : »Никад није било човека тако 
прнродно углађена и учтпва, ни човека који би 
умео тако одмерено, по ступњевпма, да одликује 
људе својом љубазношћу, еа суптилнпм разлпкама 
према годцнама, заслузи, рангу, бпло кад je сам 
поздрављао, бпло кад je примао туђе поклоне. Бпло 
je дпвно вндети га како разлпчно прп.ма позцраве 
војске иа фронту илц на смбтрама. Алп наиочнто 
y понашању према женама ннко му нпје бпо раван. 
Нцкад он није прошао поред најнезнатнијег ство- 
рења y сукњн да не скине шеншр ; п пред собарн- 
цама, и кад je знао да су собарпце. . . Његови по- 
клони, каткад јачи, каткад слабији, никад дубокп, 
бплн су пунн несравњене љубазностп н велнчан- 
ства. . . Нпкад му ce нпје десило да каже нешта



непријатно другоме ; a кад je нмао да замери, да 
укори, илп да исправи, што je било врло ретко, 
он je то увек чпнцо с више или мање доброте, го- 
тово никад суво, a никад љутито. . . Његова угла- 
ђеност je била пуна величанства, којипут весела ; 
али y сакупљеном друштву никад ничег непри- 
кладног нн рпзикованог ; до најмањег покрета, 
ход, држање, став, и понашање, све je било одме- 
рено, све прнкладно, отмено, пуно достојанства и 
величине, па ипак природно. . .«

Tira понашањем, које je код жена бнло још 
природније, жена je освајала људе ; оно je дода- 
вало њеној доброти ; оно je додавало њеној лепоти. 
У то доба су и ружне жене биле лепе ; то je, y оста- 
лом, много чешће случај но што већина људи зна. 
Госпођа де Монако није била лепа, али je имала 
глас врло лепе жене. Кнегнња де Поа није бпла 
лепа, и чак je мало храмала, али je, како каже 
један савременик, имала тако светло лице и толико 
духа на њему да ce »од ње само то вндело«. Обе 
су то дуговале лепоти свога понашања, свом васпи- 
тању, изразу који те ствари дају човековом лицу. 
Обратно, госпођа де Мазарен je имала све, само не 
то нешто што даје понашање, такт, цело држање, 
i i  ипшта јој ce није признавало ; била je лепа, ста- 
спта жена : свет je немилостиво говорио да je де- 
бела ; била je свежа : свет je говорио да je свежа 
као »живо месо код касапина« ; била je досетљива, 
a имала je глас смешне и глупе жене ; расипала je 
вовац, a свет je звао тврдицом.



Понашање je, као што рекох, тада додавало д 
добротн човековој, ведичпни његовој. Људп с лепин 
понашањем, људи дз »доброг друштва«, како ce то 
каже, углађенпјп су д јачд од другцх и y души 
као и y евојим спољндм радњама ; јер треба уну- 
тра, y  душц ii уму, знатд и  осећатн како треба ра- 
ддтц пре но што човек може ствар споља локазати. 
Те мале леде жене о којнма овде говордмо д њи- 
ховд лакоумнд друговд задржавалд су то добро 
држање, то отмено, господско понашање. п y нај- 
тежим приликама свога живота, y болестп, с-таро- 
стп, i i  пред смрћу. Њихова кптњаста н љубазна 
спољашњост, тако удаљена од римске простоте и 
строгостц, крпла je под собом моралну јачпну н 
господство римског патрицпја. Баба Жорж Сандове 
причала je овој последњој : »Људи y то време ннсу 
нпкада бцли стари ! Старост je међу људе довела 
Револуција. . . Ако je ко пмао коетобољу, он je 
ппак устајао ц пшао, п то не мрштећп ce. . . Људп 
су тада налазили да je боље умретн на пгранцн 
плп y позоришту но y постељи, дзмеђу четпрн свеће 
i i  неколцко црних људд. . . Онп су уждвалд y жн- 
воту ; a кад je долазпо час да ce пође, нико није 
гледао да огади живот другоме. Последње »збогсш« 
мога старога мужа било je то што ми je ложелео 
да дуго пождвим после њега, п што срећнпје«. Нај- 
богатије, најсрекније жене дочендвале су смрт хлад- 
нокрвно, с осмехом, д одлазиле без бола, без жа- 
љења. A кад je дошла Револуцпја, оне су дшле 
мирно y  затвор са C B o j m i  мужевдма ; мнрно су од- 
говарале пред судијама Револуцдонарнога Суда ;



-остале мирне кад су их, на таљигама, с рукама 
везаним наопако, возцли на губилцште, и задржале 
су на самом губилишту. до последњег часа, с-воје 
достојанство и неусиљену мирноћу ; јер »племство 
обвезује«, јер добар тон, понашање доброга дру- 
штва, тако захтева.

Трећа особина и узрок женине превласти y 
осамнаестом веку, био je њен дух, њена духовц- 
тост. Француски je народ најдуховитији, и могу 
узгред рећи. и најдаровитији народ међу народима, 
Н такав je откако ce за њега зна y историји. Али 
ce y осамнаестом веку та особпна духа првп пут 
право расцветала. Француска жена je y тој осо- 
бини равна француском човеку. Из разговора и 
речи које су забележене y књигама онога доба, 
види ce тај живи, заоштренд дух, који ce расипао 
y варнице, светлио и жегао покојипут, весео, нро- 
ничан, проникљив, мцслен, који пут тако делика- 
тан да му примери, бојим ce, не могу »прећи рампу« 
—  ове лампе које одвајају позорницу од слушалаца, 
h мене од вас. Амелија де Буфлер, снаха Гђе де 
Буфлер, волела je јако своју свекрву, много више 
но своју мајку, од које je од детињства била ра- 
стављена. .Једном, тужећи ce оштро на свога мужа, 
увреддла je своју свекрву, и ова je опоменула да 
не треба тако да говори пред њом о њеном сину. 
Снахин одговор je био : »Мени ce увек чини да je 
он само ваш зет.« Нежнцјег и духовитијег изви- 
1вења није нико могао наћп ; кад je свекрву сма- 
трала као мајку, муж њен постаје мајци зет. Дру- 
гом једном приликом играла ce једна тада врло



омиљена друштвена пгра, тако звана »пгра чамаца . 
Она ce састојала y овоме : узцмао ce случај да ce 
y чамцу налазлте с двема лцчностнма које највпше 
волите н да ce чамац потоппо. Само вам je једну 
од тих личностп бнло могућно спасти. Н онда вам 
je постављано шиање, коју бисте спасли. У овом 
случају претпоетављено je нарочито пакосно да су 
y  чамцу Амелнјина свекрва, коју je она толлко 
волела, п Лмелијниа мати, коју je волела мање,. 
алп која je бпла њена матц. Амелија je одговорпла : 
»Спасла бих своју мајку, па бнх ce утоппла са сво- 
јом свекрвом«.

Но поред оног духа француског којп свц знамср 
ii којн уме пзненада да нађе онај скрцвенн појаи 
који од једном засветлп лред очгот п засенп пли 
поклопп противнпка, француска жена осалнаеетога 
века имала je дух којц је_ ншао дубље. Ватромет 
je .само ватромет ; има она друга шгрнпја и чпстија 
светлост која тражн, нађе п обасја истину y ства- 
рима, много драгоценију ствар но што су светле 
искрнце досетљивостн плн »танчине« мпслп н из- 
раза. Француска жена je умела да посматра, да 
тачно вндп, да правплно судп y сви.ма стварима 
свога опсега. Она je пмала ону ретку способност 
гледања y себе, пос.матрања себе садгог, која до- 
пушта да преко себе човек лозна н друге. Ta спо- 
собност пде y најфпнпје п највише способностп 
људске ; допл^стнте да то овде само кажем без до- 
каза ; ја сам о томе говорпо на другом месту. Већ 
y седамнаестом веку, ако не код госпође де Севпњег 
оно код гослође де Лафајет, ми ce сретало са том



способношћу ii tum  знањем. Алн Гђа де Лафајет 
je нзузетак. док су y осамнаестом веку многе жене 
бнле пслхолозл и моралисти и филозофи — увек. 
разуме ce, y опсегу свога искуства. Има њихових: 
рефлексдја о човеку, о друштву, о животу, чак о 
вештини мшпљења, које би лепо стале уз сличне 
рефлексије Ларошфуковљеве, Лабријерове, Вовенар- 
гове, п које стоје внше или су дубље од Русов- 
љевих.

To je права област вишнх и високих интелек- 
туалних способности жене.

Жене данас траже да буду y свему равне човеку, 
или боље, да ce изједначе с њнм. Оне — ако ми 
гослође долусте да говорим слободно — много гре- 
ше. На том путу оне ће успети само да подража- 
вају човеку — најгори могућан резултат ; a неће 
га никад етићи ни изједначцти ce с њим. Природа, 
h дуги низ утицаја, кроз небројене векове откако 
човек постоји на овој земљи, издвојили су човека 
од жене, и начинили су их y извесним правцима 
коначно друкчијим једно од другога, и физички и 
морално и цнтелектуално. Нико неће шшад моћи 
вратити грпву лавици, ни датн женн човекове ми- 
шиће, ни све оно остало што иде с већом снагом, 
већим лрегалаштвом, и ширим обимом актлвности 
и искуства, који иду с том снагом л с тим прегала- 
штвом. Може погрешној п несмотреној амбицијл 
изгледати неправедно што су досад највећп фило- 
зофи, песници, уметници и научницп билц људи,_ 
не жене ; што чак и y најчешћим занимаљима жеде 
они који могу да плате траже помоћ човекову, не



'женину, траже кувара, не куварицу, шавца, не 
шваљу. Алд je таква амбдција, као што сам рекао, 
несмотрена, јер дзгледа као дрдздање днфердор- 
ностд ; и погрешна, јер иде против дрдроде. Из- 
весне леде и вдсоке особине везане еу за човека, 
као што су друге лепе и високе особдне везане за 
'жену. Измењати ce могу само на штету једних п 
другдх. Један естетцчар je лрдметдо да су жене 
које су достигле вдшд ступањ y књпжевностц, умет- 
ностд, стручној науцд, бцле мушкобањасте, тврдпх, 
НстакнЈ^тих црта, угласте по телесном еаставу ; да 
-су говорпде y контралту ; да су цмал;е бркове п 
браду ; то јест, бнле су онакве какве пх најмање 
волимо, удаљене од природног цдеала жене, бдле 
■створења на пола пута ивмеђу жене и човека. Ни 
с тцм жртвама оне ce нцсу изједначцле с човеком. 
Ни Гђа Кнрц, па нц Џорџ Елиот, коју je Херберт 
Спенсер с правом дцзао изнад осталцх жена од књпге 
h науке,- ннсу биле y наудц п поезнјп то што су 
Херберт Спенсер и Шекспдр.

To, наравно, — кад сам већ додпрнуо ову 
тему, — не значп да треба битп на странд онпх 
којп хоће тако зване људске карпере_ да затворе 
женп. Једна врло умна госпођа осамнаестог века, 
Гђа де Ламбер, и сама пдсац, говорила je да жена 
пред науком треба да докаже скоро дсто тако не- 

'жну стддљивост као дред дороком. To je, разу.ме 
-ce, сасвим дретерано. II Французд и Францускпње 
су y том женском пптању, о учендм женама, о праву 
гласа, ii тако даље, сувдше консерватпвни. Све 
жарцере треба да су женп отворене — оспм вој-



нцчке, само ce no себи разуме ; и сва права — беа 
икаквог »осим« — која има човек, треба да има и 
жена. Али кад je реч, не о појединим женама од. 
струке или о изузецима, но о целом роду женском,, 
јасно je да жене не треба да остварују људске иде- 
але, но женске. Жене, баш онако исто као и поје- 
дини људи- разних способности, треба да изберу 
оно за што су најспособније, што им најбоље при- 
личи, и y чему ће моћи постићи највдше резул- 
тате. Бити изврстан y свом послу, то je циљ. Бити 
дзврстан y неком дослу значд стајати више од. 
онога који je осредњи y другом послу, па ма како 
овај последњд посао био висок сам по себи, или 
по другим мерилима. Војсковођина жена, минц- 
строва жена могу бити сто стопа вдше од својих 
мужева, — и ако je овима последњим поверено да 
руководе државним пословима и управљају вој- 
ском y рату. Поменута Гђа де Тансен заиста je- 
једном рекла о тадашњим министрима да су »сто 
стопа испод свога положаја«, и имала je право, и 
сама je била сто стопа изнад њих. Али ce жена. 
попне тако високо кад остане y својој природи,. 
која, међутим, као што смо rope видели, не искљу- 
чује ни највише особине духа и ума. Француска жена 
осамнаестога века дуговала je свој положај и своју~ 
превласт y друштву и томе што je своје највише духо- 
вне способности развила y области која je њеној прц- 
роди најприкладнија. Тако je она била равна свом 
другу човеку кад није хтела да буде једнака са њим..

Четврта њена особина била je, као што ce може 
очекивати, њена лепота. Жена сваког народа и



-свакога доба mia свој нарочптц тпп леџоте. Фран- 
дуска жена има свој ; изванредан y својцм најлеп- 
шпм примерцима, с распоредом црта д поврпшна 
и боја на свом лнцу, n ејјтаном свога »точеног« 
тела, као што кажу наша браћа Хрватн, — fait au 
tour, као што кажу Французп — који пду y нај- 
■савршеннје свога рода.

Тај тпп je y многоме створила на себп самој 
француска жена осамнаестога века ; п цз тога тппа 
пзшпао je велигаш делом данашњи тцп француске 
жене. У  еедамнаестом веку Францускцња je, тако 
да кажем, још сувпше здрава ; Гђа де Севпње je 
матрона с интелигентним очпма, добрим цзразом. 
али крепка, солпдно пзвајана пз тврдог мермера ; 
мцлоште нема ; нцтн je дух пзнутра још успео да 
према себи преобрази спољашњу, тромнју кору. У 
осамнаестом веку, од самог почетка, с Ватоом, дух 
i i  душа мењају спољни облнк жене, лице п тело, 
лраве лпце жцвљнм, финијим, духовитпјпм п ду- 
шевннјим, тело гипкијшч. Дуга. нега п унутрашња 
култура претањпла je делу површпну женину, црте 
лица, мает, боју очију, боју косе, врат ц струк, 
којп постају тањн n внткнјп, руке које постају 
мање, кожу која добија белину саксонског порце- 
.лана. По целоме лицу треперн дух, као на Лату- 
ровим паетелима ; око очију ц усана игра осмејак, 
иронија, пзазпвање, смелост, — »она стотина хц- 
љада стварц које ce дешавају на горњем делу жен- 
скога лпца«; као што je говорцо кнез де Лпњ.

Физичка лепота, y колнко ce може одвојпти 
■од душевне, одржава ce на нстој впсини. To ce видп



на оним безбројнцм ликовима које су нам оставили 
сликари и вајари, и чита ce y написима из онога 
времена, y којима ce час по налазп да je Гђа Н. 
илн М. илн П. била најлепша жена онога времена, 
да су четврту називали la Bellissima, пету »Венером«, 
за Гђу де Пленеф говорили да je достојна »поце- 
пати облак y Опери и појавити ce из љега као бо- 
тиња«, a лице Гђе де ла Валиер звали гаебеским«. 
Кад ce ова последња првп пут појавила y Двору, 
војводаде Жевр узвикнуо je : »Добилисмо Ераљицу!«

Додајте сада љеној лепоти раскош и лепоту 
њеног одела, које код жене није равнодушна, спо- 
љашња ствар, но je један део ње, њена »љуска«, 
многобојна, лепа, и сјајна, бар y веку о коме го- 
воримо. Тако звану »дворску хаљину« остављам на 
страну — пурпурни и златни брокат, посејан и 
лзвезен златним цвећем, лишћем, гранама, ц зрач- 
ним сушцима ; било je тих хаљина од сувога злата 
и тако скупих да je краљица Марија Лешчинска 
одбила једну зато што јој je била сувише скупа. 
Говорим о обичној дневној хаљинц : никад жетад 
стас, никад њено попрсје, и никад њене лцније 
нису лепше изгледалп но y овим хаљинама осам- 
наестог века ; a боје тих хаљина су један сан, боје 
најчистијег и најнежнијег цвећа или праха на 
цвећу : — свиле и тканине бледо љубичасте, бледо 
сиве, боје голубињег врата, бресквиног цвета, тур- 
чинка, зелене јабуке, слеза, сумпора, лана, увелог 
листа, нарциса, — y вештачким хармонијама.

Додајте овој, другу женину љуску тога доба, 
њену кућу, шкољку y којој живи, њен салон : —



врата покрцвена брокатом. прозори застртц ружи- 
чаетпм свиленим завееама, по наслпканом плафону 
играју аморетп, по зпдовцма свилом застртим, пз- 
међу позлаћеннх шара, ређају ce спнке лепих жена 
y златним оквпрпма ; бевбројна впсока огледала 
свуда y наоколо спуштају ce до пода ; п y њхша 
ce огледа и одбија хпљада пламенова, од свећњака 
који ce цзвијају као златне гране пз зпдова, п од 
полиелеја којп впсе одозго ; н огледа ce све то ша- 
ренило леппх жена ц њихових »каваљера« y  ша- 
pemiM свпленпм капутнма, искпћенпм златом, чцп- 
кама, i i  тракама од главе до пете. Раскош je по- 
требна за лепоту ; новац je потребан да ce однегује 
господство којег бпло рода плп врсте, и да ce ужп- 
вање попне до последње, напрегнуте мере.

Жена je тада бцла богата — не пптамо овце 
откуда je новац узиман — ц бпла je y могућности 
да попне то ушнвање, претварајући цео жнвот y  
непрекпдну забаву, до те највише мере. Нпкад свет 
није бацао новац нити je бно тако утонуо y забаву 
i i  ужпвање као тада. С краја на крај годцне, данг 
по дан, из дана y  ноћ, цз ноћи y  дан, то су биле 
гозбе, састанци, евечаности, балови, концертц, ба- 
лети, позоршше ц оперске представе — y сопстве- 
ној куЋи ; цли нзлетн y замке ц паркове y пољу, 
с нечувеним развојем раскоши, с идуминацијама, 
ватрометом, вожњама по води, са свпрком, цео дан, 
целу ноћ, до зоре — по цену огромнпх трошкова. 
Код војводе де Шоазел и његове дпвне војвоткиње? 
»најнежннје духовнте жене свога доба«, око девет 
ii трн четврти y вече улазио je настојник њеног



дома, ценпо од ока број присутних гостију, и н а -  
ређнвао да ce сто постави за педесет, шездесет, цли 
осамдесет особа ; и тако пет пута недељно. У  замку 
Шамбор маршал де Сакс држао je сваки дан два 
постављена стола за шездесет ж осамдесет особа. У 
безмало краљевској палатп Роана, наследних вла- 
дика штразбуршкнх y Саверну, нма постеља за 
седам с-тотина гостију, и сваки дан двадесет до три- 
десет најпрнјатнијпх жена из провцнције, често из 
Версаља и Парнза, гостују код кардинала ; y ку- 
хпњп je све посуђе од масцвиог сребра. He гледа 
ce шта ће стати дочек ; гроф д’Артоа, брат Луја 
Шеснаестог, позвао je Краљицу на забаву y своју 
вцлу Багателу y Булоњској Шуми ; незадовољан 
с вилом ii намештајем, он нареди да ce вила поруши, 
поново сазнда и изиова намести за месец дана ; 
девет стотина радника ради на њој и дању и ноћу, 
п ствара онај неимарски адиђар који ce и данас 
види y Булоњској Шуми. Другом једном приликом, 
кнез де Контп чуо je од једне госпође како би она 
волела имати миниатуру своје канарине y прстену ; 
он ce одмах понуди ; она пристане, али под изрич- 
ним условом да мнниатура буде сасвцм проста и 
без диаманата. Доиста, миниатура коју јој je Конти 
послао цмала je само златан прстен унаоколо ; али 
je миниатуру покривао, место стакла, велпкп иета- 
љен диамант. Гђа де Б. врати диамант ; Конти га 
да истуцати и прахом од њега поспе пцсмо које 
je то.м приликом написао Гђц де Б.

Све за жену ; за лепу п духовиту жену која 
je над тим друштвом владала поменутим особинама
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— п још једном коју ћу сад поменутп. Она je љу- 
базностп које су јој указпване награђивала. Ја 
овде додпрујем врло деликатан предмет, алп у 
овој слпцп жене оеамнаестога века он ce не може 
обићп. Скоро сва књижевна, п добар део уметнич- 
ких дела цз.тога доба, и све књдге које су о осам- 
наестом веку ппс-ане говоре о љубави, о начину 
како ce y то доба волело. To je једно од посебнцх 
h значајнпх обележја тога доба ; чак данашња де- 
мократска Француска говорн још непрестано с бла- 
гошћу h  разнежено о галантерији осамнаестог века.

Љубав je y друштву о коме говорцмо, бпла 
врло слободна. Породица je једва постојала. Бра- 
кови су састављанп ради продужења пмена, После 
тога je свако био слободан. Богатство, нерад. жеђ 
i i  трка за уждвањем, која je. последпца нерада, 
узроци су таквом схватању ц понашању. Цео je 
живот бдо упућен тим правцем. Муж и жена жцве 
одвојено ; раздваја нх богатство њпхових палата 
са засебшш одељењпма, раздваја цх друштво са 
његовим вечитнм забавама, на којима ce муж п 
жена морају једно према другом понашатп »као 
учтиви странци«, раздваја их мужевљева служба 
која мужа годцнама држн y провцнцији као на- 
месника, илц y логорима, за време тадашњпх че- 
стцх i i  дугих ратова. »Онн ce никад нису внђали., 
вели један посматрач, »никад пх човек није сре- 
тао y пстгог KOJ.ni.va, нпкад y истој кућп«. С друге 
стране, развпјен друштвенц жцвот, доколдца, ме- 
тали су људе д жене y непрекддан додир. Млада 
жена прдмала je младлће евојих годдна, бдла je



елободна ићи сама y Оперу, праћена само евојом 
собарицом, што je бнло rope но да je ишла сасвим 
сама ; била je слободна y  својим разговорцма, којп 
нпсу могли увек тећи о суптилним психолошким 
или моралним теоријама о човековој души. Ако су 
жене остајале саме, y свом ужем друштву, y доко- 
лици — »У доколици влада зао дух«, вели Шилер ; 
— y нераду—  »У нераду je почетак свих порока«, 
веле пословице свих народа ; — y тој доколици н 
нераду, оне су такође долазиле на тему која им 
je била најприроднија, и говорцле су и договарале 
ce ii  наговарале y истом правцу. Говорило ce о 
љубави, о незгодама брака (које су стварне), и по- 
лако су ce стварали нови морални погледи, градио 
нов морал, који je, постепено, цело друштво при- 
мило. Што je y раније време изгледало као тежак 
грех, почело ce сматрати као грешчица, као сит- 
ница без значаја. Војвода де . . . —• жалио ce јед- 
нога дана својој ташти на неверство женино. »Слу- 
шајте, господине«, одговорила je ташта с највећом 
хладнокрвношћу, »ви прпдајете сувише важности 
-ситним стварима«. У Мармонтеловим Моралним при- 
чама једна госпођа овако говори : »Људц причају 
■о старом добром времену. У то време, неверство 
je палило пожар y кући ; људи су затварали, туклп 
своје жене. Ако ce муж послужио слободом коју 
je себи задржао, његовој тужној и верној половинн 
остало je да гута нанесену јој тешку увреду и да 
јечи затворена y својој кући као на дну мрачне 
тамнице. Ако je хтела да пође стопама свога не- 
вернога мужа, она je то могла чинити само по цену

is*



страховдтлх опасностп. Тдцало ce, нпшта мање, но 
живота, i i  за њу д за њеног љубавнлка. . . Тако 
мп частл, ја  не могу да разумем како je свет имао 
уопште храбрости да улазп y брак. Брачне везе 
су биле вериге. Данас, погледајте како лодуштање, 
слобода, мцр, владају y крдлу породице. Ако ce 
муж i i  жена воле, y добрц час h — онд живе заједно, 
cpehmi су. Ако престану волетц једно друго, одл, 
као ноштенп п васпптанп људд, кажу то једно дру- 
гом, i i  врате једно другом задату реч верности. Онп 
престану бпти љубавндцл, д достају дрдјатељд. 
Ето, то ја даздвам наравдма д р у ш т в е н д м ,  наравд.ма 
лдтомдм«.

Мд те наравд можемо ценитд са два становдшта. 
Мд y послепњем даводу дз Мармонтелове лрдче 
-можемо наћл мдслд које заступају многд врло 
честдти д високо образованд соцдаллетл — дстдна 
на друкчдјој друштвеној основд ; a можемо горњд 
навод сматратд као врхунац цлндзда ; долста,. 
свак ће, y данашњем облпку друштва, лако осетдтд 
софдзме којд ce крију y наведендм речдма. Алд ја 
овде не моралдшем, но слдкам ; слдкам тадашњу же- 
ну д њене карактерне црте y тадашњем друштву, д 
показујем како je то друштво бцло нагнуло чашу 
уждвања тако како бл je могло до краја цспдтп. 
Жена je бдла рекла »збогом« својлм редовнпм дужно- 
стдма, д замендла дх je једном једином: уживањем. 
»Њена једлна дужност«, као што веле Гонкурд, била 
je,: »да y друштву лредставља слдку задовољства д 
уживања, да ту слдку азнесе лред евакога п сваком 
je локлонп«.



Она je тај идеал остварила као што никад није 
био остварен. »Ако су на. тај начпн губиле добре 
нарави, друштво je добпјало бескрајно много«, вели 
y својцм Мемоарима један савременик, Г. де Безан- 
вал. Ослобођено рада за насушни хлеб, ослобођено 
сваке стеге и сметње, то друштво, богато, привиле- 
гисано y свима правцима, уметнички одгајено, слу- 
жено свима уметностима — остварило je summum  
чулног задовољства, среће и уживања које човек 
може постнћи на овој земљи. Оно je било само до- 
следно кад je свим осталим земаљским задовољствпма 
додало најинтенсивније, љубав.

Један сјајан внхор, вртлог, или узвитлан, румен, 
сунцем обаејан облак, како хоћете да га назовете ; 
један рој »златних оспца« — тако je те људе називао 
Тен — које проводе дане на сунцу, y забави, сишући 
сласт са шареног цвећа, — y природној и уметничкој 
средпни од које ce блпетавија тешко може замиелнти, 
— такво je било то друштво y коме je француска 
жена оса.чнаестог века била стожер око кога ce све 
окреће. 0  т-оме друштву je Талран рекао, и могао рећи 
ону своју чувену реч : »Ко нпје живео пре 1789, 
тај не познаје сласт живота«!

*
*  *

Како ко ! Како за кога ! Нреврћући листове 
истбрије, ја сам досада читао само десну страну, 
страну »примања«, како ce каже y трговачким књи- 
гама. Кад погледам леву страну, страну »дуговања«, 
ја впдим испод овог сјаја и овог златног лета само 
мрак, зпму, глад, и најцрњу беду. Још читавпх



сто година пре Великог Преврата, још двадесет п 
шеет годнна пре смртп Луја Четрнаестог, 1689, 
-стање je, доле y народу, било такво да je Лабријер 
писао оно чувено место y својој књпзп : — »Ко цзиђе 
y поље, може видетп неке дцвље жнвотшве, мужјаке 
h  женке, расејане по пољу, црне, тамне, прегореле од 
сунца, везане за земљу, коју рнју ц преврћу с неу- 
морном истрајношћу. Њпхов глас изгледа артпку- 
лпсан као људски, п кад ce дсгграве на ноге оне 
покажу људско лице ; н доиста то су људи. Ноку 
ce повлаче y своје јазбине, где живе од црна хлеба, 
воде, и корења, Онц уштеђују другнм људцма муку 
да сеју, ору и жању за свој жпвот, п тако заслужују 
да не остану без тога хлеба којн су они посе- 
јали«.

Али они ппак остају без њега, и умиру од глади 
y гомилама. У самом почетку осамнаестог века, 1715, 
годнне смрти Луја Четрнаестог, шест милцона, 
трекнна становнпштва тадашње Француске, бнло je 
пропало од беде п глади. Војвода де Сен-Спмон 
бележп да y плодној Нормандијц »људп жнве од 
траве«. Владика y Клермон-ФеранЈ^ пцше властпма, 
да »народ живн y ужасној бедп, без лостеља, без на- 
мештаја«. Владика y Шартру извештава Краља да 
y његовој области »људи једу траву као овце и 
цркавају као муве«. Војвода Орлеанскп, y краљев- 
ском Већу, меће на сто пред Краља неку грудву, и 
каже : »Сире, ето каквим ce хлебом хране вадш пода- 
ницшс. Онп који од некуд имају постеље, пале их да 
ce огреју. Села ce расељавају ; људи ce вцше не 
жене. Кад младпће наговарају да ce жене онн одго-



варају : лНашто рађати несрекнике као што смо ми ?« 
Девојке то исто. Има ли још девојака и младих 
жена ? Има их тамо rope y оном с ја ју ; овде нема. 
Енглез Јунг, који je тада пропутовао Француску, 
прича како je срео, y Шампањи, једну сељанку, погр- 
бљену, збрчкану ; баш доста изблцза изгледало je 
као да јој je шездесет до седамдесет година : било јој 
je двадесет и осам.

Je ли имала француска аристрократска жена 
права да живц оним својим златним животом ?

Али да видимо како су ce ствари развијале.
Разуме ce, људи од срца, или и само смотрени 

људи, опажали су и увиђалц зло, и привлачили 
пажњу онима rope на стање које влада y земљи ; али, 
ови су сувише далеко, збуњени око својих забава 
и уживања, и не чују. Зло, међутим, као свако зло 
које ce не поправља, расте. Побуне због глади су 
учестале. Њих — по обичају — УГУШУЈУ војском, 
као да пушчана зрна могу нахранити гладан свет, 
ii  као да могу стрељати незадовољство као што могу 
убити незадовољног човека ! Незадовољство ннкад 
нико није могао стрељати. Оно je хидра којој за сваку 
одсечену главу нарасту две, сто, хиљаду. Незадо- 
вољство ce може уклонити само на један једини 
начин : кад ce уклоне узроџи незадовољства.

Уз незадовољство рађају ce свесне мисли о не- 
правди, о рђавом поретку, о могућем бољем стању. 
Рађа ce слободоумље. Људи којц управљају народима 
не знају да човечанство као целина никад не мисли 
теоријски. Тако мисле само изузетни, виши умови, 
чисти посматрачи, чнји интереси нису само мате-



рпални. Обичан човек мпслп практично, мнсли ко- 
рисно. Кад почне нешто да га тиштп y његовом сва- 
кодневном животу, он тек онда почне о том умоватп. 
Нпкада сетако звано »слободоумље« не бп родпло међу 
људпма да га саме владе не пробуде, не изазову. У 
пзвеснпм народпма, плп бар y пзвесшш добпма y 
којпма владе управљају на добро народа, »слободо- 
умље« не постојп, јер не постојп ни потреба за њега. 
Слободоумље je rope ; зато га нема доле.

У Француској. y то време, не сало тако звана 
»странка фплозофа« , но постепено цео народ постаје 
слободоуман, пун новпх тежња ii чежња. еве впше, 
све одсуднпје. Напослетку долазп Русо. којп свпма 
тп.м тежгвама даје речнт, за оно време заносан пзраз; 
ii цела друга половпна осамнаестог века je Русовљева, 
као да je он Краљ Француске, a не Луп Петнаести п 
Луи Шеснаестц. Талас осећања он je претворпо y 
плпму ; овој нпје нпшта могло одолетп. Сад ce 
почпње траншти и радцти све противно дотадашњем : 
место деспотпје, »ранга«, и тврдоће према блнж- 
њем, тражп ce слобода, једнакост, и братство ; сен- 
тпменталност место душевне сувоте, љубав место 
»галантерије«, прпрода место пзвештачене културе, 
поља, шуме и ливаде место замкова п салона, озбиљ- 
ност место фрнволне забаве.

G осталпма ce и жене мен>ају. He впдпм, на 
жалост, да то чпне из сопственнх поб}'да, из побуда 
сопственога разума, самониклог осећања ; оне иду за 
другпма ; и мењају ce нарочито зато што су ce п 
саме нсцрпле, што оу до краја, до дрождпна. исппле 
чашу задовољства. Испод сваке трке за ужпвањем



крпје ce, дубље доле, досада, празиина ; и то с по- 
четка као узрок, затпм као последица. Где je досада 
ii празнпна, ту ce тражи уживање да ce од њих утече ; 
али што ce више ужива, то ce y дну душе отвара све 
већа празшша. Од уживања ce човек више умори но 
од рада, ii  само после рада може уживање бити 
одмор и право задовољство. У препискама, мемоа- 
рима, псповестцма тадашњих жена, чује ce свуда, као 
тужан и горак припев, та иста реч, досада! Гђа дп 
Дефан иде дотле да »завиди дрвећу«, »јер оно не зна 
за досаду«. Зато ce после љутог и оштрог уживања 
тражи увек још љуће и оштрцје — све јачи надра- 
жаји. Једна од најдуховитијих жена тога доба, 
Гђица де Лесппнас, вели y својим Писмима : »Кад 
бих ce однекуд могла смирити, тек онда бих ce осе- 
тила на мукама«!

К томе долази порушено здравље. Вечито пред- 
стављати, држати живце y вечитом напону, посма- 
тратд своје понашање, бити на висини духовитога 
разговора, троши снагу више но ваљање клада, a не 
даје, као ово, y накнаду, чисту крв и фцзичку снагу. 
Извештачен живот, ноћни живот, зачињена кухпња, 
вештачки надражаји : кава, чај, чоколада, слатке 
ракије; злоупотреба мириса; белило и руменило, — 
воде за собом, као поворку, покварене желуце, гла- 
вобољу, малаксалост, живчане кризе, запаљене очи, 
несаницу. Све жене тада пате од несанице. Гђа дп 
Дефан тражц од тадашњег гласовитог лекара Пома 
да јој врати сан —- као Магбет !

To су побуде које их враћају правом ггуту. Оне 
сад с истом неумереношћу као п пре y једно.м правцу,



враћају пару y  назад ; мељају своју дотадашњу 
тоалету, одбацују »шлепове«, »обруче«, високе пот- 
петице, впсоко подигнуте огромне коее, покри- 
вају груди, закопчавају до грла дотле вечло дубоко 
исечене хаљпне, престају белити ce п руменитн, 
клече пред лекарпма као што су пре клечале пред мо- 
дистима. Сад ce бацају на науку, на прпродне науке ; 
чптају трактате фдзике п хемије ; слпкају ce не впше 
као нимфе цли богиње међу облацшха на Олимпу, 
но y својој лабораторијп ; похађају предавања из 
анатомнје, хпрургије, сецпрања ; сецлрају и саме ; 
— маркиза де Воаје прати промене xmia п хпла y 
цревц.ча, a грофпца де Коањи, млада жена од осам- 
наест годпна, кад je полазпла на пут, носила je y  
сандуку за својпм колима по један леш за еецирање. 
»као што бп другп понео књигу за чнтање«.

Пређе природа за њих није ни постојала. Једна 
госпођа je говорила »да су лепи сунчанп данп само 
за народ, за пук«. Друга једна, » да би путовала 
пет стотпна миља да сретне умнога човека, a да ce 
не бп потрудпда да отворп прозор да впдн Напољеки 
залпв«. Трећа, која je имала један посећен салон, није 
четрдесет годпна изпшла пз своје куће. »Њпхово 
право сунце су бнле свеће^ a небо плафон 
са својим сликама«. Сад je напротив мода да ce нде y 
поље, на село. Жена поетаје »folle du champêtre,« »луда 
за пољем н свачим што je пољс-ко«. Марија Антоанета 
зида Мали Трпанон, подЈВке мајур око њега, и над- 
гледа га y сламњем шешпру, y белој па.мучној ха- 
јб п н п , са марамом од газе око врата. A Гђица Флппон, 
доцнпја Гђа Ролан, отвара лрозор на евојој кућп



на кеу de Г Horloge, и пева праву химну сунцу 
на заходу. Пређе мајка једва да je видела своје 
дете — сетдте ее мајке Амелије де Буфлер коју смо 
rope поменулн ; друге мајке су децу звале »малим 
досадама«; говориле су, како један савременик пише : 
;>Да сама храним дете ! Лепо занимање, лепа забава I 
Ја волим ноћу мирно да спавам, a дању примам 
посете илн их чиннм другоме«. Сад иду и y Оперу- 
с одојчетом, i i  хране га на представи.

Место пређашње сувоте сад влада, плавн, беснн 
осећање. Сад жене траже љубав, чисту, платонску, 
сентименталну. Хоће доброту, милосрђе, братство- 
с најудаљенијим народима. Све je суза, уздах, верност. 
Гђа де Бло ноеи о врату миниатуру са фасадом цркве 
y којој je њен брат сахраљен, a војвоткиња де 
Шартр, y свом тако званом пуфу — високо очешљаној 
коси за свечане прилике — носи фигурину жене- 
у наслоњачц с одојчетом на крилу, a око ње, свуда 
унаоколо, испреплетане праменове косе целога свога 
рода : свога мужа, свога оца, свога свекра, војводе 
де Шартр, војводе де Пантиевр, и војводе Орлеанског.. 
Сад ce више не цене пикантне лепоте, но дирљиве.. 
Гђа де Гург je лепа y својим уморним, малаксалим 
позама ; њен каваљер де Жокур има црне очи y 
бледом лицу, косу непопрашену, н носи надимак 
Месечина. Сад je највеће задовољство — плакати.. 
На представц Дидровљевог Оуа породиуе жене не 
скидају мараме с очију ; неке падају y несвест. Треба 
бити тронут, дирнут, ганут, увек, y свакој прилици. 
Кад je Гђа де Франкељ први пут видела Русоа, она 
ce »заплакала«. Тако je и за Волтера био обичај да.



жене, нарочито младе, кад га вдде, побледе, да му 
полете y наручја, да муцају, да плачу. Разнеженост, 
саучешће прехча свему п свачему, то je дневна запо- 
веет. Војвоткцња де Буљон цвлазд крпшом y јутру, 
i i  раздаје милоетин.у сдротшвц ло собама на таваннма. 
Дофина, доцнпја Краљдца Марпја Антоанета, скаче 
из кола да помогне рањеном постпљону. Краљ н 
његов брат, гроф д’Артоа, помажу једном раоаџлјд 
да извуче кола која су залала y блато.

Доцкан ! »Не помаже трчати, треба поћл на 
време«, велп један Лафонтенов стпх лун мудростп. 
Све те промене y протдвном лравцу, све ово уозбл- 
љавање, да га тако назовем, бцло je, на жалост, 
i i  морало je бити, ллдтко, довршдо, лажно. He може 
ce човек лромендтд преко ноћ, нд с-тећл за један дан 
врллне које му недостају. To ce друштво бпло расцве- 
тало y дотле невиђену шарену д сјајну цваст, д 
створило je, уметндчки говорећи, једно узорито 
дело ; алл човек не живл само од уметностл, д кућа 
нпјесвауфасадд. Има човек y ждвоту д друге дужно- 
•стл, не са.мо туда од себеначднд уметндчко дело, a још 
мање ту да од себе начпнд машпну за уждвање своје 
д туђе. У осамнаестом веку, впсоко п богато друштво 
те остале дужностл било je лотлуно заборавило. 
Иза сјајне фасаде злдовп 'су луцалд целом дужлном 
својон, од врха до дна. Небрдга, дерад, дажња 
усредсређена само на уживање, еамождвост која еве 
вуче себи, д поврх свега, несхватање да je један на- 
род органлзам y коме свакп орган, свакц део, зависи 
-од свлх другнх, i i  да на крају крајева ндкоме не 
лчоше бптл добро ако iuije свдма добро, лољуљали су



државну i i  друштвену зграду пз темеља. У  осам- 
наестом веку арпстократија je престала бити ари- 
стократцја, п постала je опасан паразит.

К томе су и француском народу уопште недо- 
стајале извесне осооине које y таквим приликама 
могу да зауставе зло и васпоставе поремећену равно- 
тежу. Једна умна госпођа тога доба, Гђа де Графињп, 
рекла je за Французе, да су они постали y тренутку 
кад je Творац од четири основна елемента, ватре,. 
ваздуха, воде, и земље, био створцо тек прва два : 
ватру и ваздух ; тако да су свега та два елемента 
ушла y њихов саетав. Француз je лак и ватрен. Он 
je заузет сам собом ; гори за свој рачун ; и не оетаје 
муни сувишног интересани сувишне снаге да озбиљно 
обраћа пажњу на другога и на друго. Он с тога 
не стигне да уреди ствари на време ; зато му je Ла- 
фонтен, као што смо rope чули, и рекао : »Не помаже- 
трчати, треба поћл на време«. Он после y нај- 
бржем темпу и врло радикално сврши са стварима ; 
али y почетку он ствари пушта да теку, и прави 
досетке онде где би Енглез и Немац засукали ру- 
каве и прегли на поправљање. Изгубљене судбоносне 
битке, неред y држави, страшне финансије, непра- 
ведне порезе, државни удари, он ce с почетка за све 
то свети само сатирцчним песмама и досеткама.. 
После указа опата. Тереа, министра финансија, који 
je банкротски свео државну ренту на пола, Француз 
не предузима ништа ; но те вечери y позоришту, 
како су гледаоци седели јако стешњени, један од 
љих je узвикнуо : »Камо нашег доброг опата Тереа, 
да нас овде сведе на пола !« На то су ce свн смејали,



пљескали, »ц сутра дан je Парпз био утешен за 
државно банкротствоС Ндко, нп на годину дана 
пред Револуцнју, 1788, — нико ни 1789, y годпнп 
Револуције, нпје y Француској веровао да ће Рево- 
луццја докд п успетц, док Револуцнја нпје запста 
дошла i i  успела.

Француска жена осамнаестога века такође je 
бпла начињена »од ватре ц ваздуха«.

Тако cë то сјајно друштво, које je сто гоцдна 
•сјало као злато, одједном угасцло, налик на оне 
жарке заласке сунца y тропима, нагле, кратке, после 
којих одмах долазц дубока ноћ, без сутона. Мени 
•ce још ово аристократско друштво и његова судбина 
јављају y овој слици : на великој, шнрокој рецп, на 
-каквој Ниагарп, пред крај дана, плови дцвна, дпвно 
окцћена н осветљена лађа ; лампиони, свцрка, песма, 
тггра, весеље, богато, свечано друштво, које je изгу- 
било осећање за место где ce налазн, за време које 
летп, за опасности које ce на хорнзонту помаљају ; 
капетан, крманош, други часнццн, сви су напуетили 
■своја места, и прцдружцли ce весељу. Ннко не вцди 
брзаке, којц наговештавају, па после јасно пока- 
зују да ce лађа приближава огромном водопаду, — 
провалцји ; — н онда, одједном, лађа и људи на њој 
стрмоглаве ce y понор. Светлостн су ce погасиле, 
свцрка ce ућутала, чује ce језиво крхање, и за један 
тренутак — последњп н ужасан — људи п жене су 
посталн свеснп свога положаја, али без могућности 
спасења. Остало им je било још једино да лепо 
умру. Онп су, ii  људц ii жене, то н учцнпли.



Али пошто пм одамо то признање, нарочито 
женама, треба утврдити одговорности. Немојте ми- 
слити да француска жена није крива за овај крај. 
Ја не велим да je она јединц кривац ; то би било ап- 
сурдно. Ја мислим о људима и женама, кад их 
узмем уопште, оно што je о њима рекла она разбо- 
рита н језична оштроконђа из народа, Гђа Појзер, 
y  роману Адам Бид од Џорџа Елиота : — »Ја не 
епорим да су жене луде ; Бог их je такве створио 
да буду једнаке с људима«. Али што мислим, то je 
да су кривице жена y развоју историјских догађаја 
много веће но што ce обцчно претпоставља. Жена, 
још једном, жели да je равна човеку : она je то већ 
одавна. Она je можда јача од њега. Природа je хтела 
да ce људи удварају женама, да око њих облећу, да их 
просе, као на игранци. Тако je пре брака, и човек je 
срећан да чини по вољи жениној. У браку, жена 
опет остаје јача. Њена je воља јача, њене су жеље 
јаче од човекових, и отуда je она истрајнија  и 
безобзирнцја y својим жељама ; a то носи са собом 
врло велику снагу. Даље, баш зато што je њен круг 
обично ужи, она je не само моћнија y том кругу, но 
je ц њено знање y том кругу оштрије ц потпуније. 
Она y том кругу све види ; она посматра човека 
хладно, будно, пословно, и она човека познаје 
боље но што човек познаје њу. To je такође 
велика снага. Жена je најзад, врло практично 
створење, и њен практични дух победиће увек 
оно нешто занесено y човековој природц, неке 
тежње ван уског свакодпевног круга, нешто тео- 
ријско, нешто идеалистичко. Жена кад теорише,



чинп то y практичном ццљу, н кад идеалнше, чини 
то реалистнчкп.

Све те особине дају јој y животу врло често 
неоспорну наддшћност над човеком. Жене добрим 
делом владају светом. Да je фраицуска жена друкчпје 
хтела, францускп човек би друкчије радпо. Да je 
она своје жеље управпла другим правцем, и правац 
бн француске историје бпо делом друкчпјп. У оеам- 
наестом веку све ово што смо сад о женп рекли 
важило je још више но y другпм епохама, јер je y том 
веку жена била још моћнија но y друга доба.

Могу лц све ово везати за наше прцлике ? И 
код нас стварл нису y реду. И ту ce ствари могу 
изменнти на боље само ако н жена помогне. Жене су и 
бројем равне човеку. Каджене остану по странн, значи 
да половцна становништва не учеетвује y дужностима 
које треба да су дужностп свију.

Наша жена не уступа ни једној, ни y физичким, 
нп y моралнпм, ни y пнтелектуалним особинама. 
Она не. pacte y средпни која би јој допустцла да ce 
развнје,. углади и ојача морално и пнтелектуално 
по својој заслузи .Али je она од добре пловаче, од 
племенптог метала, равна тцвде свакој другој. У 
рату, н оне које еу остале y земљн, и оне које су 
бнле на страни, вршцле су мушки своју дужност,. 
с јуначкнм родољубљем.

Оно што знам о хрватској и еловеначкој женп 
допушта мц рећн да п оне — свака са евојпм посеб- 
нцм особпнама — стоје на истој внсинп.

Ако жена наше земље буде хтела оно што 
треба да хоће, оно што ће битп добро за све, a не



само за њу д за њеног мужа, онда ће несебични и 
родољубиви људи наше земље наћи y жени моћнога 
помагача, који цм je досада сувише често недостајао. 
Жене са евојом практичном памећу — кад ce заин- 
тересују за полцтику, a престану интересовати 
ce за полцтичаре — осећају врло добро шта je земљи 
потребно. Пре извесног времена једна наша госпођа 
рекла ми je ове мудре речи : »Данас je y нашој 
држави најпотребнија штедња. Али мудра штедња. 
Није онај најбоље уштедео који je нaјмање потрзшио, 
но онај који je новац најкорисније употребио. 
Штедети на народном здрављу и на просветц није 
штедња, но грех«. To je скоро од речи до речи оно 
што je пре годину и по дана рекла опет једна жена, 
Гђа Винтрингам, y свом првом говору y енглеском 
Парламенту. Као практична Енглескиња, она je 
на месту где словенска шена говори о »греху« — 
рекла језиком финансија : »Најбоље уложен капи- 
тал, којц доноси највећи интерес, то je капитал 
уложен y народно здравље и народно васпитање«.

Ја из овога примера нећу да извучем више но 
што он значи ; али то стојц да су ове две жене рекле 
што далековида политика може рећи најмудрије.

A како говоре о »просвети« и »народном здрављу« 
иаши државници и политичари ? To je иепознато. 
Они о таквим стварима не говоре. Од постања наше 
нове државе, о просвети je говорио један једини, 
данашњи министар просвете, Г. Трифуновић, a о 
народном здрављу ниједан.1

1 Правде ради, морам додати да сам пре два три дана 
кад je ово предавање већ било састављено, прочитао y но-
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Но ја сам рекао да нећу говорити о полптпцп. 
Ја сам хтео само да кажем да жена има велшш део 
одговорности y исторнји свога народа, п да треба да 
буде свесна те чцњенице. Да je француска жена 
осамнаестога века хтела, могла je ; ако наша жена 
двадесетога века буде хтела, моћи ће. Ми смо 
виделп колика je и y чему лежи женина моћ. Што 
жена хоће, то увек буде. Као што каже француска 
поеловица : Ce que femme veut, Dieu le veut■ »Што 
жена хоће, и Бог хоћесе.

вннама да je ii Министарство Народног Здравља обећало 
прегнутп на посао.



KOJE JE МЕШТРОВИЋЕВО МЕСТО У 
УМЕТНОСТИ, И ЧИЈЕ JE ДА O TOME 

ПРЕСУДИ?1

Ja сам ce примцо части да на овом месту говорим 
о Мештровићу само с великвгм устезањем ; то je 
с тога — признаћу отворено — што имам да говорим 
р једном великом уметнику, a сам нисам уметник. 
Меии je познато да je дуга традиција освештала право 
критичара да суде о уметницима и уметничким 
делима ; и сећам ce одговора којд je један духовити 
критичар дао неком песнику кад му je овај пребацио 
да судц о нечем што није сам y стању урадити : — 
»Ја цсто тако не умем да лежем ни јаја ; али умем да 
оденим да ли je јаје добро или не.« Само, традиција 
није логички аргумент, a одговор духовитога крити- 
чара може бити досетлива реч која, као многе до- 
сетљиве речи, има y себи само један део истцне. 
С тога сам ја, и поред традиције и критдчареве 
одбране, уверен да би за вас бцло много поучнцје кад 
би вам место мене неки уметнички друг Мештровићев 
о њему говорио ; ц држим уопште да би уметничка

1 Предавање држано, за време рата, y G r a f to n  G a l le r ie s  
y Лондону, 4 децембра 1917. Објављено y : I v a n  M e š t r o v ić .
A Monograph. Williams and Norgate. London, 1919. — (Превод 
c енглеског).



критика требала да буде на првом месту посао 
уметника.

Моји разлози за то да и уметници треба да 
учествују y уметничкој критццц, овн су : —

Првп je врло прост и, држим, без прнговора. 
0  сваком предмету најпозванији je да суди — под 
иначе једнакпм условима — онај којп тај предмет 
зна чз прве руке ; a y овом случају то je несумњнво 
сам уметнпк. Немогућно je затворити очи пред 
чнњеницом, да они који су нешто створцлн. и ства- 
рају и даље, морају најбоље знатл за чцм су тежили 
док су стваралп и, тако цсто, и шта су стварајуки по- 
стпглд. Реч ноја ce тако често чује, да уметнпк 
ствара несвесно, y најбољу руку двосмислена je, п 
може нас довести y заблуду. Уметник не производи 
своја дела као што лоза роди грожђе или крушка 
крушку — после чега цма да дође човек, да пресудп 
да лд je, грожђе слатко и крушка сбчна. Уметвдк 
ствара умом, и нп најсцтнија, на ггрви поглед меха- 
нттчктт урађена појединост, ira je урађена механпчкц. 
Једна реч Сер Џошуе Ренолдса врло je прцкладан 
навод за ово што овде кажем. Неки н>егов ученик 
бно га je једном упптао : »Рецпте мп, господпне, са чим 
мешате ви своје боје ?<( Сер Џошуа му je одговорио : 
»Господине, с мозгом !« Уметницн су потпуно свеснп 
онога што раде ; то између осталога доказују и 
њцхове тако значајне и оштроумне напомене о при- 
роди, особинама и циљевима уметничких дела која 
цм дугујемо.

To je први разлог, и био би и сам довољан.



Али има још један, посебнији разлог, и тако ва- 
жан да бп и без оног првог био одлучан ; разлог који 
je y тешњој вези са уметностцма које нас ce овде 
ближе тичу, наиме с »пластичним« уметностцма, 
сликарством, вајарством, неимарством. Тај други 
разлог je, дакле, то што je знање потребно за разуме- 
вање тих уметности, по мом мишљењу, знање сасвим 
нарочитог рода, и знање које je тако тешко стећи 
да га, ако изузмемо изузетке, само уметници имају 
y пуној мери.

He треба никако смести с ума да je уметничко 
дело »адекватна експресија интересантне импресије,« 
и да уметник није само »поет«, проналазач нових 
утисака и занимљивих или лепих замисли, но je y 
цсто време, ц то битно, »радник«, »извршилац«, »оства- 
рилац« тих замисли. Сви ми можемо с времена на 
време имати понеку уметничку мисао или опажање, 
— разликовати лепо скројена човека од, мање ста- 
сита, — изабрати међу разним ставовима некога 
атлета онај вдц оне којв су лепши од других, — 
запазити лепоту, h врсту лепоте, некога предела. 
Алц кад дође тренутак када ти »мотиви« треба да буду 
изражени, »изведени«, — ми смо више нонемоћни, ми 
смо као да уопште немамо руку. To je то ш т о  ч ц н и  

разлику, сву огромну разлику између нас и уметника; 
и та разлика je апсолутно бцтна. Чак и међу умет- 
ницима — узмимо, на пример, случај да два умет- 
ника раде лик једног истог лица — чак и y том 
случају један ће од њих од свога обрасца начинити 
уметничко дело првога реда, док ће ce други, рецимо



неки почетник, показати к ао — но, »мазало« je можда 
сувише јака реч.

Оно што je y свима тим случајевима од пресудне 
вашноетв, то je потпуност , тачност и сигурност екс- 
пресије или израде, y свима љеним многобројним, 
разноврсним и сунтилшш појединостима. И што je 
већц уметник, §g веће савршенство његова дела, то 
ће за неуметннка битп све теже разуметн то савр- 
шенство, пошто je ггриродно да fee разлике y потпу- 
ности, тачности и суптилностц y таквим случајевима 
постајати све тање и бити све скривеније за око 
невцчног посматрача.

У књижевности, која je такође уметност, и једна 
од највишдх, ако не највиша, и y  понеким другим 
уметностима, наше проеечно животно искуство даје 
нам она потребна основна опажаља и осећања која 
нас чине спремним да y сасвим довољној мери разу- 
мемо те уметностц и y њдма искрено уживамо. 
Сваки образован човек може без тешкоће разумети 
(те y њтша и уживати) две трећине књнжевнога 
блага. Исто нам тако y музнцц гадсу потребне ни- 
какве стручне студпје, ннкаква стручна наетава, 
да нас науче ужнватц чак и y тако високим и сло- 
женнм ремек делнма као што су Бетовенова н Вагне- 
рова. Али y пластичним уметностпма — y пркос тој 
чпњеницп да смо вероватно впдели више слцка, 
статуа и зграда но што емо чцталн књлга цли чули 
музичких композицпја, — ако xofeeiio да будемо 
иекрени, ми морамо признати да смо много мање 
проникли y тајне тпх уметности но y лепоте књижев- 
ности i i  музике. За разумевање пластичннх уметноетн



и уживање уњима, нестручном посматрачу недостаје 
потребно претходно знање. To претходно знање 
претпоставља најприсније познавање спољашњих 
облика природе, и потпуно разумевање уметникове 
технике. To je врста знања коју нам не може датц 
нд највише оптттте образовање, и коју, остављајући 
на страну само врло ретке изузетке, није y пристој- 
ном року времена могућно постићи без стручне 
помоћи споља. To je то посебно знање које je rope 
поменуто, и које нећемо никад стеки ако нас непо- 
средно не помогну они који стварају уметност, то 
јест уметници. Међутим, како ствари данас стоје, 
то посебно знање нам ce готово увек ускраћује ; и 
скоро изгледа да људи избегавају да нам га пруже.

У одличном »Популарном приручнику за Наци- 
оналну Галерцју« од Cep Е. Т. Кука има ово место 
y Предговору : — »Исто ce тако подробна техничка 
критика — баш и да сам сам y стању да je читаоцу 
пружим — не би слагала са једним »Вођом« који 
je намењен нестручном чцтаоцу. С. Р. Лезли, отац 
данашњега академичара, прича како je једном' го- 
ворио Стотарду о његовој дирљивој слици на којој ce 
неки морнар прашта са својом женом или драгом. 
»Мило ми je, господине, што вам ce допала«, одго- 
ворио му je Стотард ; »сликао сам je златним јапан- 
ским лаком.« — Мене ce тицало поглавито осећање 
које ce види y сликама, и већином ce на златнц 
јапански лак нисам освртао.«

Личном оправдању које Сер Едвард наводи за 
своју одлуку, осим то што je сувише скромно, нема 
ce шта приговорити. Оно узгред даје нову потврду



за моју тезу. Алп што ce тцче свега осталога, мени 
ce чпни да je оно што мп тражпмо, оно што нама 
треба, баш та техничка крптика, то јест обавештења 
о »златном јапанском лаку«, п њцма слична ; п да 
je таква техничка критика потребна баш нестручшш 
читаоцима и гледаоцима, пошто стручњаци те ствари 
већ знају, a с друге стране ми неетручњацп судимо 
такође прилично добро о осећању које ce y сликама 
видц. Међутим, ту врстукритикепобавештења, једпну 
која нам je зацста потребна, мп скоро никад не 
добијамо ; н тако, без стручне помоћи, остајемо без 
разумевања за уже уметнцчке особине елцкарске 
ii вајарске вештцне, остајемо, поред најбоље воље, 
и y пркос томе што целог живота гледамо слпке и 
статуе, вечити ученцци.

Мц знамо ii разумемо разлоге које уметнпцц 
покојипут наводе, y прцватном разговору, протцв 
нашег захтева да нам они сами даду стручна оба- 
вештења о својој уметности ; али, и ако смо готовн 
признати да су њихови разлозц y цзвееној мерц 
оправдани, ми те разлоге не можемо с.чатратц као 
заиста убедљиве.

Онн, на пример, веле да je њдхов посао »да 
уметност стварају, a не да о њој пишу«. Алц како 
би то цзгледало, п чему бп одвело, кад бн хемцчари, 
лекари шш инжењерп исто тако рекли : »Наш посао 
je да радимо y лабораторпји п да проналазимо ком- 
бинације елемената, да лечимо, и да градцмо мо- 
стове ; a не да пишемо о том како ce елементи ком- 
бннују, на који начцн треба лечцти, н шта je све 
потребно да некд мост буде добар«. Ми од уметника



не тражимо да постану књижевници. Ми од њих 
тражимо врло мало времена, много мање но од хеми- 
чара, лекара, инжењера, који, међутим, и ако пишу 
много више, раде и даље y лабораторији, y болници, 
и y пољу.

Уметници даље, врло скромно, тврде да они 
»нису вични вештини писања«. Али ту њихову тврдњу 
побијају њихови властцти списи, које они с времена 
на време објављују. Многи су уметници писали 
књиге о другим предметима, на пример своје успо- 
мене. Њихова опажања о у.четиости — кад ce реше 
да их и нама саопште — увек су врло прикладна, 
збијено, и одлично казана. У осталом, све што ми 
тражимо од оних који стварају уметност, то су 
само непосредне, пословне напомене, просто и кратко 
срочене, у, ако хоћете, некој врсти стенографског 
стила, без икаквих реторских украса, који би их, 
шта више, само кварили. Оно што ми од њих y ствари 
тражимо, то je да нам кажу оно што казују својим 
ученицима ; оно што сами говоре између себе y 
својим радионицама ; што покојипут — сувише 
ретко — казују и нама y приватном разговору ; 
што сами мисле пред неком сликом или с.татуом док 
je посматрају. Један стенограф — ако своју мисао 
могу тако рећи — који би пратио неког сликара 
једно по подне кроз неку галерију слика, и који би 
бележио уметнИкове напомене, понео би са собом 
двадесет страна најбоље могућне уметничке кри- 
тике. Два уметника би на тај начин, за десет дана, 
написали читаву, пуну књигу —■ драгоцену мимо 
све остале.



Последњи разлог уметника против нашег за- 
хтева je овај : онц веле да би им било незгодно доно- 
сцти суд о својцм друговима по занимању. Међутим, 
све што je потребно за васпитање неуметника y 
rope наведеном смислу, и .у сваком случају све што 
je најважнпје, може ce показати и на делдма умет- 
ника који нису више међу ждвима. A што ce тнче 
критике дела живих уметника, зашто једино умет- 
ницц не би смели говорити, односно писатн о својдм 
друговима, кад свц остали тако чцне ? У науцп, про- 
фесорд и научниди тако исто суде п критпкују 
своје другове и друге научнике, и чине то као нешто 
што ce само rto себи разуме, пошто je најприродније 
да о некој ствард онај суди који и сам ради ствари 
истога рода и којд их најбоље и зна.

Тако, дакле, изгледа, да приговоре уметника 
нашој жељи да д сами пишу о уметностп и узимају 
учешћа y уметничкој критици, не можемо, и поред 
све добре воље, сматрати као убедл>иве.

Да ли je допуштено онда, на основц свих разлога 
који су rope наведени, извести закључак да умет- 
иици треба да пишу, вг изразити својз?- наду да ће 
доћи време кад ће онц заиста писати ?

После свега што сам rope рекао, ви од мене, 
надам ce, нећете очекцвати ннкакав ауторитатнвни 
суд о »Мештровићевом месту y уметности«. Ја ћу 
овде само покушати да кажем шта ми о њему мислимо 
y Србији, илд боље, шта о њему мисле његови суна- 
роднцци y  јзггословенским крајевима, његовој отаџ- 
бини.



0  рангу његовом, ми мислимо исто оно што су о 
њему толико пута рекли другц, и што je одјекнуло 
на све четири стране културнога света. »Уметност 
која задивљава«, то еу речи којима je његова умет- 
ност често карактерисана ; »геније« je, даље, била 
друга реч која ce поводом њега редовно помињала. 
У  том погледу није овде више ништа потребно. до- 
дати. Могу рећн само то да. ce ми њиме поносимо, 
исто онолико колико и својим народни.м песмама, 
И оним красним спевом пунИм вцсоког песништва 
и дубоке мудрости, Горским Вијенуем  од Његоша.

Мештровићева уметничка и псцхолошка обе- 
лежја могу ce подвести под ово неколико тачака : — 
технцчка вештина, снага, дубина осећања, бунтов- 
нички дух, дисонанција, и патриотизам, који послед- 
њи =—  да кажем одмах и једном за свавда —s 
бележи већи део дугог низа љегових великих 
радова, и дао му je могукноети да моћно изрази ве- 
ковне тежње свога народа.

Ми смо већ поменули колико je за уметничко 
дело важва његова техничка страна, »експресија«, 
уметникова вештина »цзвођења«, :— важна y тој 
мери да ce мирне савести може рећи да нема великог 
уметника без велике техничке вештине. Мештровић, 
по општем признању, има ту вештину y изузетном 
степену. Тачност и поузданост његова рада, његове 
»израде«, не тражи више хвале. Он није реалист 
y смцслу y коме je то био,. рецимо, Роден ; он не 
препроизводи стварност тачно онако како je обцчно 
посматрамо ; он појачава стварноет, он je удешава 
према својим нарочитим намерама, употребљавајући,



као ii Мпкел-Анџело, људско обличје као средство 
помоћу којега ће изразпти своја властита моћна или 
плаха осећања. С тога y његовпм кнповпма не треба 
свакад тражити ону »течну« линију која y Родено- 
вим делима, на пример y његовом »Мислиоцу«, 
на тако чудесан начин изазцва пред наше очи течну 
линију жцвота. Ta »течна лииија живота« не би ce 
слагала са претераним узбуђењем цли силним утис- 
ком који Мештровпћ желн да изрази, нцти je њу 
могућно потпуно очувати кад je уметникова главна 
сврха снага, и кад je његова пажња усредсређена 
поглавито на значајне појединости. Торсо српеког 
јунака, којц стоји y трему Впкторпјиног п Албер- 
товог Музеја, показује y своме мирном ставу .нај- 
већи могућан напон ; његовп су мцшићи нспуп- 
ченп, издвојени, скоро као засебни организмц. Али, 
и кад највећма претерује своје облпке, Мештро- 
вић не прелази- границе прпродностп. Његова моћ 
посматрања и његова вештцна сувише су велике, п 
не допуштају му да пада y такве погрешке.

Ту посматрачку i\ioT п ту поуздану вештину »нз- 
радек он je имао још кад je био мало превалцо своју 
двадесету годину. Ја ce сећам његовдх изложаба y 
Београду 1904 и y Загребу 1905, п сећам ce свога вла- 
ститог изненађења пред дугим нцзом његових 
стат-уа, које су све сведочиле, нзмеђу осталога, о тој 
моћц поуздане, крепке, и y нсто време »меке« из- 
раде, која je већ y то доба задивљавала. Бејаше то 
као неко »откривење«, и ја ce том приликом усудцх 
написати y једном часопцсу да ce моме народу ро- 
дио велики уметник.



Ta вештина je еамо расла од онога доба. Мештро- 
вић доиста ’u-um што хоће од својих колосалнцх 
фигура. Он им даје најтеже положаје, он их увија 
и извија, он их растеже, он их »сшвоштава«,- као на 
пример y оној чудној женској фигури коју видех на 
једној изложби y Минхену, —- фигури »округлојЦ 
на први поглед, али спљоштеној скоро до плитког 
рељефа, као да je вајар, још док je била y иловачи, 
намерно спљоштио y свој њеној дужини.1 У свима 
тнм случајевима, анатомија људскога тела, њена 
логика одређена уметниковом првобитном замишљу, 
ма колико ова последња била смела, — остаје 
беспрекорно правилна.

Равнодушно je y којој материји ради, он свуда 
показује исту владу над својим градивом, и месп 
или ваје иловачу, садро, дрво, или мрамор, — ја сам 
га на раду гледао, — с истом чудесном вештином и 
лакоћом. Он би могао о себи рећи оно што je велики 
француски вајар, Пиже, једном поносито рекао о себи, 
на свом занимљивом старинском језику седамнаестога. 
века : »/е suis nourri aux grands ouvrages; je nage 
quand j’y travaille ; et le marbre tremble devant moi, 
pour grosse que soit la pièce«. (»Ја сам израна васпи- 
тан за велике радове ; ја сам, кад их радим, до ушију 
y њима ; a мермер дркће преда мном, ма колико 
да je комад велики^).

1 Доцније сам од еамог уметника чуо да je та фигура 
била од почетка замишљена не као »оиругла«, но као рељеф 
(уметника je тада зашшао лроблем рељефа). Али та иеправка 
не емета мојој аргументацнји.



Друга карактеристцчДа особпна Мештровп- 
ћева je снага, y оба њена облика ; нание, снага 
спонтана, самоникла, која долази од његова темпе- 
рамента ; и снага хотцмцчна, намерна.

Ta особцна je очевидна код њега. Снагу видпте 
y скоро сваком његовом делу, ц y целој скупинп ње- 
гових дела, y колосалним размерпма његовцх »мц- 
кел-анџеловскпх« фигура, — тај епптет je заиста на 
свом месту y овом случају, — са њпховим напрег- 
нутим, плаховцтпм покретима ц моћним напоном 
њихових мишића, — и исто тако y уметнпковој 
плодности, y огромном броју h  бескрајној разно- 
ликости његових радова. У том погледу могао бих 
узгред навестп као једну потврду то да je он до своје 
тридесете године пзрадио већ око и преко стотцну 
дела.

Упоредо с том самонпклом снагом нде код њега 
хотимични, намерни размах властите снаге. Моћне 
природе, које су и саме жртве евоје властпте снаге, 
осећају природно неодољиву потребу да ту снагу 
нзразе што јаче, и све јаче, п нису нцкад задовољне 
изразом који могу постики само својом спонтаном сна- 
гом. Такви уметници пду даље, онц ce напрежу, они 
евесно и намерно траже снагу. Онн претерују, 
измишљају, иду даље, и преко оног што им пружа 
строго посматрање прцроде. Микел-Анџело, y пркос 
свом класичном васпцтању које ублажава његово 
натмурено расположење незадовољнога Тцтана, и по- 
маже му да одржи меру и очува хармоннју, — Мпкел- 
Анџело, прн свем том, даје своме дечку Давпду 
Голиатов раст, — увнја своје фцгуре безмало »у



сгшрале«. дезартикулише човеково тело до гранцца 
могућнога, кад их не премаша. Ga Мештровићем 
je исто тако. »Залећући се« ка свом делу, ако ce тако 
смем дзразити, уметници те категорије иду више за 
тим да изразе себе но објектцвну природу ; они 
природи прилазе већ са евојим готовим осећањем, и 
додају природи то своје унутрашње лично осећање. 
Таквим уметницима хипербола je неминовна по- 
треба, y пркос опасности што ће ce на тај начин y 
општц утрсак умешатц и нешто реторике. Пре- 
теривање код њцх није неискреност ; оно je њихова 
друга природа.

Трећа уметникова карактеристика je, као што 
емо рекли, дубина осећања.

Код сваког правог уметника, баш и код онога 
код кога je снага главна особина, осећање y ужем 
смислу, y смислу нежног осећања, није никад одсу- 
тно. Код онихчија je главна особина снага, осећање 
je често помешано са овом, и обојено њоме ; али оно 
je цпак увек ту.

To исто вреди и о Мештровићу. 0  његовим »Бла- 
говестима« једном je врло тачно прхшећено да његов 
анђео, који ce немилостиво, пун претње, залеће на 
скрушену Богородицу, подсећа пре иа тицу граб- 
љивицу но на небескога гласника блажене вестд. 
Слично томе, y Микел-Анџеловом »Страшном суду«, 
Христос, праведни, и благи судија, представљен je 
као осветољубив џцн, поред којега преплашена д 
скоро очајна Богородица, мало једно женско ство- 
рење, покушава да ее за грешнике заузме из пос.лед- 
њих низина своје смерности. Али покушајте издво-



Гити елемент снаге који као вео крије један део осе- 
ћања y Мештровићевим долима, и видећете да за тим 
елементом снаге остаје врло замашан део нежнијих 
осећања. Ова последња, код Мештровића, као и код 
Микел-Анџела y осталом, нису нпмало мека. Она чак 
нису ни топла. Она ce не разливају меко и топло y 
нашим грудима. Она су хладније, олорије природе, 
и могу шта више понекад нелагодно »дирати« наше 
живце. Она y нама изазивају утиске налик на оне7 
које y музици добијамо од извеснлх дисонанција. 
Али таква каква су, она су ипак »нежна« осећања, и 
ту су ван сваке сумње, и ужимају ce дубоко y нас.

Погледајте, на прнмер онај мали вдлитки ре- 
љеф« y дрвету који представља главу анђела из 
»Благовестп«1. Црте лица су скоро све заоштрене y 
израз пун претње ; — али колико има осећања 
y том мршавом лицу, y тим танким уснама и полу- 
отворенцм устима, y целом спцрптуалисаном лицу 
анђеловом ! Впдите даље онога колосалнога »Хрпста« 
y дрвету. Све je на њему бнло смншљено да пзазове 
што снажнији утцсак, и отуда je све било појачано, 
претерано, отерано y крајност; видпте колосалне 
размере целе фпгуре, оно крајње мршавцло тела, оно 
смело спуштање груднога коша које открива свих 
дванаест пари ребара, ону попречну бору на упалом 
трбуху, оне »непрпродно« продужене руке ц ноге, 
нарочцто прсте, који изгледају да ce пружају беско- 
начно и да, тако рећи, настављају агонију божан-

1 Дела о којнма je реч y овом предаваљу била су, са 
многпм другим Мештровићевим делима, пстом приликом пздо- 
жена y G r a f to n  G a ller ie s .



ственога мученика y бескрајни простор, — и многе 
друге појединости y које овде не могу улазити. 
Све су то само онажнн начинц да ce постпгне што 
снажнији ефект. Али однекуд — на неки начин — 
сва та снажна реторнка претвара ce на крају y 
осећање ! To осећање тако изражено, a не техничко 
савршенство дела, то je оно што чини да je Мештрови- 
ћев »Христоб« тако веран и тако потпун израз распо- 
ложења данашњег, болом погруженог п скоро очајног 
човечанства пред овим богомрским ратом коме, 
пзгледа, неће никад бити краја.

Осећање прожхша исто тако сва Мештровићева 
дела, — портрете као н остала, и једно je од његових 
битних обележја.

Бунтоенички дух  je, као што смо рекли, четврто обе- 
лежје Мештровићево. Све о томе сведочи, n све ce било 
стекло да га створи код њега. Овде ми пада на памет 
Микел-Анџелов одговор на један четворостих који je 
један песник испевао y част и хвалу Микел-Анџелове 
»Ноћи« — оне жене што лежи на саркофагу Капеле 
Медичића y Флоренцији. Песник, хвалећи ту статуу, 
беше рекао да изгледа као да je жива, и да бп je човек 
скоро могао пробудити као живо људсШ биће. Микел’ 
Анџело му je одговорио овим ди.вним стиховима :

Grato m'è Ч sonno е più Cesser di sasso
Mentre che 'I danno e la vergogna dura.
Mon veder, non sentir, m'è gran ventura;
Perd non mi destar; deh parla bysso.1

1 »Can ми je драг, a  још драже ми je што еам од камепа, 
док трају зло и срамота. Што Ме видим и не чујем, моја je 
иелика срећа. С тога ме не буди; вај, говори тише!«

Поповић, Огледи 20



»Зло д срамота« — такве су бпле прплике које 
су Микел-Анџела начдниле ошш бунтовнпм и лла- 
ховитцм Титаном, какав je Млкел-Анџело био. 
Међутим, прплике y Мештровцћевој отарбцни биле 
су нес.равњено црње, a данас :— речд су елабе да кажу 
ужас којд y  њој влада.

Остаје лето п поеледње обележје.
Јасно je да уметност која ее рађа y  таквдм 

прлликама не може дматд склад класдчне тметностд. 
Она je луна дисонаниџја ; као што ce уошдте y мо- 
дерној уметностд опажа y  C B i m  правцдма дзвесно 
одсуство склада, пачакл  »равнотеже«, не еало y вајар- 
ству д слцкарству, но д y другцм уметноетпма, y 
архдтектури, књижевности, д чак y муздцл. С до- 
ласком демократије, новд нараштаји, пре но што 
су стиглц кориетдтц ce блажим утицајлма дугога 
дскуства, које са собом доносн идрноћу. фллозофију, 
i i  зтлађеност, нашлл су ce посред тековдна једне 
старе ii  велике цдвилцзацдје, д донелд су са собом, 
истовремено, незадовољене жеље л нове дарове. 
Онп су ce дограбдлд тдх тековдна, д желе п ;сами 
да ce дзразе ; д дмају права на тс. Алд тај нагли 
долазак створцо je, no нужностп, ддсхармондје, д 
ми сад влднмо овај ларадбкс : један нараштај који 
je y ncT O  време млад и стар, обавештен ц некуллтд- 
висан, здрав n болестан, може бдти с тога што су 
онп који су га родплд бдлд п сами еувише цдвллп- 
зованд. От}-да многе неумереностп, многе прете- 
раностд : екстремдзам. максималцзам, бољшевпзам 
на свдма дољима — u често мпнпмалцзам, као резул- 
тат. Отуда, такође, 63'њење протдв «KOHBeHnnjà«, 11 онај



оштри, јаки, Е1ескладни тон који изгледа да je 
доминантна нота бар извесних производа модерне 
уметности. Уметничку храброст заменила je смелост ; 
тдеје  некада уметник казивао своју тугу, данас ce 
јеца ; где ce некад јецало, данас ce јауче. Има бо- 
лешљиве нервозности y многим делима модерне 
уметности. Како су примери из књижевности и 
других вештина свакоме познати, ја ћу навести 
•само један пример тхз музике — музике Дебисијеве, 
коју ћу кратко окарактерисати са два три реда по- 
зајмљена из једне француске причице; У  тој прцчи 
брат улази y собу где његова сестра свира y гласо- 
вир. Кад je брат ушао, она ce нагло диже, бришући 
једну суву, нервозну сузу из свога ока, — на што 
јој брат прекорно каже : »Ти сп опет свирала Деби- 
сија !(( Да, модерна je уметност често једна crise 
de nerfs — »наступ живаца«, као што кажу Фран- 
Дузп •

Али онп међу нама који припадају старијем 
иараштају и чији je укус можда православан и 
традиционалан, требало би да буду опрезни. He 
треба пренагљено осуђивати нова уметничка дела 
или нове облике које су нам њихови творци; свесно 
пружили као уметност, ма како та дела могла на 
први поглед изгледати необична, или ружна, или 
чак револтантна. Све што je ново не изгледа увек, 
или одмах, лепо. 0  томе сведочи цела историја 
уметности ; и велики уметници неког ранијег нара- 
штаја често су y своје доба осуђивали, ради нових 
осећања, дела новога нараштаја, која су доцнија 
доба и доцнији велики уметници прогласили узор-



нпм делпма. Лепота — треба иматн на уму — ствара 
ce свакп дан нзнова. Класична лепота, елеганција., 
љулкост, ннсу једнне лепе ; са њпма нпје псцрпен 
opoj лепцх стварп овога света. У  својој познатој 
»Молптвп на Акропољу«, француски филозоф, нсто- 
рнчар, н књшкевнп уметник, Ернест Ренан. клања ce 
пред уметношћу коју су Грцп, љубцмцп Паладе- 
Атнне, створпли y Партенону, и хвалп y одушевљенпм 
нзразпма ту уметност тако пуну здравља, склада, 
ц разума. Алп, пошто je даље размпслпо, оораћа- 
јући ce богињн, он велп : »Разум п здрав суд, о
православна богпњо, нису довољни. Залеђени Стрп- 
мон ii пнјанство Трачанцна пмају своје поезпје.. 
Настаће вековц кад ће твојп ученнци нзгледатп 
ученпци досаде. Свет je већп но што ти зампшљаш. 
Да сд тп вцдела снегове на Полу н тајне јужнога 
неба, твоје чело, о богцњо вечито спокојна, не бн 
бнло тако ведро, твоја глава, шпра, обллсватала би 
разне врсте лепоте. . .«

С тога, кад неко уметннчко дело нпје неморално 
— алн чак и j  том олучају — под условом само да 
je уметннк нскрен, н нарочито под условом да има 
ону моћ експрееије о којој je .rope тако много гово- 
рено — његово je дело права, цстпнска уметност,. 
све кад долазн цз руку кубцста ц футлфиста.

Али je Мештровпћева уметност далеко од 
претераннјих облнка модерне уметностн. Његов дар 
ce дпже внсоко, изнад и нзван домашаја чцсто ексден- 
трнчннх цскушења ; a ако би ce која друга појавцла, 
он бц нх лако еавладао. Он je модерин уметник y  
пуном смислу те речн ; алп с тим његова зависносг



-од модерних уметнцчких школа престаје. Као и други 
људи његова реда, он стојп сам за себе. Његова цскре- 
ност, његова пзванредна моћ експресије, његова 
дубока озбпљност, достојанство п његових иајсме- 
лијих дела, дубоко осећање које провејава све његове 
творевпне. дају његовим делима један врло висок 
степен лепоте — лепоте прожете осећањем, али 
охоле. повучене, господарске. Његово место y умет- 
ности je, држим, међу великима ; међу великим 
тумачима себе и свога нараштаја.



TEP БОРХ.
(1617— 1681).

Ko je Tep Борх ?
Илн, можда : »Шта je to Tep Борх ? . . .  — као 

што би могао упптатд неки читапац којц бп бдо 
род оној личности из Гарпкове комедије коју пн- 
тају : »Јесте ли чпталн Шекспира ?« a она одго- 
вара : »Шекспира ? Ko je to напис-’o ?«

Одговор je овај : Тер Борх je, просто и само,. 
један од најсавршенпјнх слдкара и уметнпка који 
су постојали. Што ce дисца ових врста тпче, он 
би, y данашњем расположењу (које, y осталом, 
траје годпнама), пристао да за овога сликара учпнд 
оно што вероватно не би лрдетао учпнптп нн за 
једног оД другнх уметника, ма колцко да их ви- 
соко ставља и много волп, ц ма колдко да je вољан 
прдзнати им узвпшено место које нм ce даје y дето- 
рпјн уметности. Кад би дмао с-редстава, он бд прп- 
стао поћи нз овдх стопа на дуг пут по Западној 
ii Северној Европн, где елнке овога сликара леже 
или висе расејане, са обавезом да на целом путу 
не гледа нпшта друго до његове слике. Прпстао 
би да прође кроз музеје не оеврћућп ce нд на Лео- 
нарда, ни на Рубенса, нд на Ре.чбранта, нд на Ве- 
ласкеса, нд на Тдциана, нд на Мдкел-Анџела, шг



на Партенонске скулптуре, но да, с »наочницама« 
за све ос-тало, чим уђе y галерију, иде увек право 
ка оним маленим сликама Тер Борховим. Пристао 
би да ce y граду не заустави ни пред једном црквом 
или палатом ; — да не оде ни једном y оперу нн 
на концерт, ни једном y позориште ; да не изиђе 
ни једном y поље, y лепу природу, на Сен-Жер- 
менску терасу, кад je y Паризу, y Ричмонд Парк 
кад je y Лондону, на жало Схевенингенско кад je 
y Х агу ; — да ce обвеже да неће прелцстати или 
отворити ни једну лепу књигу за то време (то му, 
y осталом, не бц врло тешко пало) ; и чак — што 
би му пало много теже — да на путу ни једном 
не сврати, уморан од гледања, на каву и цигарету, 
y кавану — једну од најумнијих и добротворних 
установа које су људи изумели. Велико, интенсивно 
уметничко уживање које би имао гледајући Тер 
Борхове слике, гледајући их не y дугим размацима 
времена, расејан другим утисцима, но y кратком 
року, једну за другом — то једно уживање би било 
довољно да му накнади сва његова друга, стоичка 
самоодрицања.

Шта чини величину тога сликара, који, међу- 
тим, није успео постати »славан«, y смислу других 
славних сликара и уметника ?

Његове су слике сразмерно малобројне и ма- 
лене ; аутентичних неће бити много више од четр- 
десет ; a скоро све су од педља ширине и педља 
и по висине ; све заједно оне не би биле довољне 
да покрију ни половину оне једне Тинторетове 
слике Рај, y дворани Великога Већа y Дуждевој



палатп. Њдхов колорпт не снја као огањ цлп злато, 
не звони као фанфара. не трепери росан п влажан 
као леја цвећа ; њихов цртеж ce не пзвпја y моћ- 
ним, завптланпм, течним п снажним линијама које 
лрекрштају слику као мотдвп за себе ; њпховп 
»предметн « нпсу нн датетдчни ни драматичнп, нд 
пначв зашшљиви догађајем којц ce y њниа ггред- 
ставља. На његовнм слдкама два илп трп лпца 
мпрно седе или стоје, разговарају, свпрају на гп- 
тару, певају поред гласовира. примају пнсло цз 
руку писмоноше, љуште воће ; једна од најлепших 
Тер Борховпх слпка представља младу жену како 
пере руке над легеном, под иорцком y рукама њене 
служавке ; ншпта ее друго на слдцд не дешава. Па 
ппак, нема тога нпза онсера ни те пуне прегрштц 
драгога камења за коју бнх ја дао ту плн коју бпло 
другу од тпх малнх слпка Тер Борховцх, да je моја. 
У  чему je дакле велика.њпхова лепота ?

У савршенапву те уметностп. п y концентри- 
саној снази њеној.

Савршенство, наравно, као и богатство, и ве- 
личина — самојемера, степен неке стварп. особнне, 
или врлдне, не сама ствар. Тер Борх je морао 
имати i i  врлпне које имају и други слнкарц. Алп 
y уагетностп, као y осталом ц на другцм пољима, 
степен y коме имате неку особину, важнпјп je (ако 
ce тако може рећн) од еаме -особдне. II свп људд 
дмају, просечио говорећд. дсте' особдне ; оно што 
чпми сву разлику међу њима, то je једпно степен 
y коме имају исте особдне, Тако ц y уметностд 
једино степен чини правог уметнцка. Отуда ce y



у.метностп. претерујући и упрошћавајући, али с 
правом каже да je облик све, a саДржина, предмет, 
ii  намера нншта. Облик, то јест начии на .који je 
нека ствар казана плн представљена, високи сте- 
пен израде. љен највиши степен, њено савршен- 
ство ; стање y коме пред вама ствар стоји готова ; 
кад — мала или велика — не оставља нигита да 
даље пожелимо : казаљка стоји »на дванаест«, на 
ашодне« ; хитац je погодио »у црно«.

Тако je код Тер Борха.
Узмите коју хоћете од његових знатнијих слика 

—  Очинску опомену1 y Аметердаму (и Берлину), 
Војника и младу жену y Паризу, Л екуију из ги- 
лгара y Лондону, Депешу y Хагу, rope поменуту 
Даму која пере руке y Дрезди, Чашу лимонаде y 
Петрограду. Шта ћемо видетц ? Прво, као код сваке 
друге елике апсолутно првога реда, одмах, на први 
поглед, око ce заустави на тим сликама између 
сто других око љих, и неки осећај (тешко je те 
■ствари речима казивати) продре кроз наше очи y 
душу, задовољи и око и нешто дубље y нашем уму 
и осећању. У Очинској опомени засија благим сја- 
јем, из полутаме, изредно моделисана глава једне 
плавуше, y Лекуији из гитара и Дами која пере 
руке засветли бисерни сатин женске хаљине, y 
Војнику и младој жени и Депеши, »војник« стоји 
или седи пред вама као врзија ; из тих слика од- 1

1 Тако ce та слика назива откако јој je Гете y  
Изборним сродствима дао то име ; тачнији би наслов био 
Љ убаена понуда  или НавоОаџије.



једанпут прође кроз вашу душу као некп пун. м | ,  
y исто време н јак и благ тон.

Кад прпђете бллже д удубите ce y лоједдноетц, 
ви видите — жпвот, истнну, стварност. уметндчколг 
руком поново створен свет. He цлузлондетлчкп ; 
не као потпуну ллузију, која вара око п усхићује 
нанвнога гледаоца : но све уметничкц протумачено, 
»транспоновано«, прерађено ; слпка je живот ц остаје- 
слика y нсто време. На равној слицп видпте ду- 
боку собу, право дубоку собу ; све остале слике 
око ље — и многе друге заламћене слпке од ве- 
ликдх уметника. врло впчнпх перспектлвама — дз- 
гледају плдтке, пљоснате поред Тер Борхове. Уза- 
луд перспектпва црта н распоред светлпх и тамнпх 
места на тим п другдм сликама подражава дубини 
природе : слнка остаје плнтка. Код Тер Борха je 
еве y простору, све размакнуто, »распоређено < 
тоновц, вредностц боја (то јест оне фпне разлпке- 
у њпховој јачинп ц еветлинп) тако су савршено 
обележеви и сложенн да свакд предмет стоји даље 
од других, y својој равнп, на свом правом одсто- 
јању према другнма, ту где треба, баш на том ме- 
сту, не нп за црту ближе нп даље, геометријскн 
тачно. Ваздух кружи око свих предмета као танак, 
провндан дпм, као лака, сива, скроз проздрна дз- 
маглдца, н губд 'се, све дубљд д тамндјп y тачнн.м 
ступњевлма, y дну собе. Лдца, савршено нацртанаг 
стоје длд седе као да су ту од Бога посађена, y по- 
ложајдма л покретдма који ни y стварнсш ждвоту 
ндсу прдкладндји нд поуздандјд. Онај војндк y 
Хагу што je предао »депешу« стојд y својпм чиз-



мама тако еигурно као да je жив ; онај други го- 
јазни »војндк« y  Паризу седи свом својом тежином: 
y столици ; онај трећд y Петрограду гледа испод 
шешдра тако драво y очп жене према њему, као 
да су мy очп везане за њене концима ; она плава 
млада жена y Очинској опомени има став који je 
д фдзичкд ii  псдхолошкп тако дзредно тачан и 
убедљив да га не можете ни замислити бољега ' 
a y Дами која пере руке — остављајући све друго 
на страну, што овде значд стотину ствари — само 
начин како еу слојене оне две мале руке које ce 
умдвају, дривлачд на себе дугу лажњу, коју после 
— д за такву малу ствар — лрати дивљење.

Кад пређемо на начин како су сва та лдца мо- 
делисана, ми впдлмо како ce под оделом сваки део 
тела заокругљује y својој луној и најтачндјој за- 
премиид ; a линије које те делове тела везују и 
углављују један y други — мдшлцу y раме, шаку y 
руку, бедра y лојас, врат y рамена — теку с ма- 
тематдчком тачношћу и сдгурношћу, a задржавају 
сву гипкост и покретност живота. Нема површдне, 
ни линије, ни тачке y цртежу илд моделисању, које 
би лз свога тока исладале ; нд y најмањој мериг 
ни y оним сићушним размерама о којима ће мало 
час бити помена.

Тако je код Тер Борха и с бојом. Тако д- са 
»светлотамидм«1 -(то јест, с уметничким распоредом 
и складом светлих, тамндх д полутамних места на

1 Ако je  слободно тако превести талијанско c h ia ro sc u ro  ̂
француско c la ir -o b s c u r , немачко I i e l l d u n k e l .



слдцц). Тако i i  са ошш мало пре поменутим гра- 
дацијама, тоновдма и вредностпма боја, п најзад, 
с његовом »фактуром«, потезом његове кдчлце, ње- 
говцм »рукогшсом«. Боје код Тер Борха не звоне, 
оне су као благо стишане ; али како светле из- 
нутра, из себе, чисте п луне дубдне ! Складно сло- 
жене h потопљене y онај којнлут толлд, чешће 
господски хладан, сиви општц тон његовпх слика 
—  оне веселе око гледаочево кад као црвене, жуте, 
плаве илп сребрнасте пеге n површпне избцјају пз 
-складног, угашеног тона слпке. Ko ce нађе y Бечу, 
ако не може да пође даље, нека оде пред ону слп- 
чицу Жена која љугити јабгуке, да вндц како ce 
^зоје узајамно помажу, како једна другу пали плд 
таеи, ii  како je слпкару могуће, са мало натрвене 
вештачке боје да платну, доновдтд лалету прдроде 
и унетл y слику њене светлостд д њене прозрачне 
сутоне.

Тер Борх, најзад, то лостлже једнтг »радом 
руке«, потезом кдчлце, којд после толдко његовлх 
тајана дзгледа нова једна ; лотезом којд ce вцше 
осећа но што ce вддд, којл je танак, a даје утдсак 
пуноће, који олсенарскд дред нама ствара дз нл- 
чега, ii  карактердше с вештдном саме дрдроде, све 
»површине« тела, сва »ткпва« : — чулаво ткдво ћд- 
лима, глатку сатинску хаљпну отмене гослође, чвр- 
дту кордуанску кожу војндчког лрслука, одсјај 
-сребрлог дбрдка, дрозрачност стаклене чаше, течно 
сребро воденог 1млаза; — злато, свдлу, кадлву, 
брокат, чоху, крзно, шарено перје, углачанц патос 
чврст лод ногама д пун одблесака, тавандцу дз-



губљену y полутамп сенке и ваздуха, плаву косу 
девојке. »масну косу, црвено, рђаво обријано, мал- 
чице знојаво лнце, и мале влажне очи« гојазнога 
војшша, како тога војника, по Тер Борховој слици 
описује Фромантен. И све je то увек насликано 
тако- еигурно да ce чини да слцкање није стало 
сликара ннкаквог напора, п тако тајанствено верно 
да добри сликари, који по правилу једини разу- 
меју сликарство — кад говоре о Тер Борху, само 
понављају један за другцм, да су његови начини 
»непојамни«, да »нико није тако дртао, моделисао, 
ни сликао«, да човек пред његовтш радом остаје 
жоражен п запрепашћен«,. »да je код њега све са- 
вршенство и тајна«.

Ја имам још врло мало простора, a имам још 
пуно стварн да кажем. Грабимо и збијајмо.

Ми смо видели да je »тајна« лепоте y Тер Бор~ 
хови.м сликама баш то њихово »савршенство«. Али 
шта je тајна савршенства ?

Тешкоћа тога проблема лежи, за теоретичаре,. 
y томе што je једини начин и.спитивања овај : треба 
уметц осетдти исто као уметни.к нијтаље разлике 
пзмеђу врло доброг и савршеног дела, и умети, по 
потреби, поправљати y глави недостатке слабијих 
или маље савршених дела. Јер тајна савршенства 
мора бити баш y ти.м најтањнм разликама. Упд- 
тајмо ce доиста : y чему je разлика између прво- 
разредног орпгннала неке статуе, и њене добре 
копије ?■ Ова ifi«a све што има оригинал : исту грађу, 
мрамор илц бронзу, исте покрете, нсту велцчину, 
и све тачно измерене и добро израђене линије д



површине свог орпгинала. Зашто су ипак живе 
-лпнцје ii  површпне орпгинала на копијн хладне, 
без оног трептања живота. и као мртве ? Разлпка 
може бптп с-амо y »микроскопским« одступањима 
копије од оригинала, пошто je пначе све друго 
остало цсто. Тако мора битп п y елцкарству. где 
ce ствар join комплпкује већтш бројем сликарскпх 
елемената ; где поред црт:жа п моделпсања цмате 
ii  боје, тонове, вредности, д многе друге стварп. 
II врло лепе Денбахове коппје далеко су од Ти- 
циановпх орцгпнала.

Je ли, међутим, могукно да такве »микроскоп- 
ске« разлцке постоје, и да nx, не само око удетнп- 
ково може вндети, но п рука уметникова може пз- 
вестц ?

Постојатп морају, пошто дрхте разлпке не 
постоје. A зашто пх уметнпкова рука не бп моглр 
пзвестп ? _

Пре свега, кад постоје, тпм самим je већ ка- 
зано да пх уметник може пзвестп, пошто у.метничко 
дело излази само дспод његових руку. Алд, ми 
имамо д на другој страни прдмера за такве мдкро- 
скопске рукотворе. II y другпм областима људска 
je рука д вештина дстањдла ствард до тпх микро- 
OKOIICK11X разлцка. Има платднскдх жпца пстање- 
дих до »осам десете« микрона, то јест »осам десет- 
хцл.адптцх« делова једног милшметра. Злато je 
дсковано y лпстдће од »један десете« мпкрона.; од 
тих лпстпћа je потребно десет хпљада да начиие 
слој од једног мдлиметра. Још еу тан.п. п врло 
много тањп. слојевп уља којп ce могу пропзвести



на води -—• mem  десетхиљадитих« до »три десет- 
хиљадитих« једнога микрона, то јест мцкромили- 
метра ; a један оптичар je успео да повуче пет хи- 
љада бразда на ширини од једног милпметра.

Додајте томе рад са микротеразцјама, микро- 
томију, мцкрохирургију.

Зашто онда уметник, геннални уметник, вођен 
оком друкчијим но што je наше, не би могао пра- 
г.цтц разлике које су y ствари знатно мање но ове 
сад наведене ? Разуме ce да je таква вештина супе- 
реминентна ; зато и сами уметници, y оваквим слу- 
чајима остају »поражени и запрепашћени«. . . Јесте 
ли видели на етрелишту добре стрелце којн сва- 
ким хитцем или метком погоде y прва два, средини 
најближа круга ? Јесте ли видели стрелца који сва- 
ким метком, двадесет пута једно за другим, погоди 
}>у црно« ? Уметник о коме говоримо човек je који 
мора погодити, једно за другим, више хиљада пута  
>;у црно«, — онолико пута колико п.ма квадратнцх 
милиметара или делова мвлиметра на његовој ста- 
туи, или тачака на његовој слици. Али он има до- 
иста ту вештину. Зато и јесте гениалан.

Ту je, дакле, »тајна« уметнцкова »савршенства«. 
Ту je једна, п главиа тајна и лепоте његових слика 
и статуа. Те микроскопске разлике чине сву раз- 
лику. Браунинг пева : — »Ох, оно малчице ввдпе 
-— али колико je то много!. . . И оно малчице мање 
— па читави светови отп адн у!« ... Брауниигови 
стихови нису писани с обзиром на наш предмет, 
али случај je хтео да су као створени за ову при- 
лику. Случај je тако исто хтео да баш ово дана,



пцшућп ове редове, нацђеи код једнога аутора на 
реченпцу : »Генпје je савршенство y поједпностпма<.

Ето зато je ппсац овпх редака рекао да бд по- 
шао на дуг пут да гледа Тер Борха. . .

Па ипак je смело Тер Борха овако дцћц кад 
пред човека пзлазе сенц Рембранта, Рубенса, Лео- 
нарда, i i  Микел-Анџела. . . Али није безобзирно. 
Пстпна je да Тер Борх нема размаха енаге ових 
велпкпх људп : али енага нпје увек y размаху, шг 
увек епољашња. Има концентрисане снаге на овом 
свету. Таква je : енага интелектуална. AIn смо сви 
још врло нецпвплизовани људп. Пз гградавнашњпх 
времена нам je остало то да ценимо физпчку снагу 
i i  њене највидљивпје спољашње манпфестацпје, јер 
смо ce y своје време ње једино бојалп, као што je 
ce i i  данас ц  даље бојпмо. Страхопоштовању n  по- 
поштовању je праоснова страх. Отуда мп ценимо раз- 
махнуту снагу, ценпмо оно што je »колосално« 
(бркајућн га с велпчином) ; цешшо завнтлано, гром- 
ко, гњевно, бунтовно, страено, патетично, драма- 
тпчно, јако физичком снагом плп велпчпном. To 
тако мора да буде ; и несугињиво je да ће п најци- 
вплизованијн човек, ц онај из будућности, вазда 
остатп са тпм осећањем. Извесно je п то да je снага 
—  i i  та размахнута снага, како сам je назвао — 
ако не битан, оно један од најмоћнијпх елемената 
y уметностн, ц за судпју са наЈЕећма вретањеннм 
укусом. Али овај последњи с-удија уме да вцди 
плц осетн i i  концентрисану, конденсовану снагуг 
ону која нпје на површини. п није y размаху, - 
нпје »кннетична«, као што кашу фнзичари, но —



за обичне очи — само »потенциална«. Увек ће снага 
која ce појављује y отиснутој огромној стени из- 
гледати обичнцм очима (илц уму) већа но енергија 
која ce, на пример, крије y једном граму радиума, 
чија би дисоциација, као што je рекао један ен- 
глески фдзичар, произвела довољно снаге да сву 
енглеску флоту пребаци из Канала на врх Мон- 
блана. Тако je и y умном и уметничком свету. И 
ту je Алфонс Доде раван Виктору Хигу; и — коју 
ствар да поменем ? — y малој басни Коза Г . Сегена 
има сразмерно много више и финцјег ума, духа, 
осећања и поезије но y огромним Ј адницима. Али 
ко би смео бити тако богохулан да такве ствари 
каже ? Ја не смем. Али смем рећи толико, да Тер 
Борхова, као y жижи концентрисана снага и са- 
вршенство, да оштрина његова ока и духа, да његов 
отмени реализам (највиши ступањ y уметности, 
најређа појава y историји уметности, y којој по 
неколико векова морају да прођу док добијемо пола 
века таквога реализма), — да му, велим, та свој- 
ства дају права да стане поред Веласкеса, који je 
раван друг оних крупних људи rope поменутих.

Што je Тер Борх мало производио — . . . . само 
они, по правилу, много производе који, велики 
или мали, раде по једанпут нађеном и задржаном 
калупу. — Што није био драматичан и патетичан 
-  . . . . то му je помогло, као и Веласкесу, да остане 

y битној области своје уметности, y квинтееенцији 
сликарске вештине. Свака je уметност највећа y 
области y којој ниједна друга не може да ce так- 
мичи с њом. Ја сам код Шекспира и Дантеа видео
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више трагике и патоса но код Микел-Анџела ; и код 
Гетеа више мисли но код Дирера.

Али зато ванредни Тер Борх д нцје постао 
»славан«. За елаву треба иматд глас врло многих, 
глас гомиле ; другим речцма, одобравање ц онттх 
чије мишљење не вреди. Они који знају, ценили 
су увек сву вредност овога »малога сликара«. Сли- 
кар и дсторнчар нидерландскцх уметника, Хаубра- 
кен, млађи савременик Тер Борхов, imcao je да 
су ce још тада Тер Борхове слике тражцле »с фе- 
њером y руци«. Доцније, компетентни сликари, 
наравно, такође су одлпчно знали вредност тих 
савршеннх и реткцх слпка. Како je о њпма ми- 
слио чувенп Месондје — најпозванијд да цени, ако 
ништа друго, каквоћу цртежа холандскпх слпкара 
— види ce no томе што je једном прилцком дошао 
нарочдто y Париз, са Рпвиере где je становао, да 
бп могао видетд једну слцку Тер Борхову ! To je 
бпо истордјски важнд, и краснц Минстерски мир,1 
ii  бцло je 1868, дрдлдком продаје збдрке Демидов- 
Донато, y којој ce то драгоцено »платно« налаздло. 
Месондје je стајао дред сликом чдтав сат ; ц на- 
послетку je дзјавцо да je свака поједина глава на 
њој била вредна да за њу лутује ондх четлрц сто- 
тцне педесет мдља, колцко му je требало да пређ- 
од Антдба до Пардза. A Gep Вдљем Боксал, тае

1 На слици, пуној пзредне карактерпстпке н складној 
колористички, нешто већој од четвртнне метра, насликано 
je потпнспвање Уговора о мнру између Шпанаца п Холан- 
ђана, 1648 (»Мпнстерскп« пли »Вестфалскн мпр«), На слицц 
има око шездесет портрета.



кође сликар, п директор Националне Галерије y 
Лондону, био je очајан кад му je, на истој лици- 
тацији, маркпз од Харфорда преотео исту слику. 
Сер Виљем je био дошао да je купи, и за њу je, y 
Име Националне Галерцје, пео своје понуде до шест 
хиљада ф у н а т а ,  до последње фунте до које je ишао 
његов мандат. Маркиз од Харфорда платио je за 
слику две хиљаде фуната виш е,— ц о д н ео је ... Но 
судбина je ипак била милостива. Три године доц- 
није, неки непознати господин, не врло елегантно 
одевен, прцјавио ce код директора Националне 
Галерије. Ушавши, он je почео да отвара једно 
мало сандуче за слцке. Gep Виљем je био y послу, 
и извинио ce да »моментано нема времена за раз- 
говор«. — »Али ја држим«, рече му странац, »да 
би требало да баците бар један поглед — ја не тра- 
жим друго ништа«. Боксал одбије. Но странац није 
хтео да попусти. Боксал, пренеражен од чуда кад 
виде пред собом . . . свој сан, слику за којом je то- 
лико жудео, подиже очи према странцу. — »Моје 
je име Валас — Сер Рцчард Валас«, рече му стра- 
нац мирно ; »ја сам дошао да поклоним ову слику 
Националној Галерији«. (Ричард Валас je био чу- 
вен скупљач и филантроп енглески, ванбрачни син 
маркизе од Харфорда). »Умало нисам пао y не- 
свест«, причао je доцније Боксал ; »јер je мало тре- 
бало, па да одбијем Минстерски мир , једно од чуда 
овога света!«

Ови редовц не могу битц прикладнпје завр- 
шени но речима ова два сликара.



ЕРМЕТЕ НОВЕЛИ.

Ово дана био на.м je гост, на позорнпцп нашег 
Народног Позорпшта, чувенн талијанскд глумац, 
Ермете Новелп. Играо je трц вечера ; првн пут 
Александра Фару y добром комаду Марка Праге 
А лилуја , другд пут Шајлока, трећл пут Краља 
Лира. Новели ужцва одскора врло велпкп глас ; 
y немачшш новцнама, место KpnTimâ о њему, лц- 
сане еу му хнмне ; по гласу којн му име пратп, он 
бп ce могао данас сматратц као најбољп европски 
глумац. Ни његов пмењак п земљак Ермете За- 
KOHii, па можда нн сам Коклен, не бц ce y том по- 
гледу могли меритп с њим. Онај који бц ce y том 
погледу могао с њнм такмичитц, енглескп глумац 
Ервинг, умро je пре кратког времена. Ервпнгов 
глас, y осталом, није био довољно рашпрен међу 
шнроком публиком на контнненту Ервннг ннје 
путовао, a путовање глумаца доприносп много впдпе 
но што ce мцслц и ширењу д растењу њихова гласа.

Од тога гласа којп Новелд уждва, један je 
део — један велдки део •— одравдан над сваком 
сумњом. Глумац који Александра Фару уме да 
пгра као Д1то га je пграо Новелд, глумац je пр- 
вога реда. Његов Фара надмаша Прагдног Фару. 
Слпка Александра Фаре коју je Новелп створпо



пред нашпм очима, остаје урезана y памети као 
ново створен тип, нов један жнвц човек којим ce 
богатп наша машта, достојан да уђе y галерију 
најбољих типова које смо запамтили од других 
уметника, с позорнице, из књижевности, из сли- 
карства или вајарства.

Све je y Новелијевој игри те вечери било са- 
вршено. Маска несрећнога Фаре, оно озбиљно, обри- 
јано лице с јаким борама, с мало јачим кукастим 
носом, и поштеним и паметним очцма (Новели je 
врло лепо био осетио да je његова властита маска 
потпуно прикладна за ту улогу, и није јој савр- 
шено ништа додао ; ни најмањи глумачки лепак ; 
ни чуперак косе није на својој глави пореметио ; 
само je изразом душевног расположења променио 
своје личне црте) ; — даље, избор одела, оно мрко- 
жуто, каба.сто, свакидашње одело ; онај високи 
раст, и прости, широки покрети човека који je про- 
вео свој век y раду, за себе и за своје, за своју по- 
родицу и за своје раднике ; — оно суморно распо- 
ложење које га кроз цео комад не оставља, и које 
ce тако лепо осећало и y ведријим и прнјатнијим 
тренуцима, и под смехом ; — све je било изван- 
редно лепо смишљено. одмерено, и изведено, све 
je необично лепо пристајало јадном »Алилуји«, не- 
кад веселом другу (отуда му надимак), a данас без- 
мало трагичиом фабричару који je ради свога де- 
тета, своје кћерм, прикрио y раније доба неверу 
своје жене, али je и данас памти, и горко oceha, 
и слути y исто доба : »да све још није свршено, и 
да y ваздуху има још нека несрећа која га чека.«



Кад ce, даље, та несрећа задста догодп ; када 
ii његова обожавана кћи превари свога мужа, као 
што je некад њена мати преварила њенога оца ; y 
оним прцзорима y којима »Алдлуја« пспитује своју 
кћер, и она га, наравно, лаже да мужа није пре- 
варила ; кад трпд заједања брата свога зета, јед- 
нога сплеткаша ; y прпзору кад несрећник, на- 
шавшп једно писмо своје кћерп, дознаје праву 
истпну ц има трагнчна објашњења са својом кћерју 
п својом женом ; y оном низу призора y којдма 
пролазп кроз све мене зебње, умнрења, клонуло- 
стн, h очајања ; и најзад, y последњнм призорпма, 
кад погођен капљом, узет y целу једну страну, с 
искрцвљеннм лицем и с пљувачком на устцма, по- 
срћући, тепајући, пропао, али поштен до краја, 
отима дете из ррту кћерпннх п предаје га оцу ње- 
говом, своме зету, као једпном достојном да га код 
себе задржи, — Новелпјева je вештина на сваком 
кораку расла, бпла врло велпка, потпуна, таква 
да бн тешко и од кога н y буди чему могла бити 
надмашена.

Нарочито две слпке нз комада оотају неизгла- 
дцво y памети : она клинички проучена и натура- 
листнчнп цзведена, алн непрестано уметнпчка слпка 
»Алплујине« болести п агоније на крају комада, н 
затим слнка једног поштеног н јадног човека, за- 
плетенога међу невољама овога света ir двема же- 
нама, Евнним кћернма, које лажу п варају. Новели 
je толико трагичностн унео y ову слпку да je на 
тај начпн ову грађанску драму подигао до велнке 
драме, до јуначке трагедпје. Салвннц кога Београ-



ђани добро познају, врло je велики глумац, и Отело 
je једна од његовцх најбољих улога. У тој улозц 
он има сличан призор, y коме, између Дездемоне 
и Емилије, долази до очајања »са женског нева- 
љалства«, и он je y том прдзору био врло јак, ми- 
миком, гестима, свом радњом својом, са њеним сит- 
ним лепо измшпљеним појединостима. Новели, y овој 
присној грађанској драми, y прцзорима с овцм же- 
нама, даје тај утисак који Салвини даје y Шекспц- 
ровој херојској трагедији Отелу.

И све je y  његовој и г ј ш , и  увек, било не само 
истинито и јако y  појединостима, но јако и складно 
y  својој целини ; све сливено, без стршања какве 
било нескладне појединости, без и једног погреш- 
ног покрета, без и једне лажне интонације. Разуме 
ce да после овога суда није ни потребно да додам 
да je његово извођење, његова глумачка техника, 
беспрекорна, адекватна ; његово лице, његове руке, 
цело љегово тело безусловно су y  његовој власти. 
Кад бисмо y  две речи хтели обележитц Новелијев 
дар, могли бисмо рећи, да je он одличан, велики 
глумац модерне школе, прави, потпун реалист, ин- 
телигентан посматрач, са савршеном реалистичком 
техником, са врло чистим и вазда будним укусом.

Штета je што није могућно исто тако лепо го- 
ворити о Новелијевој игри y његове две последње 
улоге, y Шајлоку и Краљу Лиру. У тим улогама, 
y којима га je немачка критика посебице и рас- 
кошно хвалила, његови су гледаоци од њега нај- 
више очекивали ; нарочито пошто су првог вечера 
видели с каквим сјајним глумцем имају посла.



Међутим, на велико наше изненађење, које ce с no- 
w m a  јављало y нама с неликим устезањем, али 
je брзо постајало све јаче и одређеније — Новели 
je y тим улогама био знатно елабијп но y првој ; 
он je, сразмерно према свом великом гласу, као 
Шајлок био скоро елаб, a као Краљ Лир само 
добар.

To je било тако као што кажем. Сасвим про- 
тивно ономе што смо впдели на првој представи, 
Новелијева игра y последњим комадима није скоро 
ни y ком правцу била јаче уметнпчка. Одмах после 
првог чнна Млетачког тргови,а (који je био цгран 
као први од та два комада) могло ce опазити да 
Новелпјевој игри .у том комаду недостаје нека 
снага, она већа дубина узбуђења и страсти, нека 
поезпја, нешто надахнуто и 'живоппсно, онај (да га 
тако назовем) романтички полет жпвописне маште 
и незаузданог израза, који су неопходнн y херој- 
ској драмп, i i  које имају романтични, »херојскц« 
глумци, глумци лса челенком на челу«, као што 
каже франпуска реч. Новели je, као што сам ре- 
као, битно, i i , као што сад додајем, искључпво ре- 
алнст ; он није »романтцчан« глумац ini no једној 
својој особини, mi телесној нп душевној. Он то нпје 
ни по цзгледу, ни по лицу, нп по стасу (по стасу 
кажем, не по расту), нп по покретима, ни по гласу, 
ни по маштп, ни по темпераменту. Тако су му баш 
оне особнне које су га чинпле онако савршеним 
y улози »Алилује«, сметале да то буде n y улогама 
Шајлока п Краља Лира. Као и свакп другп, п он 
пма мане евојих врлина.



Све појединости, све стране његове игре y те 
две улоге потврде су за ово што кажем. Пре свега, 
H ii прва ни друга од тих улога није ми y целини, 
према његовој игри, остала y памети као жива, 
израђена и заокругљена слика Шајлокова и Ли- 
рова ; обе су биле неодређено оцртане, без јасних 
цвица, ii ниске y тону, без боје, као оно сликар- 
ство које ради »сиво на сиво«. Више још — кад 
изузмемо два призора y Краљу Л иру , призор кад 
Лир долази фантастично окићен цвећем, и призор 
под шатором y француском_ лого.ру — ни поједини 
прцзори нису били тако изведени да остају уре- 
зани y памћењу као нека живља и лепша слика, 
или да остављају трага y успомени као јаче или 
нежније узбуђење. У Краљу Л иру , најјачи при- 
зорр, призори при подели краљевства, y шуми на 
бури, и последњи, о смрти Корделијиној ; — y 
Млетачком трговуу призор препирања с Антонц- 
јем, дризор кад Шајлок дознаје Џесикино бегство, 
прцзор с Тубалом, велики призор y судници — 
дакле сви главни призори y тим комадима — остали 
•су хладни, незанимљиви, претерани. Једна при- 
медба коју сам y себд стално понављао за време 
оба комада, била je да Иовели »претерује«. Пре- 
теривати значи не погодитд, — исто као и недо- 
теривати ; циљ je промашен, и ми остајемо хладни, 
и више још, незадовољни узалудним напором. 
Нарочито je сувише често и претераио впкао. У 
призору кад као Шајлок дозна за бегство Џеси- 
кино, и y призору y судници, његово je викање 
било скоро нелагодно слушати ; толико je глас био



подигнут i i  ван тона. Претерпвање je, међутим, 
кад нпје уметнпчкп ефект, но напрезање, постојанн 
i i  поуздани знак оекудпце y правом надахнућу. 
Уметник, напме, осећа да треба да узбуди, и да 
зато треба да je узбуђен ; алп како нема довољно 
правог узбуђења, он ce напреже, непскрено, п пре- 
терује.

У  оба та ксшада, п из иетог разлога, да бц »на- 
крмпо« што на другој странп недостаје, Новелц je 
прпбегавао н ошш малим »вештпнама«, онпм спт- 
ним »радњама« n дшроналасцпма«, којн y оскудицп 
ефекта од правог надахнућа треба да ожпве поје- 
дина места, п који су y таквом случају увек само 
споља накалемљенп. Као Шајлок, Новели je впше 
пута употребљавао ону радњу, да заустп да говорп 
кад другц глумад има нешто да каже ; па онда, 
као запнтересовавши ce за оно што чује, полако 
je заустављао започети покрет руком, окретао гла- 
ву, i i  полако затварао уста. Тако je више пута, пре 
но што му je долазило време одласку с позорнице, 
улазно y капију од своје куће, говорио пз капије, 
враћао ce на позорннцу, и опет одлазио, — разуме 
ce, све без потребе. Такав je »проналазак« и онај 
потпуно цзлишни ii претеранп скакућућд ход Шај- 
локов. Такав, најзад, п оно масно изговарање гласа 
»р«, које je требало да буде значајна појединост 
на тппу Јеврејина Шајлока, a било y ствари уву 
непрцјатна, уметнцчка погрешка.

Новелија, донста, y овим драмама оставља и 
његов иначе тако поузданн п тако буднп укус, Кад 
ce нешто радп с напрезањем, пажња не може да



je довољно будна. Он ce y тим комадима чешће 
грешио о укус. Он y њима није ни текст рецитовао 
онако правилно, с разумевањем, како га je гово- 
рио y  А лилуји , где га je прекрасно говорио ; овде 
je речи врло често непотребно, сувише подвлачио,. 
док им других пута није давао довољно нагласка,. 
— на пример y оном дивном говору Шајлоковом, 
који почиње : »Сињор Антонио, вц сте ме на Риалту 
често ружилц«. . . , и који je прошао неопажен. 
Чак je маска коју je изабрао y тим комадима по- 
тврђивала његову оскудицу y шаренијој машти, y 
романтичној инвенцији ; она je била без ичег но- 
вог, без и једне живописније појединости. Колико 
je, ва пример, изостајала од оних увек живцх, тако 
значајних и жввописних »прерушавања« Салвини- 
јевих ! . . .  Новели je — врло значајно за оцену 
његова дара, — као »Алилуја«, без икакве маске, 
правио врше илузију но под пуном маском Лиро- 
вом и Шајлоковом.

Најзад je сам иачин на који je он схватио обе 
улоге значајан за оцену његова дара и природе. 
Новели je и Лира и Шајлока спустио за неколико 
степена ниже од »романтизма« и »херојства« ка 
реализму. Његов je Краљ Лир више набусит ста- 
рац но онај горостаснц Лир, трагичан тип међу 
трагичнима ; он je y њему нагласио вцше оно што 
на Лиру Р1ма недостојанственога но оно што je на 
њему достојанствено. A Шајлока je схватио као 
простачкога Јеврејина, као човека заиста ниже 
pace, са сервилним навикама и ниском и задивља- 
лом душом таквога човека ; наглашавајући и гро-



'тескну страну те улоге. Од већег броја Шајлока 
које сам гледао, међу којпма je био п Шајлок Ер- 
вингов, Новелијев je Шајлок бдо једпнд који ндје 
симпатдчан нп једног тренутка, којп je антипатпчан 
од почетка до краја. Ја знам врло добро еве што 
ce моше pekii y прилог ц овом Новелцјевом тума- 
чењу и једне и друге улоге ; оно пма донекле свога 
основа y самој Шекспировој традицпји. Али ја при 
свем том држпм да je оно погрешно ; данашњп укус 
има впше саучешћа, и може ce, себп y прилог, по- 
звати-на више јасних места y Шексшгровом тексту. 
У сваком случају Новелијево тумачење je y пуном 
■складу са реалпстпчном, »неро.чантцчном« прпро- 
.дом Новелцјева дара. У  прилог томе говорц, поврх 
свега, још п та околност, што je Новелп дуго вре- 
мена по својој струци био само комичар ; врло уда- 
љен од романтцчних и јуиачких улога. Тек доц- 
није, пошто je изшпао на глас доброга, великога 
глумца, и зато што ce Шексппрове улоге сматрају 
као највиши врх глумачке уметностп, — y н>ему 
ce јавила амбиција да пгра Шекспдра. Али та ам- 
бцција није поникла нз његовог уметндчког тем- 
дерамента ; она је дошла с лоља, из обзира који 
најзнатнијим делом немају недосредне везе с 
уметношћу. Она je накалемљена, и — као што 
то често бдва y таквом случају — нпје ce лрл-
Mirjja.

У модерној, друштвеној драмл, дакле, Новелп 
_је дзванредан ; y херојској драми њему недостаје 
снага, i i  жпвоплсна творачка машта »романтцчнпх« 
илп »херојсклх« глумаца, Он ту није онај великп



глумац каквога нам je обрицао врло велики глас- 
који му име прати.

Могућно je, међутим, — да будем потпун, и 
до краја обазрив, — да je Новели играо y Београду- 
под рђавим околностима, и да није био на својој 
обичној висини. Пре свега, био je очито уморан 
то му ce поанавало и по гласу и по покретима, по 
напору који ce стално осећао под његовом игром 
y последња два комада. Даље, трупа му je y Шек- 
спировим комадима била нарочито рђава, и, y оста- 
лом, бројем сасвим недовољна. Призор y судници 
y Млетачком тргови,у испао je, из оба та узрока,. 
скоро смешан. Отуда je тај призор, један од нај- 
успешнијих y драмској књижевности, био чудно- 
вато слаб на Новелијевој представи. И како je не- 
уметнички био скраћен ! Са тог малог броја чла- 
нова — из кога би разлога било иначе ? — Новели 
je и позорницу правио увек сувише малом ; многи 
призори су с тога чинили тако неки чудан утисак 
скученога, несвечанога, недостојанственога. Зајед- 
ничка игра, даље, и сценично уређење били су та- 
кође одсудно аљкави. Могућно je, дакле, да би Но- 
велијева игра, под другим околностима, с бољом 
трупом, с брижљивије удешеном ц лепшом сцене- 
ријом, y појединим тренуцима боља изгледала. Али 
за све ове недостатке, ко има да еноси одговор- 
ност ? Извесно не ни публика, ни позоришца 
управа, ни критичар. A после, под бољим окол- 
ностима Новелијева би игра y извесним тре- 
нуцима изгледала боља ; али њена природа, 
њен основни карактер, остали би по нужности



жсти. A баш je природа његове игре њена основна 
лмана.

С тога ћемо ми, кад будемо желели гледати 
Шекспира онако представљеног како треба да je, 
декати Салвинија (који заиста долази овога про- 
■лећа) ; a кад Новелж дође идућега пута (као што 
je  обећао), ми ћемо га молити да нгра комаде жз 
■свога модерног и комичног репертоара, и онда ћемо 
поново имати пред собом великог глумца.1

1 (1927 :) Ова ce оцена Новелпјева дара, кад je обја- 
вљена, није свндела многим посетпоцпма његових представа. 
Писац ппак држи да ce y својој оцени ннје преварио. Го- 
дпну и по дана после гостовања y Београду, Новелп je пграо 
y  Америци, постојбпнп једног од највећнх тумача Шекспп- 
рових улога, Едвина Бута (f 1893) ; п ево једне »белешке« о 
одзиву којп je Новели нашао код тамошњих оцењивача. 
■Објављена je y Ш т а м п и  од 20 маја 1907-, под насловом : 
Н о в е л и  y  А м е р и ц и ;  п гласи : —- »Чувенп талијанскп глумац 
Новелц, познат и нама, јер je пре годину и по дана y Бео- 
граду пграо y Прагипој »Алелуји«, и насловне улоге y  Шек- 
-спировом »Краљу Лиру« и »Млетачком Трговцу«. Сада je y 
Америцп, где je прпредио Шекспиров дпклус и нграо y свпма 
.драмама велпкога енглеског драматпчара.

»Међутим, амергсчка крптнка не изражава ce најбоље 
о Новелијевом itrpaitjr y Шекспировим комадима ; јер он, веле 
американски-критнчари, нема довољно полета y својој пгрп;

. сувнше пстпче темпераменат [?], пде за ефектпма, п одвшле 
дази на глумачкл детаљ. За  његовог Отела, на прнмер, веле, 
да je потпуно лишен п најмањег чега племенитог, п да je н 
-сувише rpj76. Њега Новели пгра с одвпше емфаве.

»Али сва амернканска крптпка хвали Новелпјеву пгру 
y  другнм комаднма, y којпма он y довољној мери пспољава 
«воје ванредне способности u велнкп глумачки таленат«.



„COLLEGIUM MUSICUM1*.1

Госпође u господо,

Ако мој глас могне допрети. до-вас y овој нашој 
великој дворници, ја  имам за четврт сата да вам 
кажем »циљ и значај« нашега Collegium Musicum, 
то јест његово поетање, људе који су га створили, 
значај и вредност музике, њен положај међу осталим 
уметностима, њен положај на Университету, њену 
васпитну вредност. Само то . . .

Али с добром вољом, ц са слушаоццма као што 
сте ви, за четврт сата ce може рећи много што шта, 
врло кратко, па можда ипак јасно.

Циљ  нашег Университетског Камерно-музичког 
Удружења видели сте из позивница : Удружење 
je створено, прво, да негује музику »камернога« 
стила, то јест музику »за собу«, за малн круг соло- 
инструмената, за дуете, квартете, сонате, и за сличну 
вокалну музику ; —■ и друго : да васпитава музички 
укус наше университетске омладине.

Људе који су Удружење створили дозналц сте 
такође из позивница:Удружење je основано од стране

1 Уводна реч Председникова на првом јавном часу ново 
основаног университетског друштва за неговање музике, 
»Collegium Musicum.«



једне групе универсптетскпх наставника. Који су 
међу њнма за то оснпвање оајзаслужнлјп, незгодно je 
казивати дз појмљпвих разлога, али вам најмање 
заслужног могу рећи без зазора : то je данапгњп 
председник Удружења. Како му драго с тим, довољно 
вам je знати да су сви оснивачи бшш подједнако 
уверенц да музпку треба неговати на Унпверситету ; 
да Университеттреба да буде као нека врста сре- 
дишта за све духовне манцфестацнје једног народа ; 
да je музика ствар опште културе, a не предмет 
којим би цжала да ce бави једна класа стручњака, 
на прцмер само известан број чланова Фнлозофског 
Факултета. Сви су факултети заступљени y нашем 
Collegium M usicum ; међу првпм оснивачима билп 
су, на пример, наше уважене колеге са Меди- 
цинског Факултета, велики пријатељи музпчке умет- 
ности, Г. Г. Јоанновпћ и Буриан. — Сад кад сам по- 
менуо два имена, не могу да не поменем још два, 
браћу Милојевдће, par nobile fratrum, вредне 
међу вреднпма y овој нашој стварп. Од стручног 
музпчара међу њпма, Collegium Musicum  очекује 
много, ii дочекаће ако прцлпке буду ноле повољне.

Наша je жеља бдла, госпође и господо, да 
Унмверситет учцни што више . може за музичку 
уметност, једну од најмоћнцјпх ц најплеменитцјих 
међу уметностима, — за ту^ као што каже Шопен- 
хауер, »прву и праву царску уметност« међу оста- 
лима, за тај »свети, тајанствени, дубоки језик то- 
нова.«

Шта je то што ту уметност чинп таквом ? Зашто 
je овај који има част да вам говори вечерас могао



рећи једном, y својој младостп, да су најсрећнији 
часови y његовом жпвоту били часови кад je слушао 
музику ? Он je имао ту-ретку срећу да ce y свом већ 
дугом веку бави многим уметностима ; можда свима. 
Оне су му све подједнако драге. Али зашто ни о 
једној није рекао то што je рекао о музици ?

Изазивам овде своје успомене утисака од разних 
уметности, архитектуре, сликарства, вајарства, пое- 
зије. Сећам ce, на пример, — примере дајем апсолутно 
на дохват — утпека од Инвалидског Дома y Паризу, 
прве зграде која ми je, некад давно, открила лепоту 
архитектуре ; сећам ce њене елеганције,. господског 
достојанства, правилности, оног маестозно тихог 
утиска којн гледаоцу струји као ннз његова рамена, 
будећи y њему осећање мира и стамености. Сећам 
ce готских катедрала. љихове масе и висине, њихо- 
впх раскошних фасада, и љихове унутрашњости 
која, парадоксално, изгледа још виша од њихове 
спољашности, и која je још успешнија, још богатија 

- својом кишом вертикалних линија, својим пер- 
спективама, својим ефектом иростора и полутаме ; 
за готску катедралу je речено да je »химна Богуа, 
ii  утисак од ње има доиста тајанствено дубоки тон 
једне побожне химне.

Сећам ce најлепших слика, кипова, и песничких 
дела — делб Тицианових, Рембрантових, Микел- 
Аиџела, Гетеа, Шекспира. Лепоту и силину утисака 
које велика књижевност оставља на читаоце нпје ни- 
коме потребно наглашавати. Гетеова Ифигенија, 
баш као осећај, иезависно од песничких мисли, сва 
je склад и танано благо-моћно треперење, a љен
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крај звони чудесно као тонови најчистнје ржмфоније. 
Шекспир —, поједнни призори из његових нај- 
бољИх дела, са њпховом драмском плахошћу и си- 
лнном, са њиховом једром, густом, и огњевптом 
дикцијом, продиру с елементарном снагом y нашу 
душу, као да су разбилп врата на њој. Сетите ce и 
модерног романа, једног од најсавршеннјих п најпот- 
пунпјцх књижевних п уметнцчких родова ; — после 
Додеовог Набоба човек остаје узбуђен, потресен, 
као после неког стварног догађаја ; a о Манзоније- 
вим Вереницима Гете je говорио (а Гете ce разумевао 
y тим стварпма): »Утисак je при читању такав да чо- 
век стално пз узбуђења пада y дивљење, a пз дпв- 
л>ења опет y узбуђење, тако да нз једног од ова два 
велпка утиска нпкако не цзлази . . . Манзонцјев 
дух и душа стоје овде на таквој b i i c i i h i i  да му тешко 
нешто може битп равно.«

Тако исто, отпрплике, ц ако y нешто нижем 
степену, стојп и са жајбољпм елнкарством и вајар- 
ством. Свак k o  je бно y Сикстинској капели сећа ce 
сцлног осећања којим je био обузет под небом 
Микел-Анџелове тавандце, с њешга светом фресака ; 
a овај који вам говори не стиди ce признати вам да 
je, гледајућн »Илиса« са Партенонског забата y Брн- 
'танском Музеју1, одједном осетпо, тронут и изнена- 
ђен, да му ce грло стеже, као да ће зајецатн, пред 
чистцм савршенством израде, голе, пуке израде, 
на овом јединственом делу. He то ; но док ово ппшем

1 Или »Кефиса« ; име ннје позитивно утврђено. Реч je о 
фигури на западном фронтону, y крајњем угиу лево.



мени je изпшао пред очп кут једне Коровљеве слике, 
само неколико провидних врхова сребрно сивог, 
пепељаво зеленкастог дрвећа Коровљевог ; и моје очи 
je прострујало једно благо, али јасно, — једно благо, 
али y својој благости интенсивно задовољство од тих 
ттрозрачних грана и тих светлих, као сребрннм 
прахом попрашених тонова Коровљевих.

Таква су задовољства, такви утисци, моћни, или 
нежни, или нежно-моћни, које дају књижевност и 
пластичне уметности ; и ти су утисци неоспорно 
уметнички снажни и велики.

Па ипак, ни највећи од ових утисака нису 
већи од утисака —■ нису равни утцсцима које доби- 
-јамо од добре, праве, велике музике. Први ce не 
могу мерити с последњима. Сваки ce утисак од 
уметничког дела, својим највећим делом, своди на 
-осећајне тонове који ce буде грбдом y нама, и своди 
ce на крају на један укупни осећајни тон који остане 
y човеку пошто je прочитао књигу, видео слику и ста- 
туу, чуо музички комад. To je као неко »клупче« 
-осећања, како сам га једном назвао, y којем ce 
налазе збијени сви појединачни, постепено нанизани 
i i  нагомилани, сцтни, расути наши осећаји. 0  томе 
даље не могу говорити ; доста je рећи да ce, y крај- 
њој линији, свако уметничко дело цени по том 
укупном осећајном тону који y нама остане, и да од 
квалитета и интенситета тога осећајнога тона 
зависи вредност, лепота уметничког дела које га je 
изадвало. Крптика, оцена уметничког дела и његове 
вредности, није, узгред буди речено, ништа друго до 
правилна и потпуна анализа тога тона.



Пспптајте сада унутрашње стање y коше сте кад 
слушате добру музику, праву добру музпку, п 
поредпте га са осећајним тоном, са душевним стањем 
y коме сте кад сте под утицајем других уметноети. 
Пошто je ове етвари тешко, можда немогућно казатп 
јасно речима, ја ce обраћам непосредном нскуству 
свакога од вас ; и надам ce да ћете, кад аналпшете 
своје осећање, наћп оно што п ја у.себи налазим, 
нанме : да и најлепша зграда, н најлепша сллка, н 
најлепша статуа, буде y нама бсећајни тон — једва 
смемо рећп, али je тако — длптак, сув, површан, 
ii слаб — не по ееби ; далеко од тога, п не дај, Боже Î 
— али y поређењу с осећајнпм тоном којп y нама 
одјекује, којп нас скроз прожцма, кад слушамо нај- 
лепшу музику. Ни катедрала велнкога неимараг 
ни најлепша велелепна слнка Тицпанова, илп сјајна 
п ведра Рубенсова, плн замишљенаи  болна Рембран- 
това, плп горостаснц кнп Микел-Анџелов, не могу 
пронзвестн утисак који бп, као чисто осећање, тако 
одјекнуо y нама као од спмфоничних меета y Вагне- 
poStiM музичким драмама, — од Бетовенових Сим- 
фонија, — од великих миса п ораторија . . . Сетнте 
ce caSio оргуље ! . . .  Док утцсци од пластнчндх 
уметностц остају негде на површинп, y очцма, у 
главп, »струје низ рамена« пли »прострује очи«, као 
што сам rope казао, н тек с времена на време дирну y 
дубље -струне y нашој души, дотле тонови музике 
продиру y нас, y нашЈ^ унутрашњост, y неке наше 
незнане дубине, с мекотом п интенснвношћу којпма 
ce ретко нађу равне; чнне да дроб y нама треперн; 
одјекују y нама прво до дубина душе, па онда и до



дубпна тела, a утисак — и то je оно чудо и парадокс 
— остаје »нетелесан«, чист и чедан, као да га произ- 
води нека етарска, нематериална, духовна пра- 
сзшстанција. Сетите ce само шта сте оеећали кад 
iis оркестра пођу, као зраци небом, први кристални 
акорди «Прелудије« Лоенгрина ; кад сте y Парси- 
фалу слушали ону чаробну благу симфоии ју, мистц- 
чни »Чар Великога Петка«, y Валкири  »Изазпвање 
огња«и »Сан Брунхилдин«, или трећи чин Тристана; 
кад сте слушали први део Шубертове Недовршене 
Симфоније, трагедију над трагедцјама ; кад сте 
слушали први i i  други део Бетовенове Симфоније 
C-moIl, фелу његову Осму Симфонију, целу његову 
Пасторалну Симфонију !

Музика нас доиста пренаша као y неки другн 
свет ; a то није случај ни са једном пластпчном 
уметношћу. Ја нећу да будем лиричан, али.су то били 
другц место мене. »Чим музика«, вели један енглески 
велики пријатељ музике, теорцјскп естетичар по 
евојој етруци, — »чим музцка отвори за нас вратншце 
Лепоте, цео . епољашњп свет ствари шпчезпе из 
наше свести . . . Чцни иам ce да ce Неограничено 
отворило пред нама и око нас . . . Што музика произ- 
веде y онима који je воле, то je као нека врста пот- 
пуног заборава себе самог. Она их савија као што 
ветар савија трску, и они долазе до свести о себи 
тек кад звуци престану«. — »Сви су мшлићи напрег- 
нутн«, вели други један немачки велики пријатељ 
музике, теоријски естетичар по стр-уци, — »глава ce 
диже смело, језа силази низ леђа . . . Ми постајемо 
краљеви, господари света . . . Доживљујемо најчуд!



није авантуре, етремимо унапред, ослобођавамо 
очаране кнегпњице« . . .  A један француски великп 
пријатељ музике и естетпчар, Стендал, велп : »Спноћ 
сам први пут схватио да музика меће човека y  
расположење y коме je кад je y прнсуству лпда које 
воли ; то јест, да музпка даје вероватно највећу 
срећу која je могућна на земљи«.

Ви те ефекте можете и с поља впдети на људима r 
јесте лп обратнлп пажњу на то какви изгледају људп 
који слушају лепу велнку музику ? Што ce мене 
тиче, ја нећу нпкад заборавпти једну младу Енглес- 
кињз^, коју сам y  једном тренутку, на концертлч 
био запазио хипнотцсану, пзгубљену за део околнп,, 
спољашњл свет, нагнуту напрегнуто напред, везану 
непомично очпма за оркестар, док je овај свирао 
Allegretto s c h e r z a n đ o  — Бетовенове Осме Симфоније, 
— за које je Берлноз рекао да je дошло с неба, ir 
које je доиста дошло с неба. И нећу заборавитн да 
сам ii сгјм, не тако давно, y  Мпнхенл', с капелннком 
Леве (јер je то врло важно ко води свирку), био 
безхмало y  цстом стању за време тако званог »Прп- 
зора крај потока« y  Бетовеновој Пасторалној Сим- 
фонији.

0  којој ce још уметностн може то исто рећи y  
том степену ? Књпжевност бн томе била најблнжа. 
Интенситет којц њенн ефектп достпжу, и ако нпје 
истн, није далеко од овога ; квалитет осећајнога 
тона којн y  нама буди кад je најбоља, стоји 
такође на највећој висини. Она je, осим тога, својом 
мпсленом вредношћу, нзнад свнх осталпх уметности.



Алп каС чист осећај, она ce при свем том ни квали- 
тетом нн интенситетом не може мерити с музиком.

Музика .тај ефект постиже једним делом захва- 
љујући нарочитој физичкој природи тона, п физио- 
лошком механизму нашег чула слуха; али психо лошки, 
она га постиже поглавито тиме што она друкчије 
делује на нас но остале уметности, што она једина 
међу уметностима утиче на нас непосредно.1 Остале 
уметности — и сликарство, и вајарство, и архи- 
тектура, и поезија — говоре нашој дуттт- преко 
нашег ума, преко слика и представа овога света ; ми 

-Од тих уметности добијамо емоције, y основи, истим 
путем којим их добијамо од спољашњег света. Ми, 
код тих уметности, лрво примимо слике и прилике 
спољашњега света, и тек кад смо их y себе примцли, 
оне изазову y нама осећања која им одговарају ; 
те уметностц тек посредно будеунама наша осећања. 
Оне саме не могу да их кажу. Музика, међутим, 
казује сама осећања, уноси та осећања готова y нас. 
Њен ритам, њене мелодије, нене хармоније, њене 
дисонанције, сва њена динамика и агогика, пренашају 
ce y нас без икаквог посредовања. Један дисонантни 
интервал или акорд готов je јаук; није опис призора 
који има накнадно да нас расположи тужио или 
очајно. Једно crescendo или decrescendo, без наше 
помоћи, пробуди физички y нама осећање снаге која 
расте или опада ; и ми с њом растемо ж падамо. По- 
једини ритми — ритам плеса, војног марша, погребног

1 Изузетак, али само доиекле, чини глумачка уметност, 
и плесачка. Но глумачка уметност je практично;несамостална; 
a плесачка стоји знатно ниже y јерархији уметностп



марша — шећу телесно п непоередно; целу нашу 
прпроду y »исти корак« с музиком; нпје бпло прво 
потребно пробудптп y нама душевно расположење, 
весело нли тужно, које бп од своје стране пробу- 
дило y нама те рцтмпчне одјеке.

Тако je п с осталим особднама цлц састојццма 
музике. Речено je, ii тачно je речено, да музика даје 
делу гаму напшх оеећања : радост, тугу, бојазан. 
наду, триуиф, љубав, екстазу ; — она нх с-ве даје 
на тај готовп, непосреднн, »заразни« начин. Она не 
нзазива осећања, она je сама осећање. Тако од свих 
уметностп она постиже циљ најнепосредније. To значп 
велпку економију енергнје, и ева уштеда дде y 
корист њенпх моћннх ефеката. Ако смем употребцти 
ту неестетпчну реч, она нам даје већ »сварене« одјеке 
спољашњега евета y нама.

To je разлог што je метафизнчка еететика нашла 
да »музнка проднре до језгре- света«, да нас »уводп 
y смиеао којп лежи пза ствари овога света«, да нас 
ннтуитпвно уводп y »ствар по себшл To je 
нетачно. Интуиција, као начпн појпмања, сасвим 
je нешто друго »но што ташт свет мисли«; та интуи- 
цнја нема ничега заједнпчкога с оннм што ce зове 
осећање. Осећање, као такво, ннје y стању нпшта 
разуметп, — осим себе. Музнка нам ствари овога 
света тумачи мање но ма-која друга уметност. Она 
нам даје, бцтно, само осећања; алп, на свој непо- 
среднп начин, она нх буди y нама моћно н складно, 
с нитенспвношћу, пуноћом п чистото.ч какве она 
иначе никад немају. Она наша осећања егзалтнра. 
Она подиже forms жпвота. Музпку су често назвали



афродизпаком. Hiije она афродизиак. Она подиже 
сва осећања, п подстиче све наше душевне покрете. 
У малвпређашњем наводу Стендаловом,' y проду- 
жењу, Стендал каже како музика, док je човек 
слуша, подстиче мишљење, и како je, слушајући 
једном музику y Напољу, решио један проблем 
који га je занимао. У »Новој Капели« катедрале y 
Орвцету, ваш вечерашњи предавач гледао je силне 
Сињорелијеве фреске једног празничног дана. У то 
забруја оргуља, и фреске Сињорелијеве постадоше 
лепше и силније. У свакидашњем животу — како 
тонови и обичне музике која пролази испред ваших 
прозора и.лп долазп из оближњег парка, разведре, 
убрзају било, метну жнвце y трепет, испуне срце 
неком врстом радости ! Отуда музику свуда имате, 
на концерту, y позоришту, на улици, y кући, при 
свакој свечаности, на гозби, y сватовима, свирку и 
песму ; њоме воде војника y бој, a кад погине, њоме 
га испраћају до његова гроба. Музика je осећање, 
и где има људских осећања, и где их треба подићи, 
ту je и оиа.

Ја сам своје време, на жалост, прекорачио. Кад 
еам већ запао y грех, допустите ми, пре но што 
закључим. да no обећажу кажем само једну кратку 
реч, без претенспја, о васпитној вредностн музике. 
Све уметности ваепитавају ; али док плаетичне 
уметности васпитавају тумачећи свака на свој начин 
спољашњи свет, избором предмета и импресија, и 
концентрацијом наше пажње на љихове битне еле- 
менте, дотле музика васпитава тиме што негује наша 
осећања. Узмите само то једно, како музика гшдиже,

/



развија интенсптет — али претањени, делпкатни 
интенситет — наших осећања ! Па ce сетцте колнко 
ce наша душа богатп онпм фцним преливцма разнпх 
осећања која музика може да пзрази безбројшш 
комбинацијама својих мелодијских, хармонпјскцх, ц 
ритмичних елемената ! Узмите, само примера радп, 
онај ванредни првн део Менделсоновог R'ониерта 
за виолнну : колпко деликатних п орпгиналнпх 
интервала y мелодијп, ц других — y његовој фпној, 
прозрачној, ппкантној хармоннјц ! Свакп je од њцх 
један нарочпти танки прелпв напшх осећања ; п 
свако од тих осећања може ce само музнком пзра- 
зити, ii свако од њих може ce само на музнцп научитц. 
He заборавите још да, као што рекох, музпка сва 
осећања која нам даје претањп, пречпсти, оплеменн ; 
ii онда није могућно да од тих ублажених, облагоро- 
ђених осећања не остане трага y човековој душп. 
Тако, дакле, музпка наша осећања не само богатп, 
но и облагорођава. Онај мргодни Шопенхауер каже; 
»Кад слушате велику, пунозвучну н лепу музику, 
дух као да ce y њој окупао ; она спира с-ве што je 
нечисто, све што je снтно, све рђаво, подпже сва- 
кога на највшди душевни ступањ којп je његовој 
природн приступачан.« »Ко пева, зло не мисли«, вели 
и наша пословнца ; ко воли музпку не може бптп 
рђав човек; бар не y оној мери y којој би бно да je 
не воли. Шекспнров Лоренцо каже Џесикп : »Човек 

* који y себи нема музпке, кога склад слаткпх тонова 
не узбуђује, тај je створен за издајство, превару, ц 
пљачку ; покрети су његова духа тупц као ноћ, 
његова душа мрачна као Е реб ; никад нц једном



таквом човеку не треба веровати !« Лоренцо мало 
претерује ; има добрих људи и ван музике ; свако 
врло јако убеђење претерује. Лоренцо овде no
nano личп на француског парнасовског песника 
Банвила, који je такође људе делио на две половине : 
на оне који воле Шекспира — и на шпионе. Али- 
претерана реч (као што je лако разумети) не значи 
да y њој нема језгре истине.

Да музичку уметност гајимо међу својим уче- 
ницима и пријатељима Унпверситета, ми смо осно- 
вали Collegium musicum на нашем Университету..

Обраћајуки ce посебице нашим ученицима, ја 
ћу реки Шопенхауеровим речима из једног његовог 
недовршеног предавања : »Нека вам je и слушање 
музике, и свирање, y сваком случају препоручено . . . 
Ko ce одао науци, треба свој дух да облагороди 
y целини ; то утиче даље на све. Синови Муза1 који 
хоће да постану со соли земљине ваља и y својим 
разонодама да припадају Музама, n да иду само 
за племенитим духовним забавама. — Карте, вино, и 
томе подобно, оставцте филистрима. Боље употребите 
свој новац на оперу и концерте. Јер je сто пута 
племенитије и пристојније кад четворо седну да 
свирају квартет но кад седну да играју карте.«

Обраћајући ce сада пријатељима музике и 
Университета, ја желим да цм захвалим на њиховом 
одзиву и помоћи, и слободан сам изразити наду да 
ће нам и даље очувати своје пријатељске симпатије.. 
Ми ћемо на овим својим јавним часовима учцнити

1 Тако понекад називају студенте y Немачкој.



све гато можемо да пм љубав вратцмо, y  мање зве- 
чећој, али исто тако доброј валутп. тиме што ћемо им 
датп задовољства од добре музпке, и теорпјске, 
стручне конентаре тој доброј музиди.

Први ћете коментар сад чутп, пз уста најкомпе- 
тентнијега међу нама ; н ја уетупам реч Дру Милоју 
Милојевићу.
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