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Господо,

Мени je пала y део велика част да на овом 
месту. проучавам са вама Историју светске књи- 
жевности; задатак мучан и велики, који би данас 
и много спремнији од мене примали y руке само 
с устезањем, a који сам ја мог.ао примити једино 
тако што ce надам да ћу новим и непрекидним 
напорима надокнадити све оно што по нужности 
нисам могао досад разрадити y том обимном пред- 
мету, који, по нашем програму, обухвата све што 
су људи y једном нарочитом правцу мислили и 
писали, кроз све векове, и y свима културним зем- 
љама. Ја  потпуво осећам замашност посла кога ce 
примам, и тежину наслеђа које ми je остало од мо- 
јих претходника нз овом месту.* 2)

Долазећи последњи, по заслузи као и по вре- 
мену, ја сам вам рекао колико сам свестан тежи- 
не задатка кога сам ce примио. Ја  сам само y 
толико више захвалан на великој части која ми je 
учињена, и на поверењу које ми ce поклања.

Вама, господо, захваљујем унапред на вашој 
пажњи.

Ј) Приступпо предавање из „Историје светске кн>ижевпости“, 
држапо 12 фебруара 1894 годиие

2) Подаци о историји катедре овде су пзоставхенн. В „Дело11, 
1894 године.
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Ви ћете, господо, y даљим лекцијама видети y 
појединостима шта je књижевн-ост и које су методе 
за њено проучаваЈн>е; данас бих желео да вам y 
овом приступном предавању кажем уопште, и то, 
скучен временом, више наговестим но опширно из- 
несем, неколико начелних мисли о књижевности, ње- 
ном значају и њеном проучавању, — да послуже y 
неку руку као она обавештења и упутства која ce 
дају човеку при уласку y велике музеје, да би 
знао шта y њима може наћи, и к-оји je начин нај- 
бољи да све са највише користн и гадовољства 
види. Једна предрасуда против књижевности, не- 
освована као све предрасуде, нека нам послужи 
као полазна тачка за те уводне напомене.

Лепој књижевности, и науци о књижевности, 
чешће je замерано да нису научне, да нису науке, 
— грубљи и тромији духови су чак тврдили да су 
фриволне, — и да y сваком случају не могу стати 
равкоправнз y ред с осталим научним гранама. На- 
рочито су им ти прекори чињени y име тако зва- 
них „егзактних” наука и наука природних, које 
овима најближе стоје. Један енглески матгматичар 
питао je једном: „Ш та je Милтон дока ао y свом 
Изгубљеном Р а ју ? ” На такво питањз би ce могло 
одговорити другим исто тако тесногрудим и једно- 
страним питањем: „Какво je стварно објашњење 
света и човека дала математика?”  Охолости нема 
места ни на једној ни на другој страни; и само- 
задоволзство природњака више je пута досад иза- 
звало осмех »од људи који су мирније гледали 
на тако зване веллке научне проналаске Јвудскс. 
Лиризам je, доста неочекивано, био на страни при- 
родњака, a не књижевника. Један од најславнијих 
хемичара нашега века рекао je једном, на запре- 
пашћење свих опрезнијих људи, да „данас више 
џема тајана!...” Говорити о „поузданим” , ,,тачним" 
Hayi ĝ-ма — каква таштина! и какво прецењивање 
људскога духа! Нема сумње да науке које (као



наука о књижевности) имају тако много посла с 
осећањем, не могу имати „тачност”  физичких нау- 
ка; али, y  другом смислу, — ако je тачно нешто што 
je погођево једном за свагда, онда оно што су ве- 
лики песници и моралисти рекли y својим психо- 
лошким и моралним опаскама о човеку, и што je 
данас тачно као првог дана, има пре права на 
епитет „тачан”  во научне теорије, хемијск-е, астро- 
номске, и друге, које с века ва век застаревају,1) 
Треба оставити ту некорисну распру. Све науке 
водједнаио заслужују да их човек негује. Ви о 
том имате, господо, жива примера y школи y ко- 
јој ce учите, и y мојој ce све наук'е уче упоредо, и 
све с подједнаком збиљом. Оне све имају један 
циљ, и већ то je довољан разлог да их људи не- 
гују паралелно и подједнако. Сваки ce онај вара 
који држи да једну или једне треба уздићи изнад 
других. Такво je гледиште тесногрудо или необа- 
вештено, биљо да с једне или с друге стране до- 
лази. Јер ce, као што можете мислити, нису сам-о 
математичари и природњаци грешили о књижевност, 
но су ce и књижевници грешили о природњаке и 
математичаре. Др. Џоноон изрекао je цео свој суд 
о ботаници рекав, да je човек, кад je видео једно 
зелено поље, видео и сва остала. A  два енглеска 
стиха тврде да ботаничари и ,,не воле цвеће ко- 
је кидају, нити га познају, и да ce цела њихова 
ботаника састоји само из лаиинских имена.”  Тако 
je Свифт говорио да математика човека мичем не 
научи, a  Волтер, да „геометрија човека оставља 
где га je узела.”  И ако je основна мисао коју су 
Волтер и Свифт хтели да кажу тачиа, y облику 
y коме су je казали она то престаје бити, и по- 
казује њихово непријатељство према тим наукама, 
Све je то ствар професионалне нетрпљивости, или 
разумеваша и неразумевања. Др. Џоноон je разу- 
мевао б-отанику као онај математичар Милтонг

!) Упор. иаксиму лорда Љиоиа: „У  природним пау: 
je да читате најновије књиге; y књпжевпоети, најстарије



онога који не осећа лепоту, не разуме вредност 
нечега, одиста ни вредност ни лепота не постоје. 
У  последњој Луб-оковој књизи наводи ce да je јед- 
на висока, учена и духовита госпођа француска 
тврдила, да би она радо ишла пет стотина миља 
да сретне умна човека, a да ce не би потрудила 
да отвори свој прозор, да види Напољски залив. 
Само, да ли то може послужити као доказ да 
Напољски Залив није леп?

Осим тога, ко одиста уме да цени једну нау- 
ку, тај ће махом разумети и вредност осталих. Он 
ће знати да су све науке само средства, и да све 
имају један циљ; и знаће да ce ни за што не може 
унапред рећи да je безначајно. Баш и онда кад 
ce човеку, и после дужег размишљања, учини да 
једна грана научна, или један њен одељак, или и 
само једно опажање њено, немају значаја, човек 
није сигуран да није донео превремен и погре- 
шан суд о шима. У  почетку овога века опажено je 
да ону светлу, шарену пругу, коју даје призма, 
пресецају црне линије; и то je забележено као на- 
учна добит. У  то ce време могло наћи људи да 
помисле да je наука сувише беспослена кад може 
да води рачуна и о тим тако безначајним ства- 
рима; јер ти људи нису слутили до каквих ће 
ce крупних резултата доћи доцније применом спек- 
тралне ацализе y астрономији. Тако je и оно по- 
знато место y Клементија из Александрије, о ми- 
сирском писму, изгледало и остало дуго времена 
без икаква значаја, док најзад, благодарећи дру- 
гим проналасцима, није постало кључ за све ми- 
сирске студије.

Што ce тиче оне онако тесногруде замерке, 
коју CM'O и код нас често слушали y сличним при- 
ликама, да такве тековине, и кад ce до њих дође, 
немају никакве практичне примене, нису корисне 
или, како ce то каже, „продуктивне” , ту тек треба 
бити обазрив; јер осим тога што je истини допу- 
штено да буде сама себи циљ, велики број врло



шстање, — к-оје тако доносе сав онај видљиви на- 
предак који за обичне очи бележи станице људ- 
скога напретка y великом путовању човечанства 
кроз историју; — те науке су и корисне и занимљи- 
ве и достојне цене к-оја им ce даје. Али оне нај- 
већим делом имају само спољашње Еажности за 
човека; унутрашње, оне која би на самог унутраш- 
н>ег човека утицала, која би унутрашњег човека 
мењала и унапређивала, немају, или једва. Кад 
ботаничари (да ce вратим на боташгчаре) буду по- 
купили и сложкли y своје музеје примгрке свих 
досад познатих пет стотина хиљада биљних спе- 
ција, па их буду испитали, класификовали, и буду 
објаснили сваку разлику y њиховом облику и са- 
ставу; и буду то исто учинили и за фосилне обли- 
ке, којих, како веле, има још много више од жи- 
вих — хоће ли онај који то све буде знао бити 
због тога срећнији, или бољи? Кад филолози буду 
побележили и проучнли све језике и наречја која 
ce данас на земљи говоре, буду похватали законе 
њихова постања и развоја, и пронашли њихова ме- 
ђусобна ср-одства, и успеју једном да напишу упо- 
редну граматику свију тих језика — хоће ли мо- 
рални човек, онај који нас ce највише тиче, бити 
отуд боље спреман да уреди свој унутрашњи жи- 
Еот, једини од кога зависи и његово задовољство 
и испуњење његовог моралног циља? Материалнз 
напретке треба ман>з ценити но што ce цзне. Оно 
чиме ce векови мало безазлено диче један над дру- 
гим, њихови техннчки проналасци, кад ce ставимо 
на једно шире и више гледиште, треба да нас оста- 
ви хладним и равнодушним. Ти проналасци не чи- 
не човека y  ствари ни б-ољим ни срећнијим, не уве- 
ћавају збир његових правих и трајних задовољста- 
ва. На материалне ce тековине и напретке навика- 
вамо. Као свако задовољстЕ-о које с поља долази, 
тако нам и материалне тековине само y првом тре- 
нутку, за време новине својз, дају извесно ужива- 
ње. Осим тога, те материалне тековине постају нам



често потребне тек кад су добивене. Док нам не- 
што није познато, ми га и не желјимо; ignoti nulla 
cupido. Данас би нам caMio тешко било кад би 
нам ce техничке тековинз, једном добивене, поно- 
во одузеле. Али бисмо ce најзад и на то навикли. 
Или, ако баш хоћете да су нам биле потребне, 
то je само по оном правилу, no којем je за наше 
непрекидно и ненаситво незадовољство увек по- 
требио олакшање. Али такво олакшање мало по- 
маже; јер кад ce извесно наше незадовољство и 
отклони, на место њега одмах дође друго, па тре- 
ће, и тако до крајја, y векове векова. Уопште, ако 
ми данас од тих тековина имамо користи и какво 
преимућство над прошлошћу, ми то осећамо само 
умовањем и поређивањем данашњега стања са ра- 
нијим, и то тако слабо и слабо; a већ данас оче- 
кујемо нове поправке, онако исто као што су их 
очекивали и они пре нас и наших проналазака; 
људи, господо, кад их нешто тишти, никад ce не 
сећају великог низа својих ранијих тековина, но 
увек полазе од стања y коме су данас. И то ће 
тако трајати, догод задовољење буду тражили ван 
себе, докле год не науче тражити га y оебп, где 
ra једино могу наћи.

Отуда, што je претежније од материалног на~ 
претка, ближе човеку, важније за њега, то je нешто 
што може трајно служити, бити од свакотренутне 
користи, студија једна, пошто je о студиј.ама реч, 
која ће поред св-оје научне вредности имати још и 
унутрашњу; која ће ндм, као и све остале, давати 
извесне податке, и опажања на њима учињена, и 
закључке из њих изведене, и опште теорије на 
њима основане, — али која ће нас y исто време 
још и васпитавати, бити наш брижљив вођ и сва- 
кидашњи пријатељ на овом нашем потежем путу 
људско-м, — мирити нас са нашом судбином, ба- 
дрити нас y тежњи за добрим и бољим, ор 
против искушења, спремати да што потпу: 
савршенији људи будемо, y своју корист, и Ifo



оних што са нама заједно путују с босим и изуби- 
јаним ногама по овом свету, „у  коме je све што 
видимо од дрвета и камена.”  A  ако уопште има 
такве студије, таква je књижевност. Замислите, го- 
сподо, y једној горостасној визији, човечанство на 
нашој земљи, кроз простор и кроз векове, онај 
огромни мравињак људски, са мириадама својих 
душа прилепљених за земљу, како гамиже и пу- 
тује непрекидно, без одмора, y бескрајној и широ- 
кој поворци, од постанка до данас: — све што су 
ти људи осећали, мислили, говорили, трпели, поку- 
шавали, текли, — шихове наде, радости, печали, 
мудрост, све њихово искуство, дакле оно што je за 
нас, који смо оно што су и они били, највавкни- 
је, — све ce то налази као свод y великој Би- 
блији човечанства, y његовој Књижевности. Пот- 
пору, утеху, мудрост, задовољство, наћи ћете y 
књижевности кад год будете хтели. To су најбол>и 
међу нама, најосетљивији, најблагороднији, увек о- 
сећали, и увек благодарно понављали. Ја  бих вам, 
господо, од таквих њихових изрека, само од о- 
них које су д-о мога знан>а дошле, могао саставити 
врло велику књигу. A  колико их има које су ме- 
ни остале непознате! Корисност и лепоту добре 
књиге није могуће преценити. Ништа није лепшз 
од лепе књиге, каже Жуберт. A  Фридрих Велики
— да књижевност чинн знатан део праве среће. 
Другом једном приликом, да ће његова последња 
љубав бити књижевцост. Монтескије — да никад 
није имао бола или туге, које није могао ублажи- 
ти са по часа читања добре књиге. Гибон — да 
он св-оју љубав према чихању не би дао y разме- 
ну за сва блага Индије. A  Св. Фрања де Сал
— да je тражио одмор и мир свуда, и да га je на- 
послетку нашао само „у  скровитом куту, са јед- 
ном књижицом” , О угледању на Христа, y руци: 
in angello cum libello. Књижевност нам даје оно 
што нам материалне тековине не могу дати, no- 
знавање нас самих, унутрашњи живот, извор жи-



вотне мудрости и залогу трајног задовољства. To 
je тековина која има трајну и свакотренутну вред- 
ност, која je служила халдејском иастиру, служи 
данашњем Енглезу или Америчанину, и служиће 
човеку тридесетог века.

Цела књижевност y главном и није ништа дру- 
го до велика, разнолика, и потпуна слика унутраш- 
њег живота човековог. И што je која књижевна вр- 
ста савршенија, то je та слика y н>-ој виша и пот- 
пунија. У  драми и роману, велики писци показују 
ce као велики моралисти и велики психолози. Фи- 
не, суптилне ствари, које ће стручни психолози и 
етичари изгубити из вида, опажене су и забеле- 
жене y  Шекспировим и Гетеовим драмама, Елиото- 
вим и Толстојевим ромамима.1 Замашни проблеми 
Морални, они за које смо мало час рекли да чове- 
ка занимају пре свију друтих, који, ооим научне, 
имају још једну приснију вредност за човека, по- 
стављени су и сређно решавани y делима великих 
песника. И ето отуда ce могло рећи да унутрашњу 
важност имају за човека не само све високе и 
праве интелектуалне филозофеме, но и катастрофа 
сваке добре трагедије.

Што je нарочито важно, ти су проблеми y књи- 
жевности решавани на такав начин да на крају 
књиге нисте само дознали решења постављ-еног про- 
блема, н-о сте још и потресени били начином на 
који су ствари биле представљеве, и повучени сте 
били онамо куда je писац хтео да вас води; дубок

Ј) Поезија је потпора н помоћ филозофији, ризнида при- 
мера, храна за разиишљање и пробни камен моралннх теорема." 
Шопенхауер, Нова Паралипомвна, § 468. — „Живот je y толико 
мање лриетупаааи апстрактној анализа y колико je индивидуали- 
санији; међутиж, баш je индивидуалиоет y евом крајњем изразу пај- 
мнлији предмет песпика, романопиеца, уметника. Поихолотија илди- 
видуалнога карактера, не саио што још није израђена наука, на 
коју би ce песпик и романописац иогли наслатвати, но она тек има 
да ce створи; н баш песлици и романописди, људи као Шекспир и 
Балзав, тгомажу да ce она сгвори, и ннстиктивно прибирају елемен- 
ie за к,у.“ Гијо, Уметност с гледишта социолошје, Гл. IV.



утисак je учврстио y вама, претворио y ваше осећа- 
ње, оно што je као теоријско решење могло бити 
само логичка апстракција, без дубљег одјека y ва- 
ма, без даљег утицаја на ваш морални живот. Јер 
дела књижевна не увере вас само логично, дока- 
завши вам тачност једне мисли, но в.ас и придоби- 
ју и повуку за ообом. Тако вам je као да сте 
пријатељском руком поведени, место да вам je само 
сув савет пружен. Н>ена обраћања на ваше оеећа- 
ње, лепи примери које вам она износи, имају не- 
чег заразног и нводољивог y себи. Д а само један 
пример наведем, ја држим да нико није прочитао 
Воденицу на Флоси, a да није осетио тај морални 
утицај примера из фикција. Људима y већини при- 
лика није довољно само објаскити једну ствар, да 
y њу верују, или да вас послушају, говорити само 
њиховој памети; но им ce ваља обратити и срцу, 
њиховом осећању. Они често могу врло добро ра- 
зумети разлог, па да то ипак остане без даљих 
практичних последица. Д а пођу за разлогом, они 
треба да су разлог осетили. Отуда то велико пре- 
имућство књижевности, која вас убеди кад вам не- 
што каже, поведе кад вас убеди, и оспособи, кад 
вас поведе, да пођете онамо куда вас води.1

Књижевност уопште васпитава људску осетљи- 
вост том својом осећајном страном. Услуга једна,

') Хербер Спенсер, y Предговору Социилној статици, велл: 
„Ако бн мп неко замерио за то што сам погдегде показао своје 
осећање y својој књпзи, као нешто неумесно y једшш делу које носп 
тако научан наслов, одговорпћу му да људцда на данашњем ступњу 
напретка мало управљају само пнтелектуалдп разлозп: да бп овп 
последн.н бшга од утидаја, треба да буду појачанп непосредннм шш 
посредшш апеловањем на осећање." — У Гд. 5XVI („Народно 
васшггање"): „Еоја год корист иоже да ce постнгне васпнтањем, 
мора битн постчгнЈча васпцтаљем пре емодпоналнпм но дерцептшшпч. 
Ако, место да учините да деца (Спенсер овде говорп о дедн, али 
то вредп h за .вуде) разумеју да je једна ствар добра, a друта рђава) 
вп учипите да опа осете да је то таво; ако учините да ce врдпна воли, 
a порок мрзи\ ако племеннту жудњу пробудите, a ниску 'утупште: 
ако оживите осекање које je пре тога било успавано; ако училите



господо, од неоцењиве вредности. Данас, код мно- 
гих људи, осетљивост, моћ оимпатије, нису још до- 
вољно развијене; хоћу да кажем, да још нису до- 
шле до степена на коме дају сву корист која ce од 
њих може ишчекивати. У  свакидашњем животу, ко- 
ји je пун борбе, пун себичности и немиљостивог 
такмичења, човек нема увек прилике да негује увек 
своје срце, нежна осзћања, и симпатичне емоције. 
Живот je суров; y таквој борби, бар за неко вре- 
ме, надвлађују јачи и тврђи. Особине које ce y 
њој развијају нису увек осетљивост и симпатија. 
Међутим, то су оообине које на крају треба да 
превладају; ако ишта, оне имају да реше „дана- 
шње дисонанције y хармоничан акорд” , и да донесу 
са ообом културу, цивилизацију, да створе једно 
друштво (у колик-о je то могуће) y коме ce људи 
неће више клати као вуци међу ообом; јер то je 
данас y главном стање y коме ce они још налазе, 
y пркос свима материалним напрецима и механич- 
ким проналасцима својим. Отуда све што помаже 
да ce те оообине одгаје и појачају, важно je више 
свега; и књижеввост на једном од првих места. Она 
утиче на срце, даје племенитмја осећања, буди бла- 
городније жудње, и ако ништа више (јер ја нећу 
да претерујем) бар усађује клицу y човеку, која ће 
y добром земљишту и под добрим условима избити, 
успевати, развици ce, и уродити одличним плодом. 
И онда када нема непосредног утицаја, и кад са 
жељом за добрим не усади y човека y исто време и 
моћ да он добро одмах оствари, ова je бар ство- 
рила y њему јаку жељу. Ta je жеља сада ту, и

да симпатичан импулс надјача себичне; ако, укратко, ви произве- 
дете душевдо стање y којем he добро попашаље бити природип, 
спонтано, инстинктивно, bji можете учипити нешто добра. Алн то 
ce не може постићи ни учеаем катехизама на изуст, ни учењем мо- 
ралних кодекса. Једино честин буђељеи подобпих емоција може ce 
карактер измепитп. Чисте идеје пршиљене интелектом, ne нанлазећи 
на одговор изнутра, немајући тy  пикаква корена, остају сасвим 
без утидаја на владаље, и заборављају ce брзо...."



са нјом ce одсад може рачунати као са нечим 
стварним; она човеку помаже да учини први корак 
ка мети, који ce увек мора учин!ити, без обзира 
на то да ли ћемо доцније успети да стигнемо 
на мету или не. Једном речју, она бар прави чове- 
ка бољим од његових дела.

Но књижевност би очевидно било погрешно 
сматрати само као средство за васпитање или као 
студију; далеко од тога. Нзена поетска, идеална, 
осећајна страца, исго су нам так-о потребне. Чове- 
ку je с времена на време потребна једна извесна 
сума пријатних узбуђења, потребн-о му je мало по- 
езије и идеалисаног живота. Свакидашњи je живот 
прозаичан, досадан, пун брига, пун неделикатних 
ствари, пун непрепоручљивих компромиса. Дође тре- 
нутак кад осећај затражи своје, душа пожели да 
дане, да поживи мало y ведријим и светлијим сфе- 
рама, y којима нема сенке ни лицу наличја; и сва- 
коме ce ч-овеку прохте да по отправљеним сувопар- 
ним дужностима полети мало y плаветнило. Он je 
пун жеља, чежња и жудња, које на жалост не мо- 
гу да ce испуне ни од чести y жЈивоту; није сва- 
коме дато да проживи свој роман, свој властити 
р-оман, на овој земљи, и ако je y сваком човеку 
жеља да га проживл. Зато, кад не може да га 
нађе y животу, он ће га тражити на друри начин, 
y поезији, y својим сновима, y фикцији. Он ce са 
својим неоствареним жел>ама занима, милује их, 
негује их, и за све време док ое њима бави y сво- 
јој машти, која му их испуњава, оне су као да су и 
остварене, и уживање je y швма као да није уобра- 
жено, — можда још потпуније, свакојако чистије, 
можда и веће, пошто je могуће да je, код жеља, 
задовољство y жељи, кад већ и онако није y 
ситости. Славни часови унутрашњег живота про- 
воде ce y таквом душевном расположењу. Кон- 
темплација, живот y машти, може да откупи многе 
горке чаоове, са којима je људска судбина често



врло издашна.1 И они код којих такав одмор и 
одштета изгледају најмање потребни, код којих ни 
по чему не можете познати да ое на свом заузетом, 
или сувом и трезвеном путу заустављају, — кознако- 
лико пута и они жртвују уображењу, машти, осе- 
ћају, и поезији! Наполеон je, веле, увек ноаио са 
собом Јаде младога Вертера, књигу за заљубљене, 
књигу која je готово сва занос, узбуђење и сањари- 
је! A  друга његова драга књига био je Ocium! 
A  најмилија књига његовог срећног противника на 
Ватерлоу, маршала Блихера, била je Клопштокова 
Месиада, најмање војничка од свију књИга, сва ете- 
рична, и сва осећајва!

Отуда je књижевност тако омиљева. Она нај- 
боље задовољава човекову потребу за идеалиса- 
ним и осећајним животом. Ако су наши властити 
снови лепи, ако je леп онај уображени свет који 
ми сами стварааио, много су лепига сн-ови и већма 
поетске фикције оних којима je од Бога дато да 
их стварају за своје и наше зад1овол>ство. ББихове 
су умотворине вов један свет, y к-оме човек може 
да живи засебним животом, одвојеним од сваки- 
дашњега, y који може да ce склони кад му овај 
постане досадан или недовољан, y коме може да 
нађе задовољење свију својих жеља, утеху за свој© 
невоље, савет y сумњи, потпору y мучној прилици, 
a свакад вечито жив извор задовољства. И то на 
најлакши и најјевтцнЈији начин, јер je књига, од 
свих уметничких задовољстава, најјевтиније и нај- 
ближе при руци. He взлазећи из своје собе, с кн>и- 
гом y  рукама, ви можете путовађги по целом све- 
ту и свима добима, живети y прошлости и шетати 
по најудаљенијим крајевима наше земље; можете 
ce познати, готово лично и врло пр|исно, са нај- 
одличнијим људима свих времена, и свих народа;

’ ) Лихтенберг прича о себи, како je „често, по читаве сате 
лутао маштои за свакојаким фантазијама", и додаје, ,,да без тога 
дечења фаптазијама, које je најчешће употребљавао y време кад ce 
и y бањама вода пије, ие 6ц уако дуго жцвео“,

ТЈјшнцјј и џредавад>а 2



седећи мирно, ви можете проћји сва узбуђења и 
сва расположења душевна; не дижући очи с књи- 
ге, гледаћете најразноврсније призоре и најлепше 
слике које ce могу видети. Само прави читач зна 
какво je уживање живети тако y друштву са јед- 
ним великим писцем, за дуге часове слушати оне 
паметне и срдачне речи његове, гледати y машти 
шарене и сјајне слике које он растире пред вашим 
очима, боравити y друштву идеалних личности, ко- 
је он ствара по нашој слици и прилици, али 
са златном песничком ауреолом око њихових и- 
деалних глава, примати ону интимну, благу и 
чисту емоцију, с којом не знам шта би ce 
могло поредити, која je, као и остале умет- 
ничке емоције, поред сазнавања, можда н а ј- 
лепше и највише што на свету постоји — непо- 
мућено и високо уживање, које на цео живот баца 
свој велики светли одблесак, и даје одштету з.а 
рђаве часове, где њих имја, a увећава на изредан и 
узвишен начин задовољство срећних егзистенција. 
Живот y том идеалном свету je као здрава шетња 
по врховима висова; чист ваздух ce само дише на 
тим висинама; срце y њему брже куца; очи б-оље и 
даље виде. Хоризонт ce пропшрио, поглед на ства- 
ри, посматране кроз нимб непомућене емоције, раз- 
ведрава ce, и човек, y тим ретким тренуцима, изла- 
зи прекаљен, као окупан y чистом етру, са јасни- 
јом и вишом свешћу о себи и свету.

Аоно што сте прочитали, остаје увама, настав- 
ља ce: утисак траје u даље, и пошто сте књигу оста- 
вили из руку. Тако ce y човеку нагомилавају у- 
тисци, остаци минулих узбуђења, грађа за нова, 
и душа постаје као инстрзпчент који ће одсад под 
најлакшим додиром треперитти. И то je нов извор 
задовољства и ново васпитање. С друге стране ма- 
шта ce насели најразноврснијим сликама, идеалним 
приз-орима и личностима; слике с којима смо ce 
упознали y делима велимих песника, не губе ce, 
HO остају y једном куту наше фантазије, готове да



нам опет изиђу пред очи, кад ми зажелимо. Човек 
који je много читао, као и љуб-итељ лепих вештина, 
ие п-ознаје само лепе ствари које je имао прилике 
да види око себе y животу, не познаје само лепе 
пределе кроз које je пропутовао, личности које je 
y животу сретао, драмзтичне призоре који су ое 
збили y његовом присуству, но познаје још и све 
личности, и пределе, и призоре, које je нашао y де- 
лима великих писаца и уметника. Машта je начита- 
на човека као жив и огроман музеј најлепших сли- 
ка. И тај други свет баца своје зраке на овај 
обични, свакидашши свет, меша ce са њим, и улеп- 
шава га. Ми ce y том евету учимо да боље вида- 
мо овај. Хоћу да кажем да смо y њему научили 
гледати, па онда и y овоме боље уживамо. И то 
не само зато што нашом маштом, која ое фиктив- 
ним сликама обогатила, умемо да улепшамо оно 
што видимо, да недостатке допунимо идеалишући 
их, но још и с тога што смо уошпте наутали да 
боље гледамо. Песник и уметник виде много што 
шта пре нас, виде оно што ми не бисмо умелк 
видети, да нам га оки не покажу. Ми осим тога, и 
оно што видимо, видимо grossomodo и утисак кикад 
није ни потпун ни довољно ј.ак. Песник и уметник 
долазе онда, па нам показују шта су они виде- 
ли. благодарећи оштрини својих чула и. својој мо- 
ћи саосећања са . целим околним светом, и ми то 
онда видимо после њнх, с почетка само на при- 
Мерима које су нам они показали, доцније и на 
другим сличним примерима. Кад нам ce тако очи 
отворе y неколико прилика, ми ce постепено на- 
викнемо да све свуда и сами гледамо, и без њи- 
хове помоћи. Излишно je додавати колихо je то 
лепо васпитање, колико задовољства доноси са со~ 
бом, и колик-о доприноси нашој општој култури.

To и јесте, по мом мишљењу, једно од главних 
својстава лепе књижевности, то развијаље васко- 
лике и многостране, моралне и естепичке симпа^ 
тије y људским душама. Поезија, дубоко уочена

?*



y својој суштини, и није ништа друго до симпатично 
осећање са нашом околином, живом и мртвом. По- 
езија су емоције које добијамо од ствари. Проши- 
рити што више круг т.их емоција, начинити чове- 
ка што приступачнијим разноврсним утисцима, то 
je један од задатака леп-е књижевности, којега je 
она, ако так-о смем рећи, сваким даном све све- 
скија. Поезија, која ce y прва времена ограничава- 
ла на један мали број мисли, догађаја, и осећа- 
ња, данас захвата y свој oncer, све ширим и ши- 
рим круговима, невише само неке стране човека, но 
целог човека, не само поједине. слојеве друштва, но pe
xo друштво, не само поједине догађајз, но све што 
ce око нас дешава. Све она узима y своја велика 
наручја. Сама природа улази сваким даном све 
више y њен оквир; упоредите само опиое предела 
y Омира са описима Дикенсовим, или Толстоје- 
вим. И не шири ce она само по обиму, но и по 
појединачном удубљивању y ствари. На тај начин 
она шири круг наших симпатија. Колико нових 
осећања ми данас имамо, колико смо кадри но- 
вих утисака да примимо и ствари да разумемо, 
може ce видети и из најповршнијег поређења данаш- 
шег човека са човеком ранијих времена, или и да- 
нашњег начитаног човека са простим, неуким љу- 
дима. Сума осећања коју може имати један од 
ових последњих несравњено je мања од суме оних 
многобројних и разноврсних осећања образована 
човека, чија душа може да има симпатичне везе 
са тисућом ствари, непознатих, невидљивих обич- 
ном човеку. У  данашње време, кад просвета по- 
тискује и истискује теолошку религију, људи су 
ce већ чешће питали, шта има да дође на место 
ове последње, или већ долази, да послужи као мо- 
ралан вођ, који ће нам показивати, као досад ре- 
лигија, пут којим да идемо, и начин на који да 
идемо. И сваким даном све јасније постаје, да 
почиње да je замењује свест о солидарности, „друш- 
■ гвеност” , симпатија, већа ооетљивост, симпатично 
одушевљеше за добрим и лепим, поетска и осећај-



на страка y  човеку. И, наравно, многобројни су 
узроци који те ос-обине развијају, али им je свако- 
јако моћан покретач и носилац лепа књижев- 
ност. Она je као огромна река која y свом кориту 
носи те паралелне струје, ваљајући y св-ојим тала- 
сима старе остатке и рушевине, разливајући ce 
далеко y земљу прек>о својих обала, натапајући и 
напајајући својим водама целокупно земљиште, рач- 
вајући ce y непрегледне мреже већих и мањих ка- 
нала, који постепен-о освајају и најудаљеније кра- 
јеве и најдубл>е слојеве. Што je пре била своји- 
на неколико мандарина, данас постаје општа људска 
имовина. Тако не само идејама и садржајем својим, 
но и својим домашајем, она постаје све подобни- 
ја да послужи као једно од моћних васггатних сред- 
става наших. Тај утицај њен можете и на наро- 
читим примерима видети, y већини историјских и 
друштвених покрета последњих времена. Друштва 
и народи кретани су књижевним делима. Рус-овље- 
ва су дела била преобразила Европу, створила јед- 
но друштвено душевно стање, које je било од нај- 
већег утицаја на развијање догађаја. Колико je књи- 
жевност помогла доласку Француске Револуције, 
познато вам je. Гетеов Вертер, Шатобрианов P a
ne, Бајронови јунаци, производили су душевна ста- 
ња за читаву једну историјску периоду, која су и 
позната гаод њиховим именима. З а  ослобођење И- 
талије учинили су родољубиви песници талијанскш 
прошлог века и прве половине данашшега толико 
исто иолико њени политичари и спољашњи дога- 
ђаји. Чича Томина Колибп Бичер-Стовове Помогла 
je знатно да ce укине трговица с робљем y Аме* 
рици. З а  Тургењевљев Ловчев Дневник веле да 
je толико исто припомогао ослобођењу руског мун 
жика. Утицај рускога романа друге половине наше» 
га века на данашша м иш љ ем и осећања такође 
вам je познат; кар ripe вертеризам и бајронизам, 
тако данас постоји толстојизам, и као реч и као 
факт. Најаад y новије време имате утицај Ибсе*



нов, чнје ce моралне теорије расправљају, прича- 
ју, проповедају, y драмама, романима, приповет!«^ 
ма, расправама, по новинама, свуда где год ce чи- 
та и пише. Толико je маха узео утицај књижев- 
ности!

И тај ће утицај вероватно само још расти.
*

* *
На жалост, медаља има своје наличје. И кад 

смо поменули Ибсена, да не тражимо другог при- 
мера, штета je што тако ствари стоје да и рђа- 
Ви писци могу, као и добри, бар за неко време, 
да људе повуку за собом; што за Ибсеном, rrpe- 
тенциозним и анташатичним надрифилозофом,. мо- 
ry људи да иду као и за друним великим _пМсци- 
ма. Али je тако; и ту само изучавање историјв 
књижевности може врло мало да помогне. У  неве- 
роватној маси књига које дневно НзлазР, историји 
књижевности и књижевној критици била би дуж- 
ност да пронађу и изнесу оно што je најбоље. Оне 
имају да читају, да нам кажу ПосЛе шта треба, и 
нарочито шта не треба да читамо; leguntur aliqua, 
ne legantur. Отуда cy y последње време чин>ени 
плебисцити, и прављене листе,' за дела која за- 
служују да ce из масе штампане Хартије одвоје и 
прбчитају. Али и књижевно критички посао раде 
много званих, још више незваних, a мало избраних. 
Помоћ je њихова од мале користи. Поврх Свега, и 
сама паметна критика мало помаже. Људи би по- 
слушали паметну критику, кад би сами умели по- 
годити и изабрати ону која je паметна. Ми смо 
баш сад на последњем примеру видели да људи, 
ако ce поводе за добрим писцима, улазе и y запара- 
ну бразду лоших саветника и неуких вођа. Кад би 
паметна критика носила на себи видљив, спољаш- 
њи знак, да и непосвећени могу да je распознаду 
међу осгалима, онда би паметна критика била до- 
вољна. Али, као год што je потребно Да људи 
буду сами паметни да би умели погодити ваљана 
дела међу рђавима, тако им je истх> потребно да



буду паметни да умеју сами изабраци паметну кри- 
тику. И онда на исто излази. Вредност књиге ни 
иначе не зависи од онога што ce о њој каже, 
од онога што ce каже y њој. С тога, што једино оста- 
је чинити, то je васпитавати укус и самостално 
мишљење код публике, код сваког студента и при- 
јатеља књижевности.

To треба да буде основа сваком проучавању 
књижевности. На тој ћемо основи и ми радити. 
Вама би, господо, било од мале користи научити 
велики број имена песника, историка, беседника, 
филозофа, научити наслове њихових дела, запам- 
тити године њихова рођења и смрти, и научити на 
памет суд једног низа критичара о њима; ви треба 
да умете да их сами оцените, да имате самостално, 
своје мишљење о њиховим радовима. Само на тај 
начин ће ce моћи рећи да их разумет-е и да нешто 
знате о њима. Ш та вреди многим критичарима и 
књижевним исторнцима што они знаЈу да je Гете 
велики песник, и да je Хамлет дубока трагедија, 
кад они то знају само по чувењу, кад они то 
нису сами осетили? Сутра ће имати да оцењују (а 
умети оценити значи умети уживати y оном што 
je добро) новог једног писца, о коме још није ии- 
ко говорио, или бар још нема утврђена ш ш љ ењ а y 
књижевности, па ћете видети y каквој ће ce за- 
буни, онда наћи, они који никад ништа сами ра- 
зумели ни осетили нису. Ту им неће више помоћи 
старо средство њихово, видети име на корицама, 
и тражити шта о пнсцу веле њихови стари при- 
јатељи, Гервинус и Јулиан Шмит. Име je ново, 
корице не кажу ништа, a  y Шмиту и Гервинусу не- 
ма ни помена о њему.

Мислити самостално, то je потребно. Посма- 
трајте, васпитавајте осећаше своје. To не искљу- 
чује читање; напротив, читан>е ће вам дати грађу 
за ваше мишљење: чишенице. Човеку треба увек 
дати што више чињеница, што маље оцеиа и су- 
дова. Он ће ce y чињеницама моћи увек наћи,



после дужег или краћег времена. На тај ће начин 
научити да сам посматра и опажа, што je врло важна 
ствар, и која допуњује читање. У  једном од ro
pe поменутих плебисцита, један талијански књи- 
жевник, не најнезнатнији, на питан>а о најбољим 
књигама за васпитање опште, за стручно, и за 
васпитање младих људи, одговорио je на сва три 
питања само : II gran libro della natura! Није наука 
само y јкњигама. Народ није чекао писмену књижев- 
ност да створи своје пословице. Он je посматрао 
шта ce y њему и око њега дешава. Научити по- 
сматрати себе и своју околину један je од сушта- 
стЕених услова y сваком погледу. Треба, дакле, 
научити обрапати пажњу, гледати, управо видети, 
јер гледати и видети није ни из далека једно исто; 
толико људи има који гледају, a не виде!1 Умети 
видети, и умети казати шта сте видели, y томе вам 
je цела тајна критике, књижевне и уметничке, нај- 
више, најдубље, најфиније. A  читајући и посматра- 
јући, васпитаваћете и укус, који ce усавршава че- 
стим огледима и сталним вежбањем.

Нарочито будите увек искрени, безусловно ис- 
крени. Немојте никад понављати туђа мишљења 
као своја. Немојте рећи о једном писцу да je био 
велики песник или дубок мислилац за то што су то 
други казали, док сами не увидите и не осегите 
да je одиста тако. Или ако вам ce не учини да 
je тако, a ви треба да кажете како мислите; са 
скромношћу, наравно, која доликује дотичном сте- 
пену ваших споообности. И онда треба да вам 
je све једно све што сви Аристарси размих доба 
и земаља мисле и кажу о томе. To и онако не 
може да вреди за вас док ви сами не осетита 
колико je истина што они кажу. Велики критичари 
су баш зато били велики што су увек (научизши

„Људи ite умеју да виде. Ево па прпмер, на двадесе! 
људи који долазе y ово уредвиштво, Tpojuu,a uehe распозпатв боју 
Хартвје! Ево баш Х-а; погледајге; оп netie ввдвтн да лц je овај 
сто округао пјш четврхаст.® (Теофлл Готлје).



претходно што треба да знају) само своје мишље- 
ње говорили. Једино тако ћете и сами моћи свој 
укус васпитати. Понављати туђа ш ш љ ењ а не зна- 
чи само немати своје. To још не би била велика 
несрећа. Није то напослетку тако хитно да сваки 
човек има што пре своје мишљење. Али je опасно 
то што ce на тај вачин изгуби могућност да ce 
икад научи самостално и правилно мислити; јер 
туђа мишљења покрију као коров цело земљиште, 
y коме после не може више ништа успевати.

Трудите ce, дакле, да искрено и јасно дате 
себи рачуиа о том шта ви пред једном стварју 
осећате, какав je утисак на вас оставио неки спев, 
роман, слика, симфонија, догађај. Трудите ce да 
осетите тај осећај, ако тако смем рећи; тако je, y 
осталом, сасвим тачво казано. Јер осећај je ту; ви 
сте утисак примили, свој лични утисак; али га 
нисте свесни, нисте ce научмли да га издвојите из 
оног неразговетног стања ваше душе y том тре- 
нутку, да га искажете; ви још нисте однеговали y 
себи ону фину и изванредно важну споообност по- 
моћу које човек може да буде свестан онога што 
ce y њему догађа, На први поглед то може из- 
гледати лако; одиста, чега ту тешког може бипи, 
казати просто и искрено шта y једном тренутку, 
пред једном стварју, осећате? Али je врло тешко. 
На хиљаду људи који казују своје мишљење, има 
један који га каже искрено, онако како ооећа. 
Други о тој ствари понављају суд који су чулн 
од других, једну или другу речевацу која им. je 
однекуд остала y глави, примењујући je уз то (зато 
што није њихова) увек наопако. Али ce и иначе 
можете уверити колико je то мучно кад покушатр 
сами да испитате и да искажете своје мишљење. 
Као да ce огромно камење наваљало ва шега, тако 
вам ra je тешко извући на површину. Опазите из- 
ненађени, да je оно што нам je тако лако и про- 
сто изгледало, одједанпут врло мучно и сложено; 
сто малих осећања саетављају ваше укупно осећа-



ње, сто туђих фраза и неподобних рефлекоија врве 
и зује по глави, мисли су као залепљене једна за 
другу, и ништа није теже но изићи из те гужве, 
из тог замршеног клупчета мисли и осећања.

Што je сад нарочито опасно y таквој прилици, 
то je бити брзоплет, дати преран суд, учинити пре- 
времен закључак. He треба суд изрицати док чо- 
век није сасвим на чисто са оним што осећа и ми- 
сли. И то изгледа просто правило, и које сваки 
зна, али то човеку нимало не смета да ce на десет 
пута исто толико пута о њега огреши. Отуда по- 
ничу безбројна погрешна мишљеша, која ce после 
тако лако шире, a тако тешко сузбијају, јер вам 
ce на ваша сузбијања опет тако брзоплето одго- 
вара. Правилно суђење и мишљење y томе je да 
човек опази све елементе који састављају проблем, 
да ни један, ни најмањи, не пропусти. При раз- 
мишљању о једној ствари треба да имате ту спо- 
собност да осетите да прелазите меру, да сувише 
y једном правцу мислите, да нисте опазили дру- 
ге околности, које пресецају пут, које ce косе са 
правцем којим ви идете. Везе су ту, они кончићи 
који задржавају, показујући вам на тај начин да 
не идете добрим путем, да сте отишли даље или y 
страну; али су ти кончићи тако танани, да за то 
треба невероватно танка осетљивост, да их осети. 
Отуда људи најчешће и не осећају да их нешто 
зауставља, но иду одважно даље, кварећи све већ- 
ма деликатну равнотежу појединих елемената, оно 
суптилно ткиво финих објекција и рестрикција; док 
ce напослетку кончићи не покидају, и човек не ис- 
падне, изгубљен, на другу страну, даље, лево, или 
десно од мете. Ko год je погрешно мислио и по- 
грешно решио једну ствар, то je само зато пгто 
није осетио тренутак кад je поред једне објекција 
прошао затворених очију, што није y исто време 
видео све састојке које je ваљало узети y рачун, и 
одмерио релативну важност и јачину свакога од 
њих. Решење проблема y том случају мора бити



нетачно као што мора бити нетачан збир једног 
датог низа бројева, y ком један део сабирака не 
би био узет y рачун. У  човеку који правилно ми- 
сли однегује ce постепено нека врста интуитивног 
осећања, унутрашњи глас један, који га готово увек, 
— јер не увек, баш и код најпаметнијих, — задржм 
y тренутку кад пође на рђаву страну. To интуити- 
вно осећање развије ce напослетку дугим и по- 
стојаним вежбањем y нарочиту способност, „субли- 
мира ce” , рекао бих, y једну моћ sui generis, и то 
објашњава како такви људи могу често инстинктив- 
но, пре анализе — онако исто непосредно као што 
Нзвежбано уво осети погрешан акорд — да осете 
што je нетачно. Ta способност носи једно врло 
скромно име: она je „здрав разум” . Само, по.речи 
Боналдовој: „Здрав разум и геније су од исте по- 
родице; дух je само њихов побочни сродник” .

При решавашу сваког проблема потребно je, 
дакле, покупити све елементе који га састављају. 
Можете мислити да je то и иначе тешко; a кад ое 
још. уз то и не размишља довољно, или што je 
још шре, понавља само туђе мишљење, онда je 
материално немогуће доћи до тачних резултата. 
Људи би сви требали правилно да суде, и y ства- 
ри тако и јесте. Наш апарат мишлЈвња, изузимајући 
патолошке случајеве, подједнако je склопљен код 
свију људи, и резултати његова рада треба да су 
увек исти. Ми сви, y случајевима y којима имамо 
властитог искуства, и y простијим случајевима, уму- 
јемо на исти начдан и судимо подједнако: да су 
два и два четири, или да су убице злочинци, ја- 
сно je за сваку главу без разлике; исто тако, кад 
би нам ce десило да, вративши ce кућн, каиђемо y 
својој соби на разбијен прозор, и опазимо камен на 
Патосу, сви бисмо подједнако разумели како je про- 
зор разбијен. Најнижа памет умује ту као највиша, 
и прва мисли исто тако тачно као последња. За- 
што ce онда тако несразмерно често погрешно ми- 
сли? Зашто y толикој књижевносви, између ти-



сућа и тисућа људи који су ce бавили књигом и 
науком, и давали своја шшљења, можете на прсте 
да избројите оне који су по правилу погађали и- 
стину? Верујте да ce и не слути како су то рет- 
ки људи. Двадесет великих песника имате за јед- 
ког човека са „здравим судом” , двадесет. беоедника, 
двадесет војсковођа, десет светаца, педесет научара. 
Те главе стоје високо изнад осталих глава људских; 
и чисто je зазорно сад рећи, да су ти људи зато 
тако велики што су ce израна навикли да задрже 
свој суд y свакој ствари док све добро сами не 
размотре, док не осете да доиста свој суд имају. 
У  том смислу ce могло рећи да je геније „марљи- 
вост” , и да je геније „поштеше.”  Све je y тој про- 
стој (и ако тешкој) ствари: треба све видети и 
тачно одмерити, све самостално промотрити, пре 
но што ce суд изрече. Од тога зависи тачно ми- 
шљење y свима случајевима. У  нашем горшем при- 
меру, ми смо сви закључили да je неко морао про- 
ћи поред куће и бацити камен y прозор. Али прет- 
поставите да камен није лежао на патосу, но да 
je био негде сакривен. Бисмо ли онда могли од- 
мах погодити како je прозор разбијен? Они који 
би пажљиво тражили и разгледали по соби, неки 
пре, кратковиди доцније, нашли би камен, и виде- 
ли би како ce ствар десила. A  они који га не 
би нашли, зато што га нису ни тражили, могли би 
само нагађати узрок разбијеном прозору, и ко зна, 
y каквом сложенијем случају, на какве би чудна 
претпоставке долазили. Људи од суда, то су, види- 
те, они који камен увек траже, и налазе... Тако 
ce, и једино тако, налази и чувени калтзн му- 
дрости.

Али стећи ту способност y том степену, дато 
je само тим изреднмм, изузетним главама. Као и 
за све друге ствари, и за ту ће споообност увек 
.Извесни људи бити већма обдарени од других. Но 
ја сам убеђен, ја тврдим, да разлика између при- 
родннх дарова подељених међу људе не објавз^ва-



ва оно велико одстојање између поменутих људи 
и већине људске. Кад ce оетимо шта смо мало пре 
рекли, да je апарат мишљења изграђен код свију 
људи по истом обрасцу, и да разлика није y при- 
роди њихова мишљења, но y обимиости и потпу- 
ностИј онда као последица излази, да су ти људи 
одмакли, уграбили то велико одстојање, начином y 
великој мери приступачвим и другим људима. Који 
je то начин, ми смо видели, господо. Радите, бу- 
дкте пажљиви, трудите ce да видите и да ооети- 
те, да будете свесни свога ооећаја, мислите само- 
стално, размотрите увек сзе марљиво, будите îrc- 
крени; то je све што има да вам ce каж<е. Ми ћемо, 
као што смо rope рекли, на то сву нашу пажњу 
обраћати, на то васпитање ш ш љ ењ а и укуса. По- 
крај овога што нам наш програм y ужем смислу 
налаже, наиме историјскн преглед књижевних де- 
ла и покрета, за нас ће тај други део посла бити 
тако исто важан; не смем да кажем важнији, и 
ако тако мислим. И још једном, сви, баш и они 
којн буду срећни да пођу добрим путем, неће сти- 
ћи до мете, ни можда близу мете, јер je увек 
тешко испунити све услове, ма како свакк поједи- 
ни од њих био лак; али ce то пре свега не може 
ни за ког унапред рећи, a затим, били резултати 
какви били, како je то једини пут да ce до нечег 
дође, a сви остали погрешни и штетни, ви y  сва- 
ком случају треба њиме да пођете, и ја, колико 
умем, њиме да вас водим; па — отворено рекав — 
како испадне.

Ја  сам држао, господо, да треба да вам од- 
мах y почетку обратим пажњу на тешкоћу и мно- 
гобројне захтеве посла кога ce подухватате. To je 
нарочито код нашег предмета било врло потребно. 
У  нас уопште има тако заблуда и предрасуда, ко- 
је, изгледа, као да ce врло тешко искорењују. Ја  
сам још y почетку поменуо оно, како да га назо- 
век — необавештено мишљење, по коме je књижев- 
ност фриволна, ненаучна, и не знам каква још,



Ви сте видели колико je то истина, Али je тако 
исто велика заблуда што ce мисли да сваки, без 
икакве раније спреме, може одмах, тако да кажем 
„с тротоара,”  ући y зцену највећих књижевних 
дела. Д а човек научи правити обућу, треба му не- 
колико година нарочитог и трајног учеша и вежба- 
ња, a да оцењује Гетеовог Фауста, да критикује 
Шекспирове трагедије, да изриче суд о Елиотовим, 
Додеовим, Тургењевљевим романима, о Паскало- 
вим Мислима, за то му није потребна никаква спре- 
ма, он je то право стекао од рођења. Сваки који 
зна да чита, дакле зна оно што je научио y својој 
петој години, држи да по томе може одмах даватн 
и свој суд о творевинама на којима су година- 
ма радиле најотменије, звездом обележене главе 
људске.

Књижевност je y том погледу много несрећнија 
од осталих уметности. Доиста, за сликарство и му- 
зику, може ce чешће чути да људи признају да ce 
y њима не разумеју. Наразно, ни ту не зато што 
увиђају да за тако деликатне ствари треба нарочи- 
тог и дугог васпиташа, но пре зато што je ту очи- 
гледно да и сликарство и музика говоре засебним 
језицима, које огеи нису научили да читају. Како 
му драго, већина ће увек пристати да призна своју 
ненадлежност. Међутим, то по чему ти људи не 
могу бити судије y другим уметностима, оскудица y 
обуци, извежбаности, и култури, постоји код њих 
и за књижевност. Јер, да ce упитамо, каква je н>и- 
ховс култура? и колико су обично ти људи књига 
прочитали, колико добрих нарочито? Десетину ро- 
мана врло помешане вредности, три књиге песама, 
трк добре драме, и једно двадесетину рђавих. Толи- 
ко колико и ништа. A  за доброг кшижевног суди- 
ју ce тражи начитаност, познавање врло великог 
броја књига, и од природе танко осећање, и једно 
опште образовање далеко изнад просечнога (а већ 
ни до тога није лако доћи); осим тога, јако раз- 
рцјен укус, правилан суд, пријемљива машта, кад-:



жевно познавање језика, и поврх свега, дубоко по- 
знавање човека и врл-о велико искуство жмвота! 
Све je то потребно да човек разуме Шекспира и 
Гетеа. Сетите ce само да je -половина лепоте Ге- 
теових стихова y Фаусту тачност мисли и опажа- 
ња. Те тачне мисли треба да сте имали и ви сами 
о стварима, треба да сте иста опажања чинили и 
сами, ако хоћете да разумете и како ваља цени- 
те дела великих песника. He треба никако губити 
из вида — ово je опет једна проста ствар; ја да- 
нас само просте ствари казујем — да човека може 
потпуно оцењивати само онај који му je раван или 
je виши од њега. Наклоности нечије према једном 
писцу сведоџба су о њиховој међусобној слично- 
сти, Кад једног писца водите, значи да волите 
што он воли, осећате што он осећа, мислите као 
што он мисли, другим речима, да 'сте му слични. Али 
немојте одмах помишљати да je за то довољно да 
вам ce један велики писац допадне, баш и искр>е- 
но допадне. Хоћете ли ви бити сигурни да вам ce 
на писцу допада баш оно што je најбоље код me
ra? Може ce Шекспир допасти и оном који воли 
каламбуре и скаредне алузије. Али за ово будите 
сигурни, — и ја бих желео да вас то учини и скром- 
нијим и поноситијим y исто време: — кад ви буде- 
те y једном великом писцу потпуно уживали, кад 
будете разумели све стране његова духа, и будете 
умели оценити оно што je најбоље y шеговим де- 
лима, тога ћете дана ви бити врло близу њега...

*

* *
Зато треба сматрати као златна она правила 

о васпитању мишљења и укуса. Ko ce, господо, 
буде њих држао, ко на тај начин буде прилазио 
читању и проучавашау књижевности, томе ће ce 
она постепено открити y свом пуном значају и CBioj 
својој лепоти. Пред њим ће она широм отворити 
своја богата врата, иза којих ce, као y очараним 
дворима, простцру безбројне и недогдедце гадер^-



je, y стиловима свих времена и свих народа, пуне 
неизмерна блага по изобиљу и неоцењива по својој 
вредности. Оно je ту доношено са свих стра- 
на, и слагано вековима. Са свих страна све- 
та, и y сва доба, долазили су људи, најумнији 
и најодличнији, и сваки je од њих донео што je 
имао најбоље и најлепше. Долазили су песници, 
филозофи, историци, путниди, државници, беседни- 
ци, сваки са својим драгоценим прилогом, да вели- 
ко благо увећају плодом својих најплоднијих часова. 
Време je посејало успут њихове гробове; али оно 
што je било најбоље код њих, оно што je као свети 
пламен горело y њима, остало je да светли и да- 
љим поколењима. To су они Светли Гробови, ко- 
је je наш велики Змај онако лепо опевао. Бла- 
годарећи књижевности, оно што je било најбоље y 
њима, бесмртно je. Све пролази: људи, друштва, 
народи пропадају; најумније научне теорије и нај- 
лепши технички проналасци застаревају; слике, ста- 
т\'е, палате, нестају једна по једна; ни самз разва- 
лине не трају вечито; само књига остаје, вечита 
књига о човеку, његова Књижевност, — украс и 
утеха, зрак и боја, цвет ума и душе људске,

To je наш предмет, господо.


