
I.
У једном француском роману који je спа- 

дао y најмилију лектиру једне наше старије ге- 
нерадије, a који je без праве уметничке вред- 
ности и писан само са извесним политичким 
и друштвеним тенденцијама; y Лабулеову Па- 
ризу y  Америци наиме, има фигура једног но- 
винара, додуше нереално рађена, фантастична 
и апстрактна, али која je остављала јак ути- 
сак на наше дечачке имагинације кад смо тај 
роман случајно као гимназиалди читали. To je 
фигура Истинића (већ по самом имену, које 
има да изрази карактер, може ce видети y как- 
вим je литерарним традицијама овај роман pa
reil), новинара који врло трагично схвата свој 
позив, само мисли на уређивање свога листа 
и ширење својих здравих и тачних идеја, a 
сатире ce на том послу, троши ту своје пре- 
слабо здравље, има ужасне наступе кашља и 
обамирања, и напослетку умире при напорима 
које сам себи задаје. На ту фигуру, више него 
ма на коју другу, потсећао ме je Фабрис; не-



срећни дубровачки новинар био je као неко 
оживотворење оне имагинарне, идеалисане ег- 
зистенције коју je француски писац створио.

Рођен 5 априла 1864, y Дубровнику и ако 
пореклом с Корчуле, Антун Фабрис изучи ос- 
новну школу и гимназију y месту рођења, и no
ere одлично положенога испита зрелости, 1885 
године, пође y Беч, на славистику. Редак je 
то обичај y дубровачких матураната да ce одају 
на славистику, и уопште на философију, која 
je за њих специално потребна. У својој чес.тој 
сиромаштини, они ce обично записују y правни 
факултет, y којем могу, без практичне штете 
по довршавање својих студија, и не полазити 
предавања, не живети стално y Грацу или Бечу, 
него просто остати код куће, y Дубровнику, 
и на тај начин месецима и годинама живети 
под врло повољним материалним условима, a 
ипак бити ђаци на неки начин. Фабрис ce 
није за тим обичајем повео. Да ли зато што 
je сам јако волео словенску науку, или под 
утицајем ондашњих својих професора који су 
њу нарочито препоручивали и глелали да омиле, 
тек ce Фабрис уписа y философски факултет, 
као слушалац словенске филологије, и ако je 
био врло слабих новчаних средстава, слабијих 
него многи његови ондашњи и други другови; 
„ја сам пошао на универсу су двадесет форината 
мјесечно", писао ми je он једном.



Довршивши 1889 године факултет, y ко- 
јем je нарочито радио код Г. Јагића y семи- 
нару, Фабрис би постављен за суплента y спљет- 
ској гимназији, и уњој, y главном a с прекидом 
од једне године кад je био y гимназији y За~ 
дру, проведе све време свога наставниковања. 
Одмах y првим годинама, он ce узе спремати 
за „испите оспособљења" како ce то тамош- 
њим званичним језиком каже, за професорски 
испит како бисмо ми рекли, и y пролеће 1891 
предаде Г. Јагићу своју „испитну тему“ о Ма- 
ринуДржићу. Међутим, он, ни тад ни доцније, 
због незгода новчаних и других, не имаде при- 
лике да тај испит полаже, и цео његов труд 
остаде узалудан. Фабрис je једно време ми- 
слио доћи к нама y Србију, са службом. У 
архиви нашег Главног Просветног Савета по- 
стоји његова молба од 10 августа 1895, пос- 
лата министарству, за место предавача латин- 
ског и грчког језика и српске књижевности y 
којој гимназији; y молби je додао да жели „у 
брзо по свом доласку полагати професорски 
испит“. Савет je, због једне случајне забуне око 
имена молиоца, тек 10 децембра исте године 
донео одлуку по тој ствари и ова je гласила: 
„Г. Антун Фабрис има прописне квалификације 
за предавача y средњим школама за групу 
наука историско-филолошких.11

Док je ово трајало и пре но што ce свр- 
шило, Фабрис одједном y јесен 1895, оставља



државну службу и прима ce уредништва Ду- 
бровника. To je важан моменат y животу Ha
mer радника. Он, најпре, може показати мо- 
тиве са којих je Фабрис постао уредник, a после, 
он je био предмет једне кратке новинарске 
полемике, управо оптужбе на Фабриса и me
rose одбране. Оптужбу je учинио један непри- 
јатељски расположен лист, Фабрис je одгово- 
рио на њу, и тај ce лист „повукао пред чиње-- 
ницама и извинио.“ Ствар je, дакле, потпуно 
на чисто изведена. Она ce своди на то да Фа- 
брис није изашао из државне службе и при- 
мио ce уредништва зато што je то као морао 
„према законима школским", „који свему одре- 
ђују рок“ па и његовој суплентури, и што je 
као „не имајући где и не знајући шта друго 
да ради“, „понудио ce за уредника“, како je 
инсинуација гласила, него просто за то што je 
хтео да жртвује службу ради уредништва. Баш 
y то доба кад ce примао уредништва a кад je 
таман почињала нова школска година, дирек- 
тор спљетске гимназије, који мало времена пре 
тога не знам зашто оспораваше Фабрису право 
на вршење наставничке службе, није најпре 
хтео потписати његову признаницу на плату, 
a после услед жалбе овога на вишу школску 
власт, морао то учинити и признати му сва 
оспорена права ; директор тај, дакле, позове 
Фабриса да ce врати на своје место, a овај те- 
леграфски одговори: „не примам се“. „Пред^



сједник одбора српске странке y Дубровнику, 
говорио ми je Фабрис једном приликом, пону- 
дио ми je тада уредништво, и ја сам пристао; 
један je глас само y одбору био противан томе, 
и да сам то онда знао, ја не бих био при- 
стајао.“

Фабрис je, дакле, постао уредник Дубров- 
•иика. Знате ли шта то значи бити уредник 
Дубровника? Значи — није претерано ни неу- 
месно рећи — бити сам, без сарадника, без 
икога који вам може помоћи ма y којој ру- 
брици, имати само по којег случајног помагача 
или дописника из покрајине, писати све од по- 
четка до краја листа, од уводног чланка до 
последње „дубровачке вијести“ о крцању до- 
маћих пароброда, радити као човек којега je 
странка изабрала, узела, скоро погодила да 
пише и уређује, a ви сад трљајте главу како 
ћете писати и уређивати! To не изгледа ни- 
шта уређивати један лист који једанпут недељ- 
но излази. Али да ce савесно уреди један број 

. Дубровнака, да ce пажљиво испише и прокон- 
тролише све што треба да попуни три или и 
четири стране овога онда великог листа, да ce 
ни при једном броју не задодни y актуално- 
сти, да ce ни за једно питање о којем je реч 
не оскудева y аргументацији и подацима, да 
ce y сваком чланку и y свакој белешци погоди 
тон који треба, и пази на све потребне обзире,
4— потребно je, поред много мишљења, још и



много читања, припремања. Потребно je било 
Фабрису, који je врло високо схватао позив- 
свога листа, да много чита; да чита све ли- 
стове, словенске и туђе, редом, од првог до 
последњег; да чита часописе и посебне бро- 
шире, расправе и књиге, политичке, историске,- 
привредне, књижевне ; да ce стално одржава 
y течају свих ствари српских, словенских и ту- 
ђих; да непрекидно ради на томе и никад. 
не остави лектиру и послове једнога дана за 
сутрашњи дан кад друга лектира и други по- 
слови долазе ; да од понедељника y јутру до 
суботе y вече једну масу, огромну једну хрпу 
публикација прегледа, прочита; да исподвлачи 
y њима или запише потребно; да асимилује и 
y себи прекува све што ce јави y јавном животу ' 
преко једне иедеље дана, — и све само зато да 
y своме листу може дати израза томе, комен- 
тарисати домаће ствари са те тако високе тачке 
гледишта и са тим тако општим идејама, пру- 
жити есенцију свега што треба рећи, срж од 
сржи, бирано међу бираним. „Нема ce времена 
писати колико треба читати“, говорио je Бје- 
лановић, и Фабрис ce врло често cehao те речи, 
под притиском своје обимне a непрестане лек- 
тире. Ми који смо га на послу гледали, знали 
смо како je то врло тачно.

Додајте још да je Фабрис уређивао и књи- 
жевни месечни лист Срђ, и поред тога годишњи 
календар Дубровник, и водио бриге и о Срп~



ској дуброваккој библиотеци, и да je све то 
морао сам самцит да ради, „Ја сам сам, сам, 
сам,“ узвккнуо je он једанпут y друштву y ком 
сам и ја присуствовао, и скоро очајни акцент 
тих његових речи звонио je дуго y ушима при- 
сутних. Уз то je Фабрис био члан неколико 
локалних друштава, и то члан активан и нај- 
пречи. Сад можете видети колико je био ап- 
сорбован послом, прогутан њиме да не може 
да дане, да дигне глазе.

Тај би6посао и џина свалио, и најаче здрав- 
ље истрошио, з камо ли Фабриса који je био 
слаб као сенка, блед, жут, увео као вејка! Још 
на университету где јеучио много a живео „су 
двадесет форината мјесечно", и баш зато што 
je тако учио a с толишном сумом живео, Фа- 
брис je покварио желудац и истрошио нерве; 
те две pâHe болести развијале су ce доцније 
све више, и од њих или уз њих су после до- 
шли и врло немиран сан, и жутица, и полип, 
и мана срца, и грудна болест. Слаб и мршав 
je био да сте му на купању y мору сва ребра 
могли пребројати. Па и оно лице његово, оз- 
биљно и достојанствено, са испупченим широ- 
ким челом, смелим и живим црним очима, пра- 
вилним носом, карактеристично густим, правим 
и дугим црним брковима и јачом зашиљеном 
брадом ; оно маркантно и ретко лице под ко- 
јим je недостајао само бели широки колир па да 
изгледа какав оживели стари портрет из доба



-Хенрика IV — мледно ли je било, како би ре- 
кли Дубровчани, болешљиво, уморно ! И умо- 
ран ли je и он скоро увек изгледао, са својим 
лаганим и тешким подизањем очних капака; 
па забринут, тајанствен, ћутљив, и како ћут- 
љив ! По цели сат могао je каткад с вама пре- 
седети, па рећи само реч две, најпотребније, 
оне које не повлаче за собом живљега разго- 
вора, и то с паузама и прекидима, као с теш- 
шкоћом.

Па суморан ! Цео живот, бар последњих 
година, он je махом проводио y суморности; 
све дане монотоно и тужно. Такав je он био 
често и y јутру, на кави, y познатој кафета- 
рији на Пилама која je још од времена Диринг- 
сфелдове y књижевност ушла, читајући обично 
Нову Слободну Пресу и љутећи ce на просјаке 
којих je y Дубровнику као и свуда на југу 
пуно, и који y непрекидној серији обилазе сто- 
лове и молитвају своју дугу и лажну просјачку 
литанију. Такав je био и y редакцији, y подне, 
на жућкастом канабету, сав опкољен и засут 
новинама. Такав, и y вече, нарочито последњих 
дана y недељи y којима je спремање броја тре- 
бало потпуно довршити, петком рецимо, кад 
je седео за редакциским столом, на којем су 
и данас печати што je полициска власт y по- 
знатој „дубровачкој афери" ударила, поред две 
запаљене свеће, и писао својим мало старачкима 
:меким и пријатним рукописом,— док ce одоздо,



три спрата ниже, са Пладе дупке напуњене све- 
том који je изашао y шетњу, дизао јак и ја- 
сан жамор, испресецан ритмичним звуком од 
облигатног повлачења ногу по лепом и рав- 
ном плочанику.

Суморан je био доиста, скоро увек. Ta су- 
морност, y осталом, није долазила само од бо- 
лести, него од стотину других ствари, од не- 
срећних породичних околности на пример : ce- 
стра му je била умрла, па њено дете њему 
остало на старање -, „ја нијесам ожењен, гово- 
рио je он, али имам добар дио брига ожењена 
човјека". Па и та самоћа, ако хоћете, утицала. 
je на њега много ; ни пријатеља није имао:- 
„ја од 1895 тражим пријатеља y Дубровнику 
пагајош до данас нијесам нашао,“ рекао ми je 
онједанпут(1903). Исама природау Дубровнику. 
која je већим делом суморна, утицала je тако 
на њега. Колико je год Дубровник y лето, по- 
ред свих врућина, леп, ведар, вечито обасјан, 
толико je он y зиму, па каткад мало и y je-- 
сен, поред све благости климе, монотон, тужан, 
меланколичан. Кад удари по неки пут она дуга 
и јака киша која je no дужини и непрекидно- 
сти род провербиалној киши y Котору; која 
вас, чим дођете y њено доба y Дубровник, од- 
мах љубазно дочека, учини с вама познанство, 
и постара ce да оно буде што дуже и трај- 
није; која вам, лијући као чесме на које y овом 
граду једнако наилазите, д4 кишобран y руке.-



a ноге задржи y води, и пусти вас тако да 
идете део дан по води и мокроти и на Плаци, 
и на Пилама, и на Плочама, и кад ce пењете 
уз Конб, по уским каменим степеницама с ко- 
јих лије вода па вам ce чини као да ce пењете 
уз водопад: — кад та киша понеки пут почне, 
како ли мали и затворени Дубровник изгледа 
суморан, и како je тешко тада живети y њему! 
A Фабрис je скоро цео век y њему провео. 
Каткада je тражио лека томе, тој општој су- 
морности од болести, несреће, од свега. Тражио 
je веселости, тражио je да би растресао живце, 
говорио je да je она врло потребна y дубро- 
вачкој „арији“ (ваздуху) која je опасна за нерве, 
a и иначе волео ју je и уживао y веселим раз- 
говорима и људима. Ишао je радо на забаве 
и седељке, y Штионицу и Радничко друштвсд 
зими, о карневалу нарочито, његову карневалу 
како га je волео звати, и веселио ce — само 
je и y тој његовој веселости било нечега очај- 
ног, мало необузданог.

Још свему томедодајте оно што ra je нај- 
више пекло, његову унутрашњу патњу, опет 
као јавног радника, то што je гледао кака 
бедно стоје српске ствари, y пркос свима пла- 
новима и тежњама његовим. Као патриота, же~ 
лео je пуно; као политичар, тражио je пози- 
тивне путове да ма и најмању жељицу оствари, 
бадрио je да ce створе ма y колико повољније 
прилике за наш злосрећни народ, ма само то-
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лишно да ce лакше и срчаније издржи даља 
борба. Међутим, сваким даном гледао je како. 
поред местимичног и спорадичног подизања 
главе, народ његов пада, малаксава, одустаје 
од борбе, губи терен који je једанпут тобож 
чврсто ухваћен. Са својим свесрдним a скром- 
ним патриотским жељама, он често није био 
:задовољан ни стањем y Далмацији, ни стањем 
y осталим српским покрајинама. Дубоко уверен 
да ce све српске ствари могу подићи само ако 
ce са српске стране ради консеквентно, истрајно 
и непрекидно, a само по позитивним, реалним 
•путовима; ако y том раду уделују све српске 
покрајине, свака на свој начин али све хармо- 
нично, саобразно, уједињено; и ако све иде 
непосредно циљу, и правом, најкраћом лини- 
јом, — он je тешко гледао честе примере y јав- 
ном животу српском кад ce од те линије уда- 
љавало. Њему je тешко падало кад je виђао 
y Дубровнику, y његову Дубровнику који je 
он тежио сав посрбити, y српском смислу ва- 
спитати, y здравим политичким идејама обра- 
зовати, како ce понекад и y српским круговима 
фриволно мислило, нездраво политички радило; 
— или како ce каткад y Далмацији, y крилу срп- 
ске странке, после смрти Бјелановића, који je 
држао све чврсто y својим рукама, долазило 
до раздора, до врло рђавих последица, до по- 
следица убитачних како je он овда онда по-



мишљао („фунерб1 Бјелановића je фунеро срп- 
ске странке“, говорио je он који пут, својим 
кратким, a крепким и сентенциалним стилом); 
— или како ce, напослетку, y Србији, чију je кул- 
турну моћ и претежни утицај високо денио, 
често радило и делало наопачке, сасвим про- 
тивно оном што треба. Бунила ce против тога 
његова мало ауторитарна и деспотична при- 
рода, његов преки темпераменат као y каквог 
малог кнеза из времена Препорођаја, који би, 
да je могао, све потчинио, ма и суровијим на- 
чином, једној идеји, својој идеји. A то и јесте ње- 
гова мука била што му je снага била мала, слаба, 
трагично слаба и прометејски закована за стену 
са које не може да мрдне, и где јој никакви 
напори, никакво отимање не помажу.

Ми поменусмо „дубровачку аферу“ ; она 
je Фабрису много патње нанела. Политичари 
и новинари y Далмацији, и ако имају врло T e 

nace и опасне дужности, y оно доба нису имали 
толико личних гањања као што су имали наши, 
београдски, под извесним владама. Али Фабрис 
je био изузетак.

С почетка, кад je први пут ушао y редак- 
дију Дубровнака, и неке године после тога, 
Фабрис није имао већих незгода ни опасности. 
Али од 1899 године, која ce, дај Боже, поме- 
нула a не повратила, y оној по Србе страшној

1 Пратња.



политичкој атмосфери y Дубровнику, — дошле- 
су и личне незгоде и опасности на дневни ред.. 
Требало je тада бити доследан и смео, a Фа-- 
брис je то био, и против својих властитих ин- 
тереса, и y пркос разноструким опасностима; то- 
су му и противници признавали. Он je морао 
бранити своје достојанство и своју част, и тога 
ради излагати ce непријатностима. „Ја сам си- 
ромах, — рекао je он једанпут y разговору 
с Мацуром (Dubrovnik, 1901, бр. 16) —■ и не- 
мам него част, коју морам најскрупулозније 
бранити." Због тога je он често морао стра- 
ховати да га не нападну, ноћу, кад ce без ре-- 
волвера враћао из града својој удаљеној кући, 
као што je једном и имао врло незгодан сукоб 
с некаквим плаћеним човеком. Али све су те 
опасности биле мале док није дошла дубро- 
вачка афера.

У јесен (октобра) 1902, Фабрис, који je 
мало путовао — свега, по једанпут на Цетиње, 
y Кисељак (Босна), Праг, Загреб, Нови Сад, 
Спљет, и то на новинарске конгресе, скуп- 
штине српске странке, или ради виђења и ле- 
чења, a све y последњим годинама, — дошао 
je на први новинарски конгрес y Београду. Тај 
лепи конгрес донео му je признања, пажње и 
почасти; он их je дотле a и после врло мало 
имао y животу, и, колико знам, свега je од. 
стране Зоре, ђачког друштва y Бечу, изабран 
за почасног члана. Кад ce конгрес конституи-



■сао, Фабрис je изабран за једног од три пот- 
председника. Кад je један говорник споменуо 
лист Дубровник, захорио ce y великој дворани 
Университета y којој je конгрес држан, огро- 
ман аплауз. Кад je конгрес завршен, Фабрис 
je одликован орденом св. Саве. Фабрис ce, после 
свега, могао задовољан вратити кући : поред 
почасти, он je стекао корисна познанства, ви- 

.део ствари, први пут познао Србију. Али од- 
мах по повратку, његово задовољство je пре- 
стало. Чим je стигао возом y Груж, 24 октобра 
y 11 сати ноћу, власт га je ухапсила. Као по- 
вод послужила јој je једна невина песма Уроша 

'Тројановића, која je y то време изашла y Срђу. 
Број овога листа одмах јеузапћен, даље изла- 

,жење Срђа као и Дубровнша забрањено; Тро- 
јановић као писац оне песме, Л. Зоре као но- 
минални уредник листа, Фабрис као стварни 
уредник, и Пасарић као штампар оптужени су 
за велеиздају. Сви су одмах и затворени, сем 

■ Л. Зоре, који ce тада бавио са службом на 
Цетињу. Фабрис je тада бачен y тамницу, „у 
обичну кривичну тамницу“, y старом дубровач- 
ком Кармену, под бедемима старога града, где 
страшне и нездраве избе памте давна времена 
дубровачке републике. Забрањен му je био 
сваки саобраћај с пријатељима и познаницима, 
и једва му je било дозвољено да може имати 

•свећу и књиге за читање, и прошетати сат 
.дневно ван одређене избе. Дан претреса није



био с почетка одређиван, a доцније je одла- 
ган. Свакоме je изгледало да ce то нарочито 
чини, и свак je према Фабрису осећао топло 
саучешће. Зато ce y свету дигла голема rpaja 
поводом тога. Српска академска омладина y 
Паризу учинила je протест, и тај протест штам- 
пан je y више париских листова. И иначе су свет- 
ски листови писали о томе : париски Тан, руско 
Ново време, чешки Народни листи, чак нор- 
вешки Г'отенбуршки трговачки дневник. Наша 
штампа такође ce предано заузела за Фабриса:. 
Штампа^, Дневни ласт, Српска застава, Od- 
јек, Политика, Трговински гласник, тада све 
јако опозициони листови. Власти су најзад мо- 
рале попустити. Месец дана после Фабрисова 
хапшења, крајем новембра, скинута je забрана 
са Дубровника и Срђа, и они су почели понова 
излазити. У децембру, државни тужилад оду- 
стаје од тужбе, истрага ce прекида, цела велеиз- 
дајничка парница баца ce y акта, и 12 децем- 
бра, пред сами католички Божић, Фабрис ce 
са друговима ослобођава тамнице, за свагда.

Дубровачка афера била je кобна за Фаб- 
риса и његове другове. Убрзо после ње умире 
најпре Тројановић, па Пасарић, па Фабрис, све 
то за непуне две године. Ја нисам био y Ду- 
бровнику y време Фабрисове болести и смрти, 
и вести о томе имам y писмима незаборавље- 
ног Никше пл. Сараке, једног од најбољих 
Срба Дубровчана које сам икад познао. „Од



натраг мјесец дана — пише ми Сарака 16 јуна 
1904 по новом — Фабрис je бацио два пута 
крв“. Ради лечења, Фабрис je отишао y Трст, 
где му лекари нађу „прилично јак“ катар y 
плућима, и, како je он имао и полипа y носу, 
оперишу га од овога, срећно. „Натраг три дана 
— наставља Сарака y истом писму — прими 
управник дубровачке болнице телеграм од Фаб- 
риса, ђе га моли да му y болници ресервира 
собу, и пошље кола на лађу.“ Управник то 
учини, и Фабрис приспе 15 јуна y Дубровник,. 
y пратњи једног тршћанског болничара. „Си- 
ромах Фабрис, — каже Сарака, који га je истог 
часа посетио y болници, — изгледа врло слаб 
и блијед“; лекари ce надају, додаје он y пи- 
сму, да ће га „окрпити", али „о спасавању 
нема ни говора“. У писму од 13 августа, пише 
Сарака: „Фабрис од дана на дан гори; опет y 
три дана бадио je четири пута крв; изгледа ми 
да он и сам види право стање.“ Још je два 
месеца трајало то мучно боловање, и напослетку, 
на дан 14 октобра (по новом) 1904, Фабрисје 
преминуо. Тако je свршио овај измучени човек, 
чија ce смрт и данас, — и те колико ! — oceha 
y Дубровнику и Српству.

Фабрис вам je био chevalier de la triste 
figure, и сваки онај који га je добро позна- 
вао и y разним моментима виђао, сећаће ra 
ce y суморној и црној боји дуже но y којој 
другој, и вероватно he ra замишљати, кад ce



његове слике сети, како прав и усамљен шета 
по Лападу, под Горицом св. Влаха, и иде ка 
Мих§јлу, старом дубровачком гробљу, по том 
најсуморнијемкрајудубровачкогземљишта, који 
je њему најмилији био и који je најверније од 
говарао његовој природи и судбини.

II.

И ако првенствено политичар, Фабрис je 
радио и на књижевности и науци

Први његов рад je један семинарски, ђачки 
задатак, који не бисмо ни помињали да није 
y једном погледу карактеристичан. Г. Јагић, y 
свом семинару, дао je Фабрису за тему познато 
дело Константина Порфирогенита De admini
strando imperio, и Фабрис je реферишући о том 
делу са гледишта славистике, истакао важност 
оних података о њему који не говоре y при- 
лог етнографски хрватскога Дубровника. Идеја 
да ce то истакне већ показује онога новинара 
који ће доцније, y честим полемикама, одсудно 
порицати хрватски карактер старога примор- 
скога града, као што показује и смелост с ко- 
јом he бранити своје гледиште.

Други je његов рад много већегзначаја и 
за њ je одиста штета што y своје време кије 
публикован; то je његова теза о Марину Др- 
жићу. Познајући овај рад само по личним 
случајним саопштењима Фабрисовим и no je-



дној расправи Г. Јагића, ми нисмо y стању 
дубље ући y претрес његов. Можемо само уоп- 
ште рећи да га je Фабрис радио y духу тадаш- 
њих озбиљних и савесних студија из дубро- 
вачке књижевности, и специално полагао пажњу 
на тражење извора Држићевих. Ако ce добро 
сећамо једног разговора с њим, он je за неке 
драме Држићеве нашао нешто извора; по Г. Ја- 
гићу, опет, он јеу том тражењу извора погрешио 
на једном месту, код Скупа наиме, објашња- 
вајући га делимично утицајем талијанских ко 
медија XVI века. Додајмо још (ствар коју та- 
кође по личном саопштењу пишчеву знамо) да 
ce он y својој тези дотицао и претходних ра- 
дова о дубровачком писцу комедија, и да je 
том приликом указао y студији М. Шрепла на 
пасаже који су превод из познате Клајнове 
Историје драме.

У то прво време његова писања јамачно 
спада и његова брошура о Гундулићу, којој 
je предговор писао други; ја ту књигу нисам 
видео, и знам о њој само по једном разговору 
с њим.

Доцније, као уредник, Фабрисједао ситне 
прилоге из старе и нове дубровачке књижев- 
ности и историје. To су: Марин. Кабога Кор- 
дица (Dubrovnik, календар за 1900), Стојано- 
вић, Казали, Бузолић (Dubrovnik 1900, бр. 42), 
Писма Накше Гради дум Ивану Стојановаћу 
(Dubrovnik 1900, бр. 43), Неколако закона a



наредаба дубровачке републике (Dubrovnik ка- 
лендар за 1901). Први je од ових прилога једна 
кратка биографија, a остало су све писма и 
списи из заоставштине дум Ивана Стојановића.

Један повећи рад из тога доцнијег доба 
било je издавање извесног дела песама Игњата 
Ђорђића. Мислећи на С. К. Академију као 
на издавача, Фабрис je те песме спремао по 
два рукописа, један из библиотеке доминикан- 
ског манастира y Дубровнику, a други из лри- 
ватне својине, из заоставштине некадашњег 
вредног скупљача и преписача дубровачких 
списа, дум Луке Пзвловића. Целу збирку није 
успео спремити, и ако je y два три маха на 
послу ревносно радио ; делови њени остали су 
вероватно y његовим хартијама. Из ње je нешто 
и публиковано ; то су песме : Даворија врху 
смрти Марка Краљевића, Свијем диклам y  
прољеће, За прхут од главе лијепе госпоје и 
Уста хвала своје госпоје,l

Сем побројаних радова који више спадају 
y област науке, Фабрис ce бавио и оиима 
који непосредније припадају књижевности. Он 
je написао три књижевна чланка о неким чу- 
венијим приморским писцима нашим старије 
генерације; то су: Медо Пуцић, Матија Бан,

1 Dubrovnik, календар за 1898, стр. 180; за 1899, стр_ 
101; за 1900, стр. 144, 145; Srgj, 1903, бр. 23.



Сшјепан Митров Љубиша1. Пројектовао je још 
два:један опет о једном приморском писцу, 
дум Ивану Стојановићу, који je имао написати 
за Летопис, по нарочитом позиву; a други —  
ко би то рекао за нашег политичара? — о 
једном нашем песнику, оцену којега људи чи- 
сто књижевнога укуса увек за себе резервишу, 
о Војиславу. Откуда то да ce Фабрис и тим. 
чисто књижеввим пословима бави? За чисту 
књижевност он није имао специална дара ; што 
ce дакле бавио њом? Пре свега, ако тога дара 
није имао, он ипак није био лишен књижевног 
укуса, и ми који смо с њим лично општили,. 
имамо уверење отоме; примера ради, можемо 
навести да je између многих књижевних есеја 
високо ценио есеј Г. Слободана Јовановића о 
Љубомиру Недићу. A после, као што ce већ 
види по именима писаца о којима je писао, он 
je махом бирао Приморде, писце које je ближе 
познавао и о којима je био кадар писати често 
боље и потпуније него ко други. Најпосле, он 
je те чланке писао махом по потребама редак- 
циским.

Најбољи од тих чланака je онај о Меду 
Пуцићу. У њему, истина, има каткад више на- 
вођења песама и „пабирчења" по њима него 
дубоке и праве литерарне критике ; има пози-

1 Medo Pucić (Dubrovnik, kalendar za 1897, стр. 48); 
Matija Ban (Dubrovnik, kalendar za 1901, стр. 147); Stje- 
pan Mitrov Ljubiša (Srgj, 1903, br. 22).



вања на одене које су дали и.тако некритични 
критичари као што je Г. Стева Поповић; има 
и оцена које су тако апсолутне да ce тешко 
могу одржати („Цвијета Пуцићева, каже он, 
најљепша je прича што je има y нашој српској 
кшижевности") ; има и сувог излагања и гдегде 
старинске реторике и фразеологије, али има 
и примедаба и коментара које само онај што 
ближе познаје локалне ствари може дати (в. 
коментар песме: Узлш, душо, киту цвијећа), 
као што има много места која показују велики 
труд и савесност који су уложени y читање 
данас већ заборављених списа Пуцићевих. Код 
извесних политички важних пасажа y тим спи- 
сима, има y чланку много доказа о објектив- 
ности, такту и обазривости којима ce Фабрис 
увек одликовао y претресању тежих и спор- 
них питања те врсте. Наводећи (да само један 
пример за ово последње изнесемо) једно место 
из Пуцића по којем ce види да некада „гла- 
вар католичке цркве није одрицао српско име 
Далмацији, Босни и Херцеговини", он додаје 
само ово, што je и дискретно и јако: „и ово 
нас учи Медо Пуцић; a не треба заборавити 
да бијаше добар католик“.

Чланак о Матији Бану, писан поводом ње- 
гове смрти, слаб je. Писан само по другима, 
све панегиричарима Бановим y осталом, a не 
по властитој лектири Банових дела, чланак je 
овај махом испуњен наводима туђих врло по-



хвалних мишљења о овом слабом дубровачком 
песнику, и биографским подацима о њему које 
смо ми склони држати за прилично улепшане- 
У њему има и узгредних примедаба о нашим 
новијим критичарима које су очито нетачне и 
неправичне.

Чланак о Љубиши, писан поводом про- 
славе двадесетпетогодишњице његове смрти^ 
тачнији je од оног о Бану, али je и он сувише 
испуњен наводима из других, и писан суво и 
оскудно.

О она друга два чланка која je Фабрис 
само мислио писати, немамо шта рећи. До- 
дајмо само да je дум Ивана Стојановића јако 
волео и интимно познавао, и да je велика 
штета што није написао чланак о њему, y ко 
јем би било пуно интересантних вести о овом 
симпатичном дубровачком писцу; a да ce према 
Војиславу није тако односио, него je мислио 
да je „празан пјесник“, и жалио само што то 
није одмах рекао, после првог читања њего- 
вих песама, кад ce први пут и осетио побуђен 
да о њему говори.

Ако Фабрис није био довољно јак y чисто 
литерарним питањима и y писању књижевних 
портрета и критичких студија о песницима, он 
je био много јачи y практичним питањима из 
књижевности, y погледима о томе како треба 
да раде књижевне установе и уопште сви књи- 
жевни чиниоди па да ce књижевност крене



јаче, на већу корист целога нашег народа. Beh 
саме његове националистичке идеје морале су 
га навести да и о тим питањима мисли; a после, 
и његово специјално становиште које je имао 
као Србин католик и Дубровчанин, доводило 
га je да y тим питањима обрати пажње на 
многе ствари на које ce ми можда не бисмо 
ни освртали, и да, на тај начин, има y тим пи- 
тањима многе нове и оригиналне погледе. Штета 
je што он о тим питањима није писао; ми смо 
тим изгубили једну масу корисних упустава о 
томе како треба прилагодити и ширити срп- 
ску књигу за крајеве одвојене од књижевног 
центра (крајеве латинице специално), и многе 
сличне идеје, које су, y осталом, кодФабриса 
биле увек здраве, тачне, логичне, богате раз- 
ним непримећеним обзирима, a све y сагласно- 
сти са његовим општим мислима о подизању 
наше народности.

Свега je један чланак те врсте написао;то 
je Матица Српска, посмртан y осталом.1 Чла- 
нак je фамилиаран y тону, има личних места, 
сећања, саопштења извесних разговора којеје 
Фабрис раније водио, од чега му je дошла и 
делимична диалошка форма. Чланак je, дакле, 
мање академичан него што би требало, али 
има добрих места. У њему има, наиме, топлог 
поштовања према Београду и његовој рела-

1 Срђ, 1904, бр. 19.



тивној надмоћности y култури, на чем му ми 
овде можемо бити специално захвални. Оно 
je казано јасно, категорично, са истицањем које 
реченицама даје скоро афористичку форму, ре- 
чима које не трпе поговора. Ту je први пут 
исказано мишљење о Београду као културном 
центру Српства. Оно гласи :

Биоград je одавна однио над Новим Садом првен- 
ство на књижевкои и културном пољу. Биоградједа- 
нас неоспорно културно средиште цијелога Српства. 
Тако су прилике донијеле и тијем треба да ce помири 
Нови Сад... — Нови Сад... треба да ce задовољи уло- 
гом коју му je одредило вријеме и лрилике. Дубров- 
ник je  био y средњем вијеку српска Атина; Нови Сад 
je био, рецимо, до седамдесетијех година српска Атина, 
a сада je Биоград српска Атина. Против тога не може 
ce учинити ништа.

He би била потпуна слика Фабриса као 
књижевника кад не бисмо, овако на крају, по- 
менули и његово уређивање Срђа и календара
Дубровника.

Ох, тај Срђ ! Фабрис га je покренуо за то 
да би њиме пробудио дубоко успавану књи- 
жевну свест старога српског града, као што je 
Дубровнаком ишао на то да буди националну 
свест његову : та je Дубравка, како je он y по- 
следње време мислио прекрстити Срђ, имала 
бити друга, сестра Дубровникова, тако да ка- 
жемо: a како ће она то да буде? Главни чи- 
нилац који креће и одржава један кшижевни 
лист, то je домаћа редакција, литерарна гру-



пица одана листу, два три добра и активна 
књижевника који стално пишу за лист, испу- 
њују сваки своју потребну рубрику a увек имају 
шта да кажу при томе и знају шта je модеран- 
лист: a шта ћете кад Срђ готово нема те ре- 
дакције, кад још нема правих услова да je до- 
бије, кад je књижевно интересовање још не- 
довољно да ce она y њему образује, кад je он 
баш зато и кренут да тек то интересовање иза- 
зове, кад je дакле њему однајпрече потребе баш 
оно што тек он сам има да створи? To je не- 
срећни положај Срђа, и тај je положај највише 
муке и задавао Фабрису. Фабрис je разумео то,. 
и гледао да међу млађим људима, онима који су 
по способности и интересовању ближи редак- 
цији, изазове вољу за књижевни рад. „Немојте 
да ce рече, говорио им je он, да су Дубровчани 
razza che muore1, и да су једино странди што 
нешто раде y Дубровнику: ја први који није- 
сам Дубровчанин него Корчуланин11. И њему 
je врло тешко падала извесна индиферентност 
п неинтересовање извесних бољих млађих људи,. 
као што му je тешко пала и смрт Уроша Тро- 
јановића, јединога од млађих који je могао 
бити прави, непосредни сарадник Срђа.

Фабрис je, y ствари, уређивао другу и трећу 
годину Срђа (1903,1904) ; прву јеуредио Л. Зоре, 
рђаво. Фабрис je прикупио неколико углед- 
них књижевника за лист, — ту су били Сте- 

1 Племе које умире.



ван Сремац, Милорад Митровић, Г. Јован Ду- 
чић, Г-ђа Јелена Димитријевић, поред осталих
— али лист ипак није био на правој висини. 
После Фабриса, лист je трајао још неку го- 
дину па престао; за жаљење je што je тако 
лепа и корисна идеја пропала, због врло па- 
триархалних погледа y Дубровнику на књи- 
жевни лист и књижевност уопште.

Календар Дубровник основао je Фабрис 
1897 године, и уређивао га до пред смрт (1903), 
издавши неколико обимнијих свезака ; од тада, 
није изишла ниједна свеска. Календар je имао 
локални карактер, и доносио je највише чланке 
из дубровачке прошлости, или приче наших 
приморских књижевника. III.

III.
Међу својим политичким списима Фабрис 

нема већих ствари, нема расправа ни књига. 
Једанпут je само мислио и на писање ових. 
Хтео je да капише овећи један есеј —■ и то 
баш за наш лист, Српски Књижевки Гласник
— Српски покрет на Праморју како му je 
сам дао наслов, и хтео ту да изложи цео но- 
вији покрет, од 1880 на овамо, y пуној ши- 
рини и јасности, онако како je то потребно за 
ширу публику, која не познаје ствари из близа, 
и која није пратила догађаје редом како су ce 
они јављали. На жалост, и специално на жа- 
лост овога листа, наш несуђени сарадник није

11



тај есеј написао, нити какав други те врсте. 
Сва политичка књижевност његова остала je y 
оним кратким чланцима његовим, поглавито 
уводним, које je он писао y Дубровнику, од 
1895 до 1904, девет пуних година, и ми ћемо 
ce на њима задржати. Чуло ce, одмах по смрти 
Фабрисовој, да српска академска омладина y 
Дубровнику намерава приредити једну књигу 
његових одабраних чланака; то она није учи- 
нила, a добро би и сад било да то учини, ове 
године кад пада десетогодишњица његове смрти 
или педесетогодишњица његова рођења, Ако 
би ce на то мислило, наш преглед Фабрисових 
чланака могао би вероватно y извесној мери 
користити редакторима пројектованог издања.

Први и најглавнији појам који о Фабрису 
имамо, то je да je он борац, јуначки брани- 
лац српскога имена, одважан полемичар ; пре- 
гледајмо зато најпре његове полемачне чланке, 
тј. непосредно полемичне (јер сви његови чланди 
имају полемичнога елемента), оне y којима он 
напада, протестује.

У тим чландима je мушко држање, лична 
одважност, жесток тон, јаке речи. Примера 
ради, наводим онај први, којим je и почео но- 
винарску кариеру, из 1895, лод насловом II 
signor Ciarocchi lo dice, y којем je протесто- 
вао против полициске истраге над неким чи- 
новницима, и који je био примећен одмах, учи- 
нио сензацију шта више; затим, оне о избо-



-рима општинским од 1899 годпне; или онај 
против општине, Срби Дубровчани и. општина 
(1901, бр. 16), где Фабрис протестује против 
кажњавања млађих Срба због нереда на Гун- 
.дулићевој пољани; или онај, опет против оп- 
штине (1901, бр. 38), без наслова, који јеможда 
више црн него што би нам данас изгледало 
да je имао бити, о постављењима, професо- 
рима, систему y дубровачкој гимназији ; или 
онај после изласка из тамнице, чланак смео 
каквом ce нико не би надао после тога фа- 
мозног догађаја; или оне о гимназиалној афери 
(1903, бр. 3, 6, 8 и др.) y којима je тра- 
жио да ce она понова суди; или оне, многе, 
о управи y Босни и Хердеговини, о којој нкје 
престајао писати. У тим чланцима, Фабрис ce 
није држао своје обичне девизе „fortiter in re, 
suaviter in modo“, него je нападао жестоко, 
јако, мушки; y многима je јака инвектива, па- 
сажи пуни речитости. Каткада je y те чланке 
уносио и хумор, као шго je случај y Хрват- 
ском плебисциту y  препарандија (1901, бр. 39); 
и тај хумор je добар, леп, пријатан, и Фабрис 
ce чешће њим служио, нарочито y оним крат- 
ким белешкама на трећој страни листа које су 
потписиване именом Орланда.

Али ако je Фабрис јак y чланцима y ко- 
јима напада, он није мање јак y онима y кО' 
јима дискутује ; његовим полемичним чланцима 
нимало не уступају критикка чланци његови,

ll*



како бисмо их за невољу назвали. Чак je, ако 
хоћете, ту и јачи; ту y логичној дискусији, 
анализи, расправљању, извођењу ствари на чи- 
стину, Он je имао сигурне, утврђене принципе; 
при сваком политичком догађају, ценио je 
ствари само по тим принципима; али je кат- 
кад те догађаје из разних разлога било теже 
праведно и потпуно ценити —• ту, y таквим 
случајевима Фабрис je био најбољи. Његово 
познавање политичких односа, његова логич- 
ност, његова начитаност која му je увек пру- 
жала масу згодних примера, његова обазри- 
вост уз то и објективност чинили су да ce он 
баш y анализи одликује, да баш y детаљној 
дискусији и фином разликовању ствари буде 
најбољи, да баш y критиди покаже своју најачу 
снагу. Он je ту каткад показао и оштроумља 
поред логичности. Наводим, као y том погледу 
карактеристичан пример, оно објашњење y 
чланку Послаје сабора (1901, бр. 28) зашто 
странка права није на том заседању далматин- 
ског сабора тражила сједињење с Хрватском; 
или онај о „језичном питању'1 (1903, бр. 43) 
где хвата све нетачности и недоследности y 
увијеном званичном предлогу о уређењу је- 
зика y покрајини; или онај о Бјанкинијеву го- 
вору y делегацијама о Босни и Херцеговини 
(1904, бр. 10), који нам je жао што због ма- 
лог простора не можемо изложити, a који je 
пун анализе y ситно, похватаних неконсеквен-



ција, налажења доказа за своје тврдње y тврд- 
њама непријатеља.

Могли бисмо још пуно чланака наводити 
као пример логичне и оштроумне анализе 
Фабрисове, али ћемо ce зауставити само на 
онима који ce тичу Хрвата, где ce та његова 
критичка моћ највише и показује. Том прили- 
ком — a зашто ce не бисмо том приликом ко- 
ристили да и нешто политичких идеја Фа- 
брисових изложимо? — познаћемо и његово 
мишљење о овима. Ствари су ce данас проме- 
ниле, и ми не мислимо о Хрватима увек онако 
како je Фабрис мислио, али ми који овде гле- 
дамо Фабриса, хоћемо само да изложимо ње- 
гове идеје. Интересантно je, y осталом, видети 
како je јучерашња генерација мислила о овом 
предмету који je данас на дневном реду.

Његово мишљење о Хрватима врло je за- 
нимљиво. Што je најпре занимљиво, то je пи- 
тање je ли он био против Хрвата; и томе ћемо 
питању најпре приступити.

Против Хрвата Фабрис je стално писао, 
с хрватским новинарима једнако полемисао, на 
многе хрватске институције или манифестације 
стално нападао, али — ствар која може да из- 
ненади оне који су њега само y тој улози и 
замишљали — није им био непријатељ, и није 
био непријатељ слоге с њима и ако je о њима 
имао y главном песимистично мишљење. На- 
против, ма колико то чудно изгледало, он je



био стално за ту слогу и жалио je што je немар 
сви који су с њиме ближе општили, или који- 
су пажљиво читали и његове најжешће чланке 
против Хрвата, увереви су о томе. Мене je 
лично изненадило кад сам, y прво време по- 
знанства с Фабрисом, још 1899 године, једно 
вече пред познатом српском „љекарницом" y 
Дубровнику, баш при пролазу хрватске му- 
зике и светине која јој je акламовала, баш y 
данима кад je српско-хрватска борба y Дубров- 
нику билау најачем јеку, чуо од Фабриса, ко- 
јега сам дотле замишљао као најодлучнијег 
анти-Хрвата, ово : „Нама Србима требало би 
да имамо ма и тајни, прави споразум с Хрва- 
тима“. To исто уверење нашао сам после и y  
његовим чланцима; наравно, оно ce увек не 
види на први поглед, пошто оно није било 
главни предмет његових чланака, али ce види 
y основи, y дну, y понекој врло изразитој ре- 
ченици. Карактеристичан je y том погледу 
један пасаж y оном отвореном писму Ан- 
дрији Ферјанчићу (1900, бр. 4), Словенцу, који 
je y делегацијама тражио Босну и Херцеговину 
за Хрвате. Тај пасаж овако гласи: „Србе 
боли кад слушају (таквих) тврдња... ; боли их 
тијем више што долазе из уста браће Слове- 
наца којијех би задаћа и дужност морала 
бити да гранчицом мира на темељу права и 
правице посредују између завађенијех Срба и 
Хрвата...“ И то je Фабрис писао 1900, јануара,.



дакле неколико месеци после доласка Хрвата 
на општинску управу y Дубровнику, онда кад 
je он био највише раздражен против њих, кад 
je скоро сваки њихов акт нападао! Додајте 
том пасажу ону честитку југословенском омла- 
динском конгресу, па ћете видети како je Фа- 
брис и 1900, и после ње, и пре ње, увек оз- 
биљно желео споразум и слогу са Хрватима. 
Само, он ту слогу није замишљао платонски, 
и није хтео да због ње назаренски жртвује 
битне српске интересе; он je хтео слогу али 
чисте рачуне. „Ми смо — каже он y једном 
чланку (1900, бр. 43), који нам такође, и то 
врло категорично, сведочи о његовим идејама 
о споразуму — искрени заговаратељи не само 
поштена компромиса него праве слоге и за- 
једничкога рада, особито између Срба и Хр- 
вата; али желимо кисте рач.уне“. На основу 
тога, он je увек нападао Хрвате кад год je 
њихова акција ишла против Срба.

Али сем тих погледа о односима Срба и 
Хрвата, интересантни су, и нарочито поучни, 
и Фабрисови погледи на Хрвате уопште, на 
њих саме. Фабрис je налазио пуно ствари да 
им замери.

Најпре je замерао за клерикализам, који 
je код њих сила, a тако исто и на Приморју, 
и против којега je Фабрис стално војевао и 
поставно то као девизу свом листу; „једна je 
од главнијех задаћа овога листа, каже он y  Ду-



бровнику, војевати против клерикализма" (1902 
бр. 5; в. још 1900 бр. 39, 1904 бр. 14, 15, 21). 
Тај клерикализам он je сматрао као велику и 
непосредну опасност, против којега све што 
либерално мисли треба да ce удружи. „Једино 
заједничка акција — каже он (1900, бр. 40), 
одмеравајући сваки израз и тоном човека који 
опомиње за времена — либералнијех Слове- 
наца, Хрвата и Срба могла би ce успјешно бо- 
рнти против коалиранога клерикализма; ...од- 
судан час куца, кућа гори, a клерикализам 
хоће да поведе јужне Словене Аустро-Угарске 
онамо гдје није ни мјеста ни спаса“.

После клерикализма замерао им je за не- 
пријатељство (раније, наравно) према Србима. 
Није то замерање било само оно обично, про- 
сто, онај комуни протест против сваке непри- 
јатељске акције према Србима уопште, него je 
то био акт мудрости, правилнога схваташа, 
тачног појимања ствари. Узмимо за пример 
само онај чланак о познатом нападу Хрвата на 
Србе y Загребу, о чувеном септембарском до- 
гађају (1902, бр. 36). Тај je чланак, поред свега 
тога што je писан одмах после догађаја, што ce 
y осталоми oceha, пун паметних савета, скроз му- 
дар, диван; ми смо раније рекли даћемо y члан- 
цима о Хрватима наћи најбоље примере ана- 
лизе и критике Фабрисове: ето, овај je чланак 
један од тих. У њему, Фабрис, после првих



речи којима карактерише догађај, истиче нај- 
пре да Срби из Хрватске и Славоније имају 
право да y Загребу, који je средиште земље, 
оснују и своје културно средиште, и додаје да 
им бар то не треба забрањивати кад им ce 
иначе вечито пребацује како „тбже преко гра- 
ница“. A после, развија идеју да je баш то 
централисање српске активности y Загребу до- 
бро за саме Хрвате: Загреб, главни хрватски 
град, тиме „добија већу важност", и може до- 
бити утицај и на приморске Србе, и учинити 
да ce „сломије противност српска ка здружењу 
Далмације с Хрватском и Славонијом'1, a то je 
једна од најтоплијих жеља самих Хрвата. Баш 
су, каже он, „Хрвати имали ићи на руку Ср- 
бима Загрепчанима y остварењу њихове зами- 
сли“ ; „кад већ једном мора да буде и једно 
српско средиште,^ иитересу je  Хрвата да оно 
буде y Загребу", a не y Новом Саду, као што 
добар број Срба жели. Најпосле, завршава иде- 
јом да Хрвати тим нападом ништа нису добили, 
a много изгубили: „руку која je ту рану на- 
правила, каже он, хрватска he покољења си- 
гурно проклињати, као што данашњи Пољаци 
(код Фабриса je честа компарација Хрвата с По- 
љацима) куну и проклињу своје непаметне очеве 
и дједе“. Тако je писао Фабрис поводом сеп- 
тембарског догађаја, и толеранција и објек- 
тивност које су ту исказане чине му част; али,



оставивши то на страну, што бисмо ми ту хтели 
још да истакнемо, то су нарочити погледи које 
je он том приликом развио, ново и оригинално 
гледиште које je ту имао, a што je све дошло 
услед његова познавања ствари, услед свестра- 
није анализе догађаја, услед савесне критике 
његове.

У чем je Фабрис још налазио замерке Хрва- 
тима, сем клерикализма и неполитичког држања 
према Србима, то je y њихову односу према 
Мађарима; то, y осталом, и није била замерка, 
него више обраћање пажње на ту врло опасну 
страну y хрватском националном животу. Ин- 
тересантан je y том погледу чланак Мађари и 
море (1904, бр. 6), један од последњих Фабри- 
сових, y којем je рељефно исказао једно од 
својих најдубљих уверења. Смисао je чланка 
да Мађари желе излаз на море, и да he жртва 
те жеље бити Хрватска, коју ће Мађари вре- 
меном просто поделити на неколико мађарских- 
жупанија, или којој бар та опасност прети. Тај 
чланак, који, како Фабрис изрично уверава, 
„није излијев непријатељског расположења“ 
него излив чистог и ако врло песимистичког 
уверења, сав je основан на чистом логич- 
ном извођењу, на резоновању по стварним 
чињеницама, по онима које и сами Хрвати 
признају, на просто научничкој анализи појава. 
У чланку Збор Срба из земаља круне св. Cilie- 
вана (1902, бр. 40) идеје поменутог чланка ce



настављају и даље изводе, и чланак je тако 
исто мудар као и онај.

После чланака y којима су исказане ове 
опште замерке хрватској политиди или укази- 
вања на незгоде y њој, пређимо на чланке, 
врло интересантне y погледу критике и ана- 
лизе Фабрисове, о реалистама хрватским, о по- 
литици млађих. Да je те млађе волео, то je 
јасно, пошто су они хтели слогу са Србима^ 
„Док су млади — говорио je често — Хрвати 
иду за својим чисто хрватским идеалима; чим 
ступе y зреле године, виде да су били y илу- 
зији и да никакву политику нису водили“. На- 
равно да je онда морао волети ове реалисте*. 
који већ y младим годинама имају идеје што 
тек зрелим годинама припадају. Али и њима 
je имао по што шта да замери. Главни чланци 
о њима су: Хрватска Macao (1902, бр. 6), Го- 
вора к. дра Смодлаке (1902, бр. 31), један чла- 
нак без наслова (1903, бр. 7), Немири y  Хр- 
ватској (1903, бр. 21), Хрватска јавни жавот 
(1904, бр. 12). Сви су они пуни фине ана- 
лизе, објективног и искреног схватања, мудрих 
погледа, каткада златних речи. У првом, ана- 
лише програм реалиста који крећу часопис Хр- 
ватска Мисао, и то аналише тачку по тачку, 
и хвата их y контрадикцијама, неконсеквенци- 
јама или недовољностима y погледу њихових 
назора о државном праву, држању према Ср- 
бима, клерикализму. У другом, аналише говор



Г. Смодлаке, говор пријатељски према Србима 
и којим би ce површнији политичари одмах 
задовољили, али y којем Фабрис налази ипак 
доста недовољности, a y исто доба, логичним 
дедукцијама из тврдња исказаних y говору, и 
пуно потврда своме, чисто српском схватању. 
Узмите за пример само оне дедукције које Фа- 
брис изводи из речи Г. Смодлаке да „Срби 
треба да признаду хрватској мисли да je на- 
родна мисао“, па ћете ce уверити о логичности 
и оштроумљу Фабрисове анализе. И трећи чла- 
нак je такав. Говорећи о антимађарским демон- 
страцијама y Загребу, Фабрис осуђује револу- 
цију и уопште „велику политику“, препоручује 
„ситан посао“, као и Масарик, којега je јако 
поштовао — то он препоручује и y поменутом, 
четвртом чланку без наслова, као што je он на- 
рочито био за та нова средства, „ново оружје“ 
Матавуљево, које je он често y разговору на- 
водио за пример — и те су речи златне колико 
су тачне. У исто доба, он закључује, баш из 
тих демонстрација, да Хрвати не могу ништа 
без Срба, и тај закључак, њему тако драг, из- 
веден je врло оштроумно. У петом чланку, y 
којем констатује кризу y странци реалиста и 
налази да ce догодило оно што je он раније 
предсказивао да ће бити, он препоручује мла- 
дој странци да води самосталну политику a да 
ce не подаје илузијама да ће са старим штогод 
моћи учинити. И тако даље. Сви су ти чланци



(в. и чланак 1903, бр. 40) врло добри, одлични, 
одлични по суђењу и извођењу, по критици и 
анализи (можда ипак нешто јаче песимистични), 
и који ce могу сматрати за модел критичких 
чланака.

Сем ове две врсте чланака, критичких (у 
које смо ми нарочито убројали оне о Хрва- 
тима) и полемичких, Фабрис има и чланака y 
којима су просто изложени његови погледи, 
његове теорије; могли бисмо их, узгредно и 
за тренутак, назвати теориским чланцима.

У њих спадају понајвише они y којима ce 
говори о политичком положају Срба, о међу- 
собним односима Југословена, о будућности њи- 
ховој и путу којим треба да иду. Главнији су: 
Слике пз сабора (1900, бр. 19), који je y глав- 
ном полемичан али y којем има врло изрази- 
тих пасажа о југословенској заједници; Борба 
протав српскога имена (1901, бр. 14); један 
без наслова из 1903 (бр. 7) a такође y глав- 
ном полемичан; Србија a Бугарска (1904, бр. 4), 
У свима препоручује узајамност, осуђује србо- 
фобске аспирације које ce каткад међу Југо- 
словенима допуштају. Осуђује их не с простог, 
готово моралног гледишта, него по чисто по- 
литичкој идеји, која je код њега била најдубље 
уверење, да су Срби потребни осталим Југо- 
словенима. „Босна и Маћедонија, каже он, 
земље су које треба y  штересу јужнога Сло- 
венства очувати српској народној мисли и срп-



скоме језику“ (1900, бр. 19), „Борба против 
српскога имена јесте борба против словенске 
мисли, јер je  Српство на југу најачи словен- 
ски факШор“ (1901, бр. 14). Ta поносита и 
утешна идеја о улози Срба међу Југослове- 
нима чисто Je Фабрисова.

У овом теорисању, y разлагању о поло- 
жају Срба, Фабрис je каткада долазио до врло 
интересантних закључака, до сасвим оригинал- 
них компарација, које je, y осталом, само он, 
доле на југу и међу католицима, могао чинити. 
Кад je Фирмилиан посвећен за митрополита, 
многи су донели коментар тога догађаја; нико, 
сигурно, не овако оригиналан као Фабрис (1902, 
бр, 28). Он je довео y везу ово посвећење са 
тадашњом изменом папинога бревеа о свето- 
јеронимском заводу. Повукао je компарацију из- 
међу та два догађаја y којима су, истовремено, 
две највише црквене власти, оне које су од 
векова y оштрој борби, два пола светска, Рим 
и Цариград, дали за право Србима и учинили 
им услуге. „Та два вијековна такмаца, каже 
он, Рим и Бизант, од којијех je српски народ 
много пропатио, нашла су ce овога пута y слу- 
чајној, за њих, заједници;,.. не могоше a да не 
удовоље српске праведне захтјеве“.

To су важнији новинарски чланци Фабри- 
сови, и његове политичке идеје. Остаје нам 
још да видимо његов стил.

Као писац, Фабрис je прост, јасан, конци-



зан. У њега нема срачунате композидије, ар- 
тистичког груписања ствари, спреманих ефе- 
ката, бујне реторике, полета, заноса, који плени 
и осваја на јуриш; y њега нема, можда ни је- 
данпут, ни живописних елемената, који осве- 
жавају: y њега je све просто, голо. Идући за 
својом мишљу, он je гледао да само њу из- 
рази, да јој да потребне јасности. Волео je уз 
то израз синтетичан, афористичну форму, мак- 
симу која обухвата сву мисао одједанпут, и то 
je можда једина донекле артистичка тежња 
коју je показао при писању. Иначе, старао ce 
само да непосредно изрази мисао коју има, и 
то онако како je има. У том старању, он je 
увек и успевао да каже мисао како je осећа 
и да тачно обележи своје расположење y датом, 
тренутку. Како ce мисао мењала према пред- 
мету, то je он y своме писању долазио до 
разних облика и особина изражавања : y њега 
има жестоког тона каткад, или сарказма и 
ироније, или хумора, a y последње време емо- 
ције и топлоте. Кад човек чита редом, из го- 
дине y годину, политичке чланке Фабрисове, 
не може да не види како ra je из године y 
годину све више хватао песимизам, све јаче 
освајале црне идеје. Он све више препоручује 
„ситан посао“ место „велике политике", све 
сетније схвата положај Срба и Југословена, све 
мирније и нежније гтропраћа ствари и оних ју- 
гословенских народа против чије je политике



стално војевао, Често и велико сељење српског 
народа y Америку, страшљивост оних који тај 
народ имају да заступају, неузајамност јужних 
Словена, све су те ствари њему тешко падале, 
и његова убијеност због њих све ce јаче осећа 
y његовим последњим чланцима. Прочитајте 
онај чланак АусШро-угарско Словенство (1903, 
бр. 50), који резимује те његове црне мисли, 
па ћете видети. „У балканској политици, каже 
он горко, јетко и с пуно емоције, сви су хр- 
ватски политичари, с ријеткијем изузецима, за 
империалистичку политику Беча под фирмом. 
великохрватском, a Срби, страхују... о томе 
проговорити гдје треба...; овако политичари, a 
народ? Он веома мало или ништа од свега 
тога не разумије, већ гладан, го и бос, као слије- 
пац, бјежи с рођене груде удалеки свиет. Ово 
je права слика нашијех прилика; ko je хоће љеп- 
шом учинити, нека je сам црта.“

Тек на крају свога писања, y последњем 
своме чланку (Послије београдскијех свечано- 
сти, 1904, бр. 40), a поводом југословенских бео- 
градских дана, Фабрис престаје с тим дрним 
идејама, има наде и веселости. Тек пред смрт, 
он осећа радости и живота. Као оног несрећ- 
ног Клазомена којега je Вовнарг описао, тако 
je и сиромаха Фабриса „престала уморена суд- 
бина да гонн тек кад ce смрт указала њего- 
вим очима.“

Српски Књижевнн Гласннк, XIII—XIV, 1904— 1905.


