
АЛФРЕД ЈЕНСЕН.

I.
Приказујући живот и рад Алфреда Јенсена, 

мени je мило што ћу моћи да прикажем један 
живот тих и сређен, и један књижевни рад ши- 
рок и обилат, методично и красно упућен, сав 
састављен из истрајности, поштења и праве сим- 
патије према послу. To je рад једног странца 
из далеке земље, који je, од првог тренутка 
како путује и пише, све своје путовање и пи- 
сање посветио словенским народима и њиховим 
књижевностима, малим као и великим, с под- 
једнаким интересом и симпатијама. Он je ве- 
лики пријатељ словенских народа, и нашегмеђу 
њима. Он тражи да ce y научном свету много 
већа пажња поклони Словенима него што je то 
иначе случај. Писци историја светске књижев- 
ности, као што je познато, убрајају y светску 
књижевност махом само романске и германске 
књижевности, a словенске запостављају: Јенсен 
напада ко то учини, и то напада с убеђењем 
и енергијом које код нас нису дошле до из- 
раза. У једном чланку, он ce за два најпозна-



тија историка светске књижевности, за Шера 
и Карпелеса, нимало не устручава да каже како 
je „оно што ce y њих о Словенству говори, 
тако празно, збуњено и погрешно да ce сло- 
венским одељцима ових дела не може придати 
никаква научна вредност.“ To од нас Срба, ко- 
лико знам, нико није рекао, и ако многи то 
знамо и тако мислимо. У истом чланку, кри- 
тикујући једну историју светске књижевности 
Средњега Века и новог доба (до XIX века), y 
којој Словени нису ни једном речју поменути, 
он каже: „Кад ce из романског и германског 
културног света уноси маса имена и чињеница. 
зашто да ce сасвим прећуте словенски мислиоци 
и песници као Хус, Гундулић, Кохановски и 
други? Зар Слово о полку Игореву не заслу- 
жује да ce овлаш помене исто тако као и неке 
француске chansons de geste? Или, кад ce на 
две три стране говори о Хердеру, зар не би 
било згодно указати на снажни утицај који je 
Хердер преко Колара вршио на словенски ду- 
ховни живот новога времена?" To je лепо и 
тачно казано, a с мером. И најзад, наставља- 
јући ту исту критику и прелазећи на XIX век 
поменуте историје књижевности, Јенсен ce чуди 
и осуђује што ни ту нема довољно о Слове- 
нима уопште, a што посебно о чешкој и југо- 
словенској књижевности нема ни помена. Он 
ту чини ову примедбу, која je тако лепо и од- 
сечно казана да y неколико добија карактер



афоризма. „Ко данас — каже он — пише 
историју светске књижевности XIX века, и хоће 
да карактерише разне струје светске поезије 
помоћу великих песника различних народа, тај, 
по моме мишљењу, не сме изоставити ни Све- 
топлука Чеха и Јарослава Врхлидког, нити 
Петра Петровића Његоша". Оставимо Врхлиц- 
ког, који има светски глас као донекле и Чех, 
али ово што Јенсен казује за Његоша, који још 
није дошао до пуног светског признања, наро- 
чито je лепо, као што je и цео наведени чла- 
нак одличан. У том чланку Јенсен je показао 
да ce лепо и паметно заузима за Словеке и за 
праведно признање њихових заслуга. Јенсен и 
иначе, не само y критикама историја светске 
књижевности, показује исто заузимање. Ви сви 
знате колико je Нобелова награда висока часг 
за једнога писда : Јенсен би хтео да ce и сло- 
венским писцима дају те награде, да ce њима 
и тим средством дигне цена. У једном чланку 
о Нобеловој награди, Јенсен са извесном жа- 
лошћу казује како je досад само четири сло- 
венска писца предложено за награду, a само 
je један (Сјенкијевић) добио, и додаје: „још ни 
један јужнословенски кандидат није био пред- 
ложен“. Он ту позива све Словене (и Југосло- 
вене, наравно, и ако их изрично не помиње) 
да ce такмиче за ту награду; како и он сам 
има удела y дељењу тих награда, то његов по- 
зив добија још више важности и смисла. „Ко



je мој књижевни рад пратио — тако завршава 
он овај позив — неће сумњати y то да ћу ја 
вазда, најбољим својим силама, без политичких 
и личних обзира, настојати да подигнем књи- 
жевни и културни углед свеколиког Словек- 
ства и да помогнем заслужном песнику да дође 
до признања". Како ce no свему овом види, 
Јенсен je не само познавалац словенских на- 
рода него и њихов пријатељ, дискретан и па- 
метан, али и срдачан пријатељ. Такав човек, 
ван сумње, заслужује да буде више познат y нас.

Алфред Јенсен родио ce y Хјудиксвалу, y 
Шведској, 30 септембра 1859. Свршивши уни- 
верситетске студије 1884 y Линеову граду Уп- 
сали, он уђе 1885 године y уредништво једног 
шведског листа Готенбуршках трговачкпх и 
путниших ■нови.н.а, као сарадник и дописник, 
и већ тада пође путовати по свету. Кад ce, је- 
дном приликом, још врло млад, y 1878 и 1879, 
задржа неко време y Русији, где je имао ујака, 
и кад доцније, 1891, оде y Москву, он пожеле 
и намери да учи руски језик и чита модерне 
руске књижевнике, a затим, кад y том успе, да 
позна и остале словенске језике и њихове мо- 
дерне књижевности. Од то доба жељаше он 
да пропутује све словенске земље и на извору 
научи оно што ce њих тиче. Он гледаше да по- 
мири своје жеље за научничким путовањем са 
положајем дописника y којем ce налазио, и 
оствари то одиста. Прође све земље које су га



као европског студента интересовале, и многе 
друге још.

Дође још прво време, 1890 године, к нама, 
y Београд. Тада je могао човек видети, y дру- 
штву једног од наших академика, једнога мла- 
дог странца са дужом „поетском11 косом (онда 
je Јенсен још „романтично" изгледао) y јед- 
ном већем црном шеширу, широких четвртастих 
леђа, како корача тешким и мало трупастим 
ходом по нашој негостољубивој београдској 
калдрми. Тада je Јенсен био млад, тек настао, 
тек почетник y књижевности, без средстава и 
кариере, и живео je скромно, повучено, скоро 
као ђак, не осећајући смелости да прави по- 
знанства, на која му je међутим његова љубаз- 
ност и коректност давала права. Он ce кретао 
понајвише између библиотеке и гостионице, 
мале, нижечиновничке гостионице, и враћао ce 
обично рано кући, гацајући по дебелом блату 
космајске улице; или je шетао гледајући радо- 
знало све оно што би преда њ, y нашем граду, 
искрснуло право национално и локално. За дело 
време док je y Београду био, он ce познао, 
сем оног поменутог академика, још са двојицом 
наших старијих књижевника, и to y no једној 
краткој посети које им je учинио, и са једним 
онда млађим приповедачем нашим на којега je 
случајно наишао, y једној неугледној кафаници, 
после поноћи наравно („наравно“ стоји због 
нашег младог приповедача). Иначе je био осу-



ђен да свакодневно општи с некаквим, боље 
рећи никаквим, гостима своје гостиониде, с не- 
ким комичним учитељем језика, или што je за 
наивна странца још rope, са једним проблема- 
тичним агентом неког страног трговачког дру- 
штва. По Србији није тада путовао. Имао je, 
додуше, намеру кренути ce из Београда y правцу 
Ужица, али га je незнам који од његових оп- 
скурних каванских познаника одвратио од тога, 
причајући му — a шта би друго Србин умео 
причати странцу? — о некаквим хајдуцима и 
разбојницима y унутрашњости Србије који, од- 
једанпут, испадну пред вас на друм, и одсеку 
вам главу, онако, за банбадава.

Путовао je, исте године и мало доцније, и 
по осталим нашим земљама, по целом словен- 
ском југу. Пропутовао je тако целу Црну Гору, 
пешке, за четрнаест дана. Био je, тада, и доц- 
није, y Загребу. Тада je прошао и Бугарску, 
и то два пут, и опет пешке, и бавио ce y њој 
подуже, онако исто живећи као и y Београду. 
На свом другом путовању кроз Бугарску, за- 
чуђавао je, својим познавањем земље, многе; 
ови онда нису могли разумети како je једна 
тако истакнута личност могла дуже времена 
провести y њиховој земљи, непозната и нео- 
пажена. Од оваквих путовања остала му je на- 
вика на пешачење. Није, на пример, било ретко, 
док je y Дубровнику био, да, отпешачи шетње 
ради до Требиња, без икаква умора за његове



чврсте и мускулозне ноге, са оним чисто искрив- 
љеним листовима који су одлика сваког доброг 
пешака.

Путујући тако и проучавајући словенске 
књижевности, он поче и писати књиге о њима, 
и издавати их. Његови радови брзо привукоше 
пажњу познавалаца, и он стаде најпре доби- 
јати награде од Шведске Академије Наука y 
Стокхолму, a затим 1895—1896 постаде и сти- 
пендиста њен. Од то доба његов живот по- 
стаде угоднији, његова кариера би осигурана. 
Пријатно je напоменутн да су ce такве срећ- 
није прилике њему указале услед његова пре- 
вода Његоша. „Горски Вајенац, говорио je он 
више пута писду ових редова, мени je највише 
среће донео“. Као питомац Академије, он још 
више разграна и најзад доврши своја путовања, 
обдђе све светсхе престонице, свако важније 
словенско место, y исто време и класичне земље 
Италију и Грчку. Године 1897 ожени ce једном 
образованом и врло пријатном Шветкињом, 
г-ђом Карин Јенсен, која и сама ради на књи- 
жевности, пишући фељетоне и преводећи. Пре- 
вела je неколико књига Анатола Франса, око 
педесет романа и књига за децу с енглеског, 
више талијанских скица и новела, и много чла- 
нака историских, географских и поучних с не- 
мачког, данског и норвешког језика.

Две године доцније, y лето 1893, Јенсен 
дође y Дубровник, с намером да ради на ду-



бровачкој књижевности, специално о Гунду- 
лићу; ту остаде пуну годину дана, до лета 1900. 
У то време, Нова Искра донела je његов лик. 
To je лик на први поглед обичан, човека од 
четрдесет (сад већ и преко педесет) година, 
с обичном брадом и брковима, с наочарима, 
али лик y чијим ce цртама јасно истиче енер- 
гија, отвореност и доброта, честитост и ин- 
телигендија, и једна приметна живост и скло- 
ност хумору. Радио je он тада по архивима ма- 
настирским, савесно прибирао грађу и писао 
своје дело о Гундулићу. Дубровчани су га сва- 
кога дана виђали како иде пут францискан- 
ске или које друге библиотеке, са својим меким 
шеширом опуштена обода, са енглеском лулом 
y зубима, и масом књига под пазухом. Ko га 
je на раду гледао, могао je са задовољством 
посматрати његову јаку методичност, пажљиву 
-економију времена, сређен и ничим неремећен 
рад, навику да само један посао ради, редом, 
систематично, y прописаним роковима и утвр- 
ђеним пропордијама. Што год би по библио- 
текама урадио, то би сређивао код куће, y 
свом стану. A стан je имао диван, онамо на 
Плочама, скоро до Бетине спиље, пут светога 
Јакова, y једној црвеној кући сасвим при мору, 
која je окружена једном широком баштом лу- 
ном агава и алоја, великих и меснатих алоја, 
и чији сви прозори гледају сасвим изблиза на 
море. Ту ce и могло гледати на оно интенсивно 
плаво јадранско море, и на Локрум, „оно лепо



острво Локрум“ како га сам Јенсен y својој 
књнзи о Гундулићу назива, на то „острво ме- 
ланколије“ како га y Дубровнику зову, које 
ce својим благим и зеленим кривинама спушта 
y море, изгледа чисто да y мору плива, да je 
ту пренесено из оних фантастичних прича Жила 
Верна. Из Дубровника, кренуо ce Јенсен преко 
Црне Горе и Скадра за своју земљу.

До повратка из Дубровника,Јенсен je био 
новинарски дописник и стипендист Академије. 
Сталног места није имао, ни згодног за своје 
књижевне и научне послове. Професуру слави- 
стике на университету y Стокхолму био je ра- 
ннје пропустио, пошто je био врло млад, a оз- 
биљних кандидата није недостајало. Али y то 
доба, 1901 године, он доби стално место y Но- 
беловој Задужбини. Данас je свакоме позната 
та велика задужбина, коју je, својим тестамен- 
том од 27 новембра 1895, основао велики ин- 
дустриалац и технички проналазач Швеђанин 
Алфред Нобел (f 10 новембра 1896). Из капи- 
тала његове задужбине, који износи преко три- 
десет милиона круна, издају ce сваке године 
познате велике награде, пет на број и свака 
од сто четрдесет хиљада до близу двеста хи- 
љада круна, најбољим данашњим светским књи- 
жевницима, научницима и проповедницима мира. 
Те награде даје Нобелов Одбор, састављен од 
пет чланова Шведске Академије, али je њему 
придодат други одбор, Нобелов Институт, од



шест чланова, све стручњака за по једну свет- 
ску књижевност, који имају да прате рад y тој 
књижевности, да реферишу о сувременим књи- 
жевницима и да најбоље међу њима предлажу 
за награду. Уз институт иде и Нобелова Би- 
блиотека, која има да скупља сва дела сувре- 
мених књижевника да би их чланови института 
могли лепо пратити; благодарећи активности 
својих библиотекара, она je, за кратко време 
од десетак година постала најпотпунија светска 
библиотека за лепу књижевност и књижевну 
историју. Ову организацију Нобелове задуж- 
бине, потврдио je, чим су претходни послови 
били готови, шведски краљ 29 јуна 1900 го- 
дине. Јенсен je одмах тад постао референт за 
словенске књижевности и члан института, и би- 
блиотекар словенског одељка библиотеке.

To je врло леп положај који je Јенсен тада 
добио и на коме je и сад, један од најлепших 
положаја y свету за људе од књиге. Ту човек 
има сав да ce посвети раду на књижевности и 
науди. Све му књиге стоје на расположењу и 
може их набавити колико хоће, као што може 
и кад хоће путовати ради набављања књига и 
утврђивања библиотечко-књижарских веза.

Тако je Јенсен, већ y истој години кад je 
ступио y ову установу, ишао y Липиску, Праг 
и Петроград, ради првог оснивања библиотеке. 
Идуће 1902 године, био je краће време y Ду- 
бровнику, Мостару, Сарајеву. Године 1903, до-



лазио je no други пут y Београд. Затим, сваке 
године чннио je дуже и краће путовање по 
словенским земљама и иначе: 1904 y Кракову 
и Лавов, 1905 y Петроград и Москву, 1906 y 
Праг, 1907 y Цариград, 1909 y Кијево, Пол- 
таву, Чернигов и Лавов, 1910 y Чешку и Мо- 
равску, 1911 y Бугарску, Македонију и Свету 
Гору. Лањске 1913 по трећи пут je дошао y 
Београд; y исто доба посетио je Софију и 
Загреб.

II.
Књижевни и научни рад Јенсенов на сло- 

венским књижевностима обилат je. Ево шта je 
Јенсен досад урадио.

На руској књижевности највише je радио. 
Он je написао једну књигу Портрета руских 
пескика, y којој су заступљени Жуковски, Пу- 
шкин, Љермонтов, Гогољ, Грибоједов, Поле- 
жајев, Кољцов, Бјељински. Наставио je још y 
повременим списима збирку сличних есеја; ту 
су Тургењев, Толстој, Достојевски, Гаршин, 
Надсон, Некрасов. Писао je затим понова о 
Гогољу и Толстоју; Пушкина ce понова доти- 
цао држећи јавна предавања о њему y Вели- 
кој Школи y Готенбургу, и доцније пишући 
преглед Пушкан y  шведској књажевности,. Пи- 
сао je, даље, један есеј о шведским елементима 
y руској народној поезији. Занимао ce и мало- 
руском књижевношћу и историјом ; писао о
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Шевченку, о украјинским емигрантима y Швед- 
ској, о Мазепи y модерној европској поезији, 
•о Мазепи још засебну историску монографију. 
Писао je један есеј о најновијим правцима y 
руској белетристици и поезији. Писао je важну 
и велику књигу Културно-историске белешке 
о Русији, y три свеске, и једну мању сличну. 
.Јенсен je и преводио из руске књижевности, 
много. Преводио je и стихове (у стиху, наравно) 
и прозу. Тако je преводио из Пушкина Оње- 
гина, Кавкаског Роба, Бахчисарајски фонтан 
и неке краће песме. Преводио je из Љермон- 
-това Демона и песму Мцири-, овај превод je 
награђен од Шведске Академије Наука y Сток- 
холму. Понешто je превео из Некрасова, као 
што je скоро издао и једну антологију руских 
песника. Преводио je и приповетке: од Гогоља. 
Tapac Буљбу и Мајску ноћ ; од Шчедрина, неке 
од Слака из провинцаје; од Гаршина нешто, 
и Чехова; нити je Тургењева (Поезијау прози) 
заборавио (већи део Тургењева и других ро- 
мансјера већ je пре Јенсена био преведен на 
шведски). Доцније je преводио и новеле Андре- 
јева, Горког и других, и саставио je три анто- 
логије руских прозних писаца. Превео je и две 
новеле Кочубинског.

Затим ce обратио чешкој књижевности. 
Писао je једну студију о Махи, песнику из доба 
чешког романтизма; затим, једну о Светоплуку 
Чеху, за којега смо раније видели колико ra



■цени; после, о Јарославу Врхлицком, за којега 
je сам рекао да je „највећи рефлексивни ли- 
ричар Словенства" и „најуниверсалнији лири- 
чар целога Словенства1*. Није ни Масарика за- 
боравио. Писао je и фолклорне чешке студије: 
Ленора y  западнословенској књижевности. До- 
диривао je и историју чешку са својим Сит- 
ним прилозима ка историји Шридесетогодиш- 
њег рата. Он je и преводио из чешке књи- 
жевности, као год из руске. Превео je од Махе 
Мај; од Светоплука Чеха превео je Адамите, 
Јагорчевину (оба превода награђена од Швед- 
ске Академије), Анђеле, оне хваљене идиле 
Лод сенком лт е  за које сам Јенсен каже да 
су „дивне“, уз то и Песме робова. Затим je 
друга чешка дела преводио, и то опет песме. 
Преводио je, на пример, од Неруде Космичке 
песме и Баладе (награђено од Шведске Акаде- 
мије); од Врхлидког Ковака и смрт и старога 
Ербена Баладе. Превео je и Одабране новеле 
Јулија Зејера.

Из пољске књижевности писао je најпре 
неколико есеја о Мицкијевићу и држао je јавна 
предавања о њему y Великој Школи y Сток- 
холму. Писао ie есеје о Красинском, Сјенкије- 
вићу, Ожешковој. Саставио je велику књигу 
Пољске слаке, y четири свеске, где je избор из 
.Мицкијевића, Словацког, Красинског, и других. 
Лисао je Suecica y  пољској књижевности, као 
м Polonica y  шведској књижевноста. Преводио
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je такође. Превео je доста и најглавније од: 
Мнцкијевића : Кримске сонете и Баладе иро-  
манце, „дубоко осећајнога11 (како он каже) Кон- 
рада Валенрода и Пана Тадеуша (ово- по- 
следње награђено од Пољског Књижевног Дру- 
штва y Раперсвилу) и многе одломке из спева: 
Преци Преводио je, затим, и Словацког и ње- 
гову, како Јенсен каже, „заносно-љубавну еле- 
гију“ У Швајцарској, Ујејског (Библиске Me- 
лоди/е), и најзад поетску приповетку Гошчињ- 
кога Кањовски замак. На основу ових пољских- 
превода и студија, Јенсен je изабран за члана 
Савета Народног Пољског Музеја y Рапер- 
свилу и Друштва Пријатеља Науке y Познању..

Јенсен, напослетку, није укратио пажњу нн 
југословенским књижевностима. Из словеначке 
књижевности писао je есеје о Прешерну и Аш- 
керцу, и дао пробе њихове лирике, као што 
je од Ашкерда превео и Словенске баладе Из 
бугарске књижевности писао je о Вазову и ње- 
гову роману Под агом, о Христу Ботеву, о 
Пенчу Славејкову, и дао још један есеј : Из 
новије бугарске књижевностш. Преводио je та- 
кође, од истих писаца, махом песме; од послед- 
њег превео je „најлепшу лирску песму Пенча 
Славејкова“ (Коледари) како Јенсенкаже, затим 
нзбор епских песама и, напослетку, Крваву песму.

Из српске и хрватске књижевности писао 
je и преводио више. Писао je једну књижицу 
Лубровник, једна југословенска књижгвна сту-



•даја, укојој je кратак преглед дубровачке књи- 
жевности и историје. Писао je y два маха о 
-Хекторовићу и његову Рабању. Писао je ве- 
лику књигу Гундулаћ и његов Осман, чему су 
додатак Биљешке о Гундулићу и његову вре- 

-меку. Писао je, затим, о великом авантуристи 
с југа Зановићу, Каткад je улазио y рефери- 
сање наших новијих дела. Преводио je такође 
из наше књижевности, Превео je Горски Ви- 
јенац и написао му опширан увод и коментар. 
Тај je рад награђен од Шведске Академије још 
1890 године али тек прошле године штампан. 

Затим je преводио Бранка (Хшдуков гроб и 
Кад младцјаумреШи), Прерадовића (Путник), 
Мажуранића (Смрт Смаил-аге Ченгића, штам- 
пано заједно с Горскам Впјенцем) и једну збирку 
Вукових женских песама. Од приповедача, пре- 
водио je Љубишу (Крађа a прекрађа звона), 
Л. Лазаревића (Школска акона, Cee ће то на- 
род позлатити), Матавуља {Светаосвета, Како 
ce Латинке оженало, Hoeo оружје), Весели- 
новића (Мали Стојан, Кумова клетва). Ваља 
додати преводе неких краћих песама и одло- 
мака из Балканске царице од краља Николе, 
и драма Г. Ива Војновића (Псахе, Еквиноциј, 
Ксанта), којега Јенсен нарочито цени. Сем тих 
радова који ce искључиво тичу књижевности, 
Јенсен je писао доста путописа, фолклорних бе- 
лежака и др. што ce тиче наших земаља. Тако 
je он писао Путкичке слике из Далмације и



Дубровника, и Дубровник, кратакопис. Затим je- 
писао једну популарну књигу путничких слика 
о Бугарској, Старој Србији, Македонији и Св. 
Гори, под насловом Крст a полумесец. Такође 
je написао и један мали информативни чланак 
Македони/а. Уз то je писао чланак о светко- 
вању Божића и бадњаку.

Ваља додати да ни то није све што je Јен- 
сен урадио. Он je написао једну велику илу- 
стровану књигу Славији, y две свеске, и једну 
књигу Хабсбург, збирку слика и успомена из 
Аустро-Угарске. Писао je, затим, прилоге за 
историју шведске и скандинавске славистике : 
Почеци шведске славистике, и Књижевна сла- 
вистика y  СкандинавиЈи два сучланка отоме,. 
a и више he их бити. Дао je, затим, два ин- 
формативна чланка Нобелова задужбина и Но- 
белова латерарна награда и библпотека. Уз 
то je дао реферате о скандинавским и швед- 
ским књигама о Словенству : Једна скандинав- 
ска књига о словенским литературама, Једна- 
шведска књига о Србаји и Балкану, и др. Пи- 
сао je и разне чланке, Панславизам, и друге.

Напослетку, — и то није без нарочитог 
интереса и важности — овај научник писао je 
и песме. Издао je две збирке песама, y којима 
има много мотива са путовања по словенскиМ' 
земљама. Ту су и српски мотиви: Ускрс y  срп- 
ској цркви, ЦеШињски манастир, Вече y  Д у -  
бровшку и друге песме. Има он песама и ван.



тих збирака. Такав je његов циклус Сонета са 
Јадрана, где, поред мотива из Венедије, има 
и мотива из Приморја и Црне Горе : Из Спљета, 
Гробље св. Махајла y  Дубровнику, Madonna 
delLo Scalpello, Са Ловћена.

To je, ето, досадашњи рад Јенсенов.
Прво што нам пада y очи, то je да je рад 

тај обилат, огроман, да ce човек пита кад je 
све то Јенсен могао израдити. Судећи по де- 
лима која познајемо, to  je рад врло озбиљан, 
солидан, познавалачки. Одавна ce међу стран- 
цима није нашао човек да толики и такав рад 
посвети Словенима.

Друго што можемо констатовати, то je да 
ове врсте рад није обичан код странаца који 
ce баве Словенима. Ko ce од њих тим бави, 
обично ce бави такозваном словенском фило- 
логијом. У таквог радника обично преовлађује 
лингвистични интерес, студија о језику ; код 
Јенсена то није, он нимало није оно што ce 
зове словенски филолог, и то je добро, ма да 
ни оно прво није рђаво. Са самосталношћу 
која одликује и Шведе и њега лично, Јенсен 
има сасвим друкчије, ново, књижевно схватање 
словенске филологије. Он воли књижевности 
словенске и културу њихову, a не лингвистику 
словенских језика. Он зна све језике словенске, 
али их je учио зато да би дошао до књижев- 
ности њихове, не чега другог ради. Уз то, он 
претежно воли нове књижевности, то ce могло



видети, и ако ни старе (Хекторовић, Гундулић) 
не заборавља. To му, наравно, још више ума- 
њује карактер словенског филолога. Он сам на 
једном месту признаје да ce „према словенској 
филологији осећа прилично странац" ; на истом 
месту, кад хоће себе да карактерише шта je, 
он ce назива „изучаваоцем словенске културе 
и књижевности“, и карактеристика je тачна. 
Што je такав, то ће му можда међу традицио- 
налистичким поштоваодима словенске филоло- 
гије, међу онима који пишу само чисто фило- 
лошке стварк по стручним часописима (и он je 
сарадник филолошких часописа, те je колега 
онима) умањити цену, али то нема шта да га 
брине: он je на правом путу, не они. Сваки 
који гледа ствари бистро и слободно од тра- 
диција, мора признати да je словенска филоло- 
гија, y смислу науке о свима словенским јези- 
цима и свима словенским књижевностима, једна 
несавладљиво обимна научна област ако не кон- 
гломерат више наука, и да je, тога ради, за 
њу преко потребна, поред лингвистичке кон- 
цепције, и књижевна концепција њена. Људи 
су — нарочито ови наши овде — често заслеп- 
љени традицијом, ако нису већ и по природн 
кратковиди, те не могу да виде ни да праведно 
оцене моменат кад y једној науци наступају 
битне промене. У словенској филологији одавна 
je наступила потреба да ce књижевности изу- 
чавају одвојено од језика. Све на то упућује:



и огроман материал за поједине књижевности, 
и методи који су једни за књижевност a други 
за језике, и то што ce изучавање књижевно- 
сти приближава наукама које с језиком немају 
никаква посла, и, најпосле, различност тале- 
ната потребних за једну или другу област. Да- 
леко би нас одвело да то све подробно изло- 
жимо, a није ни од потребе. Главно je да je 
Јенсен не словенски филолог y старом смислу 
речи, него књижевни и културни историк Сло- 
венства, претежно модернога, и да он тиме 
представља нову, симпатичну, књижевну струју 
y нашој науци.

Tpehe и последше што имамо да кажемо, 
то je да je овакав рад, као што je Јенсенов, 
редак не само међу странцима него и међу са- 
мим Словенима. Такво упознавање своје пу- 
блике са свима словенским књижевностима ка- 
кво je Јенсен чинио, није често чињено ни код 
појединих словенских народа уопште. Оставимо 
Русе и Чехе, код којих постоји шири интерес 
за све Словене; али како je код нас Срба? 
Узмимо само преводилачки рад Јенсенов и по- 
редимо га са нашим укупним: не je ли ко, него 
јесмо ли сви ми колико нас год има, превели 
све оне песме, новеле и драме руске, чсшке, 
пољске, словеначке бугарске које je он превео? 
И јесмо ли нашу преводну књижевност из сло- 
венских језика с онаквим књижевним и позна- 
валачким избором саставили као он? A његови



есеји? Имамо ли ми и близу толико есеја о 
главним представнидима данашње словенске 
књижевности колико их je он самнаписао? Ko 
je y нас писао о Жуковском, Грибоједову, Бје- 
љинском, Надсону, Махи, Чеху, Врхлицком, 
Мицкијевићу, Красинском, Ожешковој, Ашкер- 
цу и Славејкову? A ако je писао, колико je 
писао и како? Ван сумње, y нас нема Јенсена 
за словенске књижевности, и ако би они били 
пречи нама него Шведима. To иде на нашу 
штету, али на заслугу Јенсену.

To су, ето, напомене које можемо да ка- 
жемо о Јенсенову раду уопште.

III.
Јенсенов рад махом je на шведском, и при 

најбољој вољи, нама je немогућно цео његов 
рад прегледати; шведски језик уопште je нама 
Србима непознат, и има y целој Србији само 
Г. Јован Милијевић, учитељ и преводилац је- 
дног шведског Робинсона, који ra зна. Срећом, 
Јенсен je писао понешто и на немачком и срп- 
ском, и ми ћемо ce задржати на тим делима.

Највеће по обиму и важности и иначе прво 
на реду je дело Гундулић и његов Осман (1901), 
које je радио бавећи ce y Дубровнику. To 
je велика, лепа, добро и савесно рађена књига. 
У њој je изнесено све што je дотад — после 
1901 дошле су важне студије Г. Решетара о Гун- 
дулићевој метрици и О. Маковеја о пољском



моменту y Осману — било познато и испитано 
о Гундулићу, и додата су, као нова, лична пиш- 
чева испитивања и оцене. Ово су важније гла- 
ве y њој.

У биографији Гундулићевој (гл. III) покуп- 
љено je све што ce о томе до тада знало. Јен-- 
сен je додао још понешто; лепо je то што су 
ти додаци узети из архива дубровачке репу- 
блике. To je тестаменат Гундулићеве матере 
(том приликом први пут je констатовано њено 
име) и службена кариера Гундулићева. Био- 
графски материал о Гундулићу, наравно, није 
исцрпен тиме, али тек су JëHceHOBH прилози 
важни. Морамо приметити да нека тумачења 
поменутог тестамента нису тачна. Јасно je no 
тестаменту да je Гундулићева мати умрла 1627, 
док Јенсен мисли да je можда и доцније; тако 
исто je јасно да су њени родитељи и браћа са- 
храњени y доминиканској дркви y Дубровнику, 
док Јенсен држи да су y фрањевачкој.

У оцени Гундулићеве лирике и драме (гл._ 
V), Јенсен je био врло кратак. Требало je ра- 
ширити ту оцену и посветити јој две главе y 
књизи a не само једну.

Што je Јенсен прешао укратко преко кра- 
ћих песама Гундулићевих, којима судотадашњи 
слависти (Л. Зоре, М. Шрепел) већ нашли из- 
воре, то je најпосле добро и учинио, али држим 
да je било потребно да ce више задржи на 
Пјесмама покорним и Сузама сина размет—



нога, нарочито на овом последњем спеву. Тре- 
бало je дати поптуну литерарну анализу овог 
последњег дела које спада y најлепше произ- 
воде дубровачке књижевности ; дотадашња кри- 
тика то није учинила. Требало je, дакле, y Су- 
зама испитивати најпре стил и дикдију песни- 
кову (компарације, антитезе, увеличавања) и од- 
редити надмоћност Гундулићеву над ранијим 
песницима y томе погледу као и његову поет- 
ску способност пре писања Османа, a све би 
то била лепа компаративна студија, Затим je 
требало испитивати философију песникову и 
истаћи његов пес^мизам; после, његово позна- 
вање жена и психологију уопште (врло карак- 
теристично код Гундулића) ; уз то, религиозни 
моменат и поредити при томе Гундулића (овде 
и Пјесни. покорне) ; најзад језик Гундулићев, јер 
то je оно чиме je он можда најачи, чиме тако 
одскаче од наивних песника XVI века. Јенсен 
je ипак на више места дао рефлексије које y 
овакву анализу улазе, али није потпуно ушао 
y ствар. Он je поредио Сузе са библиском па- 
раболом о блудном сину, и то je врло добро. 
Дао je и доказа како уме да гледа развијање 
песниково, ступањ по ступањ, y сваком делу, 
кад je лепо истакао везу између Пјесни Фер- 
динанду II и Османа.

У оцени драма Јенсен je више улазио y 
праву литерарну анализу: y одени Дубравке, 
мислим, пошто су остале, које су очуване, не-



оригиналне, и код којих оваква анализа не би 
било врло потребна. У Дубравци je испитивао 
комику, сатиру, после онај лиризам и оне химне 
слободи којих je тако пуна ова пасторала, па- 
триотизам још и религиозни моменат песников, 
и уз то колико радња дела одговара обичајима 
о светковини св. Влаха (овде и један врло леп 
податак о Бембељу код А. Сасина). Држим да 
je могло ући и више примедаба о компози- 
цији, поетици и карактерима. Јенсен je, затим, 
покушао да исгтатује и везу ове Гундулићеве 
пасторале са пасторалама и сличним делима ра- 
нијих дубровачких песника (добро je означен 
прелаз пасторале из талијанске књижевности y 
дубровачкуј, али није дубље залазио y то испи- 
тивање. Међутим, једна лепа студија дала би 
ce о том написати. Развој овог литерарног рода 
y дубровачкој књижевности једна je од нај- 
лепших тема за овакве студије. Каква разлика 
између Држићеве Тирене и Гундулићеве Цу- 
бравке\ И како ce може, ступаљ по ступањ, и 
део по део, испитати тачно развитак пасто- 
рале од почетка, од првих трагова пасторалне 
поезије y Ветрановићеву Пелегрину па до оне 
пуноће коју je достигла y Цубравца! Немојмо, 
међутим, замерити Јенсену што y такво по- 
дробно испитивање није улазио, Он сам из- 
рично каже да je оно „ван оквира његова за- 
датка и ван обима његових сила.“

Испитивање Османа много je теже, и



Јенсен je y то ушао са пуним знањем онога 
што ce за то захтева, и свом потребном саве- 
сношћу. Он je, најпре (гл. VI), прегледао све 
рукописе Османа и нашао и описао још осам 
нових, тј. који нису употребљени за академско 
издање, и сазнао за један врло важан, који ce 
y Риму налази; затим je прегледао и оценио 
сва издања, и све то добро учинио, сем што 
je био строг и неправичан према чланку Г. Л. 
Томановића о издању Јефте Поповића. После 
тога, Јенсен je ушао y питање о пропалим пе- 
вањима „Османа" и питање о композицији (гл. 
VII). Ту je претресао познату Павићеву тео- 
рију и, наравно, изјаснио ce против ње. Павић, 
који je иначе својим радовима толике лепе 
услуге учинио дубровачким књижевним студи- 
јама, учинио je том теоријом једну од нај- 
већих погрешака које ce могу уопште y ли- 
терарној критиди учинити, и та ће ce погрешка, 
држим, дуго памтити y нашој историји књи- 
жевности. Јенсен je y критиди ове теорије ло- 
казао доста нових мисли и разлога, и ако je 
то било доста тешко после оне скоро исцрпне 
расправе Г. Ф. Марковића. Затим je (гл. VII) 
Јенсен изучавао лирска места y Осману, као и 
живописна, и налазио трагове Омира и Вир 
гила y њима. Прешао je, после, на све лозај- 
мице и угледе Гундулићеве (гл. IX), како кла- 
сичне, тако и талијанске, a тако и дубровачке. 
Овде je нарочито поредио Гундулића с Тасом



и нашао доста сличности. Он je овде нашао 
доста новога и оригиналнога. Јенсен je, још, 
— и то je једна од најважнијих страна његова 
рада — тражио везу између српске народне пое- 
зије и Гундулића (гл. XI). Јенсен je сам тога 
убеђења да треба тражити овакве народне и 
локалне везе пре веза с талијанском књижев- 
ношћу, и он je то мишљење врло речито за- 
ступао y овој својој књизи, и оно je одиста 
тачно. Само, како ce мени чини, та народна жица 
y Гундулића није врло јака, и биће да ју je 
Јенсен (настављајући y осталом Бранта) скоро 
исцрпао. Он je том питању посветио целу једну 
овећу главу књиге, y којој уз то има и непо- 
требнога, нарочито y подужем уводу ове главе. 
Јенсен je, да додамо на крају, испитивао и то 
како одговара Осман историји (гл. XII). Најзад 
je једну целу, доста слабу и несређену главу 
посветио славизму Гундулићеву (гл. XI), једној 
страни Османа која можда и не заслужује 
толику пажњу.

Као што ce види, Јенсеново испитивање 
Османа важно je и y многом ново и ориги- 
нално; само, по мом мишљењу, оно ипак није 
слободно од замерака. Ја бих волео да je и 
овде учињена потпунија литерарна анализа. 
И овде, код Османа, имало je места аналисати 
сгил и дикцију тако разноврсну, снажну и ори- 
гиналну y овом спеву, и одредити тачно однос 
Гундулићев према ранијим песницима y овом



погледу. Овде je још нарочито два момента. 
требало више узети y обзир: карактере и рад- 
њу. Требало je, не растурити овде онде поје- 
дине одвојене рефлексије тога рода, него укуп- 
но одредити каквом je поетиком располагао 
Гундулић при обради овога спева и како je 
он ту наслеђену и примљену поетику развио 
и разгранао, y којем погледу допунио и оки- 
тио, са својим личним поетским даром к тем- 
пераментом. Онда бисмо имали много јаснију 
слику о томе шта je Гундулић био y свом веку. 
To бих ја, лично, више волео да je Јенсен учи- 
нно него што je дао онолико места славизму 
Гундулићеву и оном великом уводу о нашој 
народној поезији.

У осталом, ја не треба толико да истичем 
замерке које би ce могле чинити Јенсену. Књига 
шегова на свакој страни показује здраве и 
тачне погледе његове на ствари. Његова кри- 
тика на Павића као и на Л. Зоре (о алегори- 
јама y Осману) остаће скоро модел здраве и 
трезвене критике. Са својим добрим разуме- 
вањем мере, Јенсен најмање воли кад ce y де- 
лима силом тражи алегоричан смисао. A то je, 
међутим, доста јасна тежња y литерарним ду- 
бровачким студијама, која ce огледа код мно- 
гих познатих слависта, не изузимајући ту ни са- 
мога Г. Ф. Марковића. Јенсен ce још, y неким 
главним тежњама, одвојио од данашње критике. 
Он, наиме, налази да je испитивање дубровачке



поезије сувише упућено y правцу тражења 
везе с поезијом талијанском, и да ce сувише 
верује y то да je дубровачка књижевност ко- 
пија талијанске. Јенсен устаје против тога ми~ 
шљења, и има право. To му заслужује наше 
пуно признање. Али што можда још више ово 
признање заслужује, то je она симпатија и по- 
штовање које има према дубровачкој књижев- 
ности, осећај један на који нас многи ранији 
испитдваоци нису навикли. Јер Јенсен, и ако 
ce каткад нашали с Менчетићем и Палмоти- 
ћем, ипак воли дубровачке песнике. Он и према 
овим песницима има нешто од оне исте симпа- 
тије коју смо видели да има према модерним 
словенским.

Биљешке о Гундулићу и његову времену, 
које je Јенсен на нашем језику штампао y хр- 
ватском Вијенцу (1902), јесу додатак књизи о 
Гундулићу. Пошто je штампао ту књигу, он je 
понова посетио Дубровник, a уз то Анкону и 
Лорету, и тражио туда нову грађу о дубро- 
вачком песнику. Тако je ту дао неколике сит- 
није белешке о песнику, опис неких дотле не- 
нађених рукописа Османа, извесна старија ми- 
шљења о том спеву (карактеристично je ми- 
шљење ученога фратра Антуна Агића), као и 
нешто података о времену y којем je Гунду- 
лић живео. Желети би било да ce сва ова грађа 
унесе y књигу Јенсенову, ако би дошло до 
другог издања њена. A потребно би било ново
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издање, пошто je оно прво, штампано само y 
сто једном примерку, врло ретко и непристу- 
пачно многкма.

Из старије приморске књижевности има 
још један рад који можемо прегледати. To je 
Неколако примедаба о Рибању ПеШра Хекто- 
ровића (Архив за словенску филологкју, 1903). 
To je кратак али врло добар чланак. Поред 
нешто питања о језику — ту je претресен реч- 
ник Хекторовићев о рибарству — има неко- 
лико финијих примедаба о смислу и лепотама 
овога спева XVI века.

Из нове књижевности Јенсен je дао пре- 
вод Горског Вијенца (Стокхолм, 1913). Што 
ми, невични шведском језику, можемо да ка- 
жемо о тој књизи, сводило би ce на ово. Из- 
дање je врло елегантно, једино елегантно међу 
свима досадашњим туђим и — на срамоту нашу 
— српским издањима овога спева, најлепше 
међу њима, ван сваке сумње. To je један ве- 
лики кварт, на чисто белој и лепој a дебљој 
хартији, са крупним гармондом y тексту (ко- 
ментар je y петиту), са лепим проредима, са 
врло широким маргинама које изванредно лепо 
изгледају. Насловни лист je елегантан a с про- 
стим распоредом ; корице су тврде и једна лака 
бела хартија покрива их и затвара као омо- 
тач. Крупна црвена слова мешају ce с црнима 
на насловном листу и корицама. Мач један, 
доле нешто повијен, црн, y једном црвеном



венцу — све врло лако и овлаш a лепо оцр- 
тано — стоји као украс наслова и символ спева 
који ce издаје. Књига je штампана y Готен- 
бургу, и одиста служи на част штампарији. 
Тако Шведи издају наше песнике, a кад ли he, 
Боже, код нас изићи овакво изцање Горског 
Вијенца ?

Што ми, даље, — преврћући листове y 
књизи чији језик не разумемо, — можемо да 
кажемо о оном што je y књизи, неће, наравно, 
бити богато y примедбама. На наслову нема 
имена Његошева, Иза наслова je кратак по- 
словни предговор. За њим je овећи увод, с на- 
словом Петар Петроваћ Његош. Подељен je 
y четири главе, које обухватају : потребне на- 
помене о Црној Гори, биографију владичину, 
преглед његова рада уопште, оцену Горског 
Вајенца и његових превода. To je све један 
мали есеј о Његошу и његовој поезији; ту су 
и пробе његових песама, које je Јенсен превео 
на шведски : неколики стихови из Шћепана 
Малог, и из песама Заробљени Црногораи, од 
виле, Ловћеку, Философ астроном a аоета, 
Добродјетељ, Полазак Помпеја, Младост, Пи- 
ровање y  Трајесту. Иза увода иде генеалошка 
таблица дома Петровића, па посвета Праху оца 
Србије. Затим долази листа лица y спеву. До- 
бро je што je Јенсен, на тој листи и иначе> 
задржао као титуле лицима исте речи које су 
y оригиналу: владика, кнез, итд, не преводећи
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их на шведски; мађарски преводилац Горског 
Вијенца превео je име владике Данила са ,,Da- 
nilo püspôk", што je од врло комичног ефекта. 
На листи лица није забележено име ВукаМар- 
ковића, које je Његош сам пропустио, па y 
многим издањима иста погрешка поновљена, 
али je, чим je грешка примећена, y новија 
Г. Решетарова издања то име одмах унесено. 
Сад долази текст, сам превод, с коментаром y 
напоменама. Ми га, наравно, не можемо оце- 
нити, али читајући оцене шведских критичара 
Олафа Брока, Олафа Рабенија, Е, Грипа и 
О. Холмерга (в. за све те оцене С. К. Гласник, 
XXXII, 1914), ми јасно видимо да ce превод од- 
ликује верношћу, ерудицијом, укусом и поет- 
ском дикцијом, и да je најбољи од свих до- 
садашњих, и ако су извесни досад учињени 
преводи Горског Вијенца, немачки и словеначки 
на пример, одлични. Коментар je обилат, и ако 
мањи од Г. Решетарова, што je појамно пошто 
je то коментар преводу a не издању. Он ce 
махом тиче историје, географије, фолклора. У 
њему ce, као и y предговору и уводу, сусре- 
ћемо са именима свију који су ce бавили ту- 
мачењем Његошева спева; ту су Г. Г. Јагић, 
Решетар, Вуловић, Стојановић, Скерлић, Ко- 
стић, Вукчевић, Георгијевић и други.

У истој књизи са Горским Вијенцем штам- 
пан je и превод Смаил-аге. Опширан увод о 
Мажуранићу и његову спеву, обилат коментар



и  исте вредности превод карактеришу и овај 
рад Јенсенов као и онај први.

To je све што смо y стању прегледати од 
Јенсенова рада на српској и хрватској књи- 
жевности. Има још једна групица његових ра- 
дова на којој ce можемо задржати; то су из- 
весни прилози за историју словенске филоло- 
гије, писани на немачком језику.

Ванредна je била идеја Г. Јагића да сад, 
под старост и на доколици, сложи y књигу 
све што je он о једној лепој области наше 
науке предавао и писао, и да напише Исто- 
рају словенске фалологије. Да je он није на- 
писао, нико je други не би могао написати, и 
ми бисмо били лишени једног врло потребног 
и зналачки написаног дела, прве синтезе о це- 
лој историји словенске науке. To he дело бити 
основа и полазна тачка свима даљим, специал- 
ним студијама из историје појединих словен- 
ских наука. Ми бисмо, Срби и Хрвати, имали 
дужност да на основу тога дела подробно опи- 
шемо рад свих наших књижевних историка, 
од Даничића и Кукуљевића па до Скерлића и 
Г. Шурмина, не заборављајући уз ове ни нај- 
ситније раднике на овом пољу. Али да оста- 
вимо ове опште идеје, Јенсен je, полазећи од 
-ове књиге Г. Јагића, предузео да да извесне 
прилоге историји шведске и скандинавске сла- 
вистике. Тако je написао чланак Почецњ швед- 
ске славистике (Архив за словенску филоло-



гију, 1911) y којем je, на основу новог мате- 
риала из шведских библиотека и архива, опи- 
сао стање словенских студија y Шведској још 
од почетка XVII века, и нарочито обимни и 
обилати рад Јована Габриела Спарвенфелта 
(1655—1727), којем je и Г, Јагић дао веће место 
y својој књизи. У другом чланку — Књижевна 
славистика y  Скандинавији. (Архив за словен- 
ску филологију, 1913)— Јенсен нас упознаје са 
радовима новијих данских, шведских и норве- 
шких испитивалаца словенских књижевности: 
K. В. Смита, A. М. Бенедиксена, О. Силвана, 
Ј. Бинга, X. Алмквиста. Сличан je овима Јен- 
сенов рад Пушкан y  шведској књижевности 
(Зборник Јагићев, 1908), који je написан доне- 
кле с обзиром на књигу Г. Јагића о Пушкину 
y југословенским књижевностима, и y којем je 
показао одиста велики интерес шведски према 
овом великом руском песнику; са скромношћу 
која га одликује, Јенсен овде себе назива „је- 
дан од најскромнијих ученика и најблагодар- 
нијих поштсвалаца Г. Јагића.“

Има и групица радова Јенсенових писаних. 
за часописе српске и хрватске. Први je чланак 
Нобелова задужбина, штампана y „С. К. Гла- 
снику“ (1902), y којем je, као додније y чланку 
Нобелова литерарна награда и библиотека 
(Savremenik, 1912), изложио и објаснио постанак 
и уређење ове установе. Затим je чланак Пан- 
славизам (Коло, 1903), y којем су казане из-



весне доста смеле али симпатичне идеје о уза- 
јамности Словена. Даље су то два приказа: 
Једна скандинавска књига о словенским књи- 
жевностама (Коло, 1902), где je приказана 
књига Ј. Клаузена „Илустрована историја свет- 
ске књижевности“ и њени словенски одељци 
од A. М. Бенедиксена, и Једна шведска књига 
о Србији и, Балкану (С. К. Гласник, 1910), где 
je лепо оцењена политичко-историска студија 
капетана Вирсена о Србима и Југословенима. 
Напослетку, ту су Дојмови с пута по Балкану 
(Savremenik, 1914), где су симпатично, —■ за 
све југословенске народе, не изузимајући ни 
Бугаре — изнесени путни утисци Јенсенови 
с његова пута по Србији, Бугарској, Хрватској 
и Далмадији, од прошле године.

To je Јенсенов рад који смо могли подроб- 
није прегледати.

Српски Књижевни Гласник 
I и II 1901, V 1902, XXXI 1913.


