
ЈЕДАН СТАРИ КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

(ВИЛА, 1865—1868).

I - КА?АКТЕР ЛИСТА.

Почетком 1865, Стојан Новаковић је кренуо

Вилу и држао је четири године, до краја 1868,

кад је престала. То је био један мали чисто

књижевни лист, тада једини за Србију. Војво-

дина је имала Даницу од 1860, па је и бујна и

напредна Србија тога тоба ваљало да има нешто

слично. Тако је постала Вила, по обрасцу Да-

нице. Као и ова, тако је и Вила излазила де-

сетодневно — само у првој години недељно —

на једном табаку, или табаку и по, у осмини.

Неговала је и забаву и науку, као и Даница,

и више науку него ова. Вила је и иначе била

боља од Данице. Данас су оба листа застарела,

и данашњи читалац нема у њима много да нађе,

али ипак може наћи много више у Вили него

у Даници, која се данас ни при најбољој вољи

не може више читати. Вила је лепо и изгледала,

била лепе техничке израде; имала је лепо за-

главље — доцније са кратким садржајем броја,

укусно штампаним, — не као неки доцнији наши

часописи, код којих, кад су укоричени, не мо-

жете да распознате кад број свршава а кад по-

чиње....

Ј. Скерлић је једанпут рекао да је Вила

била омладински лист. То је добрим делом тачно.
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Главни сарадници овога листа били су врло-

млади људи. Уредник његов, Новаковић, тек је

био напунио двадесет и две године кад је лист

покренуо. Стубови редакције, главни сарадници

листа били су све мање више вршњаци уред-

никови. Милан Кујунџић је био неколико месеца

старији од Новаковића, Г. Ч. Мијатовић само

месец дана, Г. Владан Ђорђевић млађи две го

дине, Радмило Лазаревић четири године; и тако

даље. Било је, наравно, и старијих сарадника.

Уз то, Вила је одржавала везе са омла-

динским дружинама, које су биле центри омла-

динског покрета, жиже и извори њени. Многе

приповетке, песме, чланци и прилози који су у

тим дружинама поникли, и тамо читани, нала-

зили су своје место у ступцима Новаковићева

листа. Из Побратимства, дружине београдских

великошколаца, ушле су тако у Вилу — ја овај

списак састављам по подацима растуреним овде-

онде кроз све четири године листа — балада

На гробљу и преведена приповетка Јеврејско-

девојче, обе од Ђуре јанковића, песма Гаје Ма-

тића Сваке зоре, приповетка Несрећна љубав у

преводу Влад. Н. Илића, две приповетке у пре-

воду Милана М. Радовановића Бугари старога

кова и Далибор, чланак Припитомљавање наше

домаће животиње у преводу Л. К. Лазаревића.

Из Преоднице пештанске ушла је песма Српским

гусларима од И. Ћирића. Из бечке Зоре ушли

су преводи Г. Бранка Николајевића из Бјерн-

сона и Хајнеа под заједничким насловом Како

постаје уметник, уз то његова изворна при-

поветка Лепа Ева и лепи Стева, затим један

превод Милана Лакића Слика од гипса. више

песама Милана Ђорђевића, предавање Г. Вла-

дана Ђорђевића Два листа из јестаственице.

Из бечке Задруге, која је била друштво ђакд
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из Србије и убрзо се спојила са Зором, ушао

је реферат К. Д. Николића о Хемија М. Јова-

новића и песме Спомени од М. Крстића. Из

пожунске Слободе ушло је више песама Симе

Поповића и песма Похода од Ђене Павловића.

Из безимене „омладинске циришке дружине"'

ушао је чланак Наука и методи њезини у пре-

воду Мите Ракића. Из Виле, дружине гимна-

зћалаца у Новом Саду, — која је постојала 1867

и 1868, и о којој ме је први обавестио Г. Др..

М. Савић (в. о њој Гласник 40, 373) — ушла

је Јокајева приповетка Осуда на смрт у пре-

воду Васе Арсенијевића. У Крагујевцу оснива

се 1866 Шумадија, друштво млађих људи, не

право ђачко, и у њему Г. Владан Ђорђевић, још

ђак, држи предавање Беседа у Срба, и Вила

га одмах штампа.

Вила и иначе прати рад омладинских дру-

жина. Ако се јави која нова, или ако је што

важније међу њима, она то региструје. Кад су

београдски великошколци основали 1866 дру-

жину „Србадију", Вила доноси краћи допис о

томе. Кад су београдски гимназисти основали

дружину „Наду", — тада звану „Српска нада“,.

и чија је правила и сам Новаковић потписао 26

марта 1868, као професор те гимназије, — Вила

је донела два извештаја о њој; донела би и ра-

дове из Наде да није убрзо престала. Кад је

уједињена омладина држала своје скупштине,

Вила је забележила што је потребно о њима.

И сама омладина је каткад сматрала Вилу као

свој лист, и на једном састанку бечке Зоре од

21 октобра 1867 решено је да се извештаји

њој шаљу.

Вила је, ако хоћете, и иначе донекле омла-

дински лист, у колико један део њених прилога

спада у омладинску књижевност. Приповетке и.
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песме овога листа имају одиста у многом исти

карактер те познате и слабе књижевности. Омла-

динска је Вила и по томе што су њени главни

сарадници, и сам уредник, активно учествовали

у тадашњем ђачком покрету. Најпре су они сами

кренули Лицејку (1862) пошто су се пре тога

вежбали у Видовдану за књижевне послове.

А доцније, кад је омладински покрет дошао до

правог нзраза, и они су били с њим. Г. Владан

Ђорђевић је био „перовођа” на првој омладин-

ској скупштини у Новом Саду (1866). На другој

у Београду (1867), то је био Новаковић. На тре-

ћој (1868) у Бечкереку, Кујунџић је изабран у

главни одбор. На четвртој (1869) изабрани су у

поједине одборе Новаковић и Кујунџић; итд.

Али Вила ипак није омладински лист у пра-

вом смислу те речи. Сам Скерлић је приметио

да она „има нечега озбиљнога у себи“ и да је

„нешто професорска". Она је одиста таква по

свом карактеру.

Она, на пример, није орган омладине, нити

уједињене, нити којег било дела њена. Она није

ни Млада Србадија, као што није ни Лицејка или

Побратимство. Она и неће да то буде, чува се

од тога. Ако узме у реч омладинске скупштине,

она не даје опширне извештаје о дебатама на

њима као што ће то доцније чинити Млада

Србадија, прави и званични орган омладине. Она

просто региструје одлуке њихове или штампа

предлог устава њена, или помене ствар најкра-

ћом белешком. Ако помене публикације омла-

динске, она то чини скоро као што би и сваки

други лист чинио, деташовано некако: „од омла-

динских књига изашла је, итд “ (Вила 1867, 787).

Она се неће ни сматрати органом омладине.

„Главни органи омладински остали су и даље

Србија и Заспшва'1, каже она у једној врло
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краткој белешци о трећој омладинској скуп-

штини (Вила, 1868, 612). Кад је Зора, како смо

навели, решила да шаље своје извештаје Вали,

уредништво је одговорило да их оно не може

примити него само извод из њих, и то о књи-

жевном раду. То је вероватно било и због малог

простора листа, али још вероватније због тога

што је уредништво хтело, додуше, да се оба-

зире на омладину и да ради с њом, али не да

буде њено.

Ако је Вила и примала радове из ђачких

дружина, она се ипак самостално односила према

њима. Она их је често одбацивала, или из ос-

нова прекрајала и мењала. Тако је нпр. одба-

цила критику Др. Лазара Стефановића —- тада

још само члана бечке Задруге и медицинара —

на Поуку о домаћем лечењу болесСпи од Др.

М. Розена (Даница, 1866, 330). Тако је изостав-

љала повише партија из критике другог члана

Задруге Др. К. Николића — доцније познатог

апотекара шабачког и београдског — на Хемију

М. Јовановића (Вила, 1866, 231; Даница 1866,

307 и даље). У полемици која је изазвана баш

поводом те критике, сам је уредник Виле из-

јавио ово. „Ја сам — каже он — и пре тога

добијао чланке за које ми је писано да су пред

Задругом читани, па или их нисам могао никако

употребити, или ми је око њих доста посла

требало“ (Вила, 1866, 231). Новаковић, одиста,

није хтео да се пода ђачким дружинама, него

их је држао на растојању. Он је имао своје са-

раднике и ван тих дружина, и тих је сарадника

било много више. Он је њих сматрао за праве

сараднике, те израђене и готове писце, а не по-

четнике и полетарце. Што је ипак публиковао

и списе постале по фачким дружинама, то је

зато што је хтео да се користи и радом тих дру-
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жина, које су, ма какве иначе биле, ипак пред-

стављале извесне мале књижевне центре и ра-

дионице. Он је узимао и радове почетника, да.

би њихову воду навратио на своју воденицу,

поред тога што је хтео и да их осоколи. То

исто раде уредници и данас, и у најбољим ли-

стовима.

Одиста, сасвим би погрешно било замис-

лити да су на Вили сарађивали само почет-

ници. Напротив, они који су били главни или

бољи међу сарадницима били су махом људи на

угледним мести.ма или с већим значајем у дру-

штву, науци и књижевности, а баш у времену

док је Вила излазила Сам уредник Стојан Но-

ваковић био је професор гимназије — тада је

то звање било врло угледно — и редован члан

Српског Ученог Друштва. Кујунџић, Г. Ч Ми-

јатовић, Гершић и Милан Јовановић су профе-

сори Велике Школе, прва двојица још и редовни

чланови ученог Друштва. Милорад Шапчанин је

само писар Министарства Просвете али је већ

члан С. У. Друштва. М. -Ђ. Милићевић ]е секре-

тар Министарства Просвете и један од првих

редовних чланова С. У. Друштва, пошто је пре

тога био члан Друштва Српске Словесности. Сто-

јан Бошковић јс професор и директор гимназије,

затим секретар Министарства Спољних Послова;

уз то је „кореспондентни члан“ Српског Ученог

Друштва. Ђура Јакшић не.ма никакав нарочити

чиновнички ранг, али је песник на гласу.

То су ближи сарадници Виле. Сарадници

који су мало даљи такође су од положаја и

угледа. Дамјан Павловић је инжињер, Милош

Милојевић секретар суда, И. Руварац синђел у

Карловцима. Професори гимназије су Милутин

Стојановић, М. Зечевић, Стеван Каћански, којн
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члан Д. С. Словесности. Директор је гимназије
Ђ. Малетић, професор Војне Академије је С. Г.
Пантелић, обојица редовни чланови С. У. Дру-
штва. Алимпије Васиљевић, П. Срећковић и Јо-
ван Бошковић су професори Велике Школе и
чланови истог Друштва, први почасни, друга два

редовни. Змај је такође члан Друштва, „корес-
пондентни11 као и С. Бошковић, уз то већ врло
цењен као песник. Љ. П. Ненадовић, такође ре-

дован члан оба учена друштва, начелник је Ми-
нистарства Просвете. Најзад, Филип Христић

био је — да не помињемо друге титуле његове
— чак председник министарства пре но што је
постао сарадник Виле. Како се онда може го-

ворити да је Вила лист полетараца и орган

омладине!

Нарочита веза постојала је међу Вилом с

једне стране и ученим телима и заводима с друге.-
Као- што у наше дане Српст Књижевни Глас-

ник често штампа приступна предавања про-

фесора университета, тако је Вила доносила
предавања онда тек засноване Велике Школе.

Три су професора уступила своја уводна пре-
давања Вили у години 1866: Кујунџић Свет
хармоније, Гершић Неисто о правништву уоп-
ште и М. Јовановић Природна наукау службч
законодавства. Као са В. Школом, тако је Вила

имала веза и са Српским Ученим Друштвом.
На седници од 12 маја 1866, Друштво решава
да се позив за археолошку изложбу у Москви,
на коју је оно позвано, „преведе и штампа у
нашем литерарном листу Вили“, — тако гласи
званични извештај друштва — и позив је ту и
публикован. На седници од 18 јуна 1868, Ј. Бош-
ковић предлаже да се критички иададу сва дела
Стеријина, и подноси попис нештампаних дела
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његових; тај попис убрзо изађе у Вили. И иначе

су неки радови, намењени првобитно за Гласник,

налазили места у Вили. Једанпут је Светозар

Никетић, професор, тата само државни пито-

мац, поднео Друштву свој чланак Лоситије Обра-

довић; ово га одбије 31 августа 1867, али ипак

нађе да је „главни поглед у овоме чланку до-

бар“, и да је ствар „написана с добром вољом“,

само није за Гласник и више је „фељтонски

чланак“. Новаковић, који је, као члан и секре-

тар присуствовао седници, прими чланак, веро-

ватно га мало дотера, и штампа у Вили. Нова-

ковић се у своме листу и иначе обазирао на

учено друштво којем је био члан. Као год за

омлааинске дружине и скупштине, тако је исто,

и још више, и сасвим уредно и систематично,

извештавао читаоце свога листа о радњи Срп-

ског Ученог Друштва. Како се по свему овом

види, Вила је била у неку руку орган Велике

Школе и Српског Ученог Друштва. Далеко од

тога да буде лист омладинаца и почетника, она

је напротив била више један академски лист,

књижевни и научни орган тадашње Србије.

У Енглеској се често класификација књи-

жевних периода прави према политичкој исто-

рији, и периоди се означују именима односних

владалаца: књижевност краљице Јелисавете, по-

езија и проза у времену Јакова, Викторијино

доба, итд. У француској књижевности познат је

такође „век Луја XIV". Кад би се у нас таква

класификација завела, Вила би се могла озна-

чити као књижевни лист кнез Михаилова вре-

мена. Она то и јесте, исто као што је Отаџ-

бина Г. Владана Ђорђевића сличан орган за

доба кнеза и краља Милана и С. К. Гласник

за доба последњег Обреновића и краља Петра
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и Александра; не смета то што је она била врло

мали лист док су ова друга два часописа већега

стила. Две су периодичне публикације обележје

Михаилова времена: Гласник С. У. Друигтеа за

чисту и више сувопарну науку и научно истра-

живање, и Вила за књижевност, поуку и ши-

рење научних идеја. Вила је једини књижевни

лист кнез Михаилове Србије; постала је кад је

Михаилов режим већ био у велике заснован, а

угасила сс исте године кад и он.

Вила има сву озбиљност и мирноћу тога

времена, и ако су је уређиеали и на њој радили

млади људи. Она неће никако бити израз нових

и немирних политичких и друштвених идеја и

теорија које ће се јавити крајем Михаилове

владе или у времену Намеснишгва. Светозар

Марковић није у њој написао ни једне речи, и

ако се већ почео јављати у другим листовима;

исти је случај с Владимиром јовановићем, и Све-

тозаром Милетићем. Ако Драгиша Станојевић

пише у њој, то су само песме, ништа друго.

Живојин Жујовић такође је као сарадник пот-

пуно „складан". Пелагић ће се јавити тек у Мла-

дој Србадији, и ако је још 1865 послао уред-

нику Виле своју фотографи|у са пуно компли-

мената. Друкчија је Матира (1866 и даље) која

је зборно место многих немирних и незадовољних.

још је друкчија Млада Србадија која се већ

„меша у политику" и коју ценсура Намесништва

једнако забрањује па мора доцније да се штампа

у .Панчеву, ван тадашње Србије. Вила је, на-

против, увек штампана у Београду, и то у др-

жавној штампарији. И она пати по који пут од

ценсуре. Једанпут ова јој избаци неколико ре-

дова у једном чланку Стојана Бошковића, други

пут једну врсту из једне народне приповетке

(Вила, 1867, 320, 628). Али Вила то само забе-



■206 ИЗ КЉИЖЕВНОСТИ

лежи, без протеста, просто, ради извињења и

објашњења читаоцима, „да се не чуде ако су

опазили да мисао није изведена јасно“. Једини

протест који она чини против ценсуре, то је

што штампа познату Змајеву песму Слободну

штампу крупнијим словима, па и то чини тек

за време Намесништва.

Вила има и програм кнез Михаилове Ср-

бије. Сређена влада Михаилова сва се посветила

националним задацима; тим истим задацима слу-

жи и Вала. Познавање Србије и народа у њој

била је стална преокупација духова у Михаи-

лову времену: у Вилч М. Ђ. Милићевић објав-

љује своја Путнинка писма, која су тада најбољи

прилог томе познавању. Кнез Михаило хвата

везу с Црном Гором: Вила такође одржава везу

с њом и изазива интерес о њој код публике.

Она штампа песме Ј. Сундечића, који је тада

био секретар кнеза Николе; доноси путописе и

чланке о Црној Грри од В. Дентона, Г. Б. Ни-

колајевића, Гаје Матића; покаткад у белешкама

и рефератима говори о ситним и ретким публи-

кацијама црногорским. Кнез Михаило хвата везе

и са осталим српским центрима по Далмацији,

Босни, Херцеговини и даље. Вила се тако исто

ннтересује за те крајеве, — доказ: чланци Јужне

словенске земље, чланак Дубровник и Далмација,

и др. Она тражи и сараднике по њима; нашла

је тако и Љубишу, који је први пут кроз њу

ушао у књижевни живот Србије. Југословенски

програм кнеза Михаила такође је и програм

Виле. Преко Даничића који је већ у Загребу,

оча одржава везе са Хрватима, и редовно прати

национални, књижевни и нарочито научни покрет

међу њима. Она се добро држи с добрим Хр-

ватима, али негодује и протестује против Стар-

чевића и Кватерника и њихових насграних те-
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-орија. Она се такође обазире и на Словенце;

видети, поред осталога, чланак Омладина у

Словенаца који је изразито написан у југосло-

венском цуху. И обзири према Бугарима су ту,

у смислу Михаилове политике; преводи Љ. Ка-

равелова доказ су томе. Још би се и друге па-

ралеле могле наћи између националног прог-

рама кнез Михаилова и програма Виле. И то

би била једна од њих што се у ВиЛи не тражи

Македонија, као што она није изричито тражена

ни у програму Михаилову; језик Македоније тада

још Новаковић не сматра за српски.

Исти је случај и са културним програмом.

Време кнеза Михаила показује се, на пример, и

у том што се тада радило на ширењу књиге и

дизању просвете. То је исто Вила радила. Она

је сва у томе. Све у њој дише тим духом, од

првог позива на претплату Виле до последње

белешке у последњем броју где се објављује да

ће почети излазити загребачки У1епас. Има два

чланка који су нарочито речити у овом смислу.

То је Наша публика и наши листови у којем

се прави један јаван рачун с читаоцима и на-

пада се на наш немар за књижевност. Други се

чланак незгодно зове Из зелене књиге београд-

ског певакког друштва, а у ствари је један леп

и жив опис како ширење добре књиге ие може

да успе, јер увек наилази на нехат и староврем-

ска схватања паланчанска.

Напослетку, кнез Михаилово време се од-

ликовало и релативном толеранцијом према тада

-горућем“ питању новог правописа. Кнез је сам

јамачно много допринео да се, неколико месеца

пред смрт његова оца Милоша, скине забрана

са новог правописа (23 јануара 1860) сем са

службених списа, а пред крај своје владе (12

марта 1868) укинуо је и то ограничење. Он би
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можда још више толеранције у томе показао

да питање о правопису, у ондашњим неразви-

јеним временима, није имало и.своју политичку
страну. Познато је, међутим, колико је Вила
била присталица Вукова правописа.

Вила, наравно, није нимало лист кнеза Ми-

хаила, ни његове владе. Нити ју је он издржавао,
ни помагао чим било. Лично с њим или с ње-

говом владом, она није имала никаквих веза.
Кнез је читао Вилу, и то је све. Почетком 1866,
Милићевић однесе кнезу своја Путничка писма,
која су била оштампана из Новаковићева листа.

„Ја радо читам — рекао му је кнез тада — сва

ваша писма, али сам седмо, верујте, више пута
прочитао". То седмо, међутим, није било штам-
пано у Милићевићевој књизи — оно ће ући тек
у друго издање од 1868 — него је само изашло
у Вили, дан два пре поменуте аудијенције. Кнез
га је ту, дакле,• једино могао читати; јасно је,
ко се сећа шта је у њему и зашто му се допало.

II — ПРОГРАМ ЛИСТА.

Ми смо од детињства читали- Вилу, — кад

је она, наравно, давно била престала излазити,
— и онда нас је њен књижевни програм пот-

пуно задовољавао. Ја се сећам колики су утисак
на мене онда чиниле украјинске приповетке Мар-
ка Вовчка, и разумем да је Јанко Веселиновић
— како он сам причаше — „гутао" те пријатне

и наивне идиле које ће њему доцннје служити
као један од образаца. Остала ми је у памети
и Рапачинијева кћи, фантастична и егзотична
приповетка, и био сам не мало зачуђен кад сам
много доцније чуо Љ. Недпћа да хвали њена
писца Н. Хоторна, н видео после да он преводи
његова Давида Свена, као што ће Г. Влад. Са-
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вић још доцније превести његово најбоље дело

Скерлетно слово. Ја сам тада мислио да је

Хоторн само дечија лектира а не неки познати

и угледни писац. Од стихова знам да сам нај-

више волео Сундечићеве песмице, јер су биле

кратке, и један почетак из Махабарате упре-

воду Симе Поповића:

У Видарфу Фим је влад’о,

Власт му беше страшна сила;

А на двору цветала му

Д мајанта ћерка мила,

и ти су ми стихови навек изгледали изванредно

чисти и глатки.

Кад бисмо данас имали да окарактеришемо

књижевни програм Виле, ми бисмо рекли да је

онај који је могла дати кнез Михаилова Ср-

бија. Приповетка је била скоро сва у рукама

Србијанаца — Милорад Шапчанин, Г. Владан

Ђорђевић и др. — ако не рачунамо и Ђуру Јак-

шића, који је у то дсба стално живео у Србији;

— једини је изузетак Г. Б. Николајевић, који је

у осталом написао само једну приповетку. По-

езију негују и Србија и Војводина скоро под-

једнако, нешто и Далмација и Црна Гора; нај-

важнија су имена Змај, Јакшић, Љ. П. Ненадо-

вић, Каћански, Сундечић, Љубиша, Л. Костић,

М. Кујунџић, Сима Поповић. Уз то је негована

народна песма и приповетка, стално, с великом

пажњом. Све то тачно одговара оном добу које

је настало одмах после Вукове смрти.

Преводи су мешовитог укуса. С једне стране

је Балзак, Иго, Хајне, Дикенс, Хоторн, Пушкин,

Гогољ, Тургењев, Бјернсон, а с друге Јокај, Вад-

нај, Герлинг, Розенхајн и слични. Публика у

времену кнеза Михаила била је врло далеко од

тога да има виши књижевни укус; вероватно се

и сам кнез гушио у сузама или дрхтао од уз-

14
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буђења кад је читао Гусарског краља од Јокаја.

Класичних — старих грчких и римских — пл-

саца нема у Вили. У то доба, класицизам је био

сасвим одбачен; и то је ваљада био један од

резултата победе националног Вука над класи-

чарем Светићем.

Књижевни есеј није у то доба постојао у

нас, а критика уопште била је врло неразвијена.

Са изузетком Доситија и проте Матије који су

добили по један чланак или реценсију, може се

рећи да ни о једном нашем књижевнику Вила

није говорила с пажњом и студијом. Ни Вук,

ни Бранко, ни Стерија, нити тздашњи сувремени

писци нису узимани у шире разматрање. Страни

писци још мање; о њима се говорило само уз-

гредно у којем чланку, или у белешкама, које

су у ствари биле библиографске и врло штедљиво

садржавале по коју реч похвале или покуде. По-

зоришна критика вођена је мало и с прекидима,

пошто тад није ни било сталног позоришта; у

1865 водио ју је неко анонимно, а у 1867 Ку-

јунџић и Шапчанин. Филолошко мерило владало

је у критици, у колико се ова види уопште.

Књижевност је добра само од Вука на овамо;

оно пре не ваља скоро ништа, —- то је од при-

лике била књижевна теорија редакције.

Науке је такође било у Вили, националне:

језик, историја, географија. Она никада није била

стручна, него само популарна, за развијање и ши-

рење научних новина. Стручне расправе остав-

љао је Новаковић за Гласиик С. Уиеног ЛрушШва

и налазио је да им није место у једном листу

намењеном шнрој публици. Кад је Иларион Ру-

варац штампао 1868 једну своју потпуно стручну

расправу о „краљицама и царицама српским" у

Матици, која је такође била лист за ширу

публику, Новаковић му је писао (јун 1868) да
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-није ваљало да је штампа тамо него у неком

стручном научном органу. „Да сте оно мени по-

-слали — каже он —, с нарочитом жељом да у

Вила изађе, ја бих вам најпре ову примедбу

саопћио, па бих вас тек после послушао".*)

Сем ове домаће науке, Вала је доносила и

другу, светску, тада модерну, и то је једно од

њечих главних обележја. О томе ћемо мало ши-

ре говорити.

Један се интелектуални покрет јавио у Ср-

бији кнеза Михаила, који ,е нашао израза у

-Вила. Он нема везе са државним програмом

кнежевим, — сем у колико спада у науку и

просвету уопште, — него је просто поникао

међу младим људима тадашње Србије, дошао

као плод њихова читања, путовања, интересо-

вања. То је оно што је Ј. Скерлић назвао ути-

цајем „западне демократије“ и „новом науком",

а што се у ствари сеоди на нове идеје у мо-

ралним и политичким наукама, у природним на-

укама, у историји. Те се нове идеје јављају

добрим делом, или и почињу, у кнез Михаи-

ловој Србији и Вили.

Још од 1839 српска држава почиње слати

питомце на страну, — који су богатији, иду сами

—, и за двадесет година, док није Михаило до-

шао на владу, у Србији већ има приличан број

младих људи који су школовани на страни. Они

иду понајвише у Француску и Немачку — у

кнез Михаилово време поћи ће и у Енглеску и

Швајцарску — и тамо са запрепашћењем виде

какве напредне идеје владају, и како је то све

далеко од безазлене патриархалности у којој се

налази интелектуална Србија. Науке се баш тад

*) Преписку ову љубазно ми је ставио на располо-

жење Г. прота Дим, Руварац.

14*
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мењају у Европи — историске, политичке, мо-

ралне и природне — а наши се ђаци нарочито

изненађују тим променама, и, као млади људи,.

обично усвајају оно што им изгледа најмодер-

није. Њихова мишљења примају од њих и њи-

хови другови који су остали у Србији, и по-

крет „западне демократије" и „нове науке“ за-

хвата све младе интелект}алне кругове. Тако се

он јавља и у Впли.

У времену о коме говоримо, и у обиму у

којем је у Вили долазио до израза, покрет је

још на почетку. Још нема крајњих теорија, још

је прво интересовање за модерне научне правце.

Ни оно није пуно, ни врло интересантно. У при-

родним наукама још се не зна 33 Дарвина и Хекла.

Тек ће се, кад Вила престане, 1869, јавити први

трагови дарвинизма у нас; а и то ће доћи најпре

од оних из редакције баш овога листа У Но-

ваковићеву преводу Шлајхерова чланка Дарви-

нова теорија и наука о језику (Матица 1869)

чист је дарвинизам, примењен на „благородну

науку филологије" како ју је сам Дарвин нази-

вао. Језици су феле, дпалекти разлике међу

фелама, корени ћелије, постанак језика је исто

што и постанак фела, — ето у тим се идејама

од прилике креће овај чланак. Још ће се један

сарадник Виле бавити Дарвином, исте године;

мислимо на Панту Срећковића, који је — како

су наши библиографи констатовали — дао први

превод једног одломка из Дарвина (Србија, 1869).

Доцније, у седамдесетим годинама, браћа Радо-

вановићи — оба сарадници Виле такође — даће

своје преводе главних дела Дарвинових и Хек-

лових. За сада пак, за времена кнеза Михаила

и Виле, интерес за природне науке своди се на

Вирхова, Либига, Карла Фокта, Шлајдена, да.

поменемо само важније. Од свакога је преведен



ЈЕДАН СТАРИ КЊИЖЕВНИ ЛИСТ 213

по један чланак у Вили — код Фокта, дат је

извештај о једној серији његових предавања —

и махом су их преводили студенти медицине а

доцније лекари. Но ти чланци нису увек чисто

природњачког интереса.

Моралне и политичке науке такође су за-

ступљене у Вили.. Писци ове врсте, а из којих

је она доносила преводе, слободоумни су, демо-

.крати, филантропи, позитивисти; те су се црте

онда највише допадале младим људима. Између

многих својих дела, Жил Симон написао је Шко-

лу (1864) у којој се речито заузимао за бес-

платну и обавезну основну наставу. Вила, која

је волела да се бави школом, доноси један краћи

одломак из те књиге (1866), као што ће идуће

1867 године донети један дужи чланак истога

рода, „поједном француском писцу“, вероватно

по истом. Едуард Лабуле заступљен је чланком

Васпитање себе сама; вредно је забележити да

су овога писца у нас популарисали махом баш

сами сарадници Виле: Милићевић, Влад. Нико-

лић и др.*) Вила је популарисала американског

економиста и социолога Хенрија Чарсла Керија

(Сагеу) и донела његов чланак Наука и метоби

њезики у преводу М. Ракића; то је у ствари

једна глава из његове књиге Јединство закона,

коју ће доцније у целости преводити Ст. Р. По-

повић и Миша Вујић.

Нови правци у историји нарочито су инте-

ресовали Вилу. Она се прва занима Боклом и

*) Ка баблиографији Е. Лабулеа V нас (Ј. Скерлић,

Омладина, 2.-2) додајмо и његову политичку сатипу „ће

рппсе Сашсће“ (1868). Она је преведена у Хрвата под на-

словом „Кга1ј кибгоуа", N. Рогог Њб8(в. \Лепас 1869, 142)

Приказ о њој с карактеристичним наводима донела је

„Матица- 1869 (в. чланак „Један француски писап“); на-

слов је нреведен са: „Царевић псето'.
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Дрепером. Јован Виљем Дрепер је Енглез, али

је дуго живео у Америци. Он је природњак, хе-

мичар и физиолог, а писао је Историју умног

развика Европе. Како сам каже, он је од сту-

дије физиологије прешао на студију историје^.

хотећи да примени на човека оне исте законе

еволуције који владају у природи. Његово је

дело добро, ван сумње, — у њему се, додуше

много осећа да је писац природњак, — али се

нашим младим људима оно учинило као нешто

изванредно, нешто што није досада било, и они

су га узели читати и преводити, не осврћући се

има ли које обичне, просте а целе, светске исто-

рије на нашем језику. Мало година пошто је

изашло (1862) Мита Ракић, који ће га убрзо

цело превести, штампа у Вили (1868) прву главу

из њега; то је први превод Дрепера у нас.

Бокл је био нарочита српска симпатија. Ни

Карлајл, ни Маколе -— који се тек у последње

време јављају у нас, — ни многи француски

историци нису превођени, а Бокл јесте. Вила

га је пронашла једна од првих. Његова недо-

вршена ИсШорија цивилизације у Енглеској

изашла је 1861 (прва свеска 1857); Вила је-

1866 и 1867 донела две главе из његове друге

књиге*): Историју протективног духа и Ја-

чину протективног духа, као што је 1868 до-

нела нарочити чланак Историк Бокл и нови

принципи историске науке од Ж. Жујовића. И

други су га волели. Г. Ч. Мијатовић издао је

једну свеску из Боклове Историје, 1871, која

хвата само мали део, првих пет глава прве књиге..

Божа Кнежевић превео је, мало доцније, све

изнова.

*) У мене је издање Цоп§тапз, Огееп & Со, 1867,.

у три књиге.
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Па и иначе, колико се негда волео и читао

у нас овај енглески историк међу младим љу-

дима! Гутала се његова књига просто. Српски

превод читао се једно време, али, како није био

потпун а и књига је убрзо постала ретка, то је

немачки превод слободњака и револуционара

Арнолда Ругеа кружио осамдесетих година међу

нашим великошколцима. Не само код нас, код

Хрвата и Словенаца је било исто у то време.

Загребачки Вијенац (1869) превео је и извео две

прве главе Боклове књиге: Средства за изуча-

вање историје и Утицај природних закона, као

што је, мало времена пре тога, превео Боклов

есеј „Уплив жена на напредак знаности"; том

је приликом донео кратку белешку о писцу, који

је „опсежношћу знања“, каже се ту, „наткри-

лио“ и Пика дела Мирандола и Хумболта. У

студији Др. И. Пријатеља о Јанку Крснику (стр.

117) видим да је овај словеначки новелист, још

кад је био ђак у Бечу, пажљиво читао Бокла.

Већ у гимназији њему је била обраћена пажња

на њ — први му је споменуо о том Фрања

Левац — а 1870 године он је писао својој ма-

тери из Беча: „целе недеље нисам никуд изла-

зио; непрестано сам чинио изводе из Боклове

Историје цивилизације". Доцније, — како је,

поред осталога, и интерес за светску историју

доста пао у нас —■ Бокл је „изашао из моде“,

и ја не знам колико се читао превод Кнежевићев,

а изгледа ми да је данас доста заборављен. Нико

више и не помиње Бокла, код нас овамо. У За-

гребу, пак, има један помен у последње време,

али тај је сасвим без смисла. Г. Давид Богда-

новић, који је публиковао један преглед српско-

хрватске књижевности, сад за време рата, из-

вињава се у предговору како није имао великих

претенсија са том књигом. „Ја нијесам ни ишао
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за тим да будем хрватски Тен или Бокл“, каже

он. За Тена разумем, али шта ће код историје

књижевности Бокл? У Загребу још — и то је

важна чињеница — сад се Бокл понова јавља,

у преводу Г. М. Дрводелића.

Бокл је одиста историк великог стила. Ње-

гова књига је пуна идеја. Она даје полета, за-

носа, издиже у више регионе, у шире видике,

философске мисли, — поред тога што је врло

учена и рађена с великом акрибијом. У нашој

младости ми смо се одушевљавали њиме, и можда

више него икојим другим, па га и данас волимо

и ценимо, и ако с мање одушевљења. Данас нпр.

„закони историје" које је Бокл с великим исти-

цањем објавио, не изгледају нам ни довољно

утврфени, нити довољно генерални, да их баш

сматрамо за праве законе, за темељ историји

као науци; каткад изгледају као просте, обичне,

баналне истине, труизми. Исто тако његов по-

кушај спајања историје са природним наукама,

колико је грандиозан, ипак је у основи неуспех,

пошто чисто историски проблеми ничега не по-

требују да се „за њих веже историја и видови

материалне васионеТ Али, при свем том, Бокл

је велики историк.

Ми знамо, међутим, да је у својој отаџбини,

тако богатој великим људима, Бокл данас мало

цењен. Одиста, човек да се зачуди кад чита, у

данашњих енглеских позваних судија, овакве

оцене: Бокл „није имао укуса, нити много суда“,

али је имао „добар део предрасуда“. Или: „он

је скоро потпуно био под утицајем и влашћу

оног неинтелигентног иконоклазма и антисупер-

натурализма XVIII и раног XIX века“. Или: „спе-

циалисти по разним струкама гледаће на њ више

као на бриљантног аматера него као на правог

научника". Или: „не може се баш рећи да је
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Бокл потпуно схватио значај историског мето-

да“; итд.*) Али данас је таква мода; доцније

ће Бокл понова доћи до цене и признања, си-

гурно.

Наши су волели Бокла из више разлога.

Најпре, што је био слободоуман; после, што је

решавао и улазио у крупне проблеме; напо-

слетку, и његов живот и начин рада могао им

је изгледати симпатичан или импоновати. То што

је он, као дете од дванаест тринаест година из-

молио у оца да га извади из школе, па ће он

сам по својој вољи читати и учити; што је са-

свим сам, и без ичијег упутства, него пр-што

вођен својим рано сазрелим погледима, јаком

вољом и лепим одушевљењем, жудно улазио у

науку, боље рећи у све науке, пошто је он за

све њих имао пробуђеног интереса и научне

радозналости; што се одмах окружио књигама,

још врло млад створио себи огромну библио-

теку, и давао годишње по три стотине енглес-

ких фуната на набавку књига; што је из сваке

књиге правио извод и за сваку своје личне при-

медбе; што је, кад још ништа није био написао,

цео учени Лондон знао за њега као за једног

топзГгит зскпИагит, — све те црте, тако ен-

глеске по стилу и размерама, морале су изгле-

дати високе, завидне и иедостижне нашим да-

ровитим младим људима с краја прошлога века,

који су једва назирали прве научне видике, а на

својој ђачкој полици имали махом уџбенике, или

књиге добијене као награду „за одличан успех

и примерно владање". Уз то његова рана смрт,

и трагична судбина да тако много почне и да

све остави у траљама и једва почето — све је

*) 8а1мз1)игу, А 5ћог{ Шзкку о{ Еп§Нзћ Шегакге,

1916, 764; 81ерћеп, №Нопа1 Вт§гарћу 5. V. Виск1е.



218
ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ

то могло изазвати нарочите симпатије и неж-

ности у нас. Код Виле као да се ипак Боклово

слободоумље највише допало, пошто је узела

баш оне главе из њега које се том цртом од-

ликују.

Преводилац Боклов у Вили није много ра-

зумевао свог аутора. Ко је то био, не види се

— потписано је само слово 5. —; главе које су

преведене не налазе се у књизи Г. Мијатовића

да би се могло сигурније помислити да је он

преводилац. Ипак кзгледа да је с енглеског пре-

вођено, пошто код појединих израза стоје у за-

гради енглеске речи; колико је преводилац знао

енглески, види се што је „1ће оШ шзШлКопз'1

превео са „стара начела“ (1866, 284). Примедбе

испод текста, које су код енглеског научника

врло развијене и богате, преводилац је потпуно

изоставио, што је сасвим разумљиво кад се ствар

публикује у листу а не у књизи. Али, што је

мање разумљиво, он је на више места знатно

скраћивао сам текст, на штету излагања и често

смисла. Бокл нпр. чини поређење енглеске ре-

волуције и француске Фронде. Једна од основ-

них ствари у тој паралели то је што су вофе

прве били све људи нижег порекла, а вође друге

скоро увек племићи. Бокл онда даје једну дугу

листу енглеских имена и казује код сваког ње-

гово занимање, па онда даје листу француских

имена и уз њих све њихове племићске титуле.

Наш преводилац задржи француска имена, али

изостави све тигуле, а енглеску листу изостави

целу, и имена и занимања, тако да читалац из

губи сву разлику ове две револуције коју је ен-

глески историчар нарочито хтео да истакне (пор.

Вила 1867, 784, 799; Бокл II књ. 3. гл.). Уз то,

француска имена рђаво су забележена: „Нуар-

му“место „Ноармутије“, „Еспинанс“ место „Ести-
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сак“ (стр. 799). Или је забележено: „к. Марсе-

љак, г. Понс И гр. Флекс“, што треба да значи

кнегињу Марсиљак, госпођу де Понс, графицу

де Флекс (стр. 814). Главно је било превести

у .јужном наречју и рећи „инглиски“ место

„еИглески", а ко вас пита за тачност имена ш

прецизност титула?_

То је, ето, што је Вила доносила из свет-

ске науке.

(Српски Књижевни Гласник, Н. С. IV 1921, 16, септ. и I октобар).


