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/. Вранко ЛазарееиЛ je  недавно писао 
о „онима који долазе“, о младим снагама 
које пристижу y нашу књижевност. Он сам 
није вигие један од ирвих мефу onuma који 
долазе, но и један од добрих млајих писаца 
наших који су eefi дошли. Својим талентом, 
својим књижевним образоеањем и интелиген- 
цијом, својом радљивошЛу и илодношЛу, ou 
je e e fi привушо оишту пажњу на себе и 
creopuo себи место y данашњој српској књи- 
жеености. I l  не треба имаги нимало ире- 
рочких особина иа моби pefiu да fie он својим 
лемим сиособностима ufiu само даље.

Његова књига студгуа и оцена долази 
y доба када ce y логору нагиих иесника и 
ирипоеедача nomme иобуна иротгсву „ тира- 
није“ критике. Ilpe иетнаестак година, са 
мпого више разлога, бунило ce противу „ про- 
фесора“ и „филолога“ , који су иродужавали 
crapy и pfjaey традицију оцењивања књижгв-



■них дела искључивим граматичарским ме- 
рилом. Даиас ce буна кротиву књижевпе кри- 
тике y  оиште.

Звоно на буну стао je  ударати Т .  Јован  
ДучиК. У  једноме иисму о „А л м а н а ху  сри- 
ских и хрватских иесника и ириповедача за 
1910“ , које je  недискретни Т .  Лазаревић 
делимично објавио y  овој књизи, Г .  Дучић 
грм и : „ ...Н и ко  ce не обрпе на то да je  то 
и/рва скуиштина ceux иесника и ирииоведача 
à huis clos, без ириступа за ирофесоре књи- 
жевности и иредстсшнике метода —  једаи  
интиман састанак оних који ираве књижев- 
ност без задњих м исли ... Критичари и они 
који место талента имају „ сувремене ме- 
тоде“ , акаиарисали су сву тшжњу за себе. 
Иесма и ирича (чак и књига иесама и ирича) 
нису више догајоји као што су њихове књиге 
које ce и више виде и више иродају. Они 
су чланови Академије y  коју није ушао ни- 
један од даиашњих песника и ирииоведача, 
и они су и мушкији и славнији од ceux 
ових других...и. f f  тако даље. Радост на- 
гиег елегантног иесника и критикофоба била 
je  краткога века. Г .  Ћурчин je  учипио из~



дају, нтријателу отворио врата и иустио 
Ахејце y оисајеиу Троју : y овогодишпм 
.,Алманах“ улазе презрени ирофесори књи- 
жевности и налеиљиви критичари, иисци без 
талента, људи од задњих мисли, акаиаратори 
јавне иажш, и узуриатори ивсничкв славе.

За Т. ДучиЛем дошао je Г. Милутин 
УскоковиЦ}! On je кратак и јасан: vm u  не- 
мамо више шта да учимо од наших кри- 
тика. Мп учимо школе које и они. ми го- 
воримо језике које и они, само mu радимо 
оно што не умеју опи“. Т. Cuma Панду- 
ровиЛ2\ тврдеКи да критика ne сгвара уме- 
тпика, мисли да je време да ce после кри- 
тичара чују мишљепм кпижевпика. „ Јесу 
ли опи који стеарају кнмжевност лихње ио- 
звани да о њој говоре ? T o , свакако, не 
може биги тачно. И  кад смо чули то- 
лике судове књижетих крттичара о томе 
гата je леио, шта je уметност и шта нам 
треба, било би ираво и леио чути мишљење 
уметника о том. Audiatur...“

Ј) P i s mo  i z  B e o g r a d  a, S a v r e me n i k ,  1911,6p. 
10, стр. 590.

Ђ  Б e a л р о г р а ма ,  Б о с а н с к а  Вила ,  1911, бр 
19, етр. 290.



H оред ових добрих иисаца наших до- 
гиао je и Г. Светислав СтефановиЛ.3) Он 
није видео да je наша критика рђава и 
штетна све док ce о његовом дрсшском гали- 
матијасу „Сукобии није рекло оно гиго за- 
служује. Усилахирен и неуравнотежен, без 
ocefiarho, смисла речи, он ce зауктао: „Сва 
критика —  од највебе до најииже има тек 
да ce оиере, да испашта за злочинитва која 
je  иочмнила кроз сва времена ирема умет- 
ницима-творцима, mi тек онда може заслу- 
жити да уметници-творци обрате тсажњу на 
mj. Haw,a критика no готову ; та критика која 
од једног малог добробудног раскалуђера 
\Доситеја ОбрадовиЛај xofie ца направи ве- 
ликог учитеља народпог, не видеЛи колико 
тиме ионижаш народ; која све наше иразне 
величине “рошлости —  чак и Јашу И, ;ш- 
Toeufia, велича само за, то што арииадају 
ирошлости —  наша критика не заслужује 
да ce на њу обзиру они, којих je  аоглед

Ј) Ч а с т  и е л о б о д а  т в о р ц и м а .  Б р а н к о в о  
К  о л о, 1911, бр. 37. О с а в р е л г е н о ј  к р и т и ц и .  Не- 
колико добрих идеја А. Хендереона. Б р а н к о в о  К о л о ,  
1911, бр. 40.



уирављен y нашу будубпосг...“ Ж y потврду 
тоза Г. СтефановиЛ наводи себи конгени- 

јалног Арчибалда Хендерсона, који оиту- 
жује књижевну критику пи за шта ма/ње no 
да je : расиела Ариста, каменовала аиостола 
Стевана, осудила Лутера. мучила Галилеја, 
оковала Колумба, изгнала Дантеа, злостав- 
љала Шелија, бекељила ce м« Глука... Све 
je  то учинила књижевна критика! Она je, 
иоврх свега тога нашлада су „ Сукоби“ Г. Све- 
тислава СтефановиЛа једна очајна инепција.

Њ  од аисања Т. Светислава Стефано- 
cufia да префемо на озбиљне стеари : да 
видимо колико има разлога и смисла y 
свим тим осудама књижевне критике паше. 
Да не прелазимо y офансиву, и да ne ии- 
шемо овде о обноеи литераторске сујете бо- 
годаних“ и „женијалних“ меспика омладин- 
ских и о наглој иојави акутног каботен- 
ства y сраској књижевности. Да еидимо ко- 
лико озбиљности има y свим тим оптуж- 
бама, и колико оиравдања има цео га/ 
устанак иротив критике.

Да ли je аотребно данас и доказивати 
да je књижевна критика исто онолико књи-



жевнирод колико иесма и иртсоветка, и да 
ја  за њу иотребно имати исто толико та- 
лента и интелигенције? Јесу ли Меколе, 
Бјељински, Сент-Бев, Тен, Жил Леметр ван 
књижевности ? К  нека ко озбиљан, иод иот- 
писом, одречв код нас гсраво Г. Богдану TLo- 
uoeufiy да говори о литератури ! To je  иитање 
стварно решеио: нека ce ирелиста историја ма 
које стране књижевности. To иитање могу ио- 
стављати само људи који ништа ne знају, или,. 
што je горе, они који ствари pfjaso знају. 
За неиосредну књижевну ироизводњу и за 
књижевну критику захтевају ce засебне сао- 
собности, и као свуда тако и y књижевностп 
изведена je  иодела рада. Врлине иесника и 
прииоведача иостају мане када ce ириме- 
њују y књижевној критици, као што врлине 
к/шжевиог критичара иостају мане када он 
чини оригиналне иокушаје y иоезији и ири- 
иоветци.

Ењижевпа критика, вели ce, заузилш су- 
више места y пагиој књижевпој кроизводњи. 
Исто опако као што je  лирска иоезија за- 
узимала сувише места y нашој књижевности 
шездесетих година, као и ирииоветка осам-



десетих година. Ћ. зар je за осуду баш да- 
нолашЈ, критика наша, која ce отресла старе 
догматике, која je без шдантерије, и која 
je y толикој мери и сама литерарна, често 
знатно литерарнија но литература многих 
који xofie да литературу акагтришу за 
себе. Оскудева ли јо ј књижевно иоштепед 
злоуиотребљује ли своја ирава ; који je то 
галенат оно насилно угушила, коју реиута- 
цију незаслужено створила? Књижевни кри- 
тичари и арофесори књижевности сад више 
иривлаче иажњу на ce, и њихове књиге више 
ce виде и више ce иродају. Зашто ? Ео то 
натерује читаоце да баш њих вигие читају, 
и ко може да ерши тај притисак на иу- 
блику да бага mix више цени ? Јхњиге као 
и жиеотињске феле воде борбу за оиста- 
нак: иобефују оне које имају еигие услова 
за живот.

I I  шта да ce кшке на друге ириме.дбе? 

„Лако je  критиковати друге ; нека госиода 
критичари сами нааишу роман или књигу 
иесама, нека својим примером иокажу како 
треба писати, иа онда да ce разговарамо. 
Upe свега не би било нимало тешко ии-



сати бољс и иесме a иргшоветке no што 
то чини веЛи део наших аесника и ириио- 
ведача. Затим, као одговор, могло би ce 
поповити оно гито je y сличном случају је- 
дан кригичар одговорио : ја не могу да сне- 
сем јаје, али могу да оценим да ли je то 
јаје муЛак... — „Жми читамо исте књиге као 
и ви, знамо псто толико колико и ви, и 
ми смо y стању оцењивати и cede и вас. “ За- 
што ne ! Нико то не одриче, и не може; 
одреЛи. Лишите. Tlucao je критике до сада 
Милорад Murpoeufi, пишу сада: Г. Т. Јован 
ДучиЛ, Димитрије ЖитриновиЛ, Велимир 
РајиЛ. Ми жпвимо y књижевпој реиублици 
y којој сваки може cee да каже, a y српској 
књижевности толико je часоииса да ce cee 
може штамиати. Начипите ce и eu књи- 
жевним критичарима и инструкторима књи- 
жевности. Изнесимо сваки ceoje мишљеме 
на сеетлост дана, остаеимо пашим јединим 
судијама, Његовом Величанству Разлогу, 
читаоцима и еремену, да они иресуде. На 
крсју крајева иримиЛе ce и остаЛе оно што 
ваља и што јесте. ВиЛе боље оно што не 
иотоис !



Књига Т. Бранка Лазаревиба иада y 
средину ceux тих контроверса, и долази y 
добар час. Импресије из књижевно-  
с т и су пов знак бујнога живота књижевне 
критике сриске, и наш нов доказ иротиву 
оних који књижевну критику одричу. Ma 
vira ce говорило y табору критикобораца, 
'његова леаа, литерарна и интелигентна књига 
иде y књижевност, и то y добру и трајпу књи- 
жевност. Г. Бранко Лазаревиб fie имати чи- 
талаца, vyfie ce и видебе ce, и он y иуној 
мери заслужује да ce чује и види.

J. СКЕРЛИЋ.


