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П Р Е Д Г О В О Р .

Ова Истораја нове српске књижевносиш 
само je извод из знатно већег и потпунијег 
дела под истим насловом, које ће изићи идуће 
године, са илустрацијама, са нарочитим реги- 
стрима, са означавањем књига које треба чи- 
тати и књижевних монографија и студија о 
појединим народима и писцима. Само главне 
чињенице и главнеидеје налазе ce y овом 
делу, Ипак и поводом овога издања потреб- 
но je учинити неколико општих напомена.

1) Ова књига обухвата само српску књи- 
жевност y ужем смислу речи, ону која ce 
створила y току XVIII века код православних 
Срба y Угарској, и која ce развила y главном 
код православнога дела нашега народа. О на- 
шим локалним књижевностима XVIII века, о 
босанској и славонској, о новој хрватској књи- 
жевности, овде ce не говори. Локалне књи- 
жевности су биле сасвим пролазне и усамљене 
појаве, без утицаја на стварање нове српске 
књижевности. Хрватска књижевност јавила ce 
самостално и развила ce y засебну књижев- 
ност. Срби и Хрвати су несумњиво један на- 
род, али они имају две књижевности. To ce 
може жалити, ваља тежити сједињавању те



две књижевности, али y овај мах то je чи- 
њеница која ce не може обићи. И тек када 
ce израде овакве историје појединих наших 
књижевности, моћи ће ce прићи израђивању 
једне опште историје целокупне наше књи- 
жевности.

2) Новина je y овој књизи, израђеној на 
широј историјској основици, што je нарочита 
пажња поклоњена културном стању из кога 
ce књижевност развијала и што су нарочито 
проучавани духовни покрети који су стварали и 
књижевне правце — тако да je поред историје 
књига овде дата и историја идеја. Зато je наро- 
чита пажња поклоњена писцима који су започи- 
њали нове књижевне правце, као Доситеју 
Обрадовићу и Вуку Караџићу, и зато су поми- 
њани, каткада, опширније, старији писци који, 
строго узев, немају књижевне вредности, али 
који су карактеристични по једно књижевно 
доба.

Подела нове српске књижевности учиње- 
на je према књижевним правцима. Разлоге за 
то дао сам y предавању Подела нове српске 
књижеености на периоде, које je изишло y 
Просветном Гласнику за 1911.

3) Ова књига je намењена ученицима y 
вишим разредима средњих школа и широј 
читалачкој публици која хоће да ce обавести 
о развоју и стању српске књижевности. Зато 
сам ce трудио да излагање буде што јасније, 
прегледније и разумљивије, зато сам избега- 
вао што више стручне изразе и естетичка 
развијања. Али y тој тежњи да књига буде



што приступачнија било je и граница. О књи- 
жевним стварима мора ce књижевно писати; 
y једној историји књижевности треба да ce 
учи и сувременом књижевном стилу ; као што 
je потребно да ce књига спушта до публике, 
исто тако je потребно да ce публика уздиже 
до књиге; најзад, ученици по вишим средњим 
школама, који су већ учили теорију књижев- 
ности, и који данас радо читају књижевну 
критику, толико су развијени да ће лако моћи 
разумети и она места y овој књизи где ce 
говорило стручнијим језиком и где ce улазило 
y ближа књижевна испитивања.

Ово скраћено издање, само je један из- 
вод, костур једне веће књиге. Ја сам ce трудио 
да са што мање речи кажем што више ствари, 
зато je цела књига писана врло збијеним сти- 
лом, и зато су изостављене многе важне чи- 
њенице и појединости, и нема развијања идеја, 
примера и навода. И ко би хтео да критикује 
овај извод као научно дело ваља да причека 
велико и потпуно издање.

Ја нарочито молим наставнике који буду 
предавали по овој књизи да ми изволе учи- 
нити своје примедбе, нарочито по стеченом 
искуству y школи. Свака умесна примедба 
добро he доћи да друго издање буде што 
потпуније и употребљивије.

Августа, 1912.
Ј. Скерлиђ.



Почетак h©s@ српске књи>&евност(и.

Нова српска књижевност почиње међу срп- 
ским прееељевицима y Угарској, y ггрвој половини 
ХУШ  века.

Старасрпска, средњевековна књижевност, коју 
су дрквени људи радили, y црквеним идејама и за 
дрквене потребе, није утидала на стварање нове 
српске књижевности, y толико мање што je остала 
y рукопнсима, све ређим и неприступачнијим. Од 
XVII века она ce стала губити, и y XVIII веку 
je изумирала.

Исти такав случај бко je са осталим локал- 
н ш  књижевностима српеко-хрватскога језика. Дал- 
матинска, нарочито дубровачка књижевност од XV 
века допочетка Х1Хвека, босанска књижевност XVII 
и XVIH века, елавонска кн.ижевност XVIII века, 
све те локалне и католичке књижевности наше 
— национално неопредељене, махом сталешке и цр- 
квене, готово редовно пиеане латиницом — биле 
су без икаквог утицаја на ггравославни део нашега 
народа. Верски јаз између појединих делова нашег 
народа био je тако дубок, да готово никаквог ду- 
ховног додира није било између православних и 
католика. Правосдавни Срби, верски гањани y XVIII 
веку, приеиљавани да приме католичанство, били су 
крајње неповерљиви према свима књжгама штам-

Скерлић, Српска Књижевност. 1



паним латиницом. И само по изузетку, из католичких 
књижевности ce „преводило “ на српски, као што je 
бивало и обратних случајева. To су биле разне-књи- 
жевности једнога жетога језика, које су ce потпуно 
самостално развијале.

Нова српска књижевноет развила ce cacBmi 
независно од раније средњевековне црквене књи- 
жевности и од сувремених локалних и католич- 
ких књижевности. Она ce ствара код Срба y Угар- 
ској, доеељених на крају ХУП века, који супочели 
живетн новим културним животом, прихватилж за- 
падв:у културу и просвету, и код којих ce, за неких 
сто и педесет година, мислило и писало за цео 
српски народ.

Ta књижевност била je из почетка локална и 
верска, ограннчена на Србе y Карловачкој Митро- 
полији, створена радп црквеннх потреба и верске 
одбране. Тек поступно она ce пропгиривала, прожп- 
мала ce новим духом, постајала модернија, световна, 
„грађанска11, национална, општенародна. Она ce при- 
родно јавила, развијала ce са општим стањем кул- 
туре y народу, одговарала етварним потребама на- 
рода, имала опредељена надионална осећања, -пу- 
штала све дубљи корен, све ce већма прошпрнвала 
на цео српски народ. На крају ХУШ  века она je до- 
билакарактер једне световнеи модерне књижевности; 
од прве половине XIX века, пренеха y обновљену 
Србију, која постаје духовно средиште српског 
народа, та књижевност преетаје бити локална, и 
постаје ошптенародна, српска, за све православне, 
за један део католжка и муслимана y нашем на- 
роду. Искључиво из те књижевности створила ce 
данашња српска кљижевност.



Нова српска књижевност, y свом сталном и 
нравилном развитку, може ce поделити на пет пе- 
риода:

1) Рационализам, улажење y сувремене идеје, 
y западну културу, доба просвећивања које иде од 
почетка ХУШ  века па, од прилшсе, до 1810,

2) Прелазно доба : од рационализма ка ро- 
мантизму, које иде од 1810 до пред 1848, захвата 
готово делу прву половину XIX века.

3) Романтизам, доба маште, осећања, идеа- 
лизма, које иде од 1848 па до 1870, од прилике.

4) Реализам, доба разума, позитивних погледа 
на живот и књижевност, ослањања на стварност и 
сувременост, — доба које иде од 1870 до 1900.

5) Данашње доба, које иде од почетка XX
века.



РАЦИОНАЛИЗАМ .

П опитинко tt в ер схо  стањ е српскога н а р о д а  
y XVIII веиу.

По културни живот српскога на- 
рода и по стваравве нове српске 

књижевности од пресуднога зпачаја била je ееоба 
једнога дела српског народа са Балканског По- 
луострва y Угареку.

Још y Средњем Веку било je српских насеља 
по Угарској. Од почетка XV века, од како су Турци 
стали рушити стару српеку државу, Срби еу лочели, 
y већим и мањим гомилама, исељавати ce преко 
Саве и Дунава. Али главна српска сеоба извршена 
je на крају XVII века. Аустријеки „Свети Рат“ 
противу Турака, који ce био на српском земљишту, 
заврпшо ce несрећно по Аустријанце. Када су Турди 
зауетавили ауетријско лродирање на југ, и када je 
аустријска војска после неколико ратпих неуспеха 
стала узмицати, Срби, остављени евојој злој суд- 
бини, нашли су ce y тешком положају. Они су ce 
били лобулили и придружили аустријској војсци, 
храбро ce борили y њеним редовима, y нади да je 
турском господарству дошаокрај. Али, када суТурди 
лопова завладали Старом Србијом и данашњом

Сеоба Срба y 
Угарску.



Србијом, нобуњени Срби су имали да издрже велика 
гоњења и страдања. Шта су тада Срби имали да 
издрже, како су ce тада осећали, лепо ce види из 
једног старог записа из 1690 године: „Ох! ох! ох! 
уви Mae ! Љути страх и беда тогда беше ; матер 
од очесех раздвајаху, a от отца сина ; младе роб- 
љаху, a етаре секаху и дављаху. Тогда на ее че- 
ловјеци смрт призиваху, a не жквот, од ггроклетих 
Турака и Татара. Уви мње, љуте туге!“

У таквим тешким пршткама, најистаквутији 
и најимућнији људи y народу, они који су били 
на челу народнога устанжа, главари, свештенжци, 
калуђерж, становншптво по варошнма, равница- 
ма и крај великих друмова, репш да ее склони 
исггред турске освете. И тада, 1690 године, на
100.000 српских душа, под водетвом пећеког патри- 
јарха Арсенија Ш  Црнојевића, пређе y Угарску, 
y плодне и пусте равниде, са којих ce раније 
бшго разбегло мађарско становншптво. Аустријске 
војне власти свим силама су помагале ту сеобу, да 
би своју опустелу и незаштиАену јужну граннцу 
обезбедиле једним ратоборним народом од тур- 
ских упада.

Исте 1690 године, аустријски дар Леополд I 
званично je одредио доложај српеких пресеље- 
ника y својој држави. Србима je призната вер- 
ска слобода и црквена самоуправа, и дата лепа 
обећања. Али још од лрвих дана, y Аустрији ce са 
неповерењем гледало на Србе, ратоборне досеље- 
нике друге вере, који нису заборављали своју исто- 
ријску ггрошлост, и који су могли зажелети једин- 
ство са оеталим балканским Србима, распростртим 
од Тимока па до Јадранског Мора. Зато ce никако



није хтео испунити сталан захтев Срба : да ce населе 
y једном крају, на ггростору између Саве и Дунава, 
и да ту уживају неку врсту политкчке самоугграве. 
Срби еу тако оетајали раетурени, y већим и мањим 
оазама, од Земуна до изнад Пеште, и од Ердеља 
до млетачке гранжце. Нешто збивенији били су на 
југу, y такозваној Војној Граници.

ПолитичкиЈ положај српскога народа y новој 
домовинн био je несређен, неизвестан и тежак. На 
јужној гранжци они су живели под строгим војним 
властима, чешће y рату но y миру ; на северу били 
еу под влашћу мађарских жупанија, y туђој и не- 
пријатељеки расположеној ередини. Мађари нису 
хтели да признаду Србима никакав изузетан по- 
ложај y својој земљи, ематрали их као незване 
госте и уљезе y својој кући, тражили да ce Војна 
Граница укине и да слободни српски сељаци по- 
стану спахијско робље.

Поред свега тога, Срби су имали да издрже 
велика верска гоњења, и та стална опасност од 
насилног католичеља утицала je више но ишта на 
духовни живот српскога народа y Угарској. У Ау- 
стрији ce тада исповедало начело : шја власт онога 
u вера, a још од краја ХУП века Срби су ce стали 
прогонити и присиљавати да пређу y католичку 
веру. Насилно je прекинута веза између пећске 
патријаршије и карловачке митрополије, државне 
и војне власти свим силама помагале су унија- 
ћење ггравославних Срба, Срби су грубом силом 
нагоњени да празнују католичке празнике, сметано 
им je да подижу своје цркве и врше дрквене обреде, 
православно свештенство било je кињено и гањадо, 
манастири ce силом отинали" и предавали католи-



цима. Taj верски ггритисак био je нарочито јак за 
време царице Марије Терезије. За њене владе, хгра- 
вославни Срби ce стављају ван земаљских закона, 
y половини XYIII века војничком силом вршено 
je унијаћење Срба, и то je било доба када су Срби, 
по речима доцннјег карловачког митрололита Сте- 
вана Стратимировића, „очекжвали блиску потпуну 
пропаст своје вере.“'

Природно je што ce y таквим приликама Срби 
вжсу добро осећали y новој домовини. По пре- 
ласку y Аустрију, без сталног пребивалшпта, неких 
петнаест година лутајући од места до места, жи- 
већи по земуницама, десетковани глађу и боле- 
стима, гањанж од аустријеккх војних власти и ма- 
ђарских жупанија, притешњенж од језужта и ка- 
толичких бискупа, они су горко жалили што су 
напустили своју стару домовину. 1705 писао je па- 
тријарх Арсеније 1П једном руском шгемићу : „Бе- 
жећи дан и ноћ са својнм оеиротелим народом, 
бацан тамо амо као лађа на пучини велшсог океана, 
очекујем .када he да гране сунце и покаже ce дан, 
да узмакне тамна ноћ к хладна беда наше несреће.“ 

Ta „времена тешка и усилна“ нжсу престајала. 
Стање српскога народа било je нешто снопгљивије 
лред ратове и за време ратова које je Аз^стрија 
водила, где су српски и хрватскп граничари са- 
чшвавали главни део царске војске. Али повластице 
из 1690 нису ce поштовале, обећања еу оетајала 
само обећања, и y залуд су биле еве представке 
и молбе српских црквено-народних сабора. У не- 
колико махова Срби су ce бунили, и од тих уста- 
нака био je најзнатпији устанак под капетаномПером 
Сегединцем. У половини ХУШ  века положај срп-



еког народа постао je неиздржљив : слободни се- 
љаци поетајали су спахијски кметови, Србима по 
варошима стало ее спречавати да раде трговину и 
занате и да купују непокретна добра, верска го- 
њен>а била су дошла до врхунца. И 1751 и 1752 
велики број Срба, са својим официрима и свештевд- 
цима, крете ce y Јужну Русију, на обале Дњепра, и 
оснује облает „НовуСербијукили „Славено-Сербију“.

Политичко стање Срба y Угарској y неколико ce 
поправило за време владе проевећеног дара Јосифа 
П. Цар je био слободоуман y вереком погледу, наро- 
чито му je било лотребно да ce y борби противу 
Мађара има y Угарској на кога наслонити, и зато je 
православним Србима чинио приличне уступке. Као 
и остали некатолици y Аустрији, и Срби за његове 
владе добијају слободу вероисповеети, и верска 
гањања престају. Попуштање лрема Србима наста- 
вило ce и на крају XVIII века, када ]е Аустрија 
имала велике и опасне ратове са Француском, и 
када су српски граничари били потребнији но 
икада. 1791 укидају ce изузетни закони противу 
Срба, и онж добијају грађанска права. Срби улазе 
y општинске власти, и добијају своје средње школе.

После стогодишње мучне борбе и тешких ис- 
кушења, Срби y Угарској на крају XVIII века за- 
добијају верску и грађанску равноправност. Из ве- 
ковне борбе они изалазе нешто бројно окрњени, 
губљењем y мањим оазама y Горњој Угарској, уни- 
јаћењем y Жумберку и сеобом y Русију. Али они 
су y ггуној мери успели да ce одрже као целина, 
версх-си очувани, национално крепки, прилагођени 
условима новога живота, са организованом просве- 
том, и са почетцима народне културе и књижевности.



КултЈфно сташе,

Прешавши y Угарску, српсхси досвљеници до- 
дели су пзвесну балканску културу, нешто средње- 
вековне ' писмености, трговачке и занатлијске орга- 
низадије, руфете и еснафе. У новој домовини они 
су затекли извеетан број раније досељенххх Срба, 
који су већ y велико били потпали под утидај за- 
падне, средње европске културе. Ти стари и нови 
доеељеници створжли су једну јаку националну де- 
ливу, која ce брзо и успешно лрилагодила уело- 
вима новог живота. Још y почетку XVIII века, Срби 
y Угарској имају своју црквену и проеветну ор- 
гадизацију, имају своје црквене власти, своје школе, 
своје занатлијске еснафе и трговачке руфете.

Српско друштво y Угарсхсој раздељено je y 
сталеже, који y неједнакој мерн учеетвују y народ- 
ном животу. Оно мало српских племвхћа, који су 
за заслуге на бојном пољу добшш ауетријско плем- 
ство, лако и брзо одрођавали су ce, и само по изу- 
зетку нал:азио ce међу њима по неко који je еа- 
чувао живо народно осећање и учествовао y на- 
родном раду. У почетку, cpncicn офпцири су ишли 
заједно са народом y свим борбама за верску сло- 
боду и национална права, али y колико су више 
ностајали војншџх по занату, „царски л>уди“, y то- 
лико су ce издвајали из народне заједниде и по- 
стајали пациопалио равнодушни. У

У целом српском културном xi на- 
дионалном развитку y ХУШ  веку 

прву реч сзг водилп грађани, трговци и занатлије,
Грађанство.



раетуренж no свжм већжм местима уз Дунав, од 
„сребробогатога Земуна^ до „царствујушчега града 
Вжјене.“ Онж су са Балкана дошлж вжчни послу, са 
органжзацијама ж са кажжталом, и брзо еу пустжли 
коренау нерадној, војнжчкој и племићској Угарској. 
Српске занатлије y својжм еснафима (цеховжма) по- 
казУЈУ много економске ж моралне снаге.. Српскж 
трговди y већжм местима угарским крај Дунава, на- 
рочжто y Буджму ж Сент-Аждреји, предузжмају y своје 
руке знатан део утарске трговжне. Вреднж, трезвенж, 
предузжмљивж, штедљжви, чувајућж стари патржјар- 
халнж морал, снаже ce ж богате, ж стварају јак гра- 
ђанскж еталеж, којж he за сто година бжтжглавнж но- 
сжлац културе међу Србжма и стајатж на челу евжју 
српскжх покрета. Онж су жредетавнжцж новжјжх и на- 
преднијжх ехватања, световне културе ж модерне 
жросвете ; онж ce боре ж са црквенжм старешжнама 
сржеким, са митрополжтжма ж владжкама, који че- 
сто нжеу билж y стању да жзиђу из средњевековнжх 
ждеја и код којжх ce није могао да жскоренж бал- 
канскж калуђерскж морал. Из редова тжх српскжх 
грађана жзжшлж су на крају ХУШ  века такозванж 
националисти, поборници напредних и световних 
рефорама цара Јосжфа II. Онж су дизали прве срп- 
ске школе, и жзвелж делу жросветну органжзацију 
код Срба ; они су не само претплатницж, но често 
ж жздавачж српскжх књжга ж мецене српскжх пж- 
саца. И без тих имућнжх, напреднжх ж родољубжвих 
грађана не може ce замислжтж модерна просвета 
и еветовна кљижевност сржска y XVIII веку.

Културно много нжже стајала je 
маса народа, полу-сељачко, полу- 

војнжчко становнжштво y Војној Граиицж, a још

Сељаци.



rope спахијскж кметови no мађарекжм жупанијама. 
Доста дуго они су живели по збеговжма, лутајукж од 
места до меета, ж тек када су видели да нема ништа 
од повратка y етару домовину, онж су ce стално 
настањжвалж и почели раджтж земљу. Онж жжве y 
незнању ж огрезли су y празноверидама. Вера ce 
свела на сујеверје : y годижи ce 160 дана не ради но 
празнује, ггроводж y нераду и y пжћу ; славе ж 
свадбе окрећу ce y оргжје које трају неколжко 
дана ; појаве двоженетва доета еу жеете ; осећање 
својине слабо je развжјено, крађе, отмице ж хајду- 
ковања не престају. Школа je мало, a шжхов ути- 
цај ce на селу и не осећа ; калуђери и свештенжди, 
ж самж неукж ж залуштенж, имају врло слабог ути- 
цаја на широке ж тамне слојеве масе народа.

Духовнж сталежж жмалж су великог 
значаја код Срба y XVIII веку. Србж 

су прешли y Угарску под водетвом свога патри- 
јарха, којж жм je бжо као нека врста ж еветовног 
поглавара ; цареке повластжде жздате су жм вжше 
као једној вероисповести но као народу ; y новој 
домовинж су ce органжзовалж на црквеном основу, 
као једна верска целжна. Верска гоњења, којжма су 
Србж све до краја ХУШ  века бжли жзложенж, жо- 
јачавала су њжхово ж жначе јако верско, право- 
славно осећање, ж они су ce све вжше збжјали 
око евојих црквенжх жоглавжда. У сржској дркви 
било je родољубивжх и моралнжх, врло заслужних 
првосвештенжка, који су ее свим својжм бнћем зала- 
галж за народ ж цркву, али било жх je много који 
су ружно злоужотребљавалж свој жоложај. Нанарод- 
ним саборжма редовно ce дижу велике оптужбе про-

Духовни сталежи.



тиву митрополилд и владика, који су гграви деспоти 
према народу ж млађима, који примају мито, уда- 
рају самовољне теппсе намете на народ, продају 
црквена места ж чивове, олако бацају анатеме на поје- 
динде ж на целе ошптине. Грађански представници 
готово редовно траже да ce власт црквених ста- 
репшна ограничи, да ce престане са њиховим ве- 
ликим злоупотребама, и да световњаци, сам народ, 
добију удела y вођењу унутрашњих послова срп- 
ске цркве.

Калуђера ж шшова било je нееразмерно много, 
и на ебих ce из народа дизала иста таква повика као 
и на епископе. Калуђери су били огрезли y нераду, 
богатили ce на рачун манаетира, живели често 
ружнжм и распусним животом. Попови, необразо- 
вани, слабо писмеви, каткада сасвим неписмени, 
куповалк су своја места од владика, и да би исте- 
рали трошак скупо су ce наплакивали од народа. 
Кроз део XVIII век из грађанства ж народа чују 
ce жалбе и тужбе ггротиву црквених људи, истиче 
ce стална потреба да ce њихова велика власт огра- 
ничи, њихови приходи одреде и њихово образовање 
подигне. У те сукобе између световних и духов- 
них сталежа често ce мешала и државна власт, на 
штету саме православне цркве.

Али, поред свих злоупотреба, поред 
трења између појединих сталежа, 

осећао ce знатан и сталан напредак y свимаправцима 
народнога живота и y свима слојевима српскога 
народа y Угарској. Грађанство ce богатило, јача- 
ло и цивилизовало, свештенство ce стало стручно 
образовати и морално подизати, y народној маси

Општи културни 
напредак.



лочео ce осећати утицај ггроевете, борављења y кул- 
турнијој средини, народних школа илросветитељске 
народне књижевностл. Српски пресељеници y Угар- 
ској y велжко и брзо улазе y културни живот, ло- 
стају најнапреднији део српскога парода, и но- 
силац ггроевете и културе y осталим запуштенвз.1 
крајевима српским.

Просветне установе.

Одмах по своме доласку y Угар- 
ску, Срби су увидели потребу про- 

свете и образовања. Црквене старепшне и наро- 
дни еабори стално траже да ce п о д и г н ј г школе 
и друге проеветне установе. Још од краја XVII века 
јављају ce српске школе, и то по варошима, са- 
свим по типу грчких школа на Валкану, вшпе 
верске но ггросветне установе, где ce учило само 
писању и читању црквених књига. Први учитељи 
тих школа били су или свештевлци без парохжје, 
или иелужени подофицири, илж црквени певци, — 
и све знање њихово било je y читању часловца и 
псалтира и певању црквених песама. Тп стари ј ч̂п- 
тељи билж су потпуно зависни од свештенства, и 
обично су y исто време билж и црквењаци и зво- 
нари. Они су били бедно плаћени, често y натури, 
y житу, y воску, y оделу, y обућл. У тим школама 
учило ce писати на таблицама од воска или на 
крушковим дашчицама. Да ce научи читати и писати 
требало je no две-три године, па да ce све то исто 
тако лако заборави као што ce тешко научило. Те 
ерпске школе су давале тако мало знаља својим

Прве школе и 
учитељи.



ђацима да су грађани, који су своју децу хтели 
да епреме за трговину и живот, давали их y ту- 
ђинске, нарочито протестантске пгколе.

У тежњж за што вжше проевете, Срби су ce обра- 
ћали на Беч и на Руеију. У Бечу ce нерадо гле- 
дало на подизање просвете код Срба, и ако ce што 
чинило за дизање школа међу Србима, то je чиввено 
нежскрено, на корист шжрења католичанства. Прва 
проеветна помоћ дошла je Србима из Русије. Срп- 
ски митрополити су стали набављати из Русије и 
црквене и школске књиге, прве букваре и гра- 
матшсе; из Русије долазе први учитељи, који ства- 
рају стручне школе и припремају учитељеко осо- 
бље. У половини ХУШ  века, проеветни рад код 
Срба ее оргавдзује, установљава ce један опште- 
народвж: фонд за издржавање школа, сва већа места 
добијају школе и нешто боље учитеље.

Нарочито од 1770 y делој Аустрији отпочиње 
преуређење народних школа, и општа реформа за- 
хвата и српске школе. Старе „мештре“ замењу]у нови 
лмагистри“, који пролазе кроз нарочите педагошке 
курсеве. Настава губи искључиво верски, a добија 
вжше светован карактер ; y њој ce поред цркве- 
нжх књига почивзе учити рачун, иеторија, зем- 
љопис. Установљава ce нарочит стручан надзор 
над свим тим школама. Пише ce и издаје цео је- 
дан низ уџбеника за црквене и световне предмете. 
Учитељи ce боље плаћају и постају мавве зависни од 
свештеника. Број школа ce стално повећава, не 
само по варошима но и по већим селима. Крајен 
ХУШ  века Срби y Угарској долазе до приличних 
и доста многобројних основних школа.



Није ce заустављало само на поди- 
заљу основне наставе, но ce при- 

лазж оснивању стручних и средљих школа. Још од 
почетка XVIII века Србвс су безуепешно тражили 
нарочите школе где би ce образовали њихови све- 
штеници и учитељи. Митрополити еу на своју руку 
чинили неколико покушаја, обично са рускжм на- 
ставницима : тако je постала школа Максима Суво- 
рова y Карловцима и Веограду 1726—1730, тако 
„Латинско-Славенска Школа“ y Карловцима 1732, 
Школа Емануила Козачинског y истом месту од 
1733—1737, „Духовна Колегија" y Новом Саду од 
1740. Све су то били покушаји, који су ce тешко 
држали. Нешто дужег века бпло je „Покрово-Бо- 
городичина Школа“, основана 1749 y Карловцпма, 
која ce држала неких двадесетак година. У свим 
тим школама учили су ce поглавито црквенн пред- 
мети, нешто мало латински језик и световни пред- 
мети. Главни задатак тих школа био je спремање 
образованијега свештенства.

Али потреба за вишом наставом и за струч- 
взсм образовањем свештенства и учитеља све вшпе 
ce осећала, и Срби су стално наваљивали да им ее 
допусти осниваље стручних и ередњих школа. Када 
ce на крају XVIII века, из политичких разлога, 
стало Србима попуштати, дато je и допуштење 
за оснивање српеке богословије и гимназије. 1791 
основана je гимназија y Карловцима, прва српска 
гимназија, и 1794, y истом меету, богоеловија, прва 
српска богословија. To je био велики успех и зна- 
чајна културна тековина. Најзад ce било дошло до 
школе где су ce српскн свештеници и учитељи могли 
стручно образовати. Српска деца нису морала внше

Стручне и средње 
школе.



•prim y протестантеке и католичке гимназије, где ce 
предавало на латинском језику, но су могли стицати 
средње образовање y срлекој школи. Оснивање 
тих двеју школа значило je не само духовно и 
етручно подизање свештенжчког и учитељског реда, 
но етварање повољнијих уелова за развој народне 
културе и народне књижевности.

Штампарска вештина дошла je Србима врло 
рано, још крајем XV века, и то из Венеције. Од XV 
до XVIII века поетојале су српске штампарије уВене- 
цији, на Цетињу, y Горажду, y Скадру, y Рујну, Гра- 
чаници, y манастиру Милешеву, код Мркшине 
Цркве, и y Београду. Доцније, од почетка XVII 
века па до половине XVIII века, српске право- 
славне црквене књиге штампају ce y словенским 
штампаријама y Влашкој. Када су Срби нрешли 
y Угарску, једина штампарија која je могла штам- 
пати српске књиге налазила ce y Римнику, y 
Влашкој.

Још од почетка XVIII века српски исељеници 
y Угарекој увиђали су потребу једне штампарије, 
нарочито од како je католичка пропаганда почела 
ћирилицом штампати књиге за ширење католи- 
чанства међу Србима. И митрополити и народни са- 
бори y својим молбама и згредставкама царској вла- 
сти, између осталога, траже право да y својој сре- 
дини оснују једну штампарију, где би штампали 
црквене и школске књиге. Те молбе стално су од- 
бијане, или су допуштане под тако тешким и по

Скерлић, Српска Књижевност. 2



православље опасним уеловима, да ихниједан срп- 
ски митрополшт није смео примати,

За све то време, кроз целу прву половину 
ХУШ  века, ретке ерпске кљиге штампане су или 
y Римнжку, или су y бакру резане. Иначе, срп- 
ске цркве и школе снабдеване су рМигама из Ру- 
сије, из почетка слободно увоженим, a после забрана 
кријумчареним путем. 1758 године, један Грк из 
Јањине, Димитрије Теодози, пословођ y једној грч- 
кој штампарији y Венецији, набави слова и ти- 
пографе из Москве, и y Венецији оенује „Нову Ти- 
пографију Греко-ПравославнуА У тој штампарији, 
од 1761 до 1810, штампано je на 70 ерпских књига, 
црквене и световне садржине, међу осталнма и rro- 
једина дела Захарије Орфелина, Јована РајиРа, 
Доеитеја Обрадовкћа и Павла Соларића.

Најзад, и y самој Аустрији долази ce до срп- 
ске штампарије. Да би ce прекинула духовна веза 
између Срба и Русжје, да знатан новац за куп- 
љене књиге не би излазио жз земље, y Бечу ce 
најзад репшло да ce учини по давнашњим захте- 
вима српским. 1769 допуштено je бечком универ- 
еитетском књижару Јосифу Лорвнцу Еурцбеку, да, 
под непосреднжм надзором државне власти, оснује 
штампарију за штампање српских, румунеких и 
грчких књига. Курцбекова штахгпарија отпочела 
je штампати српске кљиге од 1771. Ту je штампан 
највећи део школских књига српских. Међу оста- 
лжм кввигама ту су штампана поједина дела : Пав- 
ла Ђулинца, Јована Рајића, Захарије Орфедина, 
Алексија Везилића и Јована Мушкатировпћа.

Срби нису били задовољни Курдбековим ра- 
дом. Стари страх од католицизма био je код Срба



увек велики, и са крајњим неповерењем гледано 
je на црквене књжге штампане y Бечу, y једној 
католичкој и туђинској штампарији, док je строго 
било забрањено доносити књиге из Русије. To не- 
поверење je нарочито лораело од 1785, када je Јо- 
сиф П донео одлуку да ее ћиршгида може упо- 
требљавати само y обредним књигама, и да ce све 
књжге световног садржаја, рачунајући ту и уџбе- 
нике, морају штампати латиницом. Затим, Курцбе- 
ков штампарски рад био je рђав : хартија je била 
слаба, слова рђава, слог погрешан, цене књиге ве- 
.тпттг.е. Из свих тих разлога са ерпске стране нава- 
љивало ce да ce дигне штампарија y српској сре- 
дини и y срдским рукама. Покушаји који су y том 
смислу чдввени оетајали еу без успеха, шта више 
Курдбек je добио продужење своје штампарске ло- 
властице.

Почетком 1792, Стефан Новаковић, бивши се- 
кретар Мдтродолжје y Карловцима, купи Курдбе- 
кову штампарију, заједно са свим стовариштем 
књига. To прелажење штампарије y српске руке 
било je доздрављено y српским редовима као је- 
дан знатан националан успех. Новаковић je радио 
боље и савесније но Курцбек, није био само штам- 
пар но и издавач. Он je. издавао 1792—1794 лист 
„Славенно-Сербсша В']здомостиц и издао велику 
историју Јована Рајића. Али y материјалном по- 
гледу Новаковић није имао успеха. 1796 штам- 
парија je дродата мађарској университетској штам- 
парији и пренета y Будим, где he ce од тада па до 
тридесетих година XIX века штампати највећи део 
српских књига.

Поред Римника, Венеције, Беча и Будима, y



ХУШ  веку жоједжне српске књжге штампале су ce 
ж y Москви и y Лајпцигу.

Српско-словенски гшсцн.

У еасвим новој културној срединж, y којој су 
ce Србж нашли y ХУШ  веку, јавља ce једна са- 
свим нова књджевност.

Последњж жзданцж старе српске књижевности 
допиру до самога краја ХУП1 века. У другој по- 
ловини тога века пжшу ее неколжко карактеристжч- 
них родослова сржских, врднжчки, пећски, троно- 
шки, чак жз 1791 годжне. У почетку ХУШ  века, 
y Угарекој јавља ce неколико пжсаца који поку- 
шавају прилагођавање старе, средњовековне, калу- 
ђерске српске писмености новоме добу.

На крају ХУП века прешао je y Угарску, са 
осталим народом, и пржлжчан број калуђера, међу 
којжма je било и преписача црквенжх књига. Око 
1700 годжне помиње ce део један вжз таквжх жре- 
писача, који су ce називали: Рачани. To име они 
су носили по манаотиру Рачж крај Држне, y Ср- 
бији, који je бжо један од ретких заосталжх ра- 
садннка српске жисмености, и чжјж калуђери су cè 
нарочито бавжли жрежисжван>ем црквених књига. 
Из реда тих Рачана, који су тако настављали 
стару жиеменост, жзжлазе неколжко пжеаца који 
чине корак y напред, ж означавају првж жрелаз ка 
новој књижевности. Таквж су : Кжжрнјан Рачанжн, 
Јеротеј Рачаннн, и, нарочито, Гаврило Стефановжћ- 
Венцловић.



Кипријаи Рачанин.

У својој великој калуђерекој скромности, Ки- 
пријан ништа о себи не говори, крије евоје-по- 
рекло и место рођења, и пише: „отчество ми зем- 
ља, мати же гроб.11 Када je писао своја дела 
био je y дубокој старости. Прешавши из Србије 
y Угареку, он je еа собом донео велики број ру- 
копиеа и старих штампаних књига српеких, ср- 
буља. Прво ce задржао y Срему, потом je са 
патријархом Ареенијем III отишао y Сент-Ан- 
дреју, где je био „обшчи духовник“. Ту je при- 
купио око себе неколико добро писмених калу- 
ђера, и са њима отпочео преписивати дрквене 
књиге за оскудне српске цркве и манастире. У 
исти мах доучавао je млађе калуђере дисмености.

Од Кипријана Рачанина остао je велики број 
преписа. Али најзначајнији његов поеао јесте „Бу- 
вваргА, писан 1717 године, по угледу на руске 
букваре ’ ХУП века. Поред разноврсног дрквеног 
штива, ту ce налазе и поуке из стихотворства, и 
известан број неправилних стихова. Стихови еу без 
вредности, али су од значаја као један од најра- 
нијих покушаја уметничке поезије код православ- 
них Срба. Буквар није био штампан, но ce њиме 
служило y преписима. И ако je Кипријан под ути- 
дајем руских књига, он ce ипак држи старог 
срдско-словенског језика. Правопис му je фоне- 
тичан, удешен према гласовним потребама срп- 
екога језика.



Јеротеј Рачанин.

Kao о КшгријануРачанину тако ce исто мало зна 
и о његовом сабрату Јеротеју Рачанину. Сва je при- 
лика да je прешао y Угарску приликом велике 
сеобе од 1690. 1704 године шпао je y Јерусалим, на 
хаџилук. Још 1721 живео je y фрушкогорском ма- 
настиру Велнкој Ремети.

И од њега ce сачувало неколико преппса цр- 
квених књига, али нарочито je од значаја његов 
путопис y Свету Земљу. Тај рукопис, „Путашаетв1е 
кб граду 1ерусалиму...“, путоппс с хаџилука из 1704 
године, нашао je y Карловцима руски еловист 0. 
М. Бођански и штампао га 1861. Јеротеј утомпу- 
топису, y крупним потезима, описује свој побожни 
одлазак преко Србије, Маћедовзаје п мора, и по- 
вратак преко Вугарске и Србије. Он je ггрост чо- 
век, празноверан калуђер, слаб писац, и цело дело 
je без књижевне вредности. Инале, писано je до- 
ста добрим народним језвзсом, и од значаја je y 
толико што je то први путопис српске кљижевности, 
и једино забавно дело које je дала српско-словен- 
ска школа y XVIII веку.

Гаврило С теф аноаић-В енцповић.

0  животу овог најбољег и најплоднијег пред- 
ставника српско-словенске школе врло мало ce зна. 
Чак ни његово порекло није извесно. Вио je јеро- 
монах, неко време жшзео je y Сент-Андреји, учио 
ce код Кшгријана Рачанина, око 1736 био je капелан



y Ђуру, 1739, познат као „славни проповедники, 
био je код српских шајкаша y Коморану. Од 1747 
губи му ее траг.

Он je пре свега вешт и вредан ггреписач цр- 
Ћ-веттиу књига, и од њега je остао велики број доб- 
рих преписа. Био je и добар цртач. Био je нај- 
образованији српски калуђер свога времена, знао 
руеки и пољеки, и преводио са тих језика. Ру- 
ска теологија била му je нозната, и нарочито je 
ценио Лазара Барановича, руеког богослова и цр- 
квеног полемичара из XVII века. У целости je пре- 
вео Евегово велико дело „Мечв духовни.“

Венцловић јасно показује како je учена руска 
богословска књижевност почела да утиче на Србе. 
Али он виттте значи по језику којим je евоја дела 
писао. Када даје дела за дрквену употребу, на- 
рочито када ггреводи руска теолошка дела, пшле 
„по књижномуф црквеним српско-словенским јези- 
ком. Али када пише занарод, за „сељане и просте 
људе“, нарочито када саставља проповеди, онпише 
„по простому“, служи ce чистим и лепим народним 
језиком. ЕВегове беседе одликују ce једром и жи- 
вописном народном фразом, и показују велико по- 
знаваље народнога живота и потреба. Он je први un
cap y српекој кшажевности који ce обраћа народу 
n  пише чистим српским језиком. У љубави за прост 
свет, y намери да народ поучава онако како он 
може разумети, Венцловић je y неку руку пре- 
теча Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, и за 
читава пола века он стоји над својим мрачним до- 
бом. Како његова дела нису била штампана, то нису 
могла бити од непоередног утицаја на развитак срп- 
ске књижевности. Али она нам показују „како би



ce према староме српско-словенском књижевном је- 
зику, (да није било прекида), српски. народна књи- 
жевни језик развијаоА

TšopiFje Б р а н к о в и ћ .

Једини световњак међу српским 
писцима из прве половине ХУШ  

вева био je Ђорђе Бранковкћ.
Бранковић je имао живот буран и пун до- 

гађаја. Рођен 1645 y Јенопољу, арадекој жупавшји, 
y Угарској, он je као младић етупжо y дипломат- 
еку службу ердељског кнеза Апафија. По посло- 
вима путовао je no Турској и y Руспји, научио 
језике и познао људе. Напустивши Ердељ, отишао 
je y Влашку, на двор кнеза Кантакузена. Када je 
Аустрија заратила са Турском, он успе да увери y 
Бечу да je on потомак старе владалачке куће Бран- 
ковића, и да би као такав могао подикн Србе про- 
тиву Турака. У Бечу му ce потврди фалсифико- 
вана диплома п грб, добпје тжтулу угарског ба- 
рона и римског грофа, пећски патријарх Арееније 
1П призна га за потомка српских владара. За 
време аустријско-турског рата, 1789, он ce крене 
y Србију да диже устанак и да обнавља српску 
државу, којој би он био владалац, a аустријски 
цар заштитник.

Аустријским властпма он je почео пзгледати 
сумњив због веза са Русијом и Влашком, п опа- 
сан због своје мнсли о васпостављаљу једне ве- 
лике српске државе. Еада je прешао y Србију, 
^ради царске користн11 буде ухашпен, и од тога

Живот.



доба до саме смрти ттије више пуштен на елободу. 
Неко време ггроведе y затвору y Ердељу, затим 
буде спроведен y Беч. Он гледа да ce ослободи и 
поврати своје титуле, пише молбе и жалбе на све 
етране, ступа y везу са нредставницима српских 
пресељеника, везује своју ствар са стварју српског 
народа, и Срби почињу y њему гледати световног 
господара српског, представника идеје о аутоно- 
мији српској. Срби за њега моле и аустријског и 
руског цара, али Бранковић непреетано остаје y 
заточењу. 1703 буде послат y Хеб, y Чешку, да би 
ce прекинуле његове везе са Србима. У оскудици, 
оптерећен дуговима, под строгим полицијским над- 
зором, остарео и онемоћао, после толиких неуспеха 
да ce ослободи, он умире y Хебу 1711 године.

0  Ђорђу Бравсковић.у, „хебском еужњу“, ство- 
рила ce цела једна легенда. Он је постао мученик 
за народну идеју, „поеледњи деспот“ cpncitH, и 
готово два века историчари, песници и беседниди 
су га оплакивали и славили. Тек y последње време 
научна историја je доказала да он није био пото- 
мак Бранковића, да су његове повеље и грбови фал- 
сификати, и да je он био „самозванац“, нека врста 
Димитрија Лажног y Русији и Шћепана Малог 
y Црној Гори. Он je почео као славољубив пу- 
столов, али y заточењу y Бечу, дошавши y додир 
са представнидима српског народа, искрено ce за- 
грејао за српску народну ствар, и радио за њу.

Ђорђе Бранковић je значајан и као 
писац. Он je био први радник на 

модерној историји српској, и као исторвгаар више 
но ш-со утицао je на даљи развој српске историје.

Историчар.



За своје доба он je био учен човек, знао je, 
поред срреког, латински, грчки, мађарски, румун- 
еки и турски језик. Још y Букурепггу ce почео 
бавити проучавањем историје, и наппсао на румун- 
ском језику једну кратку кронику, која je тек 1895 
штампана y једном етручном румуисгеом часопису. 
Када je допао затвора, y Бечу, на доколици, он je 
почео писати српску историју, али више са наме- 
ром да историјски докаже основаност својих права 
на српски престо, но да изнесе прошлост ерпскога 
народа.

Започета y Бечу a довршена y Хебу, његова 
историја je врло велпко дело, од преко 2000 страна, y 
којој ce причају догађаји од створења света па до 
1705. To дело чини прелаз између средњевековних 
кроника и модерне псторије. Као средњевековни 
писци, Бранковић почиње од створења света, прича 
ицрквену историју, даје много леста „прсту Божјем“, 
групшпе-сав историјски живот око владалаца, не 
проверава податке које код другпх писаца налази, 
ради y опште без криткке, без одабпрања и расуђн- 
вања. Алп код њега имаи новијих историјскпх схва- 
тања : он тражи обавештења са свију страна, служи 
ce странпм нсторичарима, грчкжм, мађарсктх, та- 
лијанскпм, пољским, као и старим српскпм родо- 
словима и биографијама; својој српској рсторијп даје 
ширу основу, излажући упоредо псторију осталих 
народа на Југо-Истоку Европе.

Као гшсац он je слаб. Рођен на периферији 
српсгсог парода., одрастао међу туђпицима, он не 
зна добро српски. Хотећи да буде учен, он пшпе 
замршоно, каткада неразумЗвиво. Алп каква je да 
je, његова нсторпја, и ако je остала y рукопису,



била je од великог утицаја на Србе. Она je често 
преписавана, доцнији ерпеки иеторичари, Павле 
Ђулинаци Јован Рајић, обилно су ее њоме служили, 
и за неких сто годжна она je била један од глав- 
них извора знања о ггрошлости ерпског народа.

Руско-словенски пиеади.

Први ступањ y ггрелажењу из средњевековне 
писмености y модерну књижевност представљају 
српско-словенеки ггиеци, који заузимају време од 
1700 до 1740 годиве. To су, готово сви, калуђери, 
њихов посао je више преписачки но књижевни, 
служе ее језиком старије српске писмености, али 
код њих већ има утицаја руеке теологије, јављају 
ее зачетци световне књижевности, и код њих су 
ггрви покушаји да ее за народ пише народним је- 
зиком. Други ступањ y стварању модерне српске 
књижевности ггредстављају писци који својим ра- 
дом испуњују доба од 1740 до 1780 године, али 
чији утицај прелази ж y XIX век. Они су потпуно 
под руским утидајем, налуштају српско-еловенеки 
и усвајају руско-словенски, a каткада и руски књи- 
жевни језик.

Тај руски утицај на нову српску књижев- 
ност почео je пре XVIII века. Као што ее југо- 
словенска писменост осећала y Русији Средњега 
Века, тако ce од XVI века, од како ce Русија 
почела политички дизати, oceha руски утицај на 
српску цркву и писменост. Српски калуђери иду 
y Русију, и одатле доносе помоћ y црквеним 
књигама и y утварима. Еако више није било срп-



еких штампарија, доносе ce руске књиге које пот- 
пуно еузбијају све ређе србуље. Од сјајне влада- 
вине Петра Великог, чвгје су победе одјекнуле и 
на Балкану, Срби улиру очи на Русију ж y њу по- 
лажу сву своју наду. Нарочито од преласка y 
Аустрију, српски мнтрополити траже ослонца ж 
потпоре из православне Русије. Те везе постају 
све јаче. На захтев српскога карловачког митро- 
полита, руски Синод шаље међу Србе свога чи- 
новнжка Максима Суворова да уредн просветни 
рад међу Србима. Суворов 1726 године долази y 
Карловце, са знатним бројем пржмерака руеких 
буквара и граматика, оснтгва „Славенску Ш калу“, 
y којој je спремао евештенике и упител>е. И ако та 
школа, услед разних препрека, није имала успеха 
који ce од ње очекивао, ипак je из ње изишао део 
један нараштај младих свештеника и учитеља, који 
су место старог српско-словенског језика, прихва- 
ти.тттт руско-словенекж језик.

1731 пшола ce затворила, али покушаји са ру- 
ским наставницима настављају ce. Митрополит Ви- 
ћентије Јовановић 1733 доводи из Русије 7 руских 
учитеља, од којих су 6 били студенти Духовне 
Академије y Кијеву, и међу којима je најважнији 
Еманужло Козачински. Одмах после ових дошла су 
још 3 руска учнтеља, и тако са тим приличним бро- 
јем руских наставнкка митрололит почвсње емишљен 
просветни рад. Неки од тих Руеа иду за учитеље 
по већим српским местима ; неки, са Козачин- 
ским на челу, отварају y Карловцима „Латинско- 
Славенску Школу11, некуврсту богословско-учнтељ- 
ског училишта. Школа, која je дотерала до шест 
уређених разреда, имала je успеха, и y њој ce



учжо и изучжо прилжчан број свештеника и учи- 
теља. И ова пгкола, због раздора који су наетали 
y српекој цркви после емртж митрополжта Јова- 
новића, ж зато што су je старији и непросвећени 
калуђерж попреко гледалж, морала je престати. 
Већжна руекжх наставнжка 1738 вратшга ce y Ру- 
сжју, a ђацж, пржча Јован Рајжћ, ученжк тешколе, 
„с плачем одлазжше кућама евојим, a добро устро- 
јени српскж Парнае расу ce, и красно цветајукн 
врт би унжштен11. Алж и доцније, руски учитељж 
налазилж су ce no већжм српскжм местима ; рускж 
трговци са гсњжгама, „Москаљи“, долазжлж су међу 
Србе ж продавали своју робу, и ггоред свих за- 
брана, руске књиге шжржле еу ее међу Србима. 
Срби y све већем броју почињу ићи y руске школе, 
нарочнто y кијевску Духовну Академију. Српскж 
офжцирж ступају y руску војну службу и терају 
до великих линова и титула. Те везе нарочито су 
јаке после српске ееобе y Русију од 1751 године.

И ти доста многобројни Срби y Русжји, војно 
племство, државни чжновници, калуђери, чували 
су своје српско национално осећање, и бжлж жива 
веза између Срба ж Руса. Кроз цео XVIII век 
оеећа ce утицај руске цркве, просвете и књижев- 
ностж. У таквим пржлжкама природно je што je 
српеко-еловенски језжк међу Србима потжснут, и 
што je његово место заузео руско-словенекж.

Победа руеко-<гповенског језика.

Дошавшж са Балкана y католжчку Аустржју, 
Србж су жмали да жздрже велжка верска гоњења.



Једини начин који им je оетајао да сачувају евоју 
веру, то je, што јаче везати ее за православну и 
словенску Русију, која ce од почетка ХУШ  века 
политички и културно нагло дизала. И зато cprr- 
ски митрополити траже и добијају из Русије помоћ 
за цркве, учитеље и књиге. Књиге еу им биле 
нарочито потребне, јер српских штампарија није 
било, док je католичка пропаганда штампала ћири- 
лицом гсњиге y духу евога учења. Једжно књиге 
штампане y Русији Србима су изгледале верски 
сигурне, истински православне, и зато оне лоти- 
скују старе србуље и рукописне књиге којих je би- 
вало све ман>е. Руски учитељи, Макеим Суворов, 
Емануило Козачински и његови другови, образују 
y својим школама и неколико нараштаја свеште- 
ника и учитеља, који су ce школовали на руском 
језику и упутшш y руској писмености. Митропо- 
лити наређују да ce, y интересу православља, y 
школама учи и по црквама служи по руским кн>и- 
гама. Тако je руско-словенски језик продро врло 
брзо. У времену од ггетнаестак година, од 1725 до 
1740, његова победа je потпуна, срггско-словенски 
језик je потиснут, и руско-словенски језик постаје 
службени језвос српске цркве и школе.

Са пжолским и књижевним в:апретком он све 
вшпе завлађује. Српски пиеци, имајући пред собом 
неразвијен народни језик, без техничких и апетракт- 
них израза, служили су ce развијеним руско-сло- 
венским језиком, управо једном мешавином између 
руеко-словенског и српског народног језика, која 
ce називала „славјано-сербским“ језиком. Некоји 
од српских писаца ишли су y том правцу тако да- 
леко да ce нису задовољавали мешавином између



српског народног ж руског црквеног језика, но су жж- 
сали чжстжм рускжм гсњжжевнжм језиком. Тај руско- 
еловенскж језжк, којим ce елужило y црквж ж пре- 
давало y школж, којим су ce писале готово све 
српске књжге, прешао je и y обичан живот, ж 
образованжји грађани писали су њиме. У Угар- 
ској било je целжх варошж ерпскжх где ce „слав- 
јанетвовало,“, и доцније када je тај језжк потж- 
снут из школе ж књжжевностж, задржавшж ce само 
y цркви, оставио je дубока и неизгладљжва трага 
y књижевном језжку српском.

Христифор Жефарови^.

Првк писац y српској књжжевности који ce 
искључжво служио руско-словенским језиком, и 
лрви који je y том добу своје дело штампао, био 
je Христифор Жефаровжћ.

Изгледа да je био родом жз Јужне Маћедо- 
нжје, жз грчке или цинцарске породжце. Вио je 
јеромонах и цртач, a трговао je са црквенжм књи- 
гама и утварима. 1741 био je y Бечу ; 1745— 1746 
шпао je на хаџилук y Јерусалим; 1750 као штам- 
парскж стручњак радио je y Бечу да ce набави 
српека штампарија. Умро je 1753 године y Москвж.

И ако страног порекла, Жефаровић je осећао 
и радио као Србин. Био je образован калуђер, ж 
од њега je остало неколико дела. Најважнжја му 
je лСтемматограф1а“, која je, y бакру резана, жзишла 
y Бечу 1741. Поред слика српскжх ж бугарскжх вла- 
далада ж архиепископа, y њој су грбовж жлирскжх 
и словенских земаља, чжји je смисао y стиховмма



објашњен. Стихови су y такозваном цољеком три- 
наестерцу, којим су ce најрадије служили ггрви 
ерпски песнжци y XVIII веку.

„Стемматографia“ није оригинално дело. To je 
руско-словенски превод латинског дела хрватског 
писца Павла Ритера-Витезовића, које je 1701 изи- 
шло на латинском под насловок Stemmatogra- 
phia. Жефаровићева књига за дуго време била je 
главни извор српске и бугарске хералдике. По гр- 
бовима y њој створен je грб Карловачве Митрополије 
и грбови данашње Србије и Бугарске. Поред тога 
књига je значајна што ce y њој налазе први штам- 
nama покушајп уметничког стпхотворетва српског.

За Жефаровићево mie везано je још неколпко 
књига, махом црквене садржпне, без већега значаја.

Василмје Петровн^,

Српеки писци y XVIII веку живе y Угар- 
ској и Хрватској ; једини који y том погледу чини 
изузетак то je Црногорац Василије Петровић.

Рођен 1709 y Взегутпима, синовац владике Да- 
нила, он je био намељен за владику. Закалуђеривпти 
ce y млађим годинама, још 1750 постао je владика. 
Путовао je y Русију да тражи помоћ за Црну Гору 
y неколико махова, 1753—1754, и 1757—1758. При- 
ликом трећег свог путован>а y Русију, 1766, умро 
je y Петрограду.

Када je први пут био y Русији, 1754, штам- 
пао je y Москви своју књигу: „HcTopia о Чернои 
Гори.“ Ова најстарија штампана српска иеторија 
за дуго време сматрала ce као поуздан историј-



ски и-звор, често je навођена, неколико пута пре- 
штампавана и превођена. Тек y последње време по- 
казала ce љена непоузданост и мала вредност.

Василије Петровић je постао историчар из ис- 
тих личних побуда из којих je постао и Ђорђе Вран- 
ковић. ЕБегова историја je историја само по имену, 
y ствари то je историјско објашњење и образложа- 
вање његових молби упућених руској влади. Исто- 
ријски део je слабо израђен по оскудним подат- 
дима, вшпе ло традицији, a највише са много 
маште. Василије Петровић je не само необавештенно 
и нетачан, измишља радо и много ствари о ггрошло- 
сти и важноети Црне Горе, само да би руеке званичне 
кругове заинтересовао за своју земљу ж за своју лич- 
ност. To некритично и y сваком погледу непоуздано 
дело писано je невешто, слабо, на рђавом руско- 
српском језику. Како није било познато код угар- 
ских Срба, то y XVIII веку није било од утицаја 
на српске историчаре тога доба.

Павпе Таупинац.

Историја Ђорђа Бранковића остала je y ру- 
копису, историја Василија Петровића није дошла 
y српске крајеве, и прву историју целога српског 
народа, која ce чктала y српеким круговима и која 
je била од утицаја на Србе, написао je Павле Т>у- 
линац.

Он je био официр и дипломат y руској служби. 
Дуже време био je чиновник y руском посланству 
y Бечу, где je, како изгледа, имао нарочити зада- 
так да одржава везе између Русије и Срба y Угар- 

Скерлић, Српскл Књижевност. 3



ској. 1781 постао je руски консул y Напуљу. На- 
скоро затим умро je y Бечу.

БВегов главни књижевни рад је- 
сте мала историја српскога народа, 

које 1765 изишло y Венецији под насловом : „Крат- 
кое введеше в ђ  icTopiio ггроисхождешл славено- 
еербскаго народа . . . “ Ово дело 'Булинац je радио 
ве као научник но као родољуб, са намером да 
Србе упозна са шаховом славном прошлошћу, и 
тако подигне ббихов националнн дух. Он y кратко 
прича ерпску иеторију, почев од ггрвих жупана 
до грофа Ђорђа Бранковића, и на крају додаје 
привилегије које су ауетријски владаоди дали 
прееељеним Србима. Све то рађено je на оенову 
крониасе Ђорђа Бранковића, a нешто по делу фран- 
цуског византиолога Шарла Дифрена „Illiricum no
vum et vetus". Ma како да je ова Ђулинчева ието- 
рија била неоригинална, ненаучна и елабо писана, 
она je све до појаве велике историје Јована Рајића, 
испуњавала једну оеетну праантттту y врло оскудној 
ерпекој кљижевноети онога времена, много je чи- 
тана, препиеивана, чак и код католичког дела на- 
шега народа, ж делимично ее прештампавала.

Ђулинду ce припиеује још неко- 
лико безимено штампаних књига. 

Али извесно je да je он био преводилац попу- 
ларног филозофског романа „ВелизарјН." (1776— 
1777). Роман je од Жан-Франсоа Мармонтела, позна- 
тог франдуског писца из друге половине XVIII 
века. У том роману, сликајући судбу византиј- 
ског војековође Велизарија, Мармонтел je разви-

Преводилац.

Историчар.



јао своје слободоумне идеје о верској еношљивости, 
и због тога je католичка црква оеудила ово дело. 
Нарочито зато што га je Црква тако предусрела, 
овај роман имао je велики успех : преведен je 
на све важније европске језике, на руски га je 
дала превести царица Катарина II. Тај велики 
европеки успех, a нарочито пажња Катарине II, 
нагнали су Ђулмнца да преведе Велизарија, ради 
„просвјепгченија људеј“. Штампајући књжгу y ка- 
толилкој Аустрији, обазриви Ђулинац je изоставио 
осуђену главу о верској сношљжвости. Превод, не- 
сжгуран и тежак, каткад еасвимнеразумљив, рађен 
je више према руском преводу но према францу- 
еком оригиналу. Језик којим ее Ђулинац служио 
није ни руски ни српски. Ипак, превод je наишао 
на велики одзив. Прештампаван je 1812, 1832 je 
драматизован, 1847 изишло je ново издање, преве- 
дено „са словенског на србски“. To je било прво 
листо књижевно дело, један од ггрвих превода са 
француског y ерпској књижевности, и једна од нај- 
ранијих појава новога филозофскога духа код Срба.

Јован Рајић.

Рођен y Карловцима, 1726, y си- 
ромашној породици, Јован Рајић 

je y месту рођења свршио основву и латинско-сло- 
венску школу Емануила Колачинског, a латинску 
гжмназију y Коморану и Шопрону. 1753 пешке 
оде y Русију, и y Кијеву остане три године, до 
1756, слушајући богословију на Духовној Акаде- 
мији. Вративши ce у-домовину не добије настав-

Живот.



ничку службу, и 1757, по други пут оде y Кијево, 
потом y Хилендар, y Свету Гору. Оставши ту не- 
колико месеца, врати ce y Карловце. Ту je три 
године бионаставник Покрово-Богородичине ТТТколе, 
затим од 1762 наставник на „Духовној Колегији“ y 
Новом Саду. 1772 ce закалуђери, и убрзо постане ар- 
химандрит манастжра Ковиља. Део оетатак свога жи- 
вота провео je y манастиру, бавеки ce највнше својим 
књижевнжм радом, Умро je y Ковиљу 1801 године.

Јован Рајић, y отттттте, није ориги- 
налан гшсац, и оно што je још по 

најмање оригинално y његовом раду то су његова 
богословска дела. Зналац језика, школован y Ру- 
сији, добро упознат са сувременом руском тео- 
логијом, која ce створила на еулрот католичкој 
теологији, он je бжо најученији српски богослов 
свога доба, и за собом je оставио цео један низ 
богословских ггревода и прерада. Преводио je ру- 
ске богоеловске писце и црквене проповеднике, 
наролито њихова теолошка дела противу католика, 
писао школске црквене историје којима ce, y мно- 
гим издањима и прерадама, служило y српеким 
школама све до половине XIX века. 1774 извсшао 
je његов „Катихишсв мални“, који je за скоро ето 
година, све до 1863, био школски правоелавни ка- 
тихизис код Срба y Угарској и y Србији. У борби 
противу католицизма Рајић je имао заслуга по 
православну цркву. To je први образован бого- 
слов и богословски писад y српској квБИжевности.

Рајић je за живота био нарочнто 
цењен као велики ггравославни те- 

олог, после смрти je остао славан као историлар,

Рад на лепоЈ кн>и- 
жевнооти.

Богословски рад.



али поред тога он има заслуга и на чисто књи- 
жевном пољу. Од њега je остао један пригодан па- 
триотски спев, једна прерађена драма y стиховима, 
једна збирка поучних причица, поред тога прили- 
чан број пржгодних и побожних етихова.

РајиА je један од најранијих уметничких пе- 
еттика српских. Као песник он етоји лод утицајем ру- 
ске побожле псевдо-класичпе поезије. ЕБегов главни 
лееничкирад то je спев „Бои зман еаорлови“ (1791, 
друго издање 1839, треће 1883). У том алегорвгано- 
историјском; епеву опеван je рат Русије и Аустрије 
ггротжву Туреке, од 178S—1790. Рајић, као срл- 
екл родољуб и хришћанин, опева победу хршп- 
ћанског оружја, и то сматра као почетак српског 
ослобођења од Турака. Песнкк je сав y обрасдима 
пеевдо-класичне поезије, стално меша историјске 
догађаје и личности са митолошким алегоријама. 
Али етихови су доста лаки и тачли, причање je 
разумљиво и прилично живо, језик je врло чист, 
чистији но и y једжом важнијем књижевном делу 
ерпеком из тога доба, и цео епев je најбоље дело 
врло оскудне српске поезије XVIII века.

1798 Рајић je штампао y Вудиму дело „Траге- 
дои, еирРчв лечалнаа повДстб о емерти лоеледнлго 
Царл Сербекаго Уроша Пчтаго“... Ta „печалнаја 
повјеста јесте прерада драме коју je написао руски 
учитељ Емануило Козачински, и коју су његови 
ученици играли y Карловцима 1736 године. Коза- 
чински je своју драму радио по руским узорима, 
који су опет подржавања европске религиозпо-мо- 
ралне драме из Средљега Века. У слабо повезаним 
чиновима, y низу монолога и диалога између исто- 
ријских и алегоријских личности, Козачински je



изнео стварање старе српске државе, прелаз Срба 
y Аустрију и њихов просветни рад. Дело je пи- 
сано y  стиху, y  такозваном пољ сеом  тринаестерцу. 
Рајић je као ђак гледао ту школеку драму, пре- 
писао je, и y  старости je прерадио и издао. Он ју je 
нешто скратио, поправио грубе историјеке грешке, 
и додао још вшпе поуке. Дело Козачинскога по 
себи није много вредело, a y Рајжћевој преради 
није много добило.

После смрти Рајићеве, 1802 изишла je љегова 
књига „ЦвРгншсђ11 . . .  To je ггревод често прештам- 
паване немачке збирке анегдота из XVII века, 
„Acerra philologica." Дело je y оригжналу ималовише 
забавни карактер, Рајић га je y свом преводу на- 
чинио више побожним и поучним, додајуРи многе 
еванђељеке поуке и умећући велике наводе из Би- 
блије. Мисли ce да je тим побожним делом Рајић 
хтео да сузбије велики утицај „Баеана“ Доситеја 
Обрадовића, које ce због својих слободоумних ми- 
сли нису допадале црквеним људима. Словеначки 
писац Урбан Јарник превео je 1814 „Цв4тникђ“ 
на словеначки.

Још y својим младим годинама Ра- 
јић ce занимао српском иеторијом. 

Када ce 1758 бавно y Хилендару тражио je cpn- 
оке записе и новеље, и нешто исгшсивао из њих. 
1793 издао je свој превод дела немачког истори- 
чара Л. А. Гебхардија „Краткаа Серблш, Рассш 
Боснн и Рамн крславотвв Истор1а“, која je на 
народни језик преведена 1847. Од шездесетих го- 
дина XVIII века почео je писати велику исто- 
рију српскога народа, коју je довршио 1768,

Рад на народној 
историји.



стално исправљао и попуљавао, и тек 1794— 1795 
издао y Бечу. To велико дело, y 4 свеске, и на 
2000 страна, носи наслов : „Hcropia разнмхв сла- 
венскихв народовЂ, навшаче Болгарв, Хорватовв и 
Сербовв“. 1795 почело je излазити друго издање, y 
Петрограду.

Главнж извор Рајићу била je Бранковићева 
кроника, која га je не само упутила на историјске 
изворе, но из које je преписивао по читаве етране. 
Али он зна за поједине историјске споменике 
српеке из Средњег Века, као што су му познати 
и страни историчари. Имајући пред собом туђа, 
често противречна митттљења, Рајић остаје збуњен 
и оставља читаоцима да сами ггресуде. Он je оба- 
зрив калуђер, и брзо прелази преко ствари које 
су му изгледале политички незгодне. Најзад код 
њега има оредњовековиих калуђерских идеја, и y 
његовој историји Провиђење игра велику улогу. 
Али поред свих тих некритичних и несавремених 
идеја, поред евих непотпуности и грешака, ње- 
гова историја има и добрих особина. To je прво 
опсежно и систематско дело које je обухватило 
целокупну прошлост српског народа, упоредо са 
историјом суседних и сродних народа. Затим, има 
код Рајића и новијих историјских ехватања. Од 
нарочитог значаја je велико српско родољубље 
којим je цело дело прожето. Он отворено каже 
да je њему циљ : српски народ достојно просве- 
тити, и из таме заборава y историју увести. Он ре- 
довно брани и велича Србе, улива Србима понос 
и националну свест. Његова историја je лепа, 
утешна слика народне прошлости, која даје снаге 
за борбе y еадашњости и наде на бољу будућност.



Тако родољубиво схваћена и израђена исто- 
рија Јована Рајића имала je врло велики утицај 
на српеке духове. И ако пиеана тешким, заплете- 
ним, каткада неразумљивим стилом и руско-ело 
венским језиком, она je нашпла на много читалаца, 
и до друте половине ХГХ века била главна исто- 
рија српска. Она je y целини прештампана 1823, 
и из ње еу лрављени полуларни изводн. Цели 
нараштаји српски y њој еу ce национално васпи- 
тали, политичари су y н>ој тражили идеје, при- 
мере и разлоге, књижевници мотиве и надахнуће.

За живота, и дуго ггосле смрти, Јован Рајић 
je био прецењен. Алж и ако није за собом оставио 
ни једно оригинално дело, од трајне вредности, 
ипак, као први образован богослов српски, као је- 
дан од најранијнх уметннчкжх пеенпка српских, a 
нарочито као народнж исторжчар, трудољубиви, 
вредни и родољубиви Рајић задовољавао je књи- 
жевне потребе свога времена, и учинио знатних 
услуга срлској књижевности.

Захарија Стефанови^ Орфелин.

Са Доеитејем Обрадовпћем и Јованом Рајићем 
Захарија Орфелин жде y најважније српске гшсце 
ХУП1 века. Захарија Орфелжн, човек разностру- 
ких способности, развио je сво;у живу делатност 
y вшпе праваца народне ггросвете. Живописац, ба- 
крорезац, калиграф, картограф, виноградар, пнсац 
богословских и пригодних швига, историчар, фи- 
зжчар, десннк, саетављач календара, — он je за не- 
ких тридесет година био најплоднији српски пиеац.



Захарија СтефановиА, назван Орфе- 
лин, родио ce 1726 године, y Вукова- 

ру,уСрему. Није ce редовно школовао, и у  етвари био 
самоук. У младоети служио je као учитељ. Одлазио je 
y Венецију где je, како изгледа, и научио бакрореза- 
чкипоеао, y коме ce одликовао. На поједивсим својим 
радовима потписивао ce као члан бечких академија 
уметности. Око 1757 je мали чиновник код карло- 
вачког гштрополита, заткм je служио као писар и 
благајник код српских владика y Новом Саду, Па- 
крацу и Темшпвару. Несталан и без сжгурних сред- 
става за живот, лутао je од посла до посла, и од 
места до места. Бивао je домаћи учитељ, налазио 
je уточишта y фрушкогорским манастирима, жи- 
већи поглавито од књижевиог рада. У последњим 
годинама живота био je готово y сталној беди, и 
живео je тако рећи од милостиње. Сасвим оронуо 
и оболео, добио je уточишта на владичаи.ском добру 
Исаилову крај Новог Сада. Ту je, убог и забо- 
рављен, умро 1785 године.

Живот.

Богословски рад.
Свој рад Орфелин je почео побож- 
ним тењигама, и y том правцу нај- 

више je раджо. To су обични, више жздавачки 
послови, које je Орфелин радио стога да ce хле- 
бом исхрани. Он je обично преводио, или просто 
прештампавао катихизисе, еписе о учењу право- 
славне цркве, популарне побожне поуке. Сви ти 
послови су без књижевне вредности, више књи- 
жарски но књижевни. Једиии му je оригинал- 
нији рад рукопис „Апостолское млеко“ (1763), је- 
дно од најраније написаних дела на народном je-



зику, где он, са родитељском нежношћу ж искре- 
ном побожношћу, даје верске поуке своме сину.

Књижевни рад.
Орфелин je један од људа који еу 
ce ирви ггочели бавити поезијом y 

новој српској књижевности. 1761 изишла je y Ве- 
нецији књижица „ПлачЂ Сербш...“; упоредо еањом, 
исте године и y нстом месту, изшпла je кљижица 
„FopecTHufi плачд славннч иногда Сербш...“ Обе 
књижице имају иети садржај: елегично опевање зле 
судбе српског народа који je изгубио све пгго je 
имао и пао y туђинско ропство. Разлика je између 
обе књижице y толико што je прва испевана на- 
родним језиком, a друга на руско-словенском. Срп- 
ска вереија далеко je боља, јаенжја, слободнија, и 
са бољим стихевима. Обе књижице изишле су без 
потписа, само je на првој била пшфра С. С. С. („Соб- 
ствени Син Сербијиа, како ce тумачи), и тек много 
додније утврђено je да je писац Орфелин, који ce 
као мали и зависан митрополијски чиповнепс није 
смео потписати на једном спеву, упереном противу 
Аустрије и ерпских црквених старешина. (Орфе- 
лину ce приписује и патриотски спев „Шзснб исто- 
рическаи“ о битци косовској, која je изжшла y Ве- 
нецији 1762).

Врло важан посао Захарије Орфелина јесте 
„Славено-сербсши МагазпнБ“, који ce 1768 појавио 
y Венецији. To je први часопие не сано код Срба 
но и код евију Јужних Словена, један од најранијих 
часописа y целом Словенству. Што je од нарочитога 
значаја y овом часопису, од којега je само прва свеска 
изишла, то je овећи предговор. To je цео један про- 
глас иеторијског значаја, y коме су први пут на



српском језику изнете нове напредне идеје: народ- 
нога ггросвекивања, вере y науку, рада „на обпгчу 
ползу“, ггросвете за све на народном језику, — 
свега онога што je додније наставжо и утврдио До- 
ситеј Обрадовић. По садржају то je био часопис ка- 
кви су y главном и данас, испуњен забавним и по- 
учним прилозима, y ггрози и y стиху, чак са пре- 
гледом и оценама нових српских вњига. Вио je уре- 
ђен по угледу на руска „Ежем^сдчнна Сочинен1аа, 
први учени књижеввж часопис y Русији, који je 
од 1755 y Петрограду издавала руска Академија 
Наука. Орфелин je и главне идеје своје уводне 
речи, дак и формат и штампу узео по њему. За не- 
колико чланака утврђено je да су пренети из тог 
руског часописа.

Највеки и најоригиналнији Орфе- 
лжнов рад то je његова велика исто- 

рија „Житјд и славнна дћла Государн императора 
Петра Великаго“. Дело je изишло y Венедији 1772 
године, y две велжке књиге, на неких 800 страна. 
И на овом делу, где ce прославља један стран владар, 
Орфелин ce није смео потписати. Али поред обичног 
издања постоји и једно богато издање, врло лепо 
илустровано, одређено само за Русију, посвепено 
КатариниП, накоме ce Орфелин потписао. Орфелин 
велича Петра не само као великог словенског вла- 
даода, но и као реформатора, поборншса напретка, 
„беспримерног МонархаА Ta историја рађена je 
дуго и савесно, по обилатој грађи не само из руске 
но и из стране књижевности, међу осталим и по Ло- 
моносову и по Волтеру. To je једна од најбољих 
сувремених књига о Петру Великом, и најбољи

Иоторичар,



историјски рад y ерпској књижевности XVTH века. 
1774 изишло je y Петрограду друго, попуњено из- 
даље овог Орфелиновог дела.

Захарије Орфелин заузима знатно 
место y српској књижевностиХУШ 

века. Он je прелазан пиеац између етарије, дрквене 
књижевноети, пиеане на руеко-словенском језнку, 
и нове световне ж просветитељске, која je y глав- 
ном рађена на народном језику. По броју евојих 
дела Орфелин je највшпе радио на црквеној књи- 
жевности, и лиеао je најчеттгНе руеко-словенеким 
језиком. Али он увелико улази y напредне идеје 
новога доба, он јс обожавалац цара реформатора 
Петра Великог, упућује на „срећну Европу“, иетиче 
науку и просвету, тражи да ее за пшроке слојеве 
народне пише на народном језику. Пре Доситеја 
Обрадовића он пшпе противу злоупотреба y цркви, 
нарочито противу лењих и незналичких калуђера, 
које назива „шумским беспослжчарима11, али као 
сиромах човек и зависан од црквених људи, и то 
чжни из потаје, не лотписујући најбоље и најзна- 
чајније своје књиге, Он први почжње писати целе 
књиге народним језиком:, и први међу Србима по- 
чин>е ce служити грађанском азбуком. У пуном сми- 
слу речи, он je претеча Доситеја Обрадовића.

Јозефкнизам. У

Његов значај.

У српској књижевности на крају. XVIII века 
јавља ce исти покрет којп н y књижевностима оста- 
лих народа y Аустрпји тога доба. Рацпоналистичке



идеје које je тада y цркви и држави сггроводио 
цар Јосиф П, његов покушај за један општи ду- 
ховни, политички и ггривредни преображај, назива 
ce y аустријској политнчкој и идејној историји: 
јозефшшзам. Тога јозефинизма има y знатној мери 
y сриској књижевности на крају ХУШ  века, и До- 
ситеј Обрадовић и сви српеки писци који су ce гру- 
писали око њега и који би ce м о г ј ш  назвати ње- 
говом школом, припадају томе духовном покрету.

Јосиф П  био je најумнији владар 
аустријски, и више но ико учинио 

je за духовни и културни напредак своје државе. 
Владалад од исте врсте од које су били Петар Ве- 
лики y Русији и Фридрих Велики y Пруској, он je 
узео на ce да препороди стару и зачмалу Аустрију, 
да je ослободи феудалних и црквенжх окова, да при- 
мени филозофска начела духовне слободе и верске 
еношљивости, да Државу стави изнад Цркве, да y 
законе унесе више човечности и правде, a y народ 
знања и ггросвете. Он je тип просвећеног деспота, 
и одлучним мерама примењује своје идеје. Он огра- 
ничава права племићима, помаже сељаке, даје им 
личну слободу и правну једнакост, издаје човечвшје 
законе, правилније раепоређује државне намете, 
убрзава привредвж развитак земље, оснива школе 
и друге корисне установе. И за десет година ње- 
гове владе, од 1780 до 1790, Аустрија je више ко- 
ракнула напред но за векове владавине других 
владара.

ВВегове реформе нарочито су одлучне на цр- 
квеном пољу, тако да ce под јозефинизмом y првом 
реду разуме његова борба противу свемоћи Цркве

Влада Јосифа II.



и несувремености њених установа. Јоеиф II радио 
je против Цркве и као владалац који не допушта 
да y његовој држави буде друге власти ж силе до 
његове, и као филозоф, који хоће духовни напредак, 
слободу миели и савести. Он y начелу потчињава 
Цркву Држави, бискупе и арцибискупе етавља y за- 
виеан положај према државним властима, од свеш- 
теника етвара државне чиновнике. Он нарочито 
удара на калуђерство, које сматра као „мртав кагш- 
тал људски“, за неколико година укида на 700 ма- 
наетира, од којих ствара добротворне установе, 
школе и болниде, растерује на 36.000 калуђера и 
калуђерица. Он наређује да ce y литургији место 
латинског језика употребљује немалки, забраљује 
трговину са иконама и светитељским костима, 
уводи грађански брак. Све те смеле и напредне 
реформе, које су вређале многе традиције и ин- 
тересе, из темеља су задрмале Аустрију, и изазвале 
незапамћено врење духова. Тај духовни потрес 
осетио ce код свију народа y Аустрији, па и код Срба.

Срби према Јосжфу П налазили 
су ce y једнон изузетном положају.

. Пдр, из политичких разлога, зато да би ce y борби 
ггротиву Мађара могао наслаљати на немађарске 
народе y Угарекој, био je добро расположен пре- 
ма Србима. Срби су му y рату давали храбре 
војнике, y миру су били добри трговци и вредни 
земљорадници, и он их je штитио од гоњења на- 
ђарских жупанијских власти. Срби су са одушев- 
љењем примили његове указе из 1781, којим je 
свима некатолицима y Аустрији призната вер- 
ска равноправност. Затим, Србима je била еимпа-

Јозефинизам 
код Срба.



ткчна ж његова спољна политшса, његово ра- 
товање ггротиву Турака, y друштву са православ- 
ном Русијом, његово освојење Београда и терање 
Туража из Србије. И зато су Срби волели Јосифа 
П, зато су га српски писди прослављали, зато га 
je Доситеј Обрадовић називао „Сербије миле бла- 
гим спаситељем“, зато га je српски црквено-народни 
сабор од 1790назвао „Марком Аурелијом српским“.

Осим свих тих верских и националних раз- 
лога, његовог верског либерализма ж противтурске 
политике, Јосиф П  налазио je код Срба присталица 
ж због својих филозофских идеја и противцрквене 
полжтике. Као y целој Аустрији, тако je и код Срба 
y грађанским редовима ж међу просвећеним људима 
било их који еу прихватили његову борбу противу 
свемоћи Цркве и злоупотреба цркве:аих људи. Тада 
ce међу Србима образује доста јака група ггристалица 
Јоеифа II, српских јозефиниста, националиста, како 
еу тада звали оне, који су ce борили противу сујеве- 
раца ж црквара, присталица старих идеја и црквепе 
власти. На крају XVIII века ствара ce цела једна 
јозефинистичка, слободоумна ж рационалистичка 
књижевност међу Србима. У нарочитим књигама, 
превођеним или оригиналним, величао ce Јосиф II 
ж као човек и као владалац, објашњавапе ce и бра- 
ниле шегове идеје иреформе, ударало ce на застареле 
појмове и штетне установе y Цркви, нарочито на 
калуђерство.

Сви важнији писци српски са краја XVIII 
века јесу убеђени јозефинисти. Доситеј Обрадовић 
je почео писати y доба владе Јосифа II, за кога 
нема довољно похвала, тврди да je он „у своје 
време многе одушевљавао и умове восперјавао“,



и да без њега „многе етвари не би воме на ум 
палеа, признаје да су му цареве реформе дале 
подстрека за писање. Главне своје књжге Обрадо- 
вић je написао за доба владе Јоеифа П. У  својим 
спиеима он брани реформе Јосифа П, и ш ш е „Жн- 
вотђ  и приклкучевбл “ да би показао некорисност ма- 
настира. Јован Мушкатировић гоитте нарочиту књи- 
гу да докаже како je оггравдана и корисна царска 
наредба да ce смањи силан број ггразвЈШса y пра- 
воелавној цркви. Емануило Јанковић одушевљено 
посвећује свој превод Терговаца Јосифу П. Ца- 
рево име сваки чае ce са захвалношћу и  прж- 
знавоем домиље код еувремених српских пжсада, 

Јозефинистички покрет y Ауетрији изазвао je 
одлучан преокрет y српском духовном животу. 
Све до пред крај XVIII века Срби су стајалн под 
утидајем руске културе, управо под утицајем ру- 
ске православне цркве. Ајш y последњим двема 
десетинама XVIII века они долазе под непосредан 
утицај западне Европе, њене световне културе и 
њених сувремених филозофских идеја. Срби од 
Истова приступају Западу, из Средњег Века улазе 
y нови век, место доба вере и таме настаје и код 
њих доба разума и проевете.



Доеотej Обрадовић.

Доситеј Обрадовић. je главна и средиттша лич- 
ност српске књижевности y ХУШ  веку, ггрви чи- 
стн и одсудни рационалист y ерпском народу, је- 
дрпти писац свога доба чија дела имају чисте 
књижевне вредноети, човек који je направио од- 
судан преокрет y срггској култури и кљижевности. 
И као такав он заслужује нарочиту пажњу.

Димитрије Обрадовић родио ее 
1742 или 1743 y Чакову, српско- 

румунском селу y Ванату. Отац, по занимању fcyp- 
чија и трговчић, умро je рано, мати исто тако, и 
дете узме к ееби један рођак. Димитрије je учио 
српску основну школу y месту рођења, показујући 
из рана велшсу љубав ка гсњизи и склоност ка 
верском сањарељу. У један мах покушао je да са 
једним калуђером побегне y Турску, и његов po
sait, видећи болесно стање његове маште, да би га 
отргао од црквених књига које су га заносиле, од- 
веде га y Темишвар, на занат. Отргнут од књига 
и y стварном животу, Димитрије ce стао трезнити. 
Али када ce прва прилика указа, верски занос по- 
ново га обузе, он тада остави Темишвар, и y лето 
1757 добегне y фрушкогорски манастир Хопово, са 
намером да ce закалуђери ж поевети.

Примљен y манаетир за ђака, он ce баца на 
читање живота светаца, пада y највећи верски за- 
нос, гладује и мучи своје тело. 1758 закалуђери 
ее, и добије име Доситеј. Наскоро y Карловцима 
буде рукоположен за ђахадна, и продужује свој 

Скерлић, Српскл К њижевност. 4

Живот,



иопоенички живот, разглашен као светад по целој 
околижи. Али y манастиру ее подсмевају његовој 
жељи да ее поевети, низак живот манаетирске 
братије, проза свакидашњег живота, разбијају н>е- 
гов верски занос, и он почиње сумњати y оно y 
шта je дотде елепо веровао. Затим, видитс взегова 
духа, који ce стао ослобађати, ведри ce ж пшри. 
Он почиње читати ж „грађанске књиге“, историј- 
ска дела на руском језику, ули латински, жели 
да дође до што више знања и до праве науке. Ка- 
луђери му не дају да ce образује, и он долази y 
сукоб са н>има. Најзад видевпш да му ту није више 
место, он, 2 новембра 1760, одбегне из Хопова. To 
бегство разочараног младога валуђера из фрушко- 
горсвог манастпра, по речима В. ЈагиВа, било je 
за српеку просвету и кљижевност оно што je за 
муслиманску веру било бегство Мухамедово из 
Меке.

Преко Славонжје, Доситеј добегне y Загреб, 
где je учио латински. 1761 оде y Северну Далма- 
цију, Ca намером да учитељујући заштедн новад. 
којим би отшпао y Русију на школовгње. Од 1761 
до 1763 био je учитељ y српској школн y Кшшском 
Пољу, где je задовољно провео три године. Али 
жеља за науком гонила га je напред, и он ее по- 
ново отисне y свет. Пошавши y Свету Гору, код 
једног чувеног грчког црквеног учитеља, разболи 
ce y Боци Которској. Неко време, 1764, учитељо- 
вао je y манастиру Св. Петке, y Маинама, и тада 
буде запопљен. Ради поправке здравља поново ce 
врати y Северну Далмадију, за учитеља y селу Го- 
лубићу, a потом на далматинско Коеово и y мана- 
стир Драговић.



Оздравивши, он морем оде на острво Крф, 
па y Свету Гору, где не нађе грчког учитеља 
којега je тражио. У  Хилендару je провео јесен 
ж зиму 1765, разочаравши ее још једном y калу- 
ђерско еветитељство. 1766 оде y Смирну, y Many 
Азију, код чувеног грчког учитеља Јеротеја Ден- 
дрина. У његовој богоеловекој „гречеекој великој 
школи“, провео je пуне три године, научивши 
добро грчки. 1768 остави Смирну, и зауставивши 
ce неко време y Јужној Албанији и Крфу, где je 
поново учио грчки језик и књижевност, 1769 врати 
ce y Далмацију, где постане учитељ y Плавном. 
1770 и 1771 био je проповеднику Скрадину, a неко 
време боравио je y Задру и Трсту.

Прешавши 1771 из Трста y Веч, Обрадовић ce 
нашао y сасвим новој средини. Он даје чаеове из 
талијанског и грчког језика, и сам учи латински 
и француски, a поред тога логику и математику. 
Плодно и задовољно провео je он y Вечу време 
од 1771 до 1776, „шест полезних и радосних го- 
дина“. Као приватан учитељ провео je годину 1779 
уМодри, Карловцима и Пожуну. 1780 путовао je еа 
једним руским архимандритом по Италији. Из Лн- 
ворна отиде на грчко острво Хиос, где je као учи- 
тељ талијанског језика остао годину дана. Одатле, 
преко Цариграда и Црнога Мора, дође y Јаш, y 
Молдавију, за домаћег учитеља код једног румун- 
ског архиепископа. Са заштеђеним новцем, пратеЗаи 
евоје румунске питомце, он 1782 оде на студије y 
Немачку.

Тиме je остварио давнашњи сан евога живота. 
У Хале, скинувши свештеничко одело, упише ce 
на универзитет и ночне слушати филозофију, Ту,



y просвећеној средини, реттги ce да и сам почне 
писати. 1783 пређе на универзитет y Лајпциг, иту, 
жсте године, штамжа ггрво своје дело „ Ж ивотб и  при- 
клзоченкЛ... 1784 путовао je y Париз и Лондон, 
где je провео три месеца. Преко Неиачке, где ce 
неко време опет задржао, врати ce y Беч. Ту остане 
од 1785 до 1787, дајући часове из француског и 
талијанског језвзса. На позив Симеуна Зорића, Ср- 
бина генерала y руској служби, отиде y Руспју на 
његово добро Шклов. 1788 налази ce y Лајпцигу.

Од 1788 до 1802 оетаје y Бечу, учитељујуЛа 
и пшпући, али не y повољнтг материјалнкм ггри- 
лжкама. Када му je живот y Бечу постао тежак, 
он ce пресели y Трст, где су му ондапгњи трговци 
српски давали годшпње издржавање да на миру 
тттптге кљиге. Када je 1804 планула Бунау Србији, ро- 
дољубиви Обрадовнћ искрено ради за њу, и скулља 
прилоге међу тршћанскжм Србима. 1806 стпже y 
Земун, ту ce ставља y службу Србије; исте годнне 
по нарочптој мпсији српског Правптељствујушчег 
Совјета, пде y Вукурешт, y стан руске војеке. У 
лето 1807 ггрелази y Србпју, и остатак свог живота 
њој посвећује. 1808 он je директор свнх српских 
школа, секретар и саветнжк Карађорђев, васпитач 
његова сина. Тада он дочшве изводити просветву 
организадију обновљене Србије. 1808 отвара Ве- 
лику Школу y Београду, 1810 Богоеловију. 1810 
постаје члан Правжтељствујушчег Совјета, исте го- 
дине, опет по поверљжвом народшш послу, иде 
к Русима y Вукурешт. 1811 лостаје мжнистар про- 
свете. У раду и задовољству провео je последње 
године свога плоднога живота, опште уважаван и 
вољен. Умро je y Београду крајем марта 1811.



Главни књижевни рад Доситеја 
Обрадовића пада y доба између 

доба владе дара Јосифа П. У Лајп- 
цигу 1783 изишао je штампан први његов састав 
„Љубазни Харалампије“, који je и позив на прет- 
плату за „Сов^те здраваго разума“, и хгроглас це- 
лог његовог будућег рада. Место објављених „Со- 
в4та“ издао je y Лајпцигу „Животб и пришиочешд 
Димитр1а Обрадовича, нареченога y калуђерству 
Досггеа.“ Идуке, 1784, такође y Лајпцигу, штампао 
je два дела: „Сов1зти здраваго разума“ (друго из- 
дање y Будиму 1806) ипревод „Слово поучително 
Господина Геориа 1оакжма Цоликофера...“ У Лајп- 
цигу 1788 изшпле еу љегове „Басне11, уз које иде и 
други део његове аутобнографије и еитнжји rrpe- 
води са енглескога. 1789 y Лајпцигу изишла je и 
„Шзснб навзлтае Б'ћлграда.“ Прво издање дела „Со- 
бран!е разнвкЂ нравоучителнихв ведтеЗ вв ползу 
и увеселеше“ изишло je y Вечу 1793, a друго y 
Будиму 1808. У Венецији je 1803 штампана „Етика 
ш  ф!лоеоф1л наравоучителна,“ a 1804 „ГНзена на 
инсуррекцш СербЈаномв/ Свата своја дела Доситеј 
Обрадовић издавао je еа великим тешкоћама, ре- 
довно на своју штету, јер je често одзив био тако 
слаб да за извесна дела није могао да истера тро- 
шакни око повезивања. Он их je издавао или својом 
рођеном уштедом, или помоћу родољубивих трго- 
ваца српских.

БВегова дела издавана еу и после његове смрти. 
„МезимапдЛ други део „Собрашл“, изишао je y 
Будиму1818; „Христоит1а“ y Будиму 1826; његова 
сакупљена „Писма“ y Будиму 1829. „ПрвенацЂ“ и 
„Ужица“ y Еарловцу 1830. И доцније поједина н>е-

Његове књиге.

1783 и 1790, за



гова дела су прелггампавана. ЕБегова целокупна дела 
доживела су четари издаља: ггрво издање y Београду 
и Крагујевцу, од 1833—1845, друго y Земуну 1850, 
треће y Панчеву око 1883, четврто, државно издање, 
y Београду 1911. Доситеј Обрадовић je имао чита- 
лаца не само код Срба но и код Хрвата, нарочито 
за време илиреког покрета, када je латиницом че- 
сто ггрештампаван. Превођен je достакод Бугараи 
Рунуна. На бугарски јо преведено десетак његових 
ствари, сама „Ужица“ имала je три бугарека пре- 
вода, која су доживела пет издања. На рулунеки 
су ггреведена три његова дела („СовРгиД „Собра- 
nie“ и „Басне), a саме „Басне“ превођене сукод Ру- 
муна два пута (1804 и 1885).

Ретко je наћи писца код дога по- 
стоји таква сагласноет између ње- 

гових личних особина п његовог књижевног рада: 
какав je Доситеј Обрадовпћ као човек, такав je као 
писац. Кротак, питом, душеван, еажаљжв, чпстога 
срца, он je пригрлио човекољубиву и идеалистичку 
филозофију XVIII века. Са старинском осзтљивопгћу 
оп воли своје родптеље, ученике, народ, човечан- 
ство, све што жпви. С друге стране, он je тре- 
звен човек, ведра глава, јака памет, и под ути- 
цајем књига п животног искуства, он улази y кри- 
тичке и рационалистичке идеје свога времена, и 
својим идејама и својим животом представља сло- 
бодоумног човека XVIII века. И та складна меша- 
вшза оеетљжвости и разумности чини Обрадовића 
једии.м од најеређенијих духова и најуједначенијих 
нрирода y cpnciraj књижевности. У животу као и 
y својим књпгама, он je природан и скроман. Добро-

Његов карактер.



том свога срца и снагом свога ума он je чжнжо јак 
утжсак на еве који су га познавали, бжо подједнако 
вољен,ж цењен. Један руеки ммеац којж га je познао 
1805 пжше о њему: „То нжје обжчан човек."

Доежтеј Обрадовжћ ce сам образовао, 
и претрпео вжше разнжх утицаја.

У детжњству ж младостж чжтао je црквене квзжге, 
нарочжто романтичне животе светаца. И под тжм 
утиецжма, ж ражарене маште, отишао je y калу- 
ђере. Поеле житија ж дела старжх црквених отада, 
дошла су дела руеке догматичне богословжје и 
верске жолемжке. Поступно, лреко тжх русижх књига 
дрквене садржжне, он прелази на руске књмге 
световне садржине, на „грађанске књмге*, исто- 
рије старог и новог доба. У Грчкој ce упознаје са 
науком грчкжх просветжтеља, којж су, жрожети про- 
тестантскжм идејама, покушавалж да прежороде мра- 
вославље, да га пржлагоде захтевима науке и по- 
требама времена.

Алж ж чмтање рускжх богослова и грчкжх цр- 
квенжх реформатора било je само посредно упозна- 
вање са сувременом науком и зажадном културом. 
Обрадовжћ улазж жотпуно y нове ждеје тек када je 
отжшао на Запад. To бављење y Бечу, и то y Вечу 
Јосжфа II, где je провео преко двадесет годжна, ж 
y Немачкој, и то y доба велжжх црквенжх покрета 
ж y јеку проеветитељеке фжлозофије, било je од 
одеуднога значаја y његовом духовном образо- 
вању. Ту je сав ушао y модерну западну кул- 
туру и пао под утжцај рацжоналистжчке фмлозо- 
фжје. Он чжта немачке мислжоце ж жисце, нарочжто 
Лесжнга, кога ставља упоредо са Сократом и Хри-

Његов духовни 
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стом, одушевљава ce за писце који су y име здравога 
разума критиковали све што постоји, па и Цркву, и 
тражили и духовни и морални преображај чове- 
чанства. Он усваја њихове идеје, чита н ггрима оно 
што je нашао код мањих просветитељских писаца 
који су те идеје пгарили, и ггрвсмељује на српске ггри- 
лике. Поред немачких проеветитеља на њега знатно 
утичу и евсглески и француски писци. Енглезе сматра 
за најпросвећенији и најнапреднији народ y Европи, 
чита њихове писце, нарочито Адисона, преводи их 
и подражава. Од Француза нарочито цени „бла- 
женог и светог Фенелона“, хвалп Молиера и Ле 
Сажа, ггреводж из Лабриера, a нарочито из Мармон- 
тела. Талијанске писце такође зна, и преводи Га- 
спара Гоција и моралиста Соавија.

Развијајући ce под евим тшч наизменнчшш 
утицајима, Обрадовић ппје постао оригиналан пи- 
сац. Он нема својпх и дубљих идеја, п y њему 
никако не треба тражити једног самосталног ми- 
елиода и творца каквог филозофског сиетема. Сав 
његов рад je чисто практичан ; он Србе упознаје са 
оним што разумвд људн п тп у  код просвећених 
народа, и њихове наггредне идеје примен.ује на срп- 
еке прилике. У отпте, y његовом делу има много 
превода. „Христоипн11 je превод истоименог попу- 
ларног новогрчког списа из ХУП1 века. „Слово 
поучително“ je превод једне беседе немачког проте- 
стантског бееедшпса Цоликофера. „Баене“ еуизреда 
узете из старијих и новијих басногшеаца : Езопа, 
Федра, Лафонтена и Лесинга. пДамон“ je преведен 
из Лесинга, „Аделаида“ из Мармонтела, „Етика“ из 
Соавија. За многе одломке утврђено je да су ело- 
боднпјп преводи са енглеског, нарочито из Адисо-



новог „Спектатора“, из немачвих, францускжх, та- 
лијанских просветитељскнх пжеаца. И y колико ce 
Обрадовић буде више проучавао, y толжко ће ce 
код њега утврђжвати све многобројније позајмице 
из странжх пжсаца.

Доежтеј Обрадовжћ y разним пржлжкама свога 
тако променљжвог живота ггретрпео je неколико 
разнжх духовнжх утжцаја : и хржшћанске романтжке 
и мжстике, ж руске догматике и теологије, и грчког 
реформаторства, ж аустријског јозефжнизма, и не- 
мачког протестантжзма и просветжтељетва, ж фран- 
цуеке филантропжје, ж енглеског рацжоналжзма. Под 
свим тжмутжцајжма развжо ce он као филозоф-еклек- 
тжчар и популаран пжсац, који je међу Србе донео и 
на н>ихов жжвот ггржменжо опште лржмљене идеје 
европске рацжоналиетжчке филозофије XVIII века.

Основно осећање код Доситеја Обра- 
довића јесте љубав према истили, 

потреба да и свој живот и жжвот других иеправи 
ж удесж према захтевима здравога разума. Он јасно 
видж колжко зла на свету долазж од погрешлжх 
појмова, заблуда, предрасуда ж незнања, ж сматра 
да je све пжтање: унетж y мрачне душе што вжше 
светлост истжне. И y том правцу он he целога свога 
века давати своме народу „савета здравог разума11. 
Он хоће да Србе паучи „богоданој слободж ума,“ тако 
да свакж о свакој стварж слободно мислж, ж све што 
видж ж чује да суди и расуђује. Здрав разум, сло- 
бода мжсли, слобода савести, независноет расуђи- 
вања, љубав ка истжнж и тражење жстине, то су 
само средства. Цжљ je просвета, створена на те- 
мељу искуства векова и културних народа. Наука

Рационализам.



je једини лек од свију друштвених и моралних зала, 
искупитељ, нови Месија човечанства. И Обрадовић. 
са одушевљењем велича науку, „свету наужу, божји 
дар, небесни евет“, и просветатељеку књижевноет. 
„Књига, браћо моја! књига, a не звона и прапо- 
раца! књиге, предраги и непрецјеви небески дар, 
просвећених умова поносите кћери! Оне еад на 
земљи ж на миру царетвују и премудре законе 
дају ; оне војују и побеждавају, оне славу благопо- 
лучних народа до самих звезда подижу ес преуз- 
вишавају.“

Педагошки
погледи.

Обрадовић не тражи истину ради 
истине, но истину ради практичке 

користи коју она пружа људима, Наука je еамо 
средство, a циљ je : духовна слобода, морално са- 
вршенство, елободан, чист, достојан и леп живот 
појединца и народа. И он ггрпродно сву филозо- 
фију и науку ставља y елужбу етике, и на прво 
место истиче морално васпитање. Целога свога жи- 
вота, —■ п као народни учитељ y Далмацији, и као 
домаћи учитељ y Молдавијии Бечу, и као ггросветни 
организатор y Србији, — он je непреетано био ва- 
спитач, педагог. Готово све љегове књиге упућене 
су српекој младежи, да вву просвете и морално 
облагороде. Са целим својим добом он верује да 
ce човек рађа добар и да га еамо рђаво друштво, 
рђаво образовање и рђави примери кваре, да ce 
до6јзим васпитањем можо од природно доброг де- 
тета све постићи. Зато он васпжтање младежи 
ставља изнад свега дрЈтог, зато je дубоко уверен 
да сва будућност неуког и заосталог српског на- 
рода лежи y васпптавву.



Стојеки високо над својим добом, Обрадовић 
тражи и васпитање женеке деце. Жена je код Срба 
била јако запостављена, до 1730 жена ннје имала 
права ни y цркву да иде, и на школовавве жен- 
ске деце вжко није ни помишљао. Обрадовић устаје 
против тог жалосног схаља ствари, тврдж да ce 
народ не може лодићи док жена остаје „у про- 
етоти и варварству“, ж тражи да ce жена подигне 
до свесног и разумног живота, јер само просве- 
ћене, духовно пробуђене и морално развијене жене 
могу бити од кориети ерпеком народу.

Раскалуђер, ученик грчких цркве- 
них реформатора, следбеншс европ- 

ских рационалиста, поборвжк зтротивцрквених ре- 
форама Јосифа П, — Доситеј Обрадовић ce наро- 
чито истакао y критици црквених установа. У име 
„чисте евангелеке и апостолске науке", правог, прво- 
битног, неизопаченог хржшћанства, он прзи y срп- 
ском друштву отворено уетаје против верске нетрп- 
љивости, против установе тсалуђорства и евих „ста- 
рих, плеенивих и зарђатих обичаја“ и установа y 
Цркви. Он тврди да догме и обреди немају ни- 
чег заједнжчког са правим хришћанством, које ce 
састоји y љубави према људима и y добрим де- 
лима. Он тражи преображај Дркве на основу здра- 
вог људског разума, a ради опште народне и чо- 
вечанске користи. Он ce сав залаже за црквене 
реформе Јосифа П, и брани његове поступке про- 
тив којих ce бунила српска јерархија и прост 
народ. Од свих црквених рефорама он највшпе 
полаже на укидање манастира и калуђера. Своју 
прву књигу пише да сопственим искуством по-

Црквене реформе.



каже како je калуђерство непотребно („Ko ce год 
опари, a не каже друштву да чорба жеже, није 
добар за друштвоД. Он хоће да ce манастири 
претворе y школе, где би ce спремали добри на- 
родни учитељи и свештеннци, и y васииталишта, 
где би ce подизала сирота народна деца. Због евих 
тих јозефиниетичких и антикалуђерских идеја, које 
су наилазиле на одобреље код грађанства и про- 
свећених људи, Обрадовић je наишао на велики 
отпор код дрквених људи, који су стално прого- 
нили његова дела, и још y половини XIX века 
спречавали да ее прештампавају. Проповедајући 
те емеле идеје, Обрадовић не пресађује само оно 
што je нашао код других напреднвсх народа, нжје 
само заступник Јосифа П н подстрекач антикле- 
рикализма код Срба. Он само даје научну подлогу 
и књижевни израз расположењу које je код угар- 
ских Срба још раније постојало, y оној борби грађан- 
ског сталежа против свемоћи и злоупотреба цр- 
квених људи, y оној тежњн ка напредној и еветов- 
ној култури. Само ткме може ce објасннти брз 
успех који je ОбрадовиВ имао y српском друштву.

Све те идеје просвете и реформе Обрадовић 
je очекивао да дођу озго, од ггроевећенпх влада- 
лаца, од „филозофа на преетолу“, какви су били 
Петар Велижи, Фридрих Велики, Катарина П, Јо- 
сиф П. У полнтичком погледу, као готово сви фи- 
лозофски пиеци ХУШ  века, он je присталица про- 
свећеног деспотизма.

До Доситеја Обрадовића српско ро- 
дољубље je уско и искључиво вер- 

ско, ограничено на православне Србе y кругу Кар-

Родољубље.



ловачке Митрополије. Нација je више једна веро- 
исповест, и из народне заједнице искључени су 
не само муелимани y Воени и Херцеговини, но и 
католици y Срему и Бачкој, „Шокци“ и „Буњев- 
ци“. Доситеј Обрадовић из основа мења то уско 
застарело и назадно ехватање. Он познаје готово 
све српске крајеве, и  на лицу меета стекао je осе- 
ћање да од Тимока па до Јадранског Мора ста- 
вује један исти народ. Својим напредним и вш- 
роким идејама о вери, он ее високо уздиже над 
вероиеповедним схватањем национализма, и из на- 
чела вереке равноправности и трпљивости развија 
ce код н>ега идеја о народном јединству без обзира 
на вереку подвојеноет. Он ce прво обраћа свима Ср- 
бима без разлике, пише за „све Србље од Адријати- 
ческога Мора до реке Дунава“, и y народну за- 
једницу уводи и католике и муслимане.

ЕВегово родољубље je разумно и широко чо- 
вечанско. Он осуђује националну искључивост и 
мржњу на друге људе зато што су туђинци. Али 
он има врло виссжо мишљење о духовним и мо- 
ралним споеобностима ерпског народа, ж са надом 
y најлешпу будућност говори о „славној славено- 
сербској нацијиА ББегов српски патриотизам има 
сасвим стварну подлогу и одређен карактер. Једно 
време обмавзивао ce надом да he аустријски цар осло- 
бодити српски народ, али када je 1804 букнуо Уста- 
нак y Србији, он je први међу ученим Србима осе- 
тио значај тога покрета. За њега то није била ло- 
кална и привремена побуна раје београдског па- 
шалука, но почетак ослобођеља и уједињења целог 
ерпског народа. Он je први видео велику историј- 
ску улогу Србије, и имао пуну веру y њу. И пошто



je y својим делима дао разумну основицу српском 
надионалшзму, лропшривши га на Србе еве три вере 
и свију крајева, пошто je ггрви прогласио духов- 
но јединство вером и границама раздељеног ерп- 
ског народа, он ее, својим доласком и радом y Ср- 
бију, дао и на практично извођење тих евојих 
идеја.

Све док je ерпска књижевноет имала 
верски и обредни карактер, док су 

писди изилазили искључиво из црквених редова, 
и док еу читаоци били готово искључиво црквени 
људи, све дотле црквени, руско-словенски језик вре- 
део je као књижевви језик. Али чим je грађански 
елеменат ојачао и када ce световни дух почео шири- 
ти, када су ce стали јављати писци из грађанских 
редова, и када су ce књиге стале читати и. y гра- 
ђанству, почели су ce јављати гласови да ce на- 
родни језик уведе y кљижевноет. Захарија Орфе- 
лин први то тражи и покушава, алж са мало снаге, 
и шгпте ипак радије и чепгће на руско-словенском. 
Човек који je први дао све разлоге за употребу 
народнога језика и који je ггрви почео њиме ие- 
кључиво писати, био je Доеитеј Обрадовић.

Он je волео српски језик, схватајућк да je потпун, 
да може иеказати све што мисли и оеећа само на ма- 
терњем језику. Рационалист y свему, он и овде по- 
лази са гледишта да „језик има своју цену од ползе 
коју проузрокује“. Народни језик je за њега нај- 
ггоузданије оруђе брзог и општег напретка. To je 
језик који разумеју сељаци и чобани, и само на 
том језику могу ce они просветити.

И ако ce увек елужио народнин језиком, и

Језин.



ако га je добро научжо y Северној Далмацжјж где 
ее жзврсно српскж говорж, жпак љегов језжк нжје 
беепрвкоран и потпуно чжст. Он je из Ваната, са 
пержфержје српскога народа, где je језик нежзбежно 
изгубжо од евоје чжстоте; он ce почео учжтж на руеко- 
еловенеким ж руским књигама ; знатан део живота 
провео je међу туђттттима., — и зато н>егов језик 
није бжо чжст и еигуран. Граматжке народског је- 
зжка вжје било, и он прави честе граматичке грешке. 
Преводећж и пшпућж дела филозофске и етжчке 
еадржжне, он ce вжје могао служити еамо неразви- 
јеним народним језиком, ж отуда код њега великж 
број етранжх рвчи, y ирвом реду из руског је- 
зжка. Он пише народним језжком, али са знатвжм 
додатцжма жз руског и руско-еловенског језика, на- 
рочжто за апетрактне појмове и стручне изразе. У 
ствари, тако je морао радити, к  то ш  најмање 
не умањава љегову историјску улогу : да je место 
мртвог и туђжнског руско-словенског језика унео y 
ерпску књижевност жжви и усавршљжви српски 
народнж језик. У

У целом свом књжжевном раду 
Доситеј Обрадовжћ жма само једну 

тежњу : бити коржстан српском народу. Он пише 
не да изражава своју лжчност и ради лжчне славе, 
но да људе и свој народ начинж бољим и ра- 
зумнжјжм. Као што je сматрао да наука нжје ради 
науке, исто тако мисли да књжзкевност нжје ради 
књжжевностж : ж наука ж књижевност постоје радж 
људи, на љихову коржст ж напредак. И све да je 
ж хтео да ради чисту књижевност, он бж y томе 
слабо успео. Српскж језик je бжо необрађен, сржскж

Књижевне особине.



стил још није био етворен, и y књижевном раду 
он није имао претходника. Он сам ради брзо, и 
хита да књига што пре оде y штамиу, и нема 
времена да je глади и улепшава. Из свих тих раз- 
лога, он као писац има недоетатака. Он je често 
старински китњаст, претерано „чувствителан“, са 
много уеклика. Он ее често расплињава, губи ce y 
развијањима која немају везе са оним што му je 
главно. Његови реченкчки периоди кадкада еу 
мутни и неразумљиви. Несигурнаграматика и неса- 
вршена интерпункција еамо повећавају местимичну 
замршеност и нејаеност.

Али, ипак, y већини случајева Доситеј Обрадо- 
вић je добар писац. Он цише и y прози и y стиху. 
Стихови, које je иначе волео, слаби су му, као и ева 
српска поезија ХУШ  века. ЕБегова снага je y прозн. 
Обраћајући ее великој публици, целом народу, он je 
ведар, прост и разумљив. Он јасно и трезвено го- 
вори разумне ствари, пише просто, непосредно, 
природно, без етава и афектације, као да разго- 
вара са евојим читаоцем. Бзегов стил je врло жив 
и живописан, најкњижевнији српски стил тога 
доба. Онакав какав je био y животу, такав je био 
и y писаљу, и y целом његовом пиеаљу оеећа ce 
један добродушан, ердачан тон. Он ее читаоцу 
обраћа са извесном очинском или братском неж- 
ношћу, и сви су осећали „еладоет“ његова стила, 
ону „речитост срца“ која ce налазила код писа- 
ца на крају ХУШ  века. Он уме да буде заним- 
љив, да своје пиеање зачини пријатним хумором, 
да га прошара згодним анегдотама и изрекама, 
да ce изражава y добржм афоризмима — и зато 
нај.еувопарније ствари занимљиво прича, и зато



je он тако брзо освојио и тако дуго задржао ерпске 
читаоце. У сваком случају, он вреди не само са- 
држином но и формом. Он je писац од књижевних 
способности, једини књижевни српски писад свога 
времена.

Општи п о г л е д  на 
њ его Б  рад.

Доситеј Обрадовић je реформатор 
првога реда, један од оних људи 

к о ј и  ствараЈу нове епохе ж остају као путовође 
целога једнога народа. Нови духовни и књижевни
живот y ерпском рароду несумљиво од њега потиче.

Место дотадашњег „мртворођеног детета старе 
сколастично - богоеловеке књижевностиД он запо- 
чиње световну, сувремену, стварну књижевност, спо- 
собну за живот и усавршавање. И ту нову, живу, 
праву књижевност, која ее обраћала народу и 
служила народним потребама, он ради на наро- 
дном језику, одбацивши мртви, туђински, црквени 
језик.

У културном развитку српскога народа, рад 
Доситеја Обрадовића означава одсудан преокрет. 
Он одлази непоередно y школу просвећеног За- 
пада, и меето византијског духа и руске теологије 
уноеи сувремене, разумне и напредне идеје. У том 
погледу он je вођ српском народу y духовном 
ослобођењу од Средњег Века и византијског Истока 
и y увођењу y модерно доба и y западну културу. 
И y томе je његова највећа заслуга.

Цео љегов рад има практичан карактер. Он 
увек остаје на земљи и y етварноети, и води ра- 
чуна о ггриликама и потребама српеког народа. 
Са богатим лигчним искуетвом, познавајући готово 
део српеки народ, y свима крајевима ip'lïHMMa стаЈГег

Скерлић, Српска Књижевност. И З  К Њ И Г A 
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жима, он врши духовни преображај целога српскога 
друштва. Он учж Србе слободн мисли, здравом ра- 
суђивању, да „разумно и евободно као словесни људи 
мисле“, и снажније но ико код Срба представља кри- 
тичку и рационалистичку филозофију ХУШ  века. 
Он води борбу протнв ередњевековних предра- 
еуда, протнв верског фанатизма и незнаља, за- 
старелнх идеја и злоупотреба, тражн ггреображај 
Цркве, иствгае ce као први и највећи застухшик 
нових идеја код свију Јужних Словена. Прешавши 
преко верских подела, он ерпеком надионалнзму 
даје пшри и сувременији карактер, уводи y народ- 
ну заједницу и католике и муслимане, оснива мо- 
дерно родољубље српско. Он истиче великн зна- 
чај просвете, за све еталеже и за оба пола, вшпе 
но ико чини за сувремену народну просвету, и н>е- 
гов ученик Павле Соларић са разлогом га назива 
„ггросветоначелником народа србског“.

Тим cB ojm i идејама и својпм личннм при- 
мером Доситеј Обрадовић je био од огромног ути- 
цаја не само на еувременике но и на потоње на- 
раштаје српеке. Он прикулља око себе целу једну 
школу напредних писаца, Јована Мушкатировића, 
Емануила Јанковнћа, Алексија Везплића, Павла 
Соларића, који сггроводе и развијају његове ре- 
форматорске идеје. Ако ce његове пдеје о Дрквн 
још ниеу могле остварити, његове просветне, на- 
цноналне п моралне идеје добпле су пуну прн- 
менЈ''. Он не само да кроз целу прву половину 
XIX века задржава читаоце, но духовно образује 
неколнко нараштаја српеких. Утицај његове раци- 
оналистичке филозофије био je нешто ослабео за 
време романтпзма, када je машта царовала и када



ey ce осећања на ггрво место стављала, али по- 
следњих година његов значај изгледа све веБи и 
његова улога све летттпа. Он нам данае изгледа све 
ближи и  модернији, ж садашњост му даје за право. 
Ако ce вредност једнога писца одређује по плод- 
ности и дутотрајности утнцаја којије он вршио на 
духове, по трагу који je оставио ж по користи које 
je улинио, Доеитеј Обрадовић долази на прво место 
међу свима српским писцима. Он je био духовни 
препородитељ ерпскога народа, творац нове српеке 
просвете и кљижевности.

Јован М ушкатировић.

Један од најранијих и најдоследнијих уле- 
ника п следбеника Доситеја Обрадовића био je 
Јован Мушкатировић.

Рођен y Сенти, y Бачкој, око 1743, Мушкати- 
ровић je свршио права y Пешти, постао адвокат и 
сенатор пештанске општине. Врло уважаван као 
правник и као шисац, умро je y Пешти 1809.

У  свом раду он иде стопама свога учитеља и 
нријатеља Доситеја Обрадовића. Већ 1786 штампа 
он y Бечу, грађанским словима и на прилжчном 
народном језику, спис „Краткое размишлеше о 
празднициа. Ta књижица, коју je Доситеј Обрадо- 
вић препоручивао као лггреполезну,“ имала je чисто 
практични значај : она je правдала кораке државне 
власти за укидаље многобројних празника и ne
pa дних дана y православној цркви, доказивала да то 
силно празновање нема везе са правим хрипгћан- 
ством, и да je y данапхњем свету потребно што више



радити. Мушкатировић ce при писању ове књиге 
служио делом једног швајцареког протестантеког 
пиеца, али, када говори о приликама и потреба- 
ма српским, он то чинтт по своме богатом личном 
искуству и са добрим познавањем народног живота.

Поред тога, Мушкатировић je био први међу 
правоелавним Србима који je почео екупљати на- 
родне умотворине. 1787 изшпло je y Бечу његово 
дело:,,Причте,илити по проетому пословиде...“Друго 
издање изтттттло je y Будиму 1807. 1808, један наш 
католички ппсац, Иван Амброзовић, превео je ово 
дело „са еербскога на илиреки“, то јест, са малим 
променама, прештампао га латжницом. Овај посао 
Мушкатировић. није радио као скупљач народних 
умотворина, но као радионалиет п моралпст, да би 
показао како треба поштено и разумно живети. 
Поред многих српскнх народвдх пословпца, ту 
има пословида друтих народа, као и изрека из срп- 
ских и страних писаца. Од значаја je што Муш- 
катировић уз ерпске пословиде често означава ко 
их говори, где ce говоре, прича анегдоте и на- 
води стихове из народних песама. Он шппе на- 
родним језиком п хвали „многа својства, силу н 
краснорјечије нашего сербскаго језика“. Мушкати- 
ровићевом збпрком Вук Караџић ce знатно корп- 
стио за своју збжрку пословида из 1836.

Мушкатировић ce бавио и народном историјом. 
1790, приликом Темшпварског Сабора, он je на ла- 
тинском нахшсао један темељан спис о прошлости 
и историјским правима српскога народа y Угарској. 
Одломак из тога списа, на српски преведен, под 
насловом „Черте сербскогв живота y УнгаршД 
изшпао je тек 1844 y „Сербскомв ЈГћтопису11. Муш-



катировжћ ce ту показао не само као добар Србин 
но као добро обавештен и оштроуман историчар.

Он je карактериетжчна личност y српској књи- 
жевноетиХУШвека. Он својжмидејамажрадомврло 
добро предетавлШједногинтелигентног Србинаисве- 
товњака еа краја XVIII века, једног од оних који су, 
за Доситжјем Обрадовићем, ушли y нове идеје, 
којж еу ce тада y Европи разно називали : фжло- 
зофжма, енциклопеджстима, просветитељима, сло- 
бодним зждаржма, јозефжнистжма y Аустрији, на- 
цжоналжстжма код угарских Срба. Он као практичан 
филозоф продужује посао Доситеја Обрадовића; 
као жсторичар ради упоредо са Јованом Рајићем; 
као скуиљач народних умотворина он je претход- 
ник Вука Караџжћа.

Атвекеијје Везилић.

Рођен 1753 y селу Керу, y Вачкој, Везшшћ 
ce школовао y Новом Саду, Сегедину, Пешти и Бу- 
джму. Био je учитељ y Карловцима, учио je нрава 
y Бечу, затжм око 1790, био je надзорник право- 
славних румунских школа y велш-соварадском ди- 
стржкту. Умро je 1792 године y Новом Саду.

1785 изишла je његова практична ручна књига 
„Краткое сочинение о приватннхв и публжчннхв 
дРлахгР (друго жздање 1792), које садржи упутства 
како треба састављати јавне исправе и писати ири- 
ватна пиема. На једном месту y делу хвали ce Jo-, 
сжф II што je жстребио „сујеверства многа.“ Главни 
књижевни посао Везилићев јеете спев „Краткое на- 
писаше о спокоиноп жизни“ (дваиздања: 1788и 1814).



To je низ побожно-научних размшпљања и по- 
хвала евих важнијих Срба жз свих сталежа. Пе- 
сник je хрипгћанин, али класично одгојен, и y про- 
светитељским идејама евога доба. Он наротато на- 
пада цразноверице y проетом народу, као и оне 
који ce користе тим цразноверицама. Као пес- 
ничко дело ова ктига нема вредноети. Везилић je 
дееник без дара, стихови су му слаби и несавр- 
шени, цело дело je еамо један тежак покушај. To 
je прва збирка стихова y новој српској књижев- 
ноети. Метрика je разновренија ж израђенвгја но 
код других српских песника тога времеца. Кла- 
сичним елементом и митолоппсим речншсом Вези- 
лић je ггретеда Лукијана Мупшцкога.

Еманунло Јанковић.

Емаиуило Јанковнћ je један од најшколовани- 
јих и најобразованжјих Срба свога времена. Родио 
ce 1758 y Новом Саду, 1786 отишао je на науке 
y Немачку. У Хале и Лајпцигу елушао je меди- 
цину, али ce нарочжто бавио природним наукама. 
1788, враћајући ce y домовину, кутш штампарију, 
са намером да радн y Новом Саду, али штампарско 
право није могао добити. Умро je млад, 1792, y Но- 
вом Саду.

Јанковић ce бавио природним наукама и ле- 
пом књижевношћу. 1787 шташтао je „Физичеекое 
сочинеше о изсушенпо и раздРленш воде y воздухв, 
и излснеше разливашл воде изв воздуха,“ први 
српски спис из природннх наука. У рукопису je



оетавио дела: „Морална фклософ1а“ и „Начело му- 
дроети“, где су изложени основи етике и логике.

Поред тога, он преводи на ерпски позоришне 
комаде. 1787 издао je ггревод комедије талијанеког 
писца Карла Голдонија „Терговци.“ У поевети Јо- 
сифу П он казује своју намеру: Србе „из њихова 
незнања ослободити, и комедије добре код њих y 
бољи кредит метути.“ Од н>ега има још два пре- 
вода са немачкога: „Зао отацв и невалао синтР, 
(1789), више педагошки епие једног незнатног не- 
мачког писца но право драмско дело, и „Благодар- 
н б ш  с н н б “ (1789), од Ј. Ј. Енгела, једног од бољих 
прозних лисаца немачких. Тај комад, преведен „на 
проето србскиц, јеете прерада, радња ее дешава 
међу Србима, и то je први случај доцније тако 
чеетог „посрбљавања“ y српској књижевности.

У погледу језика и праволиса, Јанковић je 
најнапреднији српски писац y XVIII веку. Он je 
одлучно за народни језик, и вели : „ја нисам Сла- 
вјан него Србљан... не шштем за Славјане нег 
за Србље.“ У правопису он изоставља б y сре- 
динж речи, љ и њ пшпе са л ’ и н \ и ггредлаже да 
ce жз азбуке избаде сва непотребна слова.

Рођен уМолу, y Бачкој, 1766, Трлајић je свр- 
шио права y Бечу. Свршивши школе, био je као 
секретар и домаћи учитељ код великих руских по- 
родица y Бечу. 1796 отишао je y Русију. 1803 по- 
стао je професор историје и статистике на Царском 
Педагошком Институту y Петрограду. Када ce тај



завод претворио y вишу ггравну школу, добио je 
катедру енцикдодедије гграва. 1810 отишао je за 
профееора унжверсжтета y Харков. Умро je y еелу 
Рјесноје, крај Харкова, 1811.

Као руски професор радио je руска стручна 
правна дела. Али он je жмао јако национално осе- 
ћање српско, и главни његов рад je на српеком. 
Од њега има два превода. 1793 штампао je евој 
ггревод „Идеа, или мужеска и женска доброд-ћтелв,'1- 
морална жржжоветка жз римеке лрошлости, од cj- 
временог немалког писца Л. X. Николаја. Важ- 
нији je други његов превод _Нума и.тттт нроцв^- 
такндШ Pmn>“ (1801). To je дело руског филозоф- 
ског пжеца М. М. Хераскова, где je, према роману 
истога жмена од француског жжсца Флоржана, дата 
идеална слика просвећенога владаоца.

Поред нешто пржгодних стихова, Трлајић je 
написао ж епев „Забавлеше единаго лРтнаго утра, 
жли уджвлеше еетественннмв красотамтР (1793). 
Овај жджлични и сентимантални спев еасвжм je y 
жасторалном укусу са краја ХУП1 века, ж y њему 
je утицај Жан-Жак Русоа очевждан. У ежеву жда 
много разнежавања, али мало лраве поезије. Сти- 
хови су слаби. Трлајпћ je оетавжо за собом орж- 
гиналну драму „Всеблаг жлж реткж сужруг“, жре- 
вод Фенелонова „Телемака“ ж делжмжчан превод 
Марка Аурелжја.

Што ее тжче језжка, Трлајпћ je најдоследнпјл 
међу онима који су ее држалж старога жравца. 
Њему je сржскж народнж језик жзгледао неразвж- 
јен ж недовољан за вишу књжжевност, п зато ее 
служжо не само руско-словенским, но п рускпм књи- 
жевнжм језжком свога времена. Он жма исте пш-



роке, просветитељске идеје као Доситеј Обрадовић, 
ието родољубље и добре намере, али својим јези- 
ком оетао je неприступачан народу.

Атаиасије €т©јкоаи1ч.

Kao и Трлајић, Стојковић je био рускж уни- 
вереитетеки професор који je радио на ерпској 
књижевноети. Родио ce y Руми, y Срему, 1773. 
Права je учио y Пожуну, ггриродне науке y Ге- 
тингеву, y Немачкој, где je добио титулу доктора 
филозофије. У Русији je ностао ггрофесор физике 
на университету y Харкову. Умро je y Харкову 
1832 године.

На српском језику од њега je остало неко- 
лико пригодних филозофских ода, један „Сербскш 
Секретарв" (1802), ж два романа сумвзиве ориги- 
налности: „Кандорв, или откровеше египетскихв та- 
инв“ (1800) и „Аристидв и Натал1а“ (1801). Оба 
дела више су педагошкж списи но гграви романи.

Природњак по струди, „рода евог просвети- 
тељ“, како га je вазвао Доситеј Обрадовжћ, сасвим 
y идејама свога доба када ce веровало да je по- 
пуларизовање природних наука једна од главних 
потреба и први услов за просвећиваље народа, — 
Атанасије Стојковић. je написао опширну физику, 
прву y целој српској науци. Од 1801 до 1803, y 
три дела, изишла je његова велшса „Фуеша“, „про- 
стим јазиком списана за род славено-сербскии. Он 
je тај посао радио као деистички филозоф, али 
нарочито као просветитељ : да би доказао „силу 
величества и премудрост Творца“, и да би науч-



h i m  иетинама разгонио „еујеверија, која су многа 
тиејашч људи нешчаетнвм етворила...“

На крају евога живота, Стојковић je узео да 
на руско-словенски дотера српски превод „Новог 
Завјета“ Вука Караџића. Покваривши му језшс, он 
je тај превод издао као свој 1824 године.

Павле Conapwti.

Најмшшји ученик Доеитеја Обрадовића, бно 
je Павле Соларић, који je y исти мах први од 
важнијих гшсаца српеких рођених y Хрватекој.

Рођену Велшсој Пиеаници 1781 године, провео 
je немиран живот. Неко време бпо je манастнреки 
ђак y Фрушкој Гори, потом: коректор y словенекој 
штампарији y Венецији, еекретар једнога енглееког 
племића, са којпм je путовао no Италији п Аустрији, 
кљижевник који je тешко живео од квмижевних 
зарада. Поеледње године провео je y великој оеку- 
диди. Умро je y Венецији 1821.

Соларић je проеветитељ, и хоће да Срби чи- 
тају што друго a не часловце и псалтире, да 
стичу корисна знаља и модерно образовање. У том 
емислу он ради и издаје 1804 велико дело „Нове 
гражданеко землеописанше“, пропшрен превод је- 
дног немачког дела, прву оптттирну географију на 
српском језику. Поред тога, он ее бави фнлозоф- 
ско-моралннм питаввима, и даје цео један нпз пре- 
вода, од којнх су важнији : „Улог ума челов^чв- 
скога“ (1808) од Немца Екартхаузена, „0 самоствг 
(1809) од Цимермана, „ИудролгобацЂ пндискш11 
(1809) од лорда Честерфилда, „Златнан кнлжнца,,



(1813) од Талијана Соавија. Св.е су то преводи 
новжх пксаца ХУШ  века, које je Соларић давао 
„на обшчу ползу“ „многољудном србеком роду“. 
Ђак Доеитеја Обрадовића, Соларић пжше против 
празноверица, предрасуда ж „мрнашеекога ваепж- 
танжјаф и велича ново доба кад су Срби почели 
„о евачем слободно миолити и тако богодану сло- 
весност употребљаватж.“

Од Соларжћа je оетало још неколико чуднжх 
кљжга : непггампана Дероглуфша“, где je изложжо 
своје скроз погрешне појмове о словенској прошло- 
сти; „Буквар.в славенекш трЈазбучнвиР (1812), где 
je расггрављао о словенској азбуци; „Римдани славен- 
ствовавш'1и“ (1818), где je хтео да докаже срод- 
ност између Римљана и Словена. 1818 издао je 
„Мезимца“ Доситеја Обрадовића. Поред тога дао 
je прилждан број оригжналнжх и предеденжх стихова, 
који еу делжмжчно штамдани лосле његове смртж.

У погледу књижевнога језика, он je y начелу за 
народни језик, алж сам пише мешавином ерпског ж 
руеко-словенског језжка. Иначе, несређен y својим 
идејама, нестручњак и y фжлозофжјж, археоло- 
гији, фжлологжји, географијж, пишућж тешким, че- 
ето неразумљжвим језжком, — он нжје ишао даље 
од ошптжх ждеја ж добржх намера, ж нж жз блжза 
нжје остваржо оне велжке наде које je Досжтеј 
Обрадовжћ y љега полагао.

Главнж српскж пиецж жз последње две десе- 
тжне ХУШ  века групжшу ce око Доежтеја Обра-



довића, и вЕсше мање развијају његове идеје. Алж 
било би гсогрешно мислити да je сва српска књж- 
жевност тога доба поетала рационалистичка и иро- 
светитељска. Велики део публике, мање просвећен, 
остаје y етарим идејама, и за н>у ce пшпу и из- 
дају калевдари ж побожне књиге. Шта више, та 
публвска има и једног свог десника, Вићентија Ра- 
кића, којвс ce знатно разликује од осталих писаца 
српеких, и ради y сасвим друтом, еупротном ггравцу.

Вићентије Ракић je рођен y Земуну 1750. Учио 
je само основну школу. Био je трговац, и када je 
остао удовац покалуђерио ее и запопио. За време 
аустро-турског рата 1788—1791 био je капелан y 
Шалцу, потом игуман манастира Фенека. 1799 оти- 
шао je за српског свештенжка y Трст. 1810 довео 
га je Доситеј Обрадовић y Веоград, за управитеља 
новоосноване богословије. После 1813 пребегао je 
y Фенек, где je умро 1818.

Вићентије Ракић био je самоук. Научпвши 
грчки, руски и талијански, истжнски побожан и 
вредан, он je обилно преводио побожне п друге 
књиге са тих језика. Он je нарочито радо y ети- 
хове стављао црквене легенде, и за собом оетавио 
цео један низ тих популарних побожних спевова. 
Од тих поелова најбољи су му : „ В Њ с н б  иетори- 
ческа о жизни св. и праведнаго Алекшн человсћка 
бож1л“ (1798) и „Жертва Авраамова“ (1799). Те по- 
пуларне старе хришћанеке легенде, опеване често 
y свим хришћанским средњевековннм књижевно- 
стима, Ракић je опевао y простим, течнжм: и ра- 
зумљивим стиховвсма, y којима где-где пма и из- 
весне топлоте. Оба сггева имала су врло много 
успеха код пшроке читалачке публике, врло често



су прештампавана, каткада и латиницом, нарочито 
„Жерлва Авраамова“, која je издавана још пред 
крај XIX века.

У пуној суггротности са својим добом, Ракић 
наставља средњевековну црквену традицију, и y 
XVTTT веку он je једини побожни популарни песник 
y гграво славномделу нашега народа, док je таквих 
y великом броју било y напгим католичвжм књи- 
жевностима.



ОД РАЦИОНАЛИЗМА КА РОМАНТИЗМУ.

О пш те куптурне гзрилике.

Почетак XIX века био je много повољнији за 
ерпски народ но почетак XVIII века. За сто година 
учињен je велики напредак, на евима пољима, и 
на политичком, и на културном, и на књижевном. 
Срби y Угарекој добили еу вереку и грађанску 
равноправност, ушли су y западну културу, органи- 
зовали своју просвету, положили основе народној 
књижевностп. После Наполеонових ратова, y Kojmia 
je Аустрија узела толико учешћа, настале су y це- 
лој земљи године мнра и културног рада, и тај 
напредак све више осећао ce и код Срба. Али од 
нарочитога значаја по даљи развој ерпског народа 
било je ослобођење Србије, од 1804— 1815.

Ослобођеној Србпји требало je не- 
колико година да уђе y културни 
жшзот, али када je једном већ ушла, 

она je стала корачати крупним корацима y на- 
пред. Школовани Срби из Угарске долазе y Ср- 
бију, по потребама државне елужбе, и ту започиљу 
културне и књижевне послове. Од 1830 земља ce 
уређује по европском узору, дижу ce основне и

Србија и проширење 
орпске нултурне 

области.



средње школе, 1836 Богословија, 1838 Лицеј. Ос- 
нива ce 1831 штампарија, крећу ее листови, ал- 
манаси ж часописи, оснжва ce музеј ж народна 
библиотека. Од почетка четрдесетих година при- 
стижу ж домаћи синови, школовани на великим 
школама на Западу, „отечеетвена интелигенција", 
и они преузимају политичке, културне и књи- 
жевне послове y земљи. Школовани y најбољим 
школама на Западу, на извору занадне културе, 
они полињу оелобађати Србију од завиености 
према аустријекој полукултури, и y Србију пре- 
ноее праву, европску културу и модерне идеје. 
Од запуштеног турског пашалука каква je била 
y почетку XIX века, Србија постаје y средини 
тога века модерно уређена земља, правно органи- 
зована, са школама, просветним установама и са 
књижевношћу. 1855, Србија, на непун милион 
становника, има већ 330 завода за вшпе и ниже 
образовање. Она не само да je ушла y културни 
живот, но почиње постајати културно средиште 
српско.

У исто доба културна област српска све 
ce витпе шири, и y љу поред Србије улазе и 
други крајеви српски. За време владе Петра II 
ББегоша Црна Гора добија школе и штампарију, 
где ce штампају српске књиге и алманаси. Крајем 
тридесетих година око „Србско-Далматинскогв Ма- 
газина“ y Далмадији јавља ce цео један мали 
књижевни покрет српски. Мале, локалне, слабо по- 
везане књижевноети ипгчезавају, и цео духовни 
живот српско-хрватског народа усредсређује ce око 
две тачке : сви православни, и један део далма- 
тинских католика, окрећу ce ка Београду и Новом



Саду, католиди ее окрећу Загребу. Један иети је- 
зик за обе књижевности, и ерпеку и хрватеку 
(шсиреку), још више приближује делове једне на- 
родне целттне.

!
Шноле.

Срби y Угарекој налредују и при- 
вредно и културно, нарочито y по- * У

гледу школа. Поред доста многобројних школа по 
свима векам српским местима, поред богоеловије и 
гимназије y Карловцжма, 1812 отвара ce учитељска 
школа y Сент-Алдреји, која ce од 1816 премешта 
y Сомбор. 1816 отвара ce још једна гнмназија y 
Ново.м Саду; 1820 још једна богословија y Вршцу. 
На тај начкн све je већи број школованих и стручно 
образованих Срба. Млади људи y све већем броју 
иду на вЕппе студије, на академије по Мађарској и 
на университете y Бечу и Немачкој. Око 1830 го- 
дине y српском друштву јавља ce приличан број 
младих, редовно школованих и књижевно образо- 
ваних људи, који су стекли не само факултетске 
дипломе, но и вишу духовну културу и развијену 
љубав и укус за књижевност. И утицај те нове, 
све многобројније младе интелигенције све више ce 
oceha y политкчком ж културном животу народном.

У почетку XIX века српеке књиге 
могле су ce штампати y Венецнји 

и Вудиму. Од 1813 почињу ce опет штампати y 
Бечу, a од 1831 и y Србији, y Београду. Од 1831 
почивве штампање српских књига y Новом Саду, 
a од 1834 на Цетињу. Поред тога од двадееетих 
до педесетих година штампају ce српске књиге y 
Лајпцигу, y Темишвару, y Задру, y Карловцу, Се-

Штампарије,



гедину, Загребу. Материјалне тешкоће за штам- 
пање српских књига нису више постојале, алж 
главна места где су биле сталне ж уређене српске 
штампарије јесу : Буджм:, Београд и Новж Сад.

Од почетка XIX века јавља ce ми- 
сао о стварању једне југословен- 

ске или српске академије. Такве жокушаје чжнжо 
je фравцуеки пжсац Шарл Нодје y ЈБубљанж око 
1813, мжтрополит Стеван Стратжмировжћ y Карлов- 
цима око 1815, Лукжјан Мушицкж y Фрушкој Горж 
око 1820. 1825, неколжко родољубивих српских тр- 
говаца, са младим пжсцем Јованом Хаџићем на 
челу, основалж су y Пештж „Матжцу Српеку“, према 
којој су доднжје основане све остале словенске ма- 
тице. Матица je поставжла за задатак : да пшри 
српску просвету и књжжевноет, да издаје и ра- 
спростире српске књиге. Она je узела y своје руке 
„Сербск1и Л-ћтопжсв11, стала издавати књжге, по- 
стала ж до данас остала средиште књижевне ж на- 
учне делатностж код угарских Срба. Поред Ма- 
ттттте основано je око 1830 y Темипшару „Друштво 
Л>убжтеља КвБижевства“, a 1833 „Србеко Књижевно 
ДрЗчптвоа, али оба су бжла кратка века. У Србији, 
после неколжко покушаја, 1841 оенованоје „Друштво 
Србске Словесностик, које je раджло на утврђжвању 
правописа, стварању научне терминологије, оснж- 
вању народне библиотеке, екупљању и жздавању 
жсторжјскжх жзвора. Од 1847 оно je почело изда- 
ватж свој орган „Гласнжкљ Друштва Србеке Сло- 
весностж“, ж жостало средиште научног рада y Ср- 
бији. У половжни XIX века Србж жмају два уре- 
ђена ж активна књжжевна друштва: „Матицу Срп- 

Скерлић, Српска Књижевност. 6

Учена друштва.



ску“ y Новсж Саду и „Друштво Србске Слове- 
сноети“ y Веограду. И научни рад на тај начин 
почео ce организовати y ерпском народу.

Позоршлних представа српеких би- 
ло je још y првој гголовини ХУШ  

века. Тако су богословци y Карловцима 1736 ггред- 
стављали трагедију Емануила Козачинеког о Цару 
Урошу. На крају ХУШ  века и y почетку XIX века 
по ерпским школама, нарочито о испитима, ђаци су 
представљалж позоришне комаде, y првом реду по- 
божне ; тако je било y Великом Бечкереку 1787, y 
Вршду 1793, y Новом Саду 1802 и 1811. Тако je 
трајало све до 1818, када су црквено-школске вла- 
сти забраниле ђачке предетаве. Од 1813 списатељ 
Јоаким Вујић са дилетантима, махом одраслим 
ђацима, приређује позоршпне представе по већим 
српским местима y Угарској, a од 1834—1836 y 
Србији. Оснивање мађарског народног позоришта 
дало je подстрека српским љубитељима позорп- 
шта. Од тридесетих година јављају ce дилетантске 
дружине, од четрдесетих годжна и сталне позо- 
рипше дружине, које играју не само по Угарској, но 
и y Хрватекој и y Србији. Глумци ce стварају, нацио- 
налан репертоар ce израђује, публика je заволела 
позориште, и y половини XIX века основи позо- 
ришне уметности код Срба положенн су.

Од 1794, одкако еу престале „Сла- 
венно-Сербсшн В4домости“ па до 

1813 Срби немају свога листа. Те године Дими- 
трије Давидовић и Димитрије Фрушић крећу „Но- 
вине Сербске11, које су давале доста места кввижев-

Листови, часописи 
и алманаои.

Народна позоришта.



ности, и изилазиле до 1822. Од тада па до 1834 
Срби остају без свога листа. 1834 покрећу ce y Бео- 
граду званичне „Новше Србске“, које још и данае 
изилазе. Главни ерпски листови тридесетих ж че- 
трдееетих година јесу „Сербскш Народнвш Ј1 и с т ђ “ 

(1835— 1849) и „Сербске Народне Новине11 (1836— 
1849), које je уређивао Теодор Павловић. Поред 
тих листова y Угарској и Србији изилазило je 
још неколшсо лиетова који ce вжсу могли дуже 
одржати; важнији je само, јер ce доста бавио 
књижевношћу, „Пештанско-БудимскШ Скоротеча“ 
(1842—1844). Сви ти листови, и ако ce нису одржали, 
знатно су припомогли да ce код Срба развије воља 
и навика за читање, и да ce створи једна шира 
читалачка публика.

Први књижевно-научни часопис српски y XIX 
веку био je „Сербскш Ј1ћтописг>“, који je 1825 кре- 
нуо y Пешти Ђорђе Магарашевић, и који je од 
1826 постао орган Матице Српске. Лист je имао 
виттте наутан карактер и нарочито словенско обеле- 
жје. И за све време, до данас, овај часопис je остао 
главни орган научног рада код угарских Срба. Од 
1843 до 1848 изилазила je y Београду „Подунавка“, 
први часопис y Србији.

To доба нарочито je богато алманасима. Ди- 
митрије Давидовић дао je пример својим „Забав- 
ттттк.омв“, који je од 1815—1821 излазио y Бечу, 
a од 1833—1836 y Београду. Поред тога излазиле 
су : „Даница“ Вука Караџића (1826—1829, 1834), 
„Сербска Пчела“ (1830—1841), y Београду: „Уранш“ 
(1837—1838) и „Голубица“ (1839—1844), пајбољи 
ондашњи алманах српски. За књижевни развитак 
српскж y овом периоду листови, часописи и алма-



наси бшш су од врло великог зналаја. Око н>их je 
био усредсређен тадапгњи књижевни живот српски.

У ХУШ  веку штампарија Курд- 
бека и Новаковжћа y Бечу, и Тео- 

дозија y Венедији биле су y исти мах и кн>и- 
жаре. У ието време руски трговци и Јевреји, којн 
еу кријумчарили из Русије, продавали су књиге 
Србима и Румунима y Угарекој. К ж и ж а р а  готово 
нема. 1810 има свега једна, за део српеко-хрватски 
свет, y Карловцу. На књиге ce обично претплаћује, 
и када ce штамдају оне ce, са великог мартовског 
вашара y Пештж, rro трговдима растурају y све 
крајеве српеке. Од 1820 већ ее јављају к в Б И ж а р е ,  и 
наролитих „кн>игопродавацаа жма y Пепгти, Новом 
Саду, Земуну, Београду. Неки од тих књижара 
постају и издавачи ерпских књига.

Као и раније тако и y дочетку XIX века, 
велику већину српске литалалке публшсе чине тр- 
говци, занатлије и свештенидн.

Поеледида културног и привредног напредо- 
ваља била je да су ce ерпске књиге све вшпе и 
y еве већем броју стале штампати. Док je од 
1740—1780 излазило просечно по 2 српске књиге 
на годину, од 1780—1800 излази их по 7, од 
1800—1820 по 17, a од 1820—1830 по 21 на го- 
диву, од 1830 до 1850 по 45 на годину, Док je 
y целом XVHI веку штамлано непунпх 220 срп- 
еких књига, од 1800—1850 штампано их je на 
1400. На крају ХУШ  века срлске књиге шташгане 
е7 У 3—400 пржмерака, око 1820 штампају ce y 
6—800, a око 1830 има их које ее штампају y 
2000 примерака.

Књижаре и чита- 
лачка публика.



Књижевн^ утицаји.

Прелазно доба од рационализма XYIII века 
до романтизма друге половине XIX века y главном 
захвата доба од 1810 до пред 1848. Његове главне 
одлике и резулгати јесу ово.

Утацај Доеитеја Обрадовића увек траје, и он 
ce увек чита, и стално утиче на српске писце и 
пубдику. Нови кисци еу y основу рационалисти, 
теже к просвети и култури, књижевност ематрају 
само као једно средство за општи и народни на- 
предак. Природне науке ce дене, и ревносно ce 
ради на ширењу корисних знања. Књижевност има 
карактер просветитељски, готово педагошки.

Класицизам, који ce учи y школама y Угар- 
ској' и y Србији, завлађује. Ђаци уче на памет ла- 
тинске пеенике, и обавезно ce вежбају y писању ла- 
тинских стихова. Читају ce и преводе класичви 
писци, пише ce no класичним узорима, класична 
метрика оеваја; то je доба када je, no речима јед- 
ног незадовољника тим стањем ствари, српски пи- 
сац, „напуњен римским мислима и осећањем“, „ми- 
слио римски, a србски писао“. To je доба одаџија, 
писаца од г , како су са подсмехом називани, целог 
„поетичног књижеветва србскогу латинској форми“, 
како га je назвао Јаков Игњатовић.

Одмах за тим утацајем школског класицизма 
јавља ce јак утицај немачке културе и књижевноети. 
Школован често y нижим и вишим немачким шко- 
лама, млађи нараштај je стицао готово искључиво не- 
мачко образовање. Као што je Лукијаи Мушицки гле- 
дао на Хорација и на остале класичне гхеенике као на



своје узоре, тако ce нови нараштај почиље оду_ 
шевљавати Гетеом, Шилером, Хердером, Геснером 
и другим новим писцжма немачким. Немачки пиеци 
све више ce преводе. Код Немаца ce траже есте- 
тичке идеје, песнички обрасци, версификација, по- 
једине лесничке врсте, нарочито сентиментална 
осеВања.

У то доба јавља ее ж романтизам, чији je но- 
силац био Вуд КараџлН и чије c'y главне идеје: 
народна прошлост, враћање к народу, култ народне 
поезије. Тај нови утицај иде упоредо са старим 
радионализмом и класицдзмом, сви ти разнк ути- 
цаји ce сукобљавају, укрштавају, каткада и ком- 
бинују. Али y том сукобљавању разнтгх књижев- 
них праваца и идеја, писци ce колебају, остају не- 
одлучни, потпадају и под једне и под друге ути- 
даје, и дела књижевност, нарочито од краја три- 
дееетлх годнна па до пред 1848, има карактер 
прелазности лзмеђу старпјега рацжонализма и но- 
вијега романтизма.

Иначе, књижевни напредак je врло велшси. 
Оснивају ce први књижевни часописи и алманаси, 
прва књижевна друштва, књиге ce штампају y 
све већем броју, ствара ce стална и еве већа 
читалачка публика. Ворба око језика и праволиса, 
која испуњава готово делу прву половину XIX века, 
решава ce y главном победом народнога језика и 
упропЉеног и фопетичног правописа.

Пред 1848, као и y делој Европи, тако п код 
Срба покрет y духовпма и y књижевностима врло 
je јак. Национално осећање и политичка свест еу 
пробуђени. Нови нараштаји, образованији, ‘у по- 
вољнијим приликама, стварају нову књижевност,



све богатију и бољу, која ce проширује на све 
крајеве ерпске. Y  половини XIX века српској књи- 
жевности еу положени први основи, она почиње 
давати дела од стварне трајне вредности, и  она 
ce развија y евима врстама и y свим правцима.

Y  српекој књижевности тога доба нарочито 
ce много пева. Y  поезији влада такозвана ппсола 
„објективне лирике“ или „мирнога чувства“. Она 
представља средину између раније псевдокласжчне 
и доцније романтилне школе ; y њој ce почиње 
псевдокласидизмом, и најзад ce приближује ро- 
мантизму. Она je под утицајем западних књижев- 
ности, али цени и и ст ч е  и народну ггоезију. Ta 
„лирика мисли“ опевала je мирна, сталожна, ра- 
зумна, општа, безлична осећања, увек била склона 
поуци и моралисању, али без надахнућа и без лич- 
нога елемента, она нијемоглада ce развије y праву 
лирику. У њој je било образованих људи, писаца 
вичних књижевном занату, али сем Јована Ст. По- 
повића, и донекле Васе Живковића, није имала 
правих песника.

Сем лиреке поезије ради ce y то доба и на 
другим књижевним врстама. En ce развија и рев- 
носно обделава, започиље ce историјека драма, ко- 
медија из сувременог живота, иеторијеки роман и 
приповетка.

Пукијан

Са Мушицким отпочиње такозвано „учено сти- 
хотворство српско“, коме he он y исти мах бити 
и најглавнији представник.



Мупшцки je рођен y еелу Теме- ✓ 
живот. рину, y Бачкој, 1777. У Пешти 

je учио права, али ее нарочито бавио естетиком.
1802 закалуђерио ce, постао професор богословије 
y Карловцима, од 1812 арх^мандрит манастира Ши- 
шатовца, 1824 админжстратор епархије горљо-кар- 
ловачке, y Плашком. 1828 завладичен je. На том 
меету, користан цркви и народној проевети, умро 
je 1837. ЕВегови стихови су изилазшш y заееб- 
ним књижицама или по листовима. Скупљена 
дела, „Лутана Мушидкогв Ст1хотворешн“ изиш- 
ла су, y четири књиге, после његове смрти, од 
1838—1847.

Мушицки je почео певати када y
Његова поезија. српско] књижевности готово нпко 

није певао, и y српеку поезију je увео псевдокла- 
сични правац, какав je владао y европскпм књшкев- 
ностима ХУШ  века. Од великог утицаја на његов 
књижевни развитак био je његов лештански про- 
фесор естетике Шедијус, ревностан поборник кла- 
сичне уметноети. Мутиттки je знао добро грчки и 
латински, класичне песнике читао je y оригиналу, 
сав ушао y њих и подражавао их. Поред тога, он 
има широко књижевно н филозофско образовање, 
и извесно je био најобразованији српски књижев- 
ник свога времена.

Латински песник Хорације био je његов главни 
узор, он га je знао y ггрсте, њега je највшпе подра- 
жавао, од њега je примио метрику, свечан ихвалбен 
тон, реторичарску помпу. ЕБегови српски етихови 
сасвимсупрема латинској, улраво премаХорацијевој 
метрпцп, најчешће y алкејској строфи, без икаква



обзира на акцоптуацију српскога језика, еа нагла- 
шавањем речи према руско-словенском. To љегово 
латинско-српско стихотворство било je врло учено 
и вешто, али je читгило утисак нечег туђег, изве- 
штаченог, мртвог, и Вук Караџић je са разлогом 
осуђивао тај „римски размјер“, „за који још остаје 
питање да ли ce y нас може пјесмом назвати.11

У погледу садржине, свапоезија Лукијана Му-
пшцког носи обележје ХУШ  века : она je поучна
и пригодна. У почетку свога рада он je дао неколико
елабих љубавних песама, затим ce сав дао на ака-
демско, школско, „учено стихотворство“. Он пропо-
веда врлине, душевну благородност, благе нарави,
љубав према истини, науци, ггросвети, службу чо-
вечанству, и етално даје моралне поуке „младим
Србљима“. Као ж y животу тако и y поезији он
je велики српски родољуб, прво Србин па после
црквени човек. У своме родољубљу он обухвата
цео српски народ, и сваком приликом истиче своје
јако српско осећање. Оно што je 1826 певао може
ce применити на сав његов песнички рад :

Ја Сербин, сербски читам, пишем,
И духом сербским к Роду дишем,
Те песмом сербском дижем Род...

Мушицки je више научан но пе- 
снкчки дух, и y младости ce радо 

бавио науком. Нарочито су га занимала питања о 
српском језику и о српској прошлости, и за собом 
je оставио једну словенску граматику и српску 
библиографију. Када je Вухс Караџић кренуо пи- 
тање о језику и ггравопису, Мушицки, упућенији y 
та спорна питања но други, није ce одлучно опре- 
делио. Он je био y добрим односима са Караџићем,

Језик.



био je за народнж језжк, y српску азбуку унео елово 
ђ, примао слово ј ,  и прилжчан број својих стихова 
испевао je на српском језику. Али као црквени 
човек он je за руско-еловенскж језжк, пише њине 
тако доследно, да су његовж ученици морали про- 
ето преводжтж поједине његове оде на сржмсж. 
Српски и рускословенски језик за њега „два еу 
пута К- једној цели“. Он тражи равноправноет за 
оба, тако да руско-словенскж језик остане за дркву, 
богословеку и учену кввижевноет, a народни језик 
за народ и за популарну кљижевност. Kapaijrrb. 
му je без успеха доказивао да „живот ода завжсж 
од језтса“, предсказивао му да ће његово „елавјан- 
ствован>еа нанети много штете његовој поезијж.

И ако je Мзчпицки за себе пжсао 
да je „еав чувство“, он je y оенову 

био сув и ладан човек, без песнжчке маште и осе- 
ћања. Његова поезнја je разумна, сређена, алж без 
топлоте и без боје. Форма je конвевдионална, једно- 
лика, туђинска. Стжхови су усиљени, тешки, са 
трудом кованж, по свему туђи духу српског језика. 
Језик туђжнски, изражаваље ггрозажчно. Светочжнж 
хвегову поезију нечитком, неразумљивом, непристу- 
пачном. У добу од 1820 до 1840 он je уживао глас 
највећег српског песнпка : Копитар га je назжвао 
„српскжм Хорацијом“, a Шафарпк „кнезом српских 
песника“. Он je био великж песник само за један 
ужи круг људи, школованих по класичким гимна- 
зијама и вичнжх „елавено-сербском^ језику. Алж 
н>ега су више денилж као родољуба и учена чо- 
вех-са но што су га волелж као песнжка. Он je имао 
поштовалаца, али не обожавалаца ; подражавалаца,

Општи поглед.



али не ђака, стекао je велики глас, али није ство- 
рио пееничку школу. Поеле његове смрти умрла 
je ж његова поезија.

Јоакизд Byj&st».

Рођен y Баји, y Бачкој, 1772, свршивпш права 
y Пожуну, Вујић je ггровео век као учитељ и спи- 
сатељ, селећи ce од места до места. Он живи y 
Загребу, y Трсту, путује по Италији и Средозе- 
мном и  Црном Мору, учитељује y Земуну и Сент- 
Андреји, приређује позоршпне предетаве по Угар- 
ској, постаје „директор књажевско-србског театра“ 
y Србији, лута по Румунији и Јужној Русији, и 
најзад 1847, y беди, умире y Београду.

По свим својим идејама Вујић je човек ХУШ  
века. Наставник, домаћи и народни учитељ, „дје- 
товаспитатељ“, он he увек писати да поулиипро- 
свети младеж српску. За школску потребу и мла- 
деж он преводи популарне научне ж кввижевне 
књиге. У целом евом драмеком раду он остаје 
увек педагог : за њега je позориште једна „нужна 
школа“ y којој ce учи стварима „душеполезним и 
душеспасителним“.

Он je y два маха, на немачком и на српском, опи- 
оивао свој живот, не марећи увек за иетину, y сталној 
навици да ce наивно, врло често и смешно хвали. Од 
њега су осталаидва путописа „Путешеств1е по Срб1и“ 
(1828), где поред ниских ласкања кнезу Милошу и 
цразног самохвалисања, набраја шта ce еве од ста- 
рина налази по црквама и манастирима y Србији; 
други путопис му je из 1845, и ту описује своје лу-



тање no Угарској, Румунији и Јужној Руеији. Оба 
путописа су без књижевне вредности.

У историји ерпског народног позоришта Јо- 
ак.им Вујић. заузима нарочито место. Он je иекрено 
заволео позориште, вредно ггреводио позоришне 
комаде на српски, и први почео приређивати гграве 
позоришне представе за Србе. Он даје неколико пре- 
вода или нрерада: „Фернандо и #pbiKa“, „Лмбов- 
нан завиств чрезв едне ципеле“ (1805), „Награждеше 
и Наказашеа (1807), „Слепвш Ммшб“ (1809), заттх 
„Крешталица“ (1814), и цео један низ превода, на- 
рочито из немачких писаДа, највшпе из популарног 
Кодебуа. Од мађареког писца Валога превео je исто- 
ријску драму „Сербекш В о ж д ђ  PeopriS ПетровисчЂ“, 
(1843). У рукопису je одњега осталопреко 20 преве- 
дених и прерађених позорллшнх дела, шаљивих 
игара, друштвених комедија, и историјских и роман- 
тичких драма. Све те послове он je радио више као 
организатор позорипших предетава, да би имао шта 
играти. Преводио je без избора, без књнжевног укуса 
и разумевања, брзо, и на рђавом српском језпку.

Слаб као писац, комичан као личност, Вујић 
има заелуга као човек који je први стао приређивати 
српске представе, стварао први српски дозоришки 
репертоар, и који je живље заинтересовао ерпеку 
публику за позориште и драмску књижевност.

Мипован Видаковнћ.

Милован Видаковић je први пи- 
еац y новој српској књижевноети 

којега je Србија дала, Рођен je 1780 y Неменику-

Живот.



ћама, y садапгњем београдском округу. За време 
-аустро-туреког рата, 1788, првбегао je као дете са по- 
родицом y Аустрију. И ако мало школован, био je 
ггрофесор y Новом Саду, затим je живео од да- 
вања часова и књижевног рада, махом y Пешти. 
Умро je, y оскудици, y Пешти 1841 године.

Пеенин.
Видаковићев књижевни рад врло je 
обилан, и y првим десетинама XIX 

века он je са Јоакимом Вујићем најплоднији срп- 
ски писац. Почео je писањем потгуларних побож- 
ттттх спевова, y стжхове сложених црквених леген- 
да, онако као што je пре љега радио Вићентије 
Ракић. Упућени простом народу, ти спевови су 
писани прилжлним народним језиком, читким, и 
ако слабим етиховима. Такви су : „Младвш ToBia“ 
(1825), „Путешеств1е y IspycanHMB11 (1834, 1885), 
„ПРснб ироическа о свнтомђ великомученику Ге- 
opriro“ (1839). Најполуларнији и први од тих његових 
спевова био je „Истор1н о прекрасномл» 1осиф'ћ“ 
(1805), који je жмао на десетак издања, и од кога je 
последње издање изишло 1885.

Романописац.
Видаковић je радио нарочито на 
роману, и остао познат као рома- 

нописац. На крају ХУП1 века и y почетку XIX 
века почели су ее јављати преведени романи y 
српској књижевноети, и публика je заволела ту 
књижевну врсту. Видаковић je узео да пшпе ори- 
гиналне романе, или бар романе где су имена била 
ерпска. Од њега еу остали ови романи: „Усам- 
лРнбш К)ноша“ (1810), „БлаговоннБ1 кркнв ц-ћло- 
мудреннБш лгобве, либо страдателнан повРстб Вели-



мира и Б осилбки“ (1811), „Лгобомирву EniciyMy, или 
Светозарв и Драгинн,“ y три гсњиге (1814— 1823), 
„Kaccia царица или траверзиранв 0ктав1анЂ“ (1827), 
„Сшоанв и Милена, Сербкинн y Енглескои“ (1829), 
„Лгобезна сцена y веселомЂ двору Иве Загорице“ 
(1833), и најзад недовршен роман „CeniMBaMepiMa14 
(1839). Свити ромавза по неколшсо пута еу прештам- 
пававл, чак y половини осамдесетих годтттта.

Видаковић je неоригиналан писад. 
ЕБегови романи еу не само угледа- 

в а  на немачке популарне ритерске и филозофеко- 
педагошке романе из ХУШ  века, но еу често проста 
прерађивања и посрбљавања из немачке књижевно- 
сти. Он je прелазан писац између рационалиетичког 
ХУШ  и романтичног XIX века. Са једне стране он 
je дидактичар, моралист, педагог, „дјетоваспитатељ11, 
„наукољубитељ11, који хоће духовно да образује 
и душевно облагороди своје читаоце. Форхга, чи- 
ста уметност, сасвим му je споредна ; поука му je 
главно. Па једном меету он изрично велн : „Ја еам 
више позорствовао на морал но на роман.“ Али са 
друге стране, он има романтичких особина. Он воли 
народну прошлост и својим романима даје исто- 
ријски оквир. „По вкусу романтическом“, како сам 
вели, он y своје дело уноеи „поетическе фантазије“. 
И са таквим схватањем он he y својим „морално-ро- 
мантическим повјестима11 стављати машту и осећање 
y службу разуму и добру. Он ce лако усхжћава и 
разнежава, воли природу, ггрост и ггриродан живот. 
Посредан утицај Жан-Жака Русоа на њега оче 
видан je. *

Права књгокевна вредност романа Милована

Књижевна вред- 
ност.



Вждаковжћа je мала. ЕБегово књижевно образо- 
вање није велжко, укус му нжје развијен, жжс- 
меноет осредвза. Романж еу му пуни недослед- 
ноетж ж противречностж, псжхологжја жржмжтжвна 
и нажвна. Он прошлост пржказује као садапгњост, 
ж његове исторжјске лжчностж имају осећаља, жој- 
мове, навике, говор људи жз сувременостж. ЕБе- 
гово жсторжјеко ж географско знање мало je, ж он 
жравж честе и грубе грешке y томе смжслу. Пжше 
брзо, на дохват, без плана и жажљжвог рада. Језвок 
му je мешавжна између српског народног и руско- 
словенеког, вж српски нж руско-словенски, са че- 
етжм и великим граматжчким грешкана.

Алж еа друге етране, жма y њего- 
вом причању нечег-а благог, про- 

етодупшог ж добродушног, нечег очжнског према 
децж, — један „сладак штил,“ којж му je ж Вук 
Караџжћ. ггризнавао. Он пржча течно и занимљиво 
за ширу публику. Он je оевојжо ту публжку, задо- 
вољавао њене екромне духовне потребе, забављао 
je неких тридесет година, ж дубоко y XIX век, жа 
ж данае, задржао чжтаоце y најнжжим чжталачким 
слојевима. Поред тога, он жма ж жзвеснжх нацжо- 
налнжх заслуга. Сржска прошлост њега je увек за- 
нжмала, ж он je дао један пожуларан жзвод жз 
иеторжје Јована Рајжћа (1837—1839). Свж његовж 
ромавж имају много историјског елемента, y њима 
ce слави српска жрошлост, српскж владарж, српски 
јунацж. To je годжло патржотскж расположенжм срп- 
скжм чжтаоджма, ж тж романж знатжо су пржжомог- 
лж јачању ерпског нацжоналног осећања. Затжм 
он je лжчностжна y евојжм романима давао лепа

Његове заслуге.



српека имена, која je раније црквавао незнабожачка 
забрањжвала и замењивала календарскжм имешша. 
И вжше но ишта популарнж Видаковићеви романи 
јтшјшли су да код Срба народна имена потисну 
календарека.

Вждаковжћ нема књижевне вредноети, и као 
хшсац потпуно ее прежжвео. Алж, он je створжо по- 
пуларни роман y српској ктжжевностж, отворжо 
вољу ка чжтању ж развио љубав према књигама 
код шжре публике, ж знатно ггржпомогао јачању на- 
дионалног оеећања српског.

Сиио Милутиновић Сарајпија.

Симо Милутиновжћ родио ce y Са- 
рајеву 3 октобра 1791 од оца Мж- 

лутжна, трговца, који je y Босну дошао из Србије. 
Породжца ce рано прееелжла y Земун, потом y Бео- 
град. Сжмо ce учио y Сегедину и Карловцжма, и 
не свршивши ншпта, уђе y трговиву код оца. 1809 
постане писар Правитељствујушчег Совјета, 1813 
боржо ce на Држни. По паду Србије лутао je no Угар- 
ској, ишао до Беча, одлазио до Далмацжје, ипреко 
Боене вратио ce y Србжју. Он сетукао уновом устанку 
од 1815, потом бжвао пжсар код појединжх народ- 
них старешина и y Народној Канцеларжји.

У намери да вжди своје родитеље, који еу 1813 
пребегли y Русију, он пође на жут. Оставшж без 
новаца, зауставж ce y Вжджну. Ту je био чувар ба- 
ште једног Турчина, учитељу основној пгколж; 1817, 
осумљжчен због веза са грчким револудконарима, 
био je ухапшен и y затвору мучен. Пошто ce спасао,

Живот.



и годину дана одморио ce y Србији, 1819 оде y 
Бесарабију код родитеља. Ту остане до 1825, када, 
ради штампања својих књига, оде y Немачву. У 
Лајпцигу je елушао филозофа Крута, упознао ce 
са Гетеом, Јаковом Гримом, Уландом и Талвјевом. 
1827 остави Немачку, и оде y Црну Гору за се- 
кретара владжке Петра I и за учитеља његовог 
синовда Рада, потоњег Петра II. 1831 он je y Србији, 
полицајад y Београду, војни старешина y Кључу, 
вршеви често поверљиве поруке између Србије и 
Црне Горе. Поред тога он je званилни историограф 
Кнеза Милоша. 1836 путовао je y Лајпдиг, да 
штампа своју историју. 1837 заустави ce y Пешти 
и ту дуже остане. Вративши ce y Србију, долази на 
место директора основних школа, уледе y политд- 
дку борбу, y редове „уставобранитеља.“ 1842 постаје 
секретар Министарства Просвете, потом члан апе- 
ладионог суда. Као секретар миниетарства просвете, 
умро je y Београду 1847.

Симо Милутиновић je једна од нај- 
чуднијих личности y српској књи- 

жевности. Немжрна духа, неукротшзе пржроде, он 
ce вжјв могао дуто сврасити на једном месту и y 
једном послу. Рођен y Босни, он одлази y Србију 
н  бије ce y обаУстанка, лута no Аустрији, Немач- 
кој, Хрватској и Далмацији, живи y Црној Гори, 
y неколико махова иде уРусију. У Србији ce зове 
Сарајлија, када je ван Србије — Србијанац, после 
бављеља y Црној Гори — Црногорац. Он je y по- 
једжним тренутцима свога бурнога живота бивао: 
трговац, војввск, писар, чувар башта, учитељ, дипло- 

Скерлић, Српска К њижевност. 7
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матски агент, иеториограф, песнжк, еудија. Он није 
ништа редовно учио, бавио ce свим и свачим, 
читао класичне и модерне деснттке, скупљао на- 
родне песме, учио лечење водом и бавио ce фи- 
лоеофијом, писао стихове и измишљао нове плугове, 
водио уставну борбу и оснивао пиваре и радио с 
кошницама.

Он кроз живот иде као занееењак, увек y 
одушевљењу. Облачи ce мимо остали свет, не живи 
као други људи, говори како ce обично не говори. 
Кроз његову усијану главу пролазе чудне идеје, 
и он дише исто тако чудне ствари. Он речима 
даје CBOj’a  објашњења : Мухамед значи муха и мед, 
реч Србнн долази од имена реке Сербшп y Вави- 
лонији, пегаз значи пегаш, Морлак — оиај који 
лако подноеи море ; немачког ппсца Герхарда убе- 
дио je дањегова рода има y Србији, само да ce тамо 
Герхард изговара Ђеро.

Једантакав, y сваком погледу необичан човек, 
који je необично живео, необично ce носио, нео- 
бично говорио, морао je необично и писати. И због 
те своје необичности он je млађпм људима давао 
утисак оригиналног генија, који je y свему ван 
других људи, управо над друтим људима.

Милутиновић. je пропевао врло ра- 
но, још око 1810, алп главнн ввегов 

песнички рад пада y доба од 1826 до 1844. Он себе 
назива пријатељвм Јелина и обожаваоцем Грка, 
као песник оетаје y класичнжм узорима, н никада 
вдје могао изв4ш из митологије.

Од Евега je оетало нешто лирских пееама, без

Лирски и епски 
песник.



вепе вредности, алегоржјскжх спевова y „Зорицж“ 
(1827), алж много више жригоднжх стихова, наро- 
чито полжтжчкжх, y доба уставних борба око 1840. 
Главнж његов рад je на епској поезжјж. У томе правцу 
дао je неколико спевова: „Сербианка (1826), „Троесе- 
етарство“ (1837) и „Троебратетво“ (1844). Од тих 
радова „Сербианка“ долази на прво место, ж то je 
најглавнжјж гсњижевнж рад његов, као што je један 
од најглавнжјжх спевова раније српске књижевно- 
сти. Пеев[ик je хтео да да „Илијаду“ Првог Уетанка 
ерпеког, и песнжчку историју тога херојског доба 
кога je био олевидац. Као пиеар y Совјету, војник на 
бојном пољу, жшзећн поред војвода y Србији и срп- 
сккх бегунаца y Вееарабији, он je познао људе, видео 
много етвари, и много што-шта записао. Сав тај бо- 
гати и драгоцени историјски материјал он je унео y 
свој велики спев. Али он ее ту показао вжше као исто- 
ричар-кронидар но као пееник-уметник. Спев je уси- 
љен, развулен, хладан, пун мутних алегорија, оп- 
пшрнжх развијања, чудњачких идеја, необичних по- 
ређења, са одвећ много митологије, писан тамним, 
чеето неразумљивим језиком и тешким и замрше- 
нжм стжховима. Због тих нејасности лСербиашсак 
ее за дуго време сматрала као дубоко дело које не 
може свакж да разуме, ж оеобжто су ce уважавалж 
нарочито обдаренж људж који еу проницали y њене 
тајанствене лепоте. „Сербианка“ je увек бжла много 
хваљена, алж мало читана, ж данас нема вжше чи- 
талаца. Она je остала као један пшроко схваћен по- 
кушај за стварање српског историјског епа, каракте- 
ржстичан по местжмичном угледању на народну пе- 
сму. Од значаја je и као обжлан ж драгоцен мате- 
ржјал за жсторжју Првог Устаика.



Од Мнлутиновића су остала два 
драмска рада: „Д1кка Црногорска“ 

(1835) и „Трагедја Обили±љ“ (1837). „Обилпћ^ јепрвп 
локушај да ce драматише косовска неерећа. У „ ДШки 
Црногорскои“ драматизовани су главни тренутци 
из гфногорске-историје, од Косова до владике Да- 
нила. Милутиновић je ове дранеке покушаје чинло 
не знајући за узоре из других књижевноети, пот- 
пуно неспреман и неупућен за овакве књижевне 
послове. Оба дела су само поређане, елабо разви- 
јене ешизоде, са много фантазије. Она нв само да 
нису за жграње (до данас никад нису нн играна), но 
су к  тешка за читање. Од значаја су као рани ло- 
кушаји да ce народна пропшост узме као драм- 
ска грађа.

Драиатичар,

Милутиновић je један од најрани- 
јих историчара обновљене Србије 

и Црне Горе. Он je дао два историјека дела : „Исто- 
pia Церне-Горе одђ искона до нов1егавремена“ (1835) 
и „HcTopia Cep6ie одг. почетка 1813 доконда 1815 г .“ 
(1837 ; друго издање 1888). Историја међувремена 
између оба устанка y Србији од веће je вредности. 
To и ако mrje права систематска историја, a оно je 
низ података од човека који je y том времену жи- 
вео, и којима су ce корисно служшга доцнији бп- 
ографи и историчари. Иначе, Милутиновић као нс- 
торичар нема вредности. Он нема равнотеже y духу, 
невешт je y излагању, a како има јаку машту није 
свтуран као извор.

Он je рођен y крају и живео je y зе- 
мљи где ce народна песма чврето др- 

жала, и из рана je заволео народну поезију. Родољуб,

Снупљач народних 
уиотворина.

Историчар,



са романтичарским еклоностима, друг п пријатељ 
Вука Карадића, он je још рано почео бележити на 
родне песме, и на његовом певању опажао ce из- 
вестан утицај народне поезије. У своју збирку 
„Неколико шеенице“ (1826) унео je неколико на- 
родних песама. Када je био y Црној Гори са- 
купљао je за Карацића народне песме, али их je 
непрестано и за себе сакупљао. Најзад je штампао 
своју збирку „Шзваншн церногорска и херцеговадка“ 
(1833; друго, умножено издање 1837). 0  вредности 
ових песама, за које он тврди да их je верно 
бележио из уста народних певача, постоје супротна 
мшпљења. Док једни мисле да je то несигуран 
посао, где je Милутиновић уносио много својих 
песнилких фантазија, дотле други тврде да je то 
важан материјал за историју наше народне пое- 
зије и за изучавање југозападних ерпских дија- 
леката. У сваком слулају, Милутиновић je један 
од оних српеких писаца који су најраније уви- 
дели значај народне гхоезије, ж који je одмах по- 
сле 8ука Караџића почео скупљати народне песме.

Симо Милутиновић je био слављен 
као ретко ко од српских писаца. 

'l'eTe je препоручивао да ce „Сербианка“ преведе 
на немачки ; Јан Колар je Милутиновића и Адама 
Мицкијевича називао главним сувременим песни- 
цима словенским; Мицкијевичје „Обилића“ стављао 
напоредо са Пушкиновим „Димитријем11. У српској 
књижевности чуле су ce исте многобројне похвале, 
y којима je најдаље ишао Јаков Игњатовић, када 
Милутиновића ставља упоредо са Шекспиром. У 
времену од 1830 до 1850 Милутиновић je сматран

Књижевне особине.



за највећег песника ерпског, a y иеторији српеке 
књижевности дато му je врло виеоко место.

Данас, Милутиновић не изгледа оно што je 
некада изгледао. To je евакако песник разностран 
и плодан, длоднији но ико y његовом нараштају. 
Он има извесне духовне живости и стваралачке 
енаге. Он je био занееен родољуб, певао je пред- 
мете који су ce нарочито допадали родољубивим срп- 
ским читаоцима онога доба. Својим необичним жж- 
вотом и необичним изражавањем он je сувременж- 
цима давао живу слику такозваног „богоданог пе- 
енжка“, и као човек и као песник одударао je од 
бирократа ж црквених људи који су тада свечано и 
једнолико певали y српској књижевности. Све то 
објашњава његов велики успех, али стварна вред- 
ност његове поезије није велика. Док je клаеично 
образовани Мупшдки чиет псевдокласжчар, који y 
прсте зна класичну старину и класичну књижев- 
ноет, дотле ce самоук Милутиновић, романткчар по 
својој природи, заплео y форме и речник пеевдо- 
класицизма, и љегова „безприкладна, или паче 
чрезоумна митологија греческ,а“, како je еам назива, 
чини утисак усиљене, површне и лажне ученостп. 
Ои je несређена духа, глава мало ведра, поредтога 
он ce усиљава да не изгледа као други, да стално, 
y свему, зачуђава људе, да игра улогу генија. Он 
пише језиком каквжм тттгко нж пре ни после њега није 
rracao y срнској књижевности, језиком пуним старпн- 
ских, туђинских, непознатих покрајинских речи, н, 
што je најгоре, са иного несрећно и фантастично 
скованжх речи, дајућичеето речнма које поетоје сми- 
сао које оне y ствари немају. Свему томе треба до- 
дати : невезаност y идојама, крајњу невештпну и



немар y компо-зжцжји, прекждање y излагању ми- 
слж, зпоупотребе мжтологжје, мутне алегорије, пре- 
теране фигуре. Местимично његов стжл жзгледа као 
бунцање, ж због таквжх меета, која нису ретка, 
Карацжћ je рекао за Мжлутиновжћа да je поппсроп- 
љен „лудотворном водом“.

Необуздане маште, уежљавајућж ce да пошто 
пото буде оржгжналад, Милутиновић je упропастио 
себе као песнжка.

Јован Ст.

Јован Ст. Поповић родио ce y 
Вршцу y Ванату, 1 јануара 1806. 

Отац му je био Грк, мати Српкиња. Почео ce шко- 
ловати y Вршцу, али га отац извади из школе и 
да y трговину. Успевши с муком да настави пре- 
кинуто школовање, учио je гимназију y Темишвару 
и y Пешти, права y Кежмарку. Вративши ce y 
Вршац, постане ггрофесор латинског језика y јед- 
ној приватној средњој школж. 1836 постао je адво- 
кат. Када ее основао Лжцеј y Крагујевцу, Пожовжћ, 
већ жознат српекж писац, буде жозван за профе- 
сора. На Лицеју je предавао жрироджо право до 
1842, када постане налелник министарства про- 
свете. Као врло активан и коржстан жросветни 
раднжк, он je на том месту остао све до 1848. На- 
пуетившж Србжју, настанио ce y Вршцу. Када je 
1849 мађарска војска заузела Вршац, склонжо ce 
y Беохрад, и ту оетао до краја Вуне. Потом ce 
вратио y Вршац, где je повучен, болестан и y не- 
повољним матержјалним пржлжкама, остао до смрти, 
5 фебруара 1856.

Живот.



Романописад.
Одушевљен Милованом Видакови- 
ћем, он je као мжадић п сам почео 

жжсати романе. 1828 изишао je његов роман „Бои 
на Коеову, жли Милажв Тошгаца и Зораидац, по- 
србљавање једног француског романа жз XVIII 
века од Флориана. Дело je претерано романтичжо, 
историјски нетачно, недоследно y поербљавању, и 
без књшкевне вредноети. У  почетку књижевног 
рада Јована Ст. Поповжћа опажа ce неспгурност, лу- 
тање, склоноет ка наивном романтизму. Од при- 
лике око 1830 настаје преокрет y његовом духу. 
Он ce читањима добржх писада и размишљашжма
развио, ж од '‘сентжменталног романтизма иде ка 
жосматраљу стварног живота, рацжоналном реалжз- 
му. У  једном писму жз тога доба жжше : „после 
дугог тумарања и кржвудања једва на жравац иза- 
ђох, ж надам ce да нећу с овог пута еврнутж...“ 
Он вжше не тражи узоре y писању романа код 
Видаковића, но код великнх пжсаца еврожских, 
Ле Сажа, Стерна, Вжланда. Шта више, ож жсме- 
јава романтични правац кога ce y почетку држао. 
1838 жзжшао je првж део његовог „Романа безро- 
мана“. Каоштоје некада Сервантес y „ДонКжхоту“ 
ударио на ритерске романе, Јован Ст. Поповнћ у 
овом „шаљивомроману11 исмејава фантастичне и сен- 
тименталне романе Милована Вждаковнћа и њего- 
вжх следбенжка. Радња y самом роману му je сасвжм 
споредна, главно je сатжра старих „романџжја“ ж 
њжхових романа „жо старом калупу11. У писању он 
ce угледао на немачке сатиричаре XVIII века, али 
показао и свога природнога духа, оштроумља ж 
зрелих идеја о књижевности.



И пре Јована Ст. Поповића било 
je људи y српској књижевноети који 

еу ггиеали драме са предметима из српске истори- 
је или из ерпског народног живота. Али oh je први 
то почео радити еа више разумевања и дара, y 
тттирим размерама, еа књижевним успехом, тако да 
je етекао име оенивача српеке драме. Он позориште 
ехвата као моралшст и српски родољуб, као „шко- 
лу где ce људи уче“ и средство где ce народ 
нацжонално и норално ваепита.

Он je на драмн почео радити још као ђак. 
Онпочиње историјеком романтичном драмом и дра- 
матизовањем појединих сриеких народних песама. 
Таква су дела : „Невиностг., или СветиславЂ и Миле- 
ва“ (1827, 1848), „М илош б  Обилићћ“ (1828), „Наодв 
Симеонв“ (1830). Све то су младићски, врло роман- 
тични и невешти драмски покушаји, y којима je доц- 
није еам Ј. Ст. Поповић налазио много „недозре- 
лости не самску плану него и y дијалогу“. Доцније, 
када ce духовно и књижевно развио, он je писао 
зрелије и смишљеније иеторијске драме и траге- 
дије, нарочито почетком четрдесетих година, када 
ce стварао патриотски и историјски репертоар за срп- 
ску позорницу. Из тога доба су трагедије : „Смртв 
Стефана ДечанскогЂ“ (играна први пут 1841), ње- 
гово најпознатије драмско дело, „Ајдуци“ (1842), 
израђени по народној песми, „Владиславв“ (1842), 
„ЛахашД са предметом из бугарске историје, 
„СкендербегЂа; поред тога неколико иригодних позо- 
ришних комада,међу којима „Сан Кралг1звића Марка“ 
(1847). Све те драме значе напредак када ее упореде 
са драмским покушајима пред 1830. Али y њима има 
увек много романтике, усиљених ефеката и ретор-

Драматичар.



ских тирада, мало ггриродности, историјске нетине, 
мало живота, мало стила и гграве књижевности. 
Својом историјском садржином и патриотском тен- 
денцијом, пиемено гшсани иначе, ти комади задо- 
вољавали су једну велику потребу ондашње ерпеке 
позорнице и оних родољубивих гледалаца код којих 
je национално осећање било врло јако. Али ввихов 
успех не одговара њиховој кљижевној вредности. 
Јован Ст. Поповић показао je евој велики дар тек 
y комедији.

Комедија je одговарала правој при- 
роди његовог рационалног и еати- 

ричког талента. Романтидар y драми, он je реалист y 
комедији, и делима од стварне и трајне-вредностн 
он оснива комедију српску. Он полази од сасвим 
нове идеје : да треба приказпвати стварност, да 
треба сликати типове из друштва, — све то да 
би ce зло жигосало и људи поправљали. Тај нови 
правац почиње малом комеддјом карактера „Лажа 
и паралажа" (1830), y којој ce исмева лажно п по- 
вршно туђпнско. васпитање. По живом сликању 
типова из сувременог срдског друштва овај мали 
комад може ce сматрати као прво реалнстпчко дело 
y ерпској књижевности. Еомедија „Тврдица,“ по- 
зната под популарним именом „Кир Јања,“ имала 
je велики успех, одмах п набрзо доживела je два 
издања (1837, 1838), често ce прештампавала, стално 
ce играла и још и данас ce одржала на српској по- 
зорници. Истој врсти- комеднје карактера прппа- 
дају још два позоришна дела Поповићева : „Зла 
жена“ (1838), која ce спушта до лакрднје, и „По- 
кондирена Тиква“ (1838).

Комедиограф.



Све дотле Јован Ст. Поповжћ ради „комеджју 
карактера“, цртајукж поједжне типове и жзоблжчава- 
јућж y њима поједжне мане и страсти људске. Али 
он жде један корак даље, ж са истим таквжм успе- 
хом огдеда ce и на „комедијж наравж“, где слжка 
поједине друштвеже средине, же паједжначне но 
ожште друштвене мане. У том новом правжу нај- 
бољи су му радовж : „Женждба ж удадба“ (1842), 
духовжта и тачна еатжра рачунскжх бракова; „Бе- 
оград некадв ж садв“ (1853), верна ж жржјатжа 
слжка друпгтвеног живота y Београду y половини 
XIX века, пРодољубцж“, дело зрело, умно, снажно, 
значајно, врло јака сатжра лажног жатржотизма, 
жржка-з стања сржскжх духова y 1848, „жржватна 
жсторија српског жокрета“. Поред тога, од Попо- 
вића жма још неколжко мањжх жозоржпшжх ко- 
мада, мањега значаја ж вредностж („Превара за 
жревару“, „Волшебжи магарац", „Цаждрљив муж“, 
„Симпатија ж антжпатијаи, „Судбина једног ра- 
зума“).

У својжм комедијама, које je писао да по- 
правжжаравж, Јован Ст. Пожовжћ ce показао не само 
као разуман ж трезвен жосматрач народног жи- 
вота, но и као даровит ж способан пжсац. Као 
писац комеджја он жма својжх озбиљнжх мана : он 
je често ж сувише моралист ж проповедник, ж 
лжчностж представља ж радњу развжја како му 
треба ради поучног свршетка. Има вулгарнжх сцена 
ж израза, грубостж, каржкатура, често ж лакрджје. 
Најзад,. он није потжуно оржгжналан, и код њега 
ce могу наћж не само подражаваља но и позај- 
мжце жз других жжсада. Алж ож има књжжевно 
образовање као нжко пре љега y српској књжжев-



ности, он зна за велике узоре страних књнжевника, 
нарочнто за Шекспнра нМолијера. Он je човекјаке 
памети и ведре главе, који зрело и разумно гледа на 
живот. Он има необнчно осећање етварнога жи- 
вота, опггар и продиран посматрачки дар, способ- 
ноет да^живо ггредетави и поједине личноети из 
српског друштва и поједине тренутке народног 
живота, да д§ пуну, живу, јаку елику етварноети 
i i  сувремености.

Јован Ст. Поповић je не еамо оени- 
песнин. вач Ср П Ске комедије, но н добар

песник, један од најмисленијих песника целе ерп- 
ске књижевности. Још као ђак скренуо je на ce 
пажњу својим класнчарским стиховима. Прве CBoje 
стнхове писао je no угледу на Лукијана Мупшц- 
кога, клаенчном метриком и руско-словенским је- 
зиком. Тридесетих и четрдесетих годнна, заузет 
озбнљним радом на драми и комедији, мало je 
писао стихове. Тек после 1848 опет ce вратио ло- 
езији, и 1854 изишла je његова знаменита збирка 
„Давор-ћ11, дело не младог песника, но зрелог чо- 
века и израђеног писца, који y стихове слаже 
своје велико животно искуство, и излаже целу 
једну горку филозофију живота. Говорећи мало и 
нерадо о себи, ПоповвЉ. пева отнтечовечанске теме, 
обраћајући ce вшпе духу н разуму но срцу и 
машти. Као y драмском раду, тако и овде он себн 
поставља практичан моралан циљ : „моје je лечит’ 
род“. Овај писац толиких „веселкх позоријаи, који 
je годинама забављао срнеку публику, y поезији 
ce показује потпун песимист. Тај песимизам je 
код њега последица несређених лжчних и поро-



дичних прилика, као и ошптих прилика y којима 
су Срби били после 1848.

Јован Ст. Поповић, рационалист, реалист и 
песимист, није ce допадао идеалиствгаком, оптжми- 
ствсчком и романтичком нараштају који je после 
њега дошао. Нарочито му ce није праштало што 
je, као пркосеки Вуку Караџићу, штампао „Да- 
Bop"fe“ дрквеним словима. Он je тако шездесетих 
година изгубио од свога великог гласа који je за 
живота уживао. Али од краја деведесетих година, 
Јован Ст. Поповић je почео нагло добијати. Он 
ce данас сматра за једног од најбољих и најум- 
нијжх песника српских, за првог реалиста и осни- 
вача комедије y српској књижевности, за „првог 
модерног литерата српског y правом смислу рзчи“.

Петар Оетровић Њ егош.

Од Василија Петровића до Петра Петровића 
Његоша, Црна Гора није дала ни једног пиеца. 
Али ггрви писац којега je она y XIX веку дала, 
био je изузетне величине и заузео je једно од првих 
места y српској књижевности.

Радивој, y калуђерству назван Пе~ 
живот. тар, Петровић роджо ce y Ebery- 

шима, y Црној Гори, 1 новембра 1813. Стриц, 
владика Петар I, узео га je 1825 к себи да га шко- 
лује и припреми за свога наследника. Неко време 
учио je школу y Боци Которској. Од 1827 до 1830 
био му je учитељ Симо Милутиновић, који га je 
васпитао на особит и чудноват начин. После стри-



чеве емрти, 1831, буде закалуђерен, поетане архи- 
мандрит и дрихвати владу над Црном Гором. Као 
владар устао je против племенске анархије и про- 
тив крвне оевете, . и отпочео уређивати земљу, 
ггрикупљати y своје руке влает, уетановљаватж су- 
дове и школе, градити путеве. 1833 тттпао je y Пе- 
троград, где je завладвгаен. Вративтптт ее с пута 
он je наетавио своју теппсу владавину, ратујући 
с једне стране са херцеговачким муелиманима и 
скадарским пашама, a с друге стране е немирним 
племенима и  многобројним незадовољнипдма y зе- 
мљи. Задржавшп ce неко време y Бечу, 1836 je 
опет шпао y Русију, где je остао 1837.

Остатак живота провео je на Цетињу, ретко пз- 
лазекн из земље, бр и н ^и  ce како да одбрани Црну 
Гору од сталних спољних опасноети. 1846 итттао je 
државним послом y Беч. 1848 задржао je Црну 
Гору да остане мирна. 1849 je закључжо са Срби- 
јом тајни уговор о ослобођењу Босне и Херцего- 
вине. Разболевши ce, 1850 ради лека оде y Ита- 
лију, где y Напуљу проведе зиму. Болест je узи- 
мала маха, он ce врати на Цетжње, и умре 19 окто- 
бра 1851. ■

РБегош je био владикаоеобите врете. 
Он ce закалуђерио из политичких 

разлога, зато што je био утврђен ред давладар Црне 
Горе мора бити владика. Али он на тај свој чин 
мало полаже, носи дрквено одело еамо када служж 
y цркви, што je врло ретко било, живи као евето- 
ван човек, мжели сасвим световњачки. Он о вери 
мжсли сасвим критички и слободно, и не устеже 
ce да искаже те своје идеје. Он je y првом реду

Карактер.
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владар, Србин, мислилац, гга тек онда црквени човек, 
и то само по фории, Само један тако слободан дух 
могао je да испева онако високо мислену поезију.

Као Доситеј ОбрадовиР и Вук Ка- 
раџић, ЕБегош није прошао кроз 

редовне ппсоле, и еам ce духовно образовао. Први 
учитељ му je био Симо Милутиновић, који je и 
сам врло мало био учио, који je читао на дохват и 
по елучају, и чије знан>е je било несређено, не- 
сигурно и мутно. Ономе што je и сам знао и како 
je знао Милутиновић je учио свога ђака, отва- 
рајући к у  више вољу к читању ж љубав ка књи- 
жевном раду, но дајући му неко стварно обра- 
зован.е. ЕБегош je доцније био захвалан свом учи- 
тељу што га je увео y „зрачне проеторе“, и његови 
лрви узори су му y писању била дела Мшгутинови-« 
ћева. Између „Сербианке“ и „ДШке црногорске“ с је- 
дне стране, и епског епева „Слободијаде11 и „Горског 
Вијенда“ с друге стране формална сличност je оче- 
видна. Од Милутиновића je ЕБегошу остало и ми- 
тологисање и чести архаизми y језику.

Ретке ггриродне интелигевције, врло даровит, 
ЕБегош ce доцније сам, потпуно еамостално, разви- 
јао. У цетињској пустшви, без игде икога, без ика- 
квог образованог друштва, он ce бацио на читања, 
размишљања, и на књижевни рад. Научшзши ру- 
ски, француски, талијански, он чита велике пе- 
снжке тих књижевности, -Дантеа, Петрарку, Мил- 
тона, Бајрона, Пушкина. Као његов игуман Т ео 
досије y „Шћепану Малом“, он на звездама учи 
богоеловију. Путовања по Русији, Аустрији, Ита- 
лији још внше су проширила његов духовни ви-

Духовно образо- 
вање.



днк. И сопственим еилама, непрекидним читањем 
великих писаца и мислилада, он стиле знатно књи- 
жевно и  филозофеко образовање.

ЕВегош je полео певати око 1832, 
под утпцајем поезије Сима Милу- 

тиновића и Лукијана Мупшцког, чије стихове je 
знао на изуст. To су прпгодне песме, пуне мито- 
лошког елемента, несигурног књижевног језика. 
1834 изишла je на Цетињу ггрва његова књига 
„Пустиник цетински“, збирка ггригодних стихова 
y славу Русије и н>ених владара, по којој ce ни- 
како не би могао наслутити велшси песник „Гор- 
ског Вијенца“. Исте, 1834, године изишла je на 
Цетињу друта шегова књига „Лле’к лроети тур- 
скеа, y којој су пееме по угледу на народне, и y 
којима ce певају јунаштва Црногораца п њлхове 
победе над Турцима. У „епском спјеву“ „Слобо- 
дијади“, који je штампан тек 1854, y  десет песама 
слави разне црногорске победе над Турцима п 
Французима. Спев je y слободнијем оемерцу, и са 
књижевнијим израживањем. Поред тога по повре- 
меним листовима, часописшла и алманасима Његош 
штампа своје мање песме, махом пригодне и рефлек- 
енвне. Из тога првог доба су његови делимичнн 
првводи из „Илијаде“ и руског епева „Слово о 
полку НгоровомТ

Рођен y крају где je народна тра- 
дицпја била врло јака, a народна 

песма увек жива, васпитан од Сима Милутиновића, 
који je занееено волео народну поезију, Бзегош je 
заволео народне песме, скупљао их, и подражавао

Скупљач народних 
песама.

Почетак књижев- 
ног рада.



их. Он je скупљене песме прво слао Вуку Кара- 
џићу, нај-зад, 1845, сам издао једну збирку „Огле- 
дало Србскоа, y којој поред песама које je он при- 
купно има песама из збирки Вука Караџића и 
Сима Милутиновића. Он пева по угледу на народне 
песме, и тако je испевао и „ЈИек нрости туреке“, 
ж доцније издане епевове „Кула Ђуришића“ и 
„Чардак АлекеићаС! (1850), песме иначе једнолике и 
без поезије. Вук Караџнћ мисли да je извеене песме 
о новим бојевима нрногорским иепевао сам ЕБегош, 
и да су оне, иеневане сасвим y народном духу, 
ушле y народ и остале као народне. Знан>е на- 
родне поезије и љубав према н>ој огледа ce y нај- 
бољим делима ЕБегошевим, нарочито y „Горском 
Вијенцу“.

Главна књижевна 
дела.

ЕБегош ce као песник стално раз- 
вијао, и тек четрдесетих година 

настаје његов прави књижевни рад. Од подража- 
вања Милутиновића и Мупшцкога и певања по 
узору народне поезије, он прелази на оригинално 
књижевно стварање, и даје крупна и самостална 
књижевна дела. За последљих неколико годнна 
његова живота изшпла су три взегова најважнија 
дела: „Луча Мшерокозма“ (1845), „Горскш В1енац"Б“ 
(1847) и „Лажни цар Шћепан Мали“ (1851).

Религиозно-алегоријски спев „Луча Микро- 
козма“, епонеја о стварању света и човека, борба 
Сатане против Бога, јесте његов најмање оригина- 
лан велики рад. Његош je читао Милтонов „Из- 
губљени Р ај“, и очевидно ce надахнуо њиме y пи- 
сању овог спева сличне садржине. Иначе, y спеву 
има духовног полета, високих идеја, религиозно 
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осећање je врло дубоко и јако, ж то je до данас 
оетао најбољи религиозни спев српске књижев- 
ности. Личност ПШепана Малог, пуетолова који ce 
y ХУШ  веку y Црној Гори издавао за руског дара, 
зантхала je ЕБегоша, и он je о н>ој прибрао све 
што ce сачувало y народној традицији и што јеРна- 
шао y венецијанском архиву. Од свега тога историј- 
ског материјала он je написао историјску драму, 
управо низ слабо повезаних драмеких слика. По 
облику, често и мотивом и изразом, „Шћепан Малж“, 
личи на „Горски Вжјенац“, алж je без његове велика 
снаге и поезије. Дело je доста еуво, и ББегош га 
je радио више као историчар и политичар но као 
песник. „Шћепан Малик je издаван четнри пута, 
1851, 1883 (два пута), и 1902.

Горски Вијенац.
Главно дело ЕБегошево, круна њего- 
вог пееничког стварања, најориги- 

налније дело српске поезије то je „Горски Впјенац11. 
Он je то дело радио са особитом љубављу, врло 
пажљиво, и y њега je унео највшпе своје, и- мн- 
слене и песнпчке способности. Предмет je исторпјскп 
догађај, истрага потурида y Црној Гори, с почетка 
XVIII века.Тај догађај y очима РВегошевтш значио je 
рођење слободе црногорске и српске, и зато je свом 
делу y рукожису дао име „Извијање иекре,“ „Изви- 
иекра“. Историјски догађај дао je само оквир делу, 
али оно што je најлепше y ввему то еу внсоке реф- 
лексије, филозофске дшслп, снажно патриотско осе- 
ћање, јуначки типови пуни особености и израза, 
узвпшен поетски дах којкм je цело дело ггрожето, 
стил збивен, једар и сав y изрекама, крепки и 
звонки стихови.



У „Горском Вжјенцу“ ВВегош je извео оно што 
су многи 'покушавали: да на основу народне по- 
езжје, из елемената народне жоезжје, из народног 
жжвота и из народне душе, створи велжко ж орж- 
гинално уметнжчко дело. Одмах поеле изласка „Огле- 
дала Србског“, када му још била „пуна глава на- 
родних пјесама“, он je узео да диттте „Горски Вж 
јенац“. При пжсању он ce служио „Дшком црно- 
горском“ ж „Исторжјом Церне-Горе“ од Симе Мж 
лутжновжћа и некојим запжсима, али поглавжто 
народним предањем и народном поезжјом, н то y 
толжкој мерж да ce са разлогом рекло да je „Гор- 
с е ж  Вијенац“ „једна опсежна сжнтеза песама о 
Данжловом времеву“. Размер и ржтам je из на- 
родне поезије, дело je жспуњено „живом старж- 
ном црногорском“, предањима, вероватжма, обвгаа- 
јима, изрекама ж лословжцама, тако да тим поетским 
реалжзмом даје пуну и јасну слику непосредне ствар- 
ности. ЕБегош je био дубоко наджоналан човек, и 
осетжо je народну душу дубље ж потпунжје но ико. 
И зато, je взегово тако уметлжчко дело толжко при- 
етупачно и разумљжво народу, ж зато je овај про- 
жзвод вжсоке књжжевности y исти мах ж пајпопу- 
ларнжјж сжев целе српске кљижевности.

Када je писао „Гореки Вжјенац“, РБегош je 
прежжвљавао оно што je његов предак владжка Да- 
нило дожжвео y почетку XYIII века, ж она су- 
морна осећања ж невеселе мжслж о злој судбжни 
ж мрачној будућностж сржскога народа које жска- 
зује родољубжвж владжка Данило јесу мисли и 
оеећања која je жмао ЕБегош y тешкжм данима које 
je Црна Гора жмала за његово доба. По тим ме- 
стжма, где je лиржка интелекта отжшла до велжке



висине, као још по неким често лиреким меагима 
y „Горском Вијенцу“, даје ce одмерити снага ЕБе- 
гоша као лиричара, и може ce закључити каква je 
штета што су некоје љегове интимне лирске песме 
изгубљене.

„Горски Вијенац“ има драмски облик, али y 
ствари то je само низ сцена и джалога и  монолога. 
У неколико махова локушавало ce да ce изнесе на 
лозорниду, алл без успеха. To je складна меша- 
вина драме, епа и лирике. И ако није задовољавао 
све захтеве ондаппвих естетика, „Гореки Вијенац" 
je доживео успех као ниједно ерпско песвлчко дело 
лре њега. Образовани људи осетшш су његову ве- 
лику поетску вредност, a народ дубоко надлонални 
карактер ввегов. Од 1847 до 1909, дело je 'доживело 
16 издања, од којпх су 4 латиницом. Преведено 
je готово на све еловенске језнке, на неке од н>их 
и по двапут. Преведено je затим, на немачки, тали- 
јански, мађареки и шведски.

ЈЕБегош je умро још млад, y јеку жпвота, y 
часу када je лочео писати зрела и савршена дела. 
Али и по оном пгго je написао он je впсоко пре- 
летео над осталим који су пре њега плсали, и дао 
најбољи спев на српском језику. ЕБегош je имао више 
унутрапгњег живота и духовне дубипе но и један 
српски лесник, он je најбоља филозофска глава и 
најмиеленији човек којл je на српском језику писао, 
најбољи наш песник мисли и лирике духа. Са јаком 
надионалпом душом, знајући и оеећајућл народни 
живот боље но ико, он je моћно изразио народпу 
душу, и више но ико био велики национални пес- 
ник ерпскл.



Јо в а н

Рођен y Сомбору, y Бачкој, 1799, Хаџжћ je свр- 
шио гграва y Пешти и Бечу. Још као ђак био je један 
од оенжвача Матице Српске. Положивши докторат 
права, поетао je адвокат, и био једно време уредник 
„Сербскогв ЛХгописа14. На позив Кнеза Милоша, 
1837 дошао je y Србију, и ту je девет година раджо 
-законе. Поред тога уређивао je алманах „Голу- 
битту ц, и учествовао y унутрапнвој политичкој борби. 
Пред 1848 вратио ce y Нови Сад, бивао посланик 
на саборима y Пешти и Карловцима, врвшо суд- 
ско уређење Српске Војводине, и 1854 стављен y 
пензију. Умро je y Новом Саду 1869.

Јован Хаџжћ, „у књижевству назват“ Милош 
Светић, био je образован човек са доста знања, 
вредан писац који ее огледао на разним пољима. 
У почетку евога рада бавио ce поезијом, вешто 
подражавао Мушицкога, који je y њему гледао евог 
најбољег ученика, преводпо латииске и модерне 
немал!се песнике. Он je дао превод Хорацијеве пое- 
тике („Писмо Пизоннма о П'1зснотворетву“, 1827). 
Две свеске његових стихова, „Д1зла 1ована Хаџића“, 
изшпле су 1855 и 1858. Он je класично васпитан, 
и држи да српека књижевност треба да ce развија 
према старим узорима, да ce облагороди „класич- 
иим древним лепотним производима11. Он поезију 
схвата рационалистички, садржину ставља изнад 
форме, машту ставља y службу разума, и пева 
поучне и пригодне песме. Ладан и трезвен, он 
imme стихове исто онако ладно као што je rraeao 
параграфе за Грађанстш Законик. Као песпик он



пбказује кљижевно образоваље, ретку трудољуби- 
воет, део један емшлљен шган рада, али све то без 
дара и оригиналноети.

Бавећк ce y Србији, он je од још живих сувре- 
мешттса скуиљао грађу за историју Првог Уеташса. 
Један део тих бележака средио je ж штампао 1862. 
Хаџић je оетао нарочнто познат као главни rrpo- 
тивник Вука Караџића. Он je био приеталкца на- 
родне поезије, тврдио да треба „Србин Србину срп- 
еким гласом и размером да пева“, преводио Омира, 
Вергилија и Хорација y народном стиху, покушавао 
да пева y народном духу, ценио народни језик, и 
н>име доста добро писао. Али он je држао да искљу- 
чив народаи језик вжје довољан за књижевну упо- 
требу, да треба сачувати потребне речи из старог 
књижевног језшса, нарочито да треба задржати стари 
иравогшс. Он ce y лисховима и y засебним књи- 
жицама („Утуцима“) око 1840, борио противу Ка- 
раџића и покушао да ту борбу обнови почетком шез- 
десетих година. Али y целом том послу није по- 
i-сазао ни потребно знање ни полемичареку снагу, 
и y тој великој борби он je, са целом старом школом 
остао побеђен.

“Б о р ђ е  М апетић.

Рођен y Јасенови, y Ванату, 1816, Мале- 
тић je 1838 прешао y Србију, служио y судској 
и дипломатској струци, од 1842—1847 живео y 
Земуну, понова ее вратио y Србију, где je као 
професор и директор служио до 1878, када je став- 
љен y пензију. Умро je y Београду 1888.



Малетић je радио много и y разним правцима, 
био je песнжк, — и лиреки, и епски, и драмски, — 
и драматург, и естетичар, и историчар, и полити- 
чар, и гпколски радник. Као песник био je ђак не- 
мачких песника, које je читао, преводио и подра- 
жавао. Штампао je неколико збирки дидактичких, 
родољубивих и пригодних песама. Почео je подра- 
жавањем старијих класичареких песника, али ce доц- 
није угледао на народну поезију. Стихови су му 
ладни и без поезије. Његов глас као песника једно 
време био je тако велнки, д а , га je почетком пе- 
десетих година Љубомир Ненадовић називао нај- 
већим живим песншсом српским.

Малетић. je преводио позоришне комаде, ба- 
вио ce лозорипшом критиком, и написао велико 
дело „Грађу за историју српског народног позо- 
ршпта“ (1884). Поред тога, написао je и неколико 
драмских покушаја, од којих су познатији „Срб- 
ски Ајдуци“ (1863) и „Смрт ДараМ ијаила“ (1866). 
Као и његови лирски и епски стихови, и ти пра- 
вилно и савесно рађени послови јесу без поезије 
и без надахнућа.

Присталица немачке идеалистичке филозофије 
и естетике, ценећи и преводећи нарочито Шилера, 
Малетић je чеето писао о општим књижевним пи- 
тањима и оцењивао дела из сувремене српске књи- 
жевности. За старе идеале разумне и објективне 
поезије, он ce без уепеха борио против бујице ро- 
мантизма, y коме je видео само „худу чувствител- 
ност,“ „распуштене страсти“, „празно фантазирање.“ 
Он je тако четрдесетих година био главни естети- 
чар и критичар свога нараштаја. Као дугогодишњи 
наставник „поезије“ и „реторрсв", напжсао je дела



„Teopia noeeie (1854, 1868) и „Реторика“ (1855, 1856) 
израђена no немачким писцима. To еу биле школ- 
ске кн.иге за књижевну наетаву све до осамдесе- 
тих година.

Малетић врло добро предетавља ерпског ли- 
тератора из четрдесетих година, књижевно обра- 
зованог, васпитаног y немачкој књижевности, огрез- 
лог y немачкој естетици, пуног добрих и патриот- 
ских намера, али без талента, без снаге и без на- 
дахнућа.

Јован Субот^п.

Рођен y Добринцима, y Срему, 1817, Суботпћ 
je сврпшо права y Пешти, положио докторат фи- 
лозофије и права. До 1848 био je адвокат. У на- 
родном покрету од 1848 узео je жнва учешћа. Од 
1860 улази y политику, постаје поджупан y Срему 
и посланик y Загребу. Водећи политнку увек, као 
адвокат живео je y Оееку и Земуну. Умро je 1886.

Суботић, човек необпчне радне снаге, био je 
y иети мах један од најжнвљих јавних радника 
ерпских и један од најплоднијих и најразноликп- 
јих ерпских писаца. Стиховима ce стао јављатп још 
1834; првазбирка, „Ј1ира“, пзишла je y Пештп, 1837; 
његова скупљена „Делаа изишла су y 8 свезака од 
1858 до 1873, Од важнијих књижевнпх дела су еп 
„Крал^ Дечанскш14 (1846)ироман „Калуђери (1881). 
Поред тога писао je школске књиге, чнтанке п ан- 
тологије, политичке раеправе, граматичке огледе, 
фдлолошке чланке, биографпје, беседе, и т. д. По- 
сле његове смрти изишла je његова проетрана,



дјтрг садржином оскудна аутобиографија „Живот 
Д-ра Јована Суботића“ (1901—1910).

У поезији Суботић ce показује само као вешт 
стихотворац. Он јенеоригиналан дух, и стално подра- 
жава, из почетка клаеичаре, затим немачке песнике 
ж српску народну поезију. У евоје доба хваљени 
еу му епски стихови, нарочито „Краљ Дечански,“ 
али и то je писано суво, развучено, без поезије. 
Исто тако и y драми он локазује књижевно знање, 
плодност, вештину, родољубље, али и оскудицу 
талента. Он je један од најранијих писаца српеких 
који су ce почели бавити приповетком, али и ту 
са мало трајна успеха. Роман „Калуђер“, садржи- 
ном ближи животу и стварности, најбоља je ње- 
гова прозна етвар. У ошпте, што je један човек 
без талента и писац без оригиналности могао дати, 
то je трудољубиви, спремни и славољубиви Субо- 
тић y пуној мери дао.

Н и к а н о р  fpyj&sft.

Михаило, y калуђерству назвап Никанор Гру- 
јић, родио ce 1810 y Липови, y Барањи. Свршивши 
богословију y Карловцима, покалуђерио ce. 1848 
играо je видну улогу. Од 1850 до 1864 био je архи- 
мандрит манаетира Крушедола, a 1861 поетао je 
владика y Пакрацу. Умро je y Пакрацу 1887.

Првим својим глатким сентименталнпм и родо- 
љубивим стиховима Грујић je скренуо пажњу на 
себе. ЕБегове песме нарочито' еу ce одликовале чи- 
етим народним језиком и пародним духом. Педе- 
ееткх годжна писао je политичке алегорије, y ко-



јина je казивао незадовољетво српског народа 
после 1848. 1861 изшпао je његов побожно-патри- 
отски еп „Св. Сава Немавж±љи, иепеван y тромим 
стиховима. Поставпш владика, он je готово еасвим 
напустио поезију.

Он je радио доста и y згрози. Преводио je побо- 
жне и моралне саставе и приповетке намењене мла- 
дежи. ЕБегова „Автобиографија“, која je изншла 
1904, има сувише карактер личног незадовољства 
и полемике са противницима, али има и лепих отшеа 
и писана je чиетим: језиком. Грујић je био наро- 
чито слављен као црквени беседвжк. ЕВегове бе- 
ееде из 1848 одликују ее полетом н енагом, и по 
њима Грујић иде y најбоље беседнике српске Цркве.

Васа Живковц-ћ,

Рођену Панчеву 1819, Живковић je еврпшо бо- 
гословију y Карловдима. 1846 постао je парох y 
Панчеву, и ту, доцније као ггрота, учествујућн п y 
политичком раду, остао до саме смрти, 1891.

Као и други пеенжци његова нараштаја, и 
он je био колебљив y правцу певања. Од Луки- 
јана Мушицког прелази на еентименталне песнике 
немачке. Он их често и врло добро преводи, и 
успешно пише према тпм немачким узорима. Неке 
од љегових сентжменталних пееама, испеване ле- 
пим језиком и y доста добрим стиховпма, постале 
еу врло популарне. Исти случај био je са не- 
колико његових патриотских песама, „Радо пде 
Србжн y војншсе“ и „Op’o кликће са виснне...“ које 
су постале патриотске химне српске. Крајем пе-



десетнх година испевао je низ субјективних, врло 
искрених к  страсних љубавних песама, којима ce 
примакао новом романтичарском ггравцу певања. 
Он везује старију објективну поезију са новом, 
субјективном, романтичарском.

М&тија Бан.

Кжижевни покрет прве половине XIX века 
захватио je и Далмацију, ж то прво православни 
део нашега народа. Али тај српски покрет јавља 
ее и код католика. Од далматинских католика који 
су четрдесетих година ушли y српску књижев- 
ност главни су два Дубровчанина, Матија Ван и 
Медо Пуцић.

Матија Бан (1818—1903), био je фрањевац, 
затимкао учитељ језика отишао je y Цариград, 1844 
дошао y Србију, и ту остао до смрти, као професор 
лицеја и шеф пресбироа. Врло плодан песник, он 
je радио на лирској и драмској поезији. Лиреке 
песме еу му ладне, ггригодне и поучне. Написао 
je 13 драма, од којих су му најпознатије „Меј- 
рима" (1849), „Милијенко и Добрилаи (1850), „Цви- 
јети србске" (1865). To сукабинетеки радови, пра- 
вилно израђене драме, али суве, ладне ж до- 
садне. Од вредности му je што je покренуо алма- 
нах „Dubrovnik", око којега ce, половином XIX века, 
кретао књижевни живот y Дубровнику.

?4едо  П уцић.

Банов друг и пријатељ, дубровачки власте- 
лин Медо Пуцић родио ce y једној од најстаријих



дубровачких породица, y Дубровнику 1821. Свр- 
пшвпш лицеј y Венедији и права на универси- 
тетима y Падови и Бечу, неко време био je ко- 
морник на двору војводе од Луке, и, од 1868—1874, 
наставник кнеза Милана y Београду. Као душа 
књижевног покрета y Дубровннку, оетао je y род- 
ном месту до смрти, 1882.

Познавпш Кодара и Мицкијевича, Пуцић je по- 
стао велики Словешш, али y ггрвом реду убеђен и 
одушевљен Србин. У том основном српском оеећању 
и y великој љубави за народну поезију, он je пе- 
вао народољубиве п елободољубиве песме, које су 
биле од великог утицаја на млађи нараштај y 
Далмацији. Најглавнији су му књижевнн радови: 
„Босанске даворијеа, патриотско призивање Срба за 
обнављање „порушене етаре славе“, „Карађурђев- 
ка“, y којој опева јунаштва Карађорђа послобођење 
Србије, затим дубровачкапесничкаприповетка „Цви- 
јета“, која je најбоље што je из н-егова пера изп- 
ттт.ттО) и „ПомдД израз јаког ерпског надионалног на- 
дахнућа и програмна песма еадашњоети. Као код 
свију песника четрдееетих година, и код Пуцића има 
више добрих намера но праве поезије, више ле- 
пих мисли но добрих стихова. Овај „последњи 
дубровачки бард“ везује стару дубровачку књп- 
жевност са новом српеком књижевношћу.

l'by6o№&tp П. Н ен адовић .

Ерајем четрдесетих година, y прелазном добу, 
јављају ce пови песници који ее толнко ггрибли- 
жују новом начину певања, да их je тешко одре-



дити коме правцу ггрипадају. Такав je случај и 
са Љубомиром П. Ненадовићем, који са Јованом 
Или1|ОМ почиње низ србијанских писаца.

Унук кнеза Алексе Ненадовића и син ггроте 
Матије Ненадовића, ЈБубомир Ненадовић ce родио 
1826, y селу Бранковжнтр y ваљевском округу. ЛТттттеј 
je учио y Веограду, затим je 1844—1848 био сту- 
денат на университетима y Прагу, Берлину и Хајдел- 
бергу. По повратку y отаџбину, 1848, поетао je про- 
фееор Лицеја, и 1850 покренуо „Шумадинку“. Слу- 
жио je y лросветној, админиетративној и дипломат- 
ској струди, y Србији и неко време y Црној Гори. 
1868 буде стављен y пензију, ж до 1874 живео je y 
Ваљеву. Од 1874— 1878 био je y Црној Гори, и 
био y рату противу Турака. 1878 вратио ce y 
Ваљево, где je као пензионер умро 1895.

Својим књижевним радовима Нена- 
довић ce стао јављати још од 1843.

. Зећ 1849 штампао je збирке својих стихова „Пе- 
еме“ и „Славенска Вила.“ ЕБегова прва поезија je 
рационална, патриотска, поучна. Књижевност je 
била и увек остала y његовим очима средство за 
ширеае истине и добра међу људима. Ненадовић 
остаје моралист и поучан писад y свима својим 
књижевним радовима, и када пише поучне басне 
и моралне „записе“, и када по угледу на Шилерово 
звонопева: „Попару“, „Кузмана“, „Манитогглумца“, 
пСтолара“,„Бербер-Трајка“,икада даје поучне ггриле 
за народ. Његове идеје су разумне и корисне, али 
он их казује y слабој форми, развучено, y једно- 
ликим стиховима, са сувише уггрошћеном и тромом 
версификацијом. ЕБегова поезија одвећ личж иа

Песник.



прозу, и само иекрен патриотизам и разумне идеје 
давале су joj привремени живот.

Од своје младоети Ненадовић je 
много путовао. Млад, здрав, иму- 

лан, увек добро раеположен, он je обишао Не- 
мачку, Швајцареку, Италију и Француску, и са тих 
путовања писао занимљива, ведра и пријатна пи- 
сма. Пиема из младости одликују ce хумором и жи- 
вотном радошћу; познија писма из Немачке, писана 
еедамдесетих година, одају зрелији али и заморен 
дух човека, који са благом сумњом гледа на људе. 
„Писма о Црногордима“ су идеализована, али врло 
жива и анегдотама зачињена слика Црне Горе 
h њених становника. У свим тим својнм путопи- 
сима Ненадовић није уметннк вшпе оеетљивости и 
утанчаног укуса који казује своје утиске и даје 
књижевне описе, — но срдачан, природан човек, 
који добродушно и духовито, еа пријатним хумо- 
ром, прича шта je видео и како je ггролазио. Bbera 
мање занима природа, a више људи, њихов живот, 
обичаји, установе. И српским читаоцима ce допа- 
дао тај интиман тон, ведра филозофија живота, 
добродушна шала, љубав према људима и свима 
велшшм идејама и лепим стварима. Ненадовкћеви 
путописи су први добри покушаји те врсте y ерп- 
ској књиж'евности. Писани књижевним стилом, при- 
јатв:и и занимљиви, они су имали много читалаца, 
као што их још и данасимају. У један мах Ненадо- 
виЗа je код широке публике био готово онолико 
популаран колико je некада био Досптеј Обрадовић, 
кога je он много уважавао, и са којим je ипо иде- 
јама и по својој природи имао много заједничког.

Путописац.



Ако ce није могао одржати као песник, Ненадо- 
вић остаје као вешт уредник „Шумадинке“, једног 
од најранијих инајбољих књижевних листова y Ср- 
бији, као ваљан гсњижеван путописац, икао један 
од оснивача књижевног стила ерпског.

Ммлица С7ојадинови1:>Србк11ња.

И равжје y ерпекој књижевности било je 
жена које су штампале своје огледе, али оне су ce 
само узгред и случајно бавиле књижевношћу. Прва 
жена-књижевница y српској књижевности била je 
Милица Стојадиновић.

Рођена y селу Буковцу, y Срему, 1830, она ce 
образовала сама, y кући свога оца, ееоског свеште- 
ника. Читајуки жудно, она je почела ггисати и оп- 
штити са људима од пера, и постала je књижевница. 
Поеле очеве смрти настушали су за њену породицу 
рђави дани. Она прелази y Србију, где живи од 
1гријатељске помоћи. Умрла je y Веограду 1878.

Почела je певати још као млада девојка пре 
1848, штампала етихове по ерпским лиетовима и 
часопиеима, и збирке стихова y три маха (1850, 
1855 и 1869.) ЕВена поезија готово искључиво je 
патриотска и поучна, али без израза, укочена, 
сувише пригодна, без осећања за стил, метрику и 
језик. И ако je уживала велики глас као песни- 
киља, и ако je много полагала на своју поезију, 
она je била без песничког талента. Много бољи je 
њен песнички дневник „У Фрушкои Гори“ (три 
књиге, 1861, 1862, 1866). To су интимне белешке 
писане с дана на дан, иеповести једне идеалист-



киње коју живот обмањује и ломи, девојачке еа- 
њарије, родољубива маштања. To je леп докуме- 
нат за интимно познаваље тога доба. Милида Сто- 
јадиновжћ je y опште заЈвимљивија као књижевна 
појава но као пиеац, и н>ен трагитаи живот по- 
ети ч н ијтт je но њено песничко дело.



РОМАНТИЗАМ.

Пред 1848 осећа ее међу Србима, y 
„обе Србије“, y Војводини Српској и 

Хнежевини Србији, јак покрет y омладини, рево- 
луционаран, панславистички и великосрпски y по- 
литжчком погледу, романтично-националан y књн- 
жевном погледу. У један мах изгледало je да he 
ce цео јавни и књижевни живот српски из оенова 
променити. Али сав тај велики напредак нагло je 
угушен оштром политичком реакцијом која je за- 
владала после 1848.

У целој Европи, владари и владе стали су 
угупшвати тежње за политичким слободама, дру- 
штвеном правдом и националном независношћу, и 
што су осетили оетали народи, осетили су и Срби. 
Србима y Аустрији дата je нека врста националне 
самоуправе, такозвана Војводина Српска, али тако 
удешена да Срби y њој нису били већина, и да су 
били изложени грубом полицијском насиљу и гер- 
манизатореким гоњењима. У Србији je почетак 
напредног и родољубивог омладинског покрета исто 
тако угушен, и стало ce владати са још мање об- 
зира но пре 1848. Са обе стране Саве и Дунава 
настаје пуна влада полиције, и јаван живот ce обу- 
ставља. У Војводини Срби су прогоњени поли- 
тички, угрожени национално; y Србији ce сузбијају

Скерлић, Српска Књижевност. 9
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све напредне тежње, евака помисао за слободом. 
Цензура je опггра, свака новија и слободнија мисао 
ce прогони, листови са муком изилазе, писци су ућут- 
кани и сузбијени, публика je заплашена или рав- 
нодушна, књижевни живот je неплодан. И то до- 
ба сурове политичке реакције од 1849 па готово 
све до 1860, значи обуставу рада y српекој књи- 
жевности, и иде y најнеплодније године српске 
кљижевности y XIX веку.

У овоме периоду дешава ce једна 
знатна лромена : средшпте српске 

духовне активности, које je до 1848 било y Пештп, 
после 1848 прелази y Нови Сад. Од краја XIV века, 
под навалом Турака, српско средшпте стално ce по- 
мерало на Север, из Скопља y Крушевад, па y Сме- 
дерево, најзад y Срем. На крају XVIII века срп- 
ско просветно средпште je Беч, и од тада ce стално 
помера на Југ. У првој половини XIX века такво 
средшпте постаје Пешта, a затим Нови Сад.

Нови Сад, најмногобројније српско неето y 
Угарској, y згодном географском положају, при- 
родно je почео играти главну улогу међу Јтарскпм 
Србима. Од 1816 он има српску гимназију, четр- 
десетих година y њему' раде две српске штампа- 
рије. После 1848, када je створена Војводина, не- 
зависна од Угарске, Пешта губп значај који je 
некада имала за Србе. Оно што je било ерпске 
интелигенције, јавних радника и писаца, сада je y 
Војводпни. У Новом Саду изилази главни политггчкп 
лнст „Србскп Днелнпк11, часописи : „Јужна Пчела“, 
„Војвођанка11, „Седмица“. Духовни живот нарочито 
ce развио од 1860 године, од васпостављања устав-

Средишта српсна.



ног живота. Нови Сад тада стнче име „Срнске 
Атине". Од 1864 премешта ce y њега из Пеште Ма- 
тида Српска, и оснпва ce народно позориште. Нај- 
вeim део српских листова и часописа излази y 
Новом Саду, и то главни чаеописи који дају пра- 
вац српској књижевности, као „Даница“, „Јавор“, 
лМатжца“. Исто тако новосадски политички листови, 
прво „Србеки Дневнкк“, по том _3астава“, дају 
правац целом политачком животу српеком. Квви- 
жевне проелаве, велвски национални скупови, сви 
културни покрети отпочињу и изводе ce y Новом 
Саду, који игра ту главну улогу све до седам- 
десетих година, када прву реч почиње водити 
Београд.

После десет година реакције, ћу- 
тања и нерада настаје велики пре- 

окрет y ерпеком јавном животу и y српској књи- 
жевности. 1859године, Аустрија, побеђенауИталији, 
да би умирила духове y земљи, враћа укинуту 
уставноет и почрпве попуштати; незадоводошгч на- 
родностима. 1858 године y Србији, долазак на пре- 
сто Обреновића место Карађорђевића, није значио 
само династичку промену, но и извесну победу уетав- 
них идеја. Стега je нешто попустида, ијаванживот 
добио je више израза. И y Србији и y Војводини 
јаван живот ce буди, и наставља ce оно што je 
бшго насилно прекинуто 1849.

Прву реч y српском народу сада узима омладина. 
Српски ђаци. y Пешти и y Бечу, око својих друшта- 
ва „Преодниде“ и „Зоре“, почињу радити и ути- 
цати на политички и књижевни живот. Тај ђачки 
покрет шири ce на све више и ередње школе где

Омладиноки покрет.



je било Срба, и око 1866 помишља ce на зајед- 
нички и систематски рад целе српске омладине. 
По угледу на раннје онладннеке организације y 
Немачкој и y Италији, оснива ce 1866 y Новом 
Саду савез свију омладинских друштава, целога 
.Младога Српетва*. „Уједињена Омладина Српека“, 
са диљем да буди народни дух и да пшри српску 
књижевност.

У Омладину еу утп.тти не само ђаци випгах и 
средњих школа, но и млада интелигенција, трговци, 
занатлије, евн млађи и напреднији елементи y на- 
роду. Покрет je нарочито захватио Војводиву, где 
ce развио y једну одлучну националну и антикле- 
рикалну странку, и Србију, где ce окренуо y либе- 
ралну странку, која ce борила за што шжре уставне 
елободе унутра и што одлучнији националнп рад 
споља. Покрет ce, y неколжко, пропшрно п на 
Хрватску, Далмацију и Црну Гору. Уједињена 
Омладина Српска обухватила je сав млађи нара- 
штај српеки, и све више постајала једна оппгте 
српска национално-културна организација. Она je 
имала своје редовне годиттгње скушптине, своје од- 
боре и органе, и званично je живела све док ce y 
њој самој нису појавшш начелни сукоби и лични 
раздори, a нарочито док није дошла y сукоб са др- 
жавним властима. Мађарској влади није ce допа- 
дао њен револуционарно-нацжонални рад, српска 
влада je попреко гледала на њено полптичко сло- 
бодоумље. Обе владе почеле су Онладингт чпнитп 
сметње, док je нису 1872 еасвим угулшле.

Захвативши еве слојеве и готово све крајеве 
српскога народа. Уједињена Омладина Српска je 
живо радила y свима правцима. Предававвима, ,.бе-



еедама,“ листовима ж књигама, она je радила на 
националном васпитаљу народном, на надионализа- 
цији целокутгног живота срдског. У доба њеног рада 
двавелшса народа европска, Талијани и Немци, из- 
врпшли су своје народно уједињење ; Пољади и 
Грди на Криту дизали еу ce за своју народву сло- 
боду, српски устанци y Херцеговини и y Боци 
Которекој казжвали су ту исту жудњу за слободом. 
И Омладина je народиту пажњу била поклонила 
народној борби за ослобођење и уједињење. To je 
био н>ен главнж циљ, и она je y тај посао унела 
много вере, наде и полета. У ошптем заносу ве- 
ровало ce да je слобода целог српског народа 
питање не година но месеца. Омладина je имала 
великих нада, широких програма и планова, али 
није имала снаге да понесе тај тежак терет. 
Велжке наде остале су још y царству снова, и 
главни део њенога рада свео ce на покушаје и 
на речи. Али сав тај неуспех не умањава значај 
овог великог духовног покрета. To je био први по- 
крет који je захватио цео ерпски народ ; ггрви пут 
je дело једно поколење, са једним заједничким иде- 
алом, увзло y јаван живот. Из тога докрета изишле 
су прве политичке, либералне, странке српске, ту 
еу ce израдиле националне идеје које he захватити 
цео српски народ, и развила дела једна нова и 
плодна књижевност са нарочитим обележјем и са 
многим писцима од вредности. Ако Уједињена 
Омладина Српска ни из близа нжје остварила све 
оно што je маштала, она je васпитала цео један 
нараштај, родила српски национализам, срдски ли- 
берализам и српски романтизам.



Нараштај из доба ггред 1848 био 
je под велжким утицајем чешких, 
словачких и словеначких романти- 

чара и данслависта, који су y словенеки живот 
сдроводили и примењивали ошпте кдеје немачкога 
националног и књижевног романтизма из почетка 
XIX века. Научењаци ж писци као што су Јоеиф 
Добровски, Јернеј Копитар, Павле Шафарик, Јан 
Колап, Људевит Штур, научно и књижевно, y сло- 
венском духу васпитали су младе Србе y првој 
половини XIX веда, дали им осећање да су са- 
ставни део велике словенеке дородице, улили им 
веру y будућноет Словенетва. Неки од тих словен- 
еких писада утидали су на Србе непоередно : Ко- 
дитар je створио Вука Караџића, Шафаршс и Ко- 
лар су живели међу Србима, Штур je бпо учитељ 
ердске младежи. Под њдховим јаким утидајима раз- 
вило ее код ерпске омладине, нарочито четрдесетих 
година, врло живо словенско осећање, родио ce цео 
један књижеван покрет чије су главне идеје : пан- 
славизам, неограничена вера y Словенство, и роман- 
тизам: љубав према народној прошлостн и народној 
поезији. Српска омладина пред 1848 окупља ce y 
своје ђачке дружине, y Пешти, Пожуну, Веограду, 
издајући своје алманахе „Славлнку“ y Пешти, „Не- 
венв Слоге“ y Београду. Она успевшо шдри нове 
падславистичке, лнбералне и романтичне идеје, п 
y тренутку најживљег рада захватају je бурни до- 
гађаји од 1848.

Омладина шездесетих година наставља пре- 
кинути рад омладине дред 1848 годину, али са 
извесиом разликом. Место панславизма пз 1848 
долази српски национализам, пансрбизам ; несто

Омладинске наци- 
оналне и поли- 

тичке идеЈе.



„Велике Славжје“ и „Славјанског Царетва“ долази 
идеал Велжке Србжје и Душановог Царства. Исто- 
ријско осећање, љубав према народној прошлостж 
силно јача код Срба. Као што су немачкж роман- 
тичари ждеалжзовалж стару Германжју, као што 
су чешки и словачки панслависти ждеализовали 
предхржшћанско словенство, тако ж српски роман- 
тжчарскж омладжнци ждеализују херојску српску 
ггрошлост, српски Средњи Век. Европски роман- 
тичари еу пржхватили основну идеју Жан-Жака 
Руеоа : да je човек добар y ггржродном и прими- 
тивном стању, да цивилжзација квари човека, и 
да ее због тога треба „враћати ггржродии. Тако ж 
српски романтичари проповедају презирање „тру- 
лог Западаа, стране културе, одрођене српске „ви- 
ше клаее“, лажно и туђинеки ваепитане, a истичу 
очуван и непокварен прост народ, који je задржао 
чиету народну душу, све лепе човечанске врлине. 
Онж проповедају „српску културу11, „враћање к на- 
роду“. Место ранијег идеала: бжтж образован и кул- 
туран човек, истичу нов идеал : бити чист, сиров 
Србин, „Србенда11.

Они хоће да еве нацжоналжзују. Почжње ce 
ноеити средњевековно српско одело, „душанке“ и 
„лазаржце“, илибар сувремено сељачко одело. Омла- 
джнцж народски говоре једно другом „ти“ место ту- 
ђинског „вж“; не ословљавају ее више са „госпо- 
джне“ и „госпођо“ но „брате-Србине“ и „сестро- 
Српкињо“; они су међу собом _6palia“ и „сестре 
по Марку и ДушануР Место страних календар- 
ских имена дају ce деци српека народна имена. 
Они којж су при крштењу добили туђинска имена 
мењају своја жмеиа y народна. (Тако : Тимотије



Атанацковић лостаје Богобој, Адекеије Радиче- 
вић — Бранко, Ђорђе ПоповиР — Ђура Дани- 
чжћ, Коета Новаковић — Стојан, Јанићије Кујун- 
џжћ — Милан; ko  ce звао Ђорђе зове ее Ђурђе 
или Ђурађ, k o  ce звао Димитрије постаје Дмитар 
или Гмитар). Узимају ее народна имена празника, 
место : Св. Јован, Св. Георгије, Вознесеније, Рож- 
дество, Воекреееније, говори ce ж пише : Ивањ-дан, 
Ђурђев-дан, Спасов-дан, Божић, Ускре. Славе ce 
српски свеци: Св. Сава, Арееније I, Василије Острош- 
ки, Мајка Ангелттна, Ђорђе Кратовац, Стефан Пж- 
перски, и т. д. ЈБуди из иеточвлх крајева пишу 
јужнжм наречјем, које жм изгледа већма народско. 
Из језика ce избацују речи туђинског порекла. 
Играју ce народне игре, скупљају ce и певају на- 
родне песме. Бити „Сав Србин“ — то постаје идеал 
целога нараштаја.

Као надионални романтичарски покрет код 
Талијана и Мађара, тако и код Срба романтжчар- 
еки покрет има слободоумно, лнберално обележје, 
и значи не само борбу за националну, но и за 
духовну и политичку елободу. Српски романти- 
чари шездесетих година су обожаваоци талијан- 
ских националвжх револуционара и републиканаца 
Мацинија и Гарибалдија ; онн имају симпатија за 
„Ј1игу за мир и слободу“, која je око 1870 била 
средиште демократског и републжканског покрета 
y Европи. Омладина исто тако са велжким сшша- 
тијама пратж регсубликански покрет y Француској 
и Шпанији, и Виктор Иго и Емшшо Кастелар 
њени су велики узори. У духу тих општих начела, 
омладннцн y Србији траже ограничеље владарске 
моћи, уставну елободу и владу народа, као и од-



лучнију националну политику. У Угарској траже, 
поред полрличких слобода, националну аутономију, 
федератжвно државно уређење, тако да Аустро- 
Угарска поетане друга Швајцарека. У односима 
ггрема Цркви, омладинци су антиклерикали, y Угар- 
ској воде оштру борбу против црквене јерархије, 
и световни елементи етављају ce на чело народа. 
Сви скупа, омладинци и y Србији и y Угарској, 
хоће да ослобођен и уједињен српеки народ уђе 
y савез слободних балканеких народа.

У општој књижевној оскудици пе- 
десетих година књижевни часопжси 

еу ретки, и колико их има краткога су века и од 
слабога су утицаја ; једино су дуже трајала и књи- 
жевно утицала два часопиеа: новосадска „Сед- 
мица (1852 —1858), која je била главни књижевни 
орган српски тога доба, и где су ce прво јавили 
млади романтички песници, и београдека „Шу- 
мадинка“ ЈБубомира П. Ненадовића, која je, са пре- 
кидима због сукоба са цензуром, изилазила од 
1850 до 1857, лиет слободњачки, родољубив, занжм- 
љиво писан и врло читан.

Али и „Седмица11 и пШумадинка“ имају још 
много заједничкога са поучно-забавним часописима 
четрдееетих година, и нису били прави књижевни 
часопиеи. Прави књижевни часописи ce јављају y 
већем броју, тек од шездесетих година. Од 1860 поче- 
ла je y Новом Саду изилазити „ Даница“, која je при- 
купила око себе готово све српске писце, нарочито 
из млађега нараштаја, и y којој ce прво израђи- 
вала романтичка књижевност. Од 1862 млади су 
je сталж напуштати, она je губила од свога зна-

Књижевни часо- 
писи.



чаја, животарила ж непримећено угинула 1871. 
1862 Змај Јован Јовановић je покренуо ^Јавор'" 
који je обустављен 1863 године. Од 1865 почела je 
изилазити y Веограду „Вила“, a од 1866 y Но- 
вом Саду „Матица“. Око та два нова чаеописа 
груписани су млади писдж Уједжњене Омладине 
Српске, и то су били главни часопиеи српеког 
романтизма. Од 1870 Уједињена Омладина Српска 
кренула je, прво y Новом Саду, потом y Веограду, 
свој орган „Младу Србаджју“, књижеван и идејан 
часопие који je изилазио до 1872. Романтичко доба 
дало je српекој квзижевноети ггрве праве књж- 
жевне часопиее.

У XVIII веку Срби су стајали под 
јаким руским утицајем ; од краја 

тога века све внше расте немачки утпцај. Тај не- 
мачки утицај je посредан и непосредан, преко ау- 
стријских Словена,чешких и еловачких панслависта, 
који су били немачки ђаци, и непоередно, из не- 
мачке школе и немачке књижевности. У Војној 
Граници, где je био највећи део Орба, школе су 
биле немачке. Срби су y великом броју учили не- 
мачке средње, стручне и велжке школе. Науку и 
књижевност они траже код немачких ггисаца. Не- 
мачка филозофија и немачка поезија владају код 
Срба y првој половини XIX века. Прво Шилер, 
потом Хајне, сматрају ce за велике песничке узоре. 
Извеени српски песници, као Јован Суботић, Бранко 
Радичевић, Лаза Костић, почињу свој рад писањем 
стжхова на немачком језику. Немачка вереификација 
потискује раннју класнчку. Немачка сентиментална 
лирика н немачка ориенталистичка поезија успешно

Књижевни утицаји.



ce прееађују y ерпску књижевност. Култ Шекспира, 
права „шекспироманија“ која je владала шезде- 
сетих година, долази из немачке романтике. Р о  
мантизам y Срба y главном je из немадког извора.

Поред тога, за доба романтизма, код српских пи- 
сада из Угарске, осећа ce мађарски утицај. Живећи 
међу Мађарима, походекн често мађарске школе, 
Срби их често узимају за узор, нарочито y наци- 
онално-политжчкој борби. Мађарски слободњачки и 
патриотски песници из доба од 1845 до 1860, на- 
рочито Петефи, делимичво утичу на српске писце.

Романтизам y књижевности озна- 
чава превласт осећања и маште над 

разумом, и значи противност и реакцију ранжјем 
рациона.шому. Ремантизам y српској књижевности 
нарочито je означавао : ослобођење од школске и 
поучне књижевноети, словенски и српскд исто- 
ријски национализам, култ прошлости, субјекти- 
визам и страстан лиризам. Нарочито култ народ- 
не поезије даје обележје српском романтизму. Срп- 
ска народна поезија, која je почела привлачити 
пажњу на ce још y ХУШ  веку, после збирки 
Вука Караџића и похвала Јакова Грима л Гетеа 
стекла je европски глас, сматрала ce као најбо- 
ља жива народна поезија која постоји, као једна 
од најбољих које су икада постојале. Народде 
пееме све више ce скупљају (до данас je изишло 
преко 70 разних збирки народних песама). Још 1818 
„Новине Сербске11 пишу : „Нас мрави подилазе кад 
јуналке десме слушамо, a коса нам расти, a очи 
сузама ce пуне кад нам слепац српски наше песме 
запева.“ Учени Срби, који су дотле знали само за

Књижевне идеје.



стране узоре, почињу ценити и подражавати сво- 
]’у народну поезију. Пееници почиљу певати y 
народном стиху ; драматичари драматизују пред- 
мете из народне поезије ; тврди ее да цела у- 
нетничка поезија треба да ее развија на основу и 
y правцу народне поезије; y народној лоезији тражж 
ce нова етика, нова религија, „Народно Еванђеље“. 
И код ранијих српских писаца било je појединих ро- 
мантичарских идеја и особина : код Милована Ви- 
даловића идеализоваље народне прошлости и иди- 
личко оеећање природе ; код Сима Милутиновића 
и Нзегоша љубав за народну прошлост и уважа- 
вање народне поезије; код мањих песника четрде- 
сетих година почетак подражавања народне поезије. 
Алж тек код новог књижевног нараштаја, који ce 
сасвим развио y току шездесетих година, јавно 
ce потпун романтизам.

Писци ее потпуно ослобађају од старе школ- 
ске, псевдокласичне и поучне књижевности. Од 
старинске, одмерене, безличне, објективне поезије, 
y којој je разум био на првом месту, улази ce y 
необуздану личну, субјективну поезију, поезију 
личности и срца, y којој су оеећање и страет били 
главно. Романтичари су пуни презирања за банал- 
ност обичног живота и прозаичност обичннх људи. 
Они хоће да живе y страсти, y заносу, y грозниди 
чула п осећања, певају плаху љубав, душевно оча- 
јање, побуну личности, националшу и лолнтичку 
револудију. РБихова осећања су набујала, њихова 
машта je раздражена. Они живе на ,,горама одчтпев- 
љења“ и не схватају књижеван рад без „божан- 
сгвеис страсти“. ЕБихова поезија има више заноса 
но укуса, више патриотизма но уметности. Она



често добија карактер грубе чулностж ж алкохолж- 
чареког одушевљета.

У европском романтжзму нарочжто je цветала 
лирска поезжја ж драма, готово редовно y стжху. 
Иетж случај je ж y српском романтжзму. Лирска 
поезија, и по броју песника који су певали, и по 
књжжевној вредности, попела ce на велжку вжежну. 
Док ce en ,;слабо ради и комедија напушта, дотле 
цвета лирика ж драма y стжху, a историја постаје пе- 
енжчка ж лжржчна. Младж ж талентованж роман- 
тжчарж нагло потжскују старжје жеснжке : Хаџжћа, 
Малетжћа, Вана, Суботжћа, Нжканора Грујжћа. Змај, 
Ђура Јакшжћ, Лаза Костић, за њжма нжз мањих ne- 
снжка, освајају, дају праву, чжсту, субјектжвну лж- 
рику, стварају песнжчкж језжк ж утврђују нову вер- 
сификацжју.

Алж y тој вдглој ж жуној жобедж романтжзма 
отиптло ce y крајности и злоужотребе. Ослободжвши 
ce од сваде контроле разума, пеетзжцж ce предају 
неумереној машти, речж почжн>у више значжтж но 
стварж, жада ce y болесно фантазжрање, отужву сен- 
тжменталност, празну фразеологију. Пева ce y јед- 
ном подигнутом тону, ствара ce нарочити песнжчкж 
речниж, сведен на неколжко десетжна такозванжх 
поетских речи ж сталнжх украснжх епжтета. И за 
добржм песнжцима дошла je гомжла стжхотвораца 
ж песнжчких варалида. Лжрска поезжја ce почела 
своджтж на љубавна жренемагаша, болешљжву сен- 
тименталност, алкохолжчарски занос, новжнарске 
тжраде, празну реторику, ■—• ж људи од укуса ж духа 
почелж су ce бунитж противу ње. Незадовољство 
са том поезжјом крајем шездесетжх годжна бжла je



тако ошпте и велико, да je анти-романтичка, реа- 
листичка критика која ce јавила одговарала ошптем 
раеположењу духова и била једна потребна појава.

Пуна победа народ- 
ног Језика и новог 

правописа.

Четрдесетих година биле су ce по- 
следње борбе око књижевнога је- 
зика и правопжса. Вук Караџић, 

који ce готово сам борио вшпе од двадесет и пет 
година, доживео јо оно што je очекжвао : долазак 
нових нараштаја, који су прекинули еа традицијама 
и лрихватшш његову реформу. Крајем четрдесетих 
година, један млад научник, Ђуро Дашгчић, y књизи 
„Рат за српски језик и правопис“, научно образ- 
ложава Караџићеве идеје; један млад песнпк, Бранко 
Радичевић, y својим „Пеемама“ књижевно приме- 
њује те исте идеје, и непосредно доказује како ce 
„говедарским језиком“ може уметнички певати. Од 
тога доба млађи нараштаји иду за Вуком Кара- 
џићем.

Битка y питању језика добивена je, a за 
тим и битка y питању ггравописа. 1848 јавља ce 
првп лист штампан новжл правопнеом. 1859 y Ср- 
бији je дигнута давнашња забрана новога право- 
писа, који од 1868 постаје званичнп правопис. У 
Војводини часописп н лнетови Младих од шездесе- 
тих година штампају се-новим правопнеом. 1865 
када су Млади освојили и Матпду Српску, послед- 
њи отпор je пао. Крајем шездесетих година народнп 
језик, — тгримтгвттти y ce извесне елементе старога 
књнжевнога језика и са многим неизбежнпм неоло- 
гизмима — постао je књижевни језпк и српскп п 
хрватски. Правопжс који je израдио Вук Караџжћ 
сасвим завлађује.



Својим животом и радом Вук Ст. Караџић иде 
y ггрву половину ХГХ века, али y том добу он je 
уеамљена појава, тек y половини XIX века он гру- 
ujdiue око себе људе и, као иницијатор романтич- 
ког покрета, почиље утжцати на књижевност.

Породица Караџића je из Херце- 
говине, и y првој половини ХУ1П 

века доселила ce y Србију. 26 октобра 1787, y селу 
Трпшћу, y садапгњем подринском округу, родио ce 
Вук Караџић. Читати и писати научио je код једног 
пиеменог рођака. 1795 отишао je y основну школу y 
Лозвзацу, a одатле за манастирског ђака y манастир 
Троношу. Са то мало писменоети он ce врати y 
Трпшћ, и до Уетанка je био као неки пиеар за 
околину.

Када je 1$04 букнуо Устанак, Караџић поетаје 
писар y чети војводе Ђорђа Ћ.урчије. Затим, же- 
љан да нешто више научи, пређе y Еарловце, и 
ту остане две године, учећи словенски, немачки 
и латински. Неко време бжо je y Петрињи, y Хр- 
ватској. 1807 врати ce y Србију, за писара код ва- 
љевског војводе Јакова Ненадовића, потом за пи- 
сара y Правитељствујуптаем Совјету. У Веограду 
он je један од првкх ђака Велике Жколе Доситеја 
ОбрадовкВа. 1808 разболео ce, и на лечење ишао 
y Тршић, Нови Сад и Вудим. Болест ce завршила 
тиме што je остао хром. 1810 je понова y Београду, 
као учитељ основне школе, 1811 je писар y Кла- 
дову, 1812 и 1813 цариник и судија y Врзој Па-

Живот.



ланци, a y часу када су Турци навалили на Србију 
заповедао je једним мањим одредом војеке. Када 
je Србија пала, 1813, прешао je y Аустрију. У 
јееен исте године дошао je y Беч.

Taj долазак y Беч биће одсудан тренутак y 
његовом животу. Ту je дошао y додир са образо- 
ваним Србима из Аустрије, и, што je главно, еа 
Јернејем Копитаром, који he га увеети y рад. Од 
1814 он већ почиње свој књижевни посао, и ради 
скушваља материјала еилази y „доље крајеве“, y 
Јужну Угарску и Хрватску. 1818 оженио ее јед- 
ном Немицом, и то га још више привезује за Беч. 
1819 отшпао je y Русију, да добије материјалну 
н моралну помоћ за даљи рад. 1820 долази y Ср- 
бију еа намером да ту остане, али непроевећена 
околжна Кнеза Милоша нагнала га je да по другп 
пут остави Србију.

Двадееетих година он стиче књижевни глас, 
али ce увек налази y тешкнм материјалним при- 
ликама. 1823 шпао je y Немачку да учи медецину, 
али како то није могло бити без еталних средстава, 
1824 врати ce y Веч, где оекудно живи од свога 
књижевног рада. 1826, за „заслуге за словенску 
књижевноет“ добио je од руске владе малу годиш- 
н>у пензију. 1828 понова je покушао да нађе хлеба 
y Србнји. Неко време био je члан законодавног од- 
бора, затим судија и предеедннк еуда y Београду. 
1831 наиушта поново Србију, завађен са кнеже- 
вом околвсном, љут и на самога Кнеза. Он ce 
враћа y Беч, и тамо тек од 1835 добија и од Ср- 
бије пензију, која му je била обуетављена за неко 
време после династжчке промене од 1842.

Колико су му првих двадесет година y Бечу



биле тепше, толико je лакше провео последњих три- 
десет година свога живота. Од 1835 он има и руску 
и српску пензију. Троппсом руске Акадомије Наука, 
ради научнжх испитивања, путује y Далмацију, 
Хрватску, Црну Гору. Он прави честа путовања, 
y Праг, Берлин, Србију. 1848 учествовао je на 
Словенском Конгресу y Прагу. 1863 евечано je про- 
слављена педесетогодшпњица шегова рада. Цељен, 
елављен, доживевши да види пуну победу својих 
идеја, Карадић je непрестано био на послу, није ce 
предавао старости и болести, „да би ce јоште што 
отело од смрти,“ како je сам говорио. Смрт га je 
најзад отргла од поела, 26 јануара 1864.

На Вука Караџкћа од одсуднога 
утицаја био je Јернеј Копитар. Сам 

Караџић дао je y том погледу одеечну изјаву: 
„Глави узрок да сам ја данас списатељ остаће до 
вијека Копитар“. Словенад Јернеј Копитар, тада 
већ словенски филолог на гласу, тражио je међу 
Србима човека који ће га обавестити о правој нри- 
родн српскога језика. За еловенеке научењаке оног 
времена било je отворено питање : да ли je тај 
језик онакав како je ггисао Доситеј Обрадовић, 
сличан језику далматинских и славонских писаца, 
или je онакав како су писали Јован Рајић и Луки- 
јан Муишцки, слилан руском језику. Убеђен ро- 
мантичар, придајући много значаја народним умо- 
творинама, и сам скупљач словеначких народних 
песама, Копитар je тражио човека који he му при- 
купљати српске народне песме. После дужег тра- 
жења, он ]е таквог човека нашао y Вуку Караџићу. 
Када му je као цензору за словенске књиге y Бечу, 

Скерлић, Српска Књижевност. 10

Утицај Јернеја Ко- 
питара.



1813, дошао до руку један Караџићев чланак зг 
бечке „Новине Сер6скеа, он je одмах y писцу тога 
чланка ocemo доброг познаваоца чистог народног 
језика и народног живота, и одмах ce упознао
Ccl BbH M 6.

Познавпш га из близа, он je видео велике 
природне способности н>егове, и огласно га за „нај- 
бољу главу“ на коју je међу Србима нашпао. Он 
га je обавестио о велшсом значају народнога језика 
и народних умотворина, дао му не само прва упут- 
ства како he да ради, но и сарађнвао са њиме y 
свтга пословтха, подунирући га при тол увек и 
морално и материјално. Копитар je немачке науч- 
нике и кљижевнике заинтересовао за српски језик, 
и y главноме преко н>ега српска народна поезија 
стекла je европски глас. Кроз цео живот он he 
остати пријатељ, еавезник ж сарадник Вуку Кара- 
џићу, и цео КараџвЉев рад није iioryhe замислптп 
без те сталне ж велике ломоћи Јернеја Копитара.

Копитар, ранији скупљач слове- 
начких народнжх песама, еарад- 

ник бечких романтичарских листова, волео je на- 
родну поезију y ошпте. Он je знао и за српску 
народну поезију, сматрао да je то „благо како може 
битн нема ниједан народ“, и он je y Караџићу нашао 
човека који he међу Србима те песме скупљатп. По 
његовом савету Караџић забележн неколико песама 
којих ce cehao, као и неке пееме које je чуо од једне 
своје рођаке, и тако изиђе y Вечу 1814 прво н>е- 
гово дело „Мала простонародвха славено-сербска 
песнарида“, које je први почетак његовог вели- 
ког скупљачког рада.

Скупљач народ- 
них песама.



Када je Караџић, no Копитаровом наговору, 
отпочео овај посао, њему, како je еам доцније 
признавао, није био познат прави значај и вред- 
ност српске народне поезије. У први мах он je то 
радио жз отптих побуда, из родољубља y првом 
реду. Прва књига je била више једна песмарица, 
y којој су народне песне биле и дотериване. бн 
je те народне песме сматрао за грађу која he доц- 
није послужити уметничком песнику српском, да 
из н,е склопи једну уметничку пеему. Тек доцније 
он he видети шта су те народне песме, и после 
похвала Јакова Грима и Гетеа, прогласити их за 
„највећу драгоценост11 српекога народа, где ce 
може видети сва „чиетота и сладост нашега је- 
зика“, и које су „једино и вјечно украшеније ли- 
тературе наше“.

Друга Караџићева збирка народних песама 
„Народна ербска пвснарица“ изишла je y Бечу 
1815. Ту су биле пееме које je бележжо по Срему, 
нарочито прекраене песме које je чуо од народних 
певача Тешана Подруговића и Филипа Вишњића, 
и  које иду y најбоље производе српске народне 
поезије. Овога пута, Караџић нжшта не дотерује, 
но верно бележи како je чуо. Али прави циљ 
овога посла му још није јасан, и поред народних 
овде има неколико уметничких песама. Обе ове 
књиге сматрају ce као прво издање ерпских на- 
родних песама, и од тада ce почшве стварати 
њихов велики глас. Копитар, који je имао вели- 
ких веза са немачким научењацима и књижевни- 
цима, скреће им пажњу на српску народну поезију. 
Јаков Грим и Гете, нарочито, утврђују тај глас, 
који све већма расте.

10;i:



Охрабрен тим великжм успехом, Караџић про- 
дужује срекно започети посао ж не напушта га 
кроза цео евој жжвот. Он стално пржкупља на- 
родне жесме, бележи их еам лжчно, добжја их 
од својих пријатеља и скулљача. Од 1823 до 
1824 изжлази y Лајпцигу друго жздање његовжх 
песама, овога пута y 4 кљжге. Уз прву кљигу 
тог другог издања Караџић je бацио општп по- 
глед на ерпску поезију, поделивпш народне песме 
на женеке и муппсе, управо на лирске и епеке, 
дајућд y исти мах корисне податке о начину пе- 
вања народних песама ж о сувременом стању срп- 
ске народне поезжје. Песме ce чжтају и y књи- 
Јкевном свету ж y простом народу, ж указује 
ce потреба ж за треће издање. Оно je, знатно 
пропшрено, жзишло y 6 књига, од 1841 до 1866. 
За собом je оетавио материјал, који je употребљен 
y жоследњем, IV, издању српских народнжх пе- 
сама, које je жочело жзилазитж 1891. У

У току евога плоднога живота Вук 
Караџић je стално проширивао 
круг свога рада. Од скупљања на- 

родних умотворина y стиху жржродно je прешао 
на скупљање народнжх умотворпна y прози, прп- 
поведака ж пословжда.

По савету Јакова Грима, који je са евојим 
братомранжје скупљао народне приповетке немачке, 
он je прпкупжо ж 1821 штампао „Народне српске 
пржповијетке11. У тој збирци бжло je 12 дужжх и 
краћих приповедака ж анегдота, којжма je додао 
ж нешто народних загонетака. Народне пржноветке 
je поделжо на женске, фантастжчне садржипе, гатке.

Скупљач народних 
приповедака и 

пословица.



и на мупгке, реалније садржжне. Друго издање, знат- 
жо жрошжрено ж посвећено „славном Нжјемцу Јако- 
ву Гржму“, изишло je 1853. Ту збжрку превела je на 
немачкж Караџжћева кћж Вилхелмжна, и немачки 
ггревод, са нарочитжм предговором, изишао je 1854. 
Треће, умножено издање изишло je 1870, a четвр- 
то 1897.

У скужљању народних пословица Караџић je 
имао претходнжка y новој српекој књижевности: 
Јована Мушкатжровића y XVIII веку, ж y почетку 
XIX века два мање лозната писца. Али то еу били 
непотпуни послови, и ггрви je Караџић тај посао 
почео озбиљно радити. Он je народне поеловице 
почео екупљати још 1816, и када жх je y довољном 
броју прикутгио, користивши ce и збирком Мушка- 
тировићевом, издао je 1836 „Народне српске посло- 
вице и друге разлжчне, као оне y обжчај узете рж- 
јечи.“ Поеловице je азбучно уредио, и где je бжло 
потребно објаснио их анегдотама које су за њих 
биле везане. Као и друге своје књжге, тако je он 
ж ову збирку пословжце етално попуњавао, и 1849 
дао je ново, умножено издање.

Српски писци XVIII века, са сво- 
јим рационалистичким погледима 

и ]едним космополитским идеалом опште-човечанске 
просвете, нису марили за народне обичаје и пре- 
дања, за „старе, плесњиве и зарђате обичаје“, како 
je писао Доситеј Обрадовић. Вук Караџжћ, сасвжм 
y супротним, романтичарским идејама, има о народ- 
нжм обичајжма потпуно другаче ш ш љ еве. Они су 
заљ ега „жива старана,“ оно што одликује један на- 
род, што обележава његову оржгиналност. Он осуђује

Описивач народних 
обичаја.



Доеитеја Обрадовића ж славонског проеветитељског 
писца Матију Рељковића што су „лудовали“ на- 
падајући на народне обдчаје, п тврди : „код еваког 
су народа најсветије ове три ствари : Закон, језик 
и обичајп ; тим ce народи један е другим рођакају, 
и један од другог разлик^у. Како народ изгуби 
те три светкње, он изгубп и своје име.“

Схватајући тако народне обичаје, он их врло рано 
почиње прикупљати. У његовом „СрискомРјечннку11 
из 1818, поред знатног броја речи има краћихн дужих 
описа народних обичаја и вероваља. 1849 штампао je 
Караџић „Ковчежић за нсторпју, језшшобпчаје Срба 
сва три закона.“ Он je стално прикупљао грађу за 
спис целокупног народног живота. После његове 
смрти остао je рукопис „Живот и обичајп народа 
српскога,“ штампан 1867. Тољегово несвршено дело, 
које je обухватало еав спољни п унутрашњи жпвот 
народни, имало je да за ерпски фолклор буде оно 
што je за српску лексикологпју бпо „Српскп Рјеч- 
ник.“ И ако недовршена, ова књига садржи драго- 
цен материјал, којнм еу ce обилно корнстнли поз- 
нији пспптнвачн народнога живста.

Караџнћ тврди да je још 1810 y 
Београду сматран за „зналца срп- 
и да je y Брзој Паланди обраћао 

пажњу на народни говор и бележио што му ce 
„учинило да треба знати“. Извесно je да je он, 
рођен y једном крају где ce чисто говори, a не про- 
шавпш кроз школе где ce на рђавом ерпском пре- 
давало, y то доба врло добро знао српскн.

Али његово озбиљно бављење пптандша језика 
h  правописа почшве од како ce упознао са Копи-

Рад на језику и 
правопису.

скога језика“,



таром. To je било доба када ce западни научни 
свет одушевљено бацио на упоредно изучавање 
индо-европеких језика. Копитар, напиеавши грама- 
тику народног еловеначког језика, заивтересовао 
ce за српски народни језик, доказивао „неопход- 
ност нове српеке граматике“ и очекивао човека 
међу Србима „који he и старом, мртвом, црквеном 
језику, и новом, живом, народном, зајемчити ви- 
хова узајамна права.“ Нашавши таквога човека y 
Вуку Караџићу, одмеривпш његову праву вредност, 
он je 1814 писао једном своме пријатељу Словенцу: 
„Срби he вас све оставити за собом. Овде je сад 
неки Вук који ггрекрасно пише ерпски.“ И он узима 
Караџића y своју школу. Вез школа и школских 
предраеуда, од природе бистар и пронидљив, Ка- 
раџкћ лако и брзо улази y Копитареве идеје. У 
то доба ce y словенским књижевностима ocehao 
покрет за народни језик и за удешавање правописа 
лрема гласовној природи језика. Копитар ce код 
Словенаца борио за народни језик, и за упрошћа- 
вање правописа, и улутио je Вука Караџића да y 
истом правцу ради y српекој књижевности.

Још од 1814 Караџић жстиче „матерњи језик“ 
као „најдрагоценије благо,“ жалж ce на неред који 
влада y српекој граматици, и тражи један речник 
српског народног језика. Али он још није сасвим 
начисто са самим собом. tie  само y његовој првој 
К1м ш  но и y приватним пиемима из тога доба има 
знатан број руско-словенских речи, и y његовом 
ггравопису још има непотребних слова из црквене 
азбуке. Копитар га стално од тога одвраћа и гоии 
га да пише чи*етим народним језиком. '1814убедио 
га je о потреби да начини граматику српског на-



родног језика, и 1814 изишла je Караџкћева „Пи- 
сменица еербскога 1езика ло говору зхроетога на- 
рода напиеана. “ Али он још није био сггреман за 
овакав посао. Он je ову граматику написао по угле- 
ду на „славјано-еербску“ граматику Аврама Мра- 
зовића из ХУШ  века, преневпш y старе гралати- 
чареке калуле живи народни говор. Али, и ако 
нееавршена, „Пиеменида“ je имала велики значај. 
To je била прва граматика живог, народног језика. 
У н>ој je ггрви пут било проведено начело: „пиши 
као што говориш, a читај као што je напжсано.“

Што сетиче правопнса,Караџжћсе држао правда 
који je Сава Мркаљ 1810 обележио y својој малој, 
али важној књизи „Сало дебелога ера, лжбо азбуко- 
вретрес.“ Мркаљ je, поред непотребних елова из 
црквене азбуке, избацио и в, a место i ,  io, л писао 
ie, iy, ia, и тражио дарочита слова за гласове : 
ђ, љ, њ, h. Караџић je пркмио ту његову реформу, 
избацио још b, и увео д б , н б , тб за ђ, њ и h. И та 
хгрва његова азбука меето 46 слова из словенске 
азбуке имала je 29 слова : а, б, в, г, д, д б  (за ђ), 
е, ж, з, и, ï (за ј), к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с, т, ћ, у, ф, 
х, д, ч, ш. Њ  je пиеао са нб, л  са л б , ђ са дб, h je 
узео из старих срдских књига, слово ђ примио je 
1818 од Лукијана Мушицког; од 1818 место 'i узима 
ј, и уноси џ; словима ф и х елужкће ce сам тек доц- 
није. Тако je он 1814 почео, a 1836 сасвим довр- 
пшо своју рефориу правописа, створио ггравопис 
који данас влада y српској књижевноети.

Копитар je одушевљено дочекао КараџиАеву 
граматшсу, али му je илак учинио извесне примедбе. 
Караџић ce користио тим примедбама, и уз „Срп- 
ски Рјечник“ дао нову, пунију, доправљену, далеко



бољу ерпску граматику, коју je 1824 Јаков Грнм 
ггревео на немачки. 1827, y свом алманаху „Да- 
ници“, Караџжћ. je дао „Први српски буквар“, 
први буквар народнога језика.

Поступно и доепедно, Караџић je 
прешао на писање речника народ- 

нога језика. И пре њега, y ХУП и ХУШ  веку, 
неколико писаца из крајева католичкога дела Ha
ntera народа, написали су неколико речника на- 
роднога језика. Али штампани латиницом, ти 
речници су врло мало били познати код право- 
славних Срба, који су y току ХУШ  века узели 
руско-еловенеки за књижевнн језик. Копитар je 
уверно КараџиАа да он треба да ттаиипт  један 
такав речттитс, и од 1815 КараџиА ce дао на по- 
сао и на листићима бележио све речи које су му 
биле познате. Када je прикупно обшшу грађу, он, 
од 1816, с Копитаровом помоћу, почиље писање реч- 
ника. Копитар му je долазио свако вече, и дубоко 
y Hoh Караџић je читао речи, тумачио нх, a Копи- 
тар преводио на немачки и латински. Како je дело 
испало велико, a штампа била скупа, „Српски Рјеч- 
ник“ je изишао тек 1818.

To je био врло велики и важан посао. Преко
26.000 народних речи су забележене, акцентоване, 
истумачене латински и немачки, често пропраћене 
драгоценим историјским и етнографеким објашње- 
њима. Књжга je наишла на негодовање код при- 
сталица старога књижевнога језика, који су наро- 
чито устајали против унетих непристојних речи. На- 
пади нису Караџића збунили, он je наставио скуп- 
љање новесх  речи, из све ширих крајева српских.

„Српски Рјечник."



1852 дао je и друго издаље „Српског Рјечника," 
y коме je било преко 47.000 речи. Но и то издање 
није сматрао за дефинитивно, но je скупљао нову 
грађу. После емрти оставио je још извеетан број 
екупљених речи, и, попуњено трм новом грађом, 
изишло je 1898 треће издање „Српског Рјечника.“

Караџић нжје био кабинетски чо- 
век и научни теоретичар, но прак- 
тичан радник, који je хтео непо- 
ггримену евојих идеја. Да би сази- 

дао нову зграду, он je морао рушити етару. И од 
1815 он почиње одлучну борбу противу присталица 
старог књижевног језика и правописа, коју ће во- 
дити неких четрдесет година, до крајње победе. 
Сваком приликом он je указивао на анархију која 
влада y језику српских писаца, од којих еу неки 
вшпе мање доследно писали руеко-еловенеки, неки 
покушавали, али нису знали да пишу народним јези- 
ком, док je већина писала једном недоследном п ша- 
реном мешавином између дрквеног и народног је- 
зика. „Што не знаш српски, метни словенеки ; што 
не знаш словенски, метнп српскп ; a што не знаш 
нн словенски ни српски, метни како ти драго, 
што ти на ум падне.“

Караџић одлучно уетаје противу тога. Он до- 
казује да je црквено-еловенеки којпм ее код Срба 
служило y ствари руеко - еловенеки, a не стари 
ерпско-словенски. Као језик Цркве, он може да 
остане y Цркви, као што je y Западној Европн ла- 
тинс1си језик остао црквени језик, док су ее на- 
родни језицД развили y самосталне књпжевпе је- 
зике. И што су већ учинили Французи, Талијани,

Борба за народни 
језик и нови 

правопио.

средну и пуну



Немдж, па ж Руеи, треба да учжне ж Срби. Онж за 
језик своје књжжевностж треба да усвоје „чжстж ж 
нежокварени говор народа ерпскога, ж то онај којж 
ce говори y Зажадној Србијж, Воснж и Херцего-
В РПТРГ.

Те ггросте идеје y оно доба су жзгледале пре- 
вратне, ж против Караџжка ce подигла читава бура. 
На њега су y ггрвом реду усталж црквенж људи, 
којж су црквено-словежеки језжк сматралж за „котву 
жравославжја,“ „свештени, светж јбзжк.“ Напуш- 
татж тај језик бжло je y њжховжм очима одетупатж 
од правоелавља ж словенелва. Они су ce сећалж 
жокушаја католжчке цркве и аустријеких државнжх 
влаети на крају XVIII века, који су трајалж још 
и y почетку XIX века, да ce Србима наметне ла- 
тжнека азбука, и y Караџжћевој реформи правописа, 
избацжвању прилжчног броја црквених слова и увла- 
чењу слова ј  из латжнжце, онж су гледали почетак 
покатоличавања. Затим, српски црквени људж са 
неповерењем гледалж су на Караџжћа ж због ње- 
говжх лжчжжх веза са Копжтаром, који je бжо рев- 
ностап католжк ж велжки Аустржјанад, ж који je мж- 
слжо да на сужрот православном руском словен- 
ству треба ставжтж католичко аустријско словен- 
ство. И због тога je Караџић осумњжчеж да ce ста- 
вио y службу католжчке жрожаганде.

На исте такве противнике Караџжћ je нажтдао 
ж y књжжевнжм ж образованим круговжма српским. 
Ож je y главном напао на учене људе ж пжсце, 
доказжвао жм да не умеју да пишу, и ужућжвао их 
да уче „језик орача и копача, “ Пжсци, жоносжтж 
својжм школским образовањем и књижввним за- 
слугама, нашлж су ce увређенж тим лекцијама једног



нешколованог, y књижевности новога ловека, који 
Есм je говорио еа висине ж утгуНтгвап да ее уае како 
треба писати код простог евета y „турекихс провиз- 
цијама“. Затим, књижевна традидија y то доба код 
Срба je била прилично јака, руско-словенски језик 
био je y цркви, y школи, y књижевности неких 
осамдесет годжна, и обра-зованж људи ниеу хтели 
напуштати тај већ утврђеви језик, a приматк на- 
родни, који им je изгледао проет, неразвијен, немо- 
гућ за књигу.

Против тжх идеја и протпв тих људи Кара- 
џић води борбу целога живота, али нарочито y 
два маха, од 1815 до 1821 и око 1840. У тој послед- 
Bboj борби сукобио ее еа главним својим против- 
ником Јованои Хаџићем. Хаџжћ je 1838, y кљи- 
жици „Ситнице езв!кословнеи осуђивао брз, не- 
промшпљен рад на реформи језика и правоппеа, и 
тражио да та спорна гштања репш један скуп струч- 
них и позваних људи. Караџгић je 1839 дао „Одговор 
на ситвице језикословне“, где je свога протвника 
упутио да еам прво научи српеки. Борба ce распи- 
рила, ХаџиР je написао трп лУтукац, на које je 
Караџић оштро одговарао, док ce није прешло y 
груба лилна вређања. Али победа je најзад остала 
на страни Вука Караџића.

Примену својих идеја Караџић je дао y свом 
преводу „Новог Завјета“. Тај посао свршжо je он 
још 1819, y Русији, али га Руеи због народног 
језика нису хтели штампати, но еу га далж на no- 
правку Атапаеију Стојковићу, којн га je, поква- 
ривдш језик, штампао 1824 и 1834. Караџић je од 
свога превода штампао 1824 један иОглед“. Тек 
1847 штампао га je y целини. He знајући ни грчки



ни латински, он je, уз помоћ Копитарову, прево- 
дио са етарих словенских ггревода, обраћајући 
мање пажње на тачност ггревода, a више на чистоту 
језика. Како je превод изитттао без црквене цензуре, 
српске црквене власти еу протеетовале, и Кара- 
џић je још једном осумњичен као туђинско оруђе. 
Превод „Новога Завјета“ y погледу. језика je мај- 
сторски посао, образац књижевног језика српског. 
Али Караџжћ, на примени, није могао да оетане 
онако одсечно противан употреби руских и цр- 
квено-словенских речи, но je и сам унео знатан број, 
давши им тако право грађанства y српеком је- 
зику. Поред тога, превод je y јужном наречју, за 
које je он y то доба тражио да постане књижевно 
наречје српско.

Крајем четрдесетих година ггристигао je нови 
нараштај, на који je Караџић толжко полагао, младж 
„Вуковци“, међу којима су y првом реду били 
Ђуро Данжчић ж Бранко Радичевић. 1850 Вук Ка- 
раџић, Фрањо Миклошић, Ђуро Даничић, Иван 
Кукуљевић Сакцински, Иван Мажуранић, Дими- 
трије Деметар и још некоји, закључили су један 
„кндакеввж договор“. Пошав са гледишта да „је- 
дан народ треба једну .књижевност да има“, они 
су ce сагласилж да херцеговачко наречје треба да 
постане кввижевни језик Срба и Хрвата, и оста- 
вили су Караџићу, који je извојевао победу тога 
језика, да му изради правила. Тако je његова дуга 
и тешка борба крунисана пуном победом: језик 
којим je он писао постао je књижевни језик не 
само Срба но и Хрвата, целокупног народа нашег, 
обе књижевности наше.



У свом раду на језнку Караџић 
ce није задовољио само грамати- 

ком, речником и полеиикама. Он je ocehao евоје 
недовољно знање, и трудио ce да што боље уђе y 
питање словенских језика и y историју српског 
језика. Он je, 1822, први дао огледе бугареке гра- 
матике, са примерима бугарског народног језика. 
Улазио je, поред тога, y ближа граматичка изуча- 
ваља српскога језика, пжсао о односима старог и 
новог српског језжка, 1857 нздао „Прнмјере срп- 
ско-славенског језжка“.

Имајући велику радну снагу и ретку вред- 
ноћу, Караџић ce огледао на више разних поља. 
Он ce бавио и народном историјом, и био један 
од најраннјих и најобавештенијпх историчара нове 
Србије. Он je својим очима гледао велику нацио- 
налну борбу од 1804 до 1813, и спремао ce да шппе 
историју тога доба. Од тога намераваног великог 
посла изишли су само одломци: неколнко добрих 
биографија људи из Устанка, п већа монографија 
„Правителствукзгцш Совгћтд cepociđfi за времена 
Карађорђијева, пли отпмање ондашњијех велнкаша 
око власти“ (1860). Поред тога, он je написао и 
прву биографију кнеза Милоша : „Милош Обре- 
новић, кннзh Сербш“ (1828). Знаменити немачкн 
нсторичар Леополд Ранке по његовим податцима 
и причаљу написао je своје дело „Die serbische 
Revolution11 (1829), закоје je велжки немачки нстори- 
чар Нпбур рекао да je најбоље неторнјско дело 
на немачком језику.

Поред тога, Вук Караџић je за све време по 
немачким листовима писао о српским стварима, за 
низ година био „главни референт на Западу за

Остали рад.



српске ствари“. На немачком језику оетале су од 
њега две расправе : „Montenegro und die Monténé
grines (1837) и „Die Christen in Bosnien" (1853).

Вук Караџић je једна од најори- 
гиналнијих и најјачих личноети 

целе српске књижевноет. Самоук, без школеких и 
књжжевних традиција, самоеталан и борбен дух, 
он напушта етазе којима ce дотле ишло и започкње 
један нов покрет, који би ce могао назвати књи- 
жевном револуцијом. У борби, свестан евоје енаге 
и вредности, показује ретку снагу, храброет иистрај- 
ноет. За неких четрдесет година он he ce борити 
са црквеним и књижевним људима, увек полемичар 
првога реда, борбен, насртљив, неукротив, по no- 
треби суров, увек дубоко убеђен да истина мора 
победити. Само човек такве снаге и толике вере 
могао je однети једвгу од најтежих и највећих по- 
беда y ерпској књижевности.

Караџић je имао великих личних споеобности, 
био један од најдаровитијих људж који су поето- 
јали y српском наЈЈОду. Он je припадао оном јаком 
нараштају који je y почетку XIX века створио да- 
нашњу Србију, нараштају из чијих сељачких радова 
изишли су војсковође и државници ггрвога реда. Он 
je имао ону природну бистрину и оштроумље ср- 
бијанскога сељака, ретку способност да брзо схва- 
Tii и прими, и да после самостално и доследно 
изводи закључке. Еопитар га je одмах назвао „нај- 
бољом главом" међу Србима, и када je видео како 
je овај човек који je само основну школу свршио 
брзо ушао y науку о језику, назвао га je без уете- 
зања „граматичарским генијем". У свакој прилици,

Општи поглед.



Караџићће показивати јакупамет, оштар критички 
дух, велику духовну енергију, због чега he га Му- 
шицки назвати „бодрим“ ж „крилатим Вуком“.

Рад Вука Караџића je огроман. Он je најрад- 
нији и најплоднији српски писац. За пола века 
неуморне и неггрекидне делатности он je извео не- 
колико великих поелова, од којих бп сваки за ce 
био довољан за цео век једног обичног човека. Он 
Србима и Хрватима даје један књижевни језик, 
учиготвлти тиме вжше но жко за духовно јединство 
народно. Он прикупља српеке народне песме, и 
упознаје западни свет са њжма. Он описује живот 
српског народа y свима облицима и y свима кра- 
јевима. Он ствара нов правопис српски, потпуно 
прилагођен глаеовној природи српскога језика. Он 
je први историчар обновљене Србије.

Највећи део његова посда то je скуггљаље 
народнпх умотворина и борба за народни језик. 
Док су други били пунп презирања за „слепачке 
и говедарске песме“, он je први међу Србима по- 
чео систематски скупљати народну поезију. У тај 
посао не само да je унео своју велику радну снагу 
и истрајност, но извесно урођено разумеваље по- 
ела, готово књижеван укуе. ЕБегове збирке пе- 
сама не само да су најраније и највеће, но y 
исти мах и најбоље, јер од сакупљеног матержјала 
он je штампао еамо оно што je најбоље. Тај скуп- 
љачки посао он je радио боље но ико y целом 
Словенству, и његове збирке заузимају прво место 
y свима словенским књижевностима. Те збирке 
имале су велику књижевну и научну вредност y 
опште, али за Србе, — зато што нису биле само про- 
стонародне, пучке, но и општенародне, националне,



— имале су и националну вредност. Прикупљајукн 
народне умотворине и описујући народни живот 
y свима крајевима српским, без обзира на верску 
и политичку подвојеност, он je Србима дао појам 
да су једна велика душевна целина, и тиме силно 
допринео стварању једног општег националног осе- 
ћања српског. Епеко опевање народне ггрошло- 
сти, велигаавве етаре славе, јако je утицало на оја- 
чање народне евеети y српском народу. Hbe- 
гове збирке постале су опште народно благо, и 
нарочито јако утицале y крајевима српеким на 
периферији, где je народна снага била опала и 
извор народне поезије пресушио. У Европи су те 
збирке побудиле велики интерес и симпатије за 
српски народ. И тим прикупљањем народних пе- 
сама и опиеивањем народнога живота, истидањем 
народне чистоте и оеобености, Вук Караџић je постао 
главни творац српскога национализма y XIX веку.

У питању језика и правопиеа његов рад био 
je пресудан. Он je једном за свагда сузбио руско- 
словенеки језик из српске књижевности, и изво- 
јевао победу народном језику. Он није потпуно успео 
y оном што je y први мах замишљао, да народни 
језик, без икаквих позајмица из старога језика и без 
икаквих страних утицаја, постане књижевни језжк, 
није успео ни да јужно наречје потисне сва друга 
наречја, — али je успео да тај народни језик попне 
на висину кшижевног језика за Србе и Хрвате. Он 
даје прву граматику и први речник живог језика 
српског, постаје „законодавац српеког књижев- 
ног језика“. Идући логично за пиецима XYIII 
века, који еу напустили црквену азбуку и прихва- 
тили грађанску азбуку, онакву 1сакву je Петар Ве-
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јшки етворио, он ствара нови ггравопис, најуггрош- 
ћенији и најразумнији правопис који данас постоји.

На књижевном пољу он такође има заслуга, али 
вшпе посредних. Он je положио основе српском 
књижевном језику, и својим радовима, гшсаним 
врло чистим, јасним, кредкгм стдлом, показао je 
како треба добро српски пиеати. Он ее усдетттно 
борио противу класицжзма и школске књижевности, 
и тражио књижевност на народном основу и блис- 
ку народу. ЕБегово ехваташе народа и народне 
поезије примили су доцнији романтичари, разви- 
јали његове идеје, разрађивали мотиве које су y 
његовим збнркама народних песама налазили. Он 
je био духовни отац српсжогаромантизма, и нараштај 
од шездееетих година, који га je славио као неког 
светитеља, са доета разлога назван je „Вукова 
Омладина“.

Вук Караџић je један од онжх који еу нај- 
више створплн y српском народу и књижевности. 
Он и Доситеј Обрадовић су главни писци нове 
српске кљижевности. Оно што je Досжтеј Обрадо- 
вић био крајем XVIII века, то je Караџић био y по- 
ловини XIX века : књижевни реформатор и наци- 
онални творац.

Еранкс Радичевић.

Његов отац, Теодор Радичевић, ба- 
вио ce књижевношћу, и на ерпски 

превео Шилерова „Внлхелма Тела.“ Теодоров син 
Алексије, које je доцнпје своје календарско име 
посрбио y Вранко, родио ce y Вроду, y Сла-

Живот.



вонији, 15 марта 1824. Отад као царински чинов- 
ник, мењао je меето службовања, и цела породица 
чеето ce селила. Од 1828 породица je y Земуну, 
где Бранко учи српску, a затим немачку основ- 
ну школу; од 1835 он je y карловачкој гимназији, 
y Темишвару je од 1841, где 1843 довршује гим- 
назију. 1843 одлази y Беч да учи права. У Бечу 
ce упознаје са Караџићем, који je био од пресуд- 
ног утицаја на љегов књижевни развитак. Нешто 
бурни ђачки живот који му je пореметио здравље, 
нешто новчана оскудица, не дадоше му да доврши 
права. Године Буне, 1848 и 1849, провео je y за- 
вичају, нарочжто y Земуну. У Беч ce вратио 1850, 
и отпочео учити медециву. Али болест га je била 
ухватила, и он умре 18 јуна 1853 y бечкој болниди.

Као ђак y карловачкој гжмназији Радичевић 
je отпочео певати на немачком језику. У кући свога 
оца он je много читао српске и немачке писде, и 
од 1843 почео писати и српске стихове. Развија- 
јући ce врло брзо, он je брзо дао најбоље своје 
ствари, и исто тако брзо ућутао и нестао. БЗегово 
певавве захвата доба од 1843 до 1850. За живота 
штампао je две збирке стихова, прву књигу „Пе- 
сама“ y Бечу 1847, и другу, 1851 y Бечу. Отацму 
je, 1862, издао и трећу збирку.

Бранко Радичевић je прихватио оно 
што je Вук Караџић. саветовао срп- 
да треба бити народан, служити ce 

народним мотивима, певати y духу народне поезије, 
на чисто народнон језику. Али његова доезија од- 
ликовала ce од раније срдске поезије не само на- 
дахнућем изнародне поезије и чистим народним јези-
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ским писцима :



ком, но и личном садржином и лирскин тоном. Док су 
ce стари „објективни:“ и дидактични песници чували 
личних излива, и заустављали ce на општим мо- 
ралним и патриотскш! темама, били каиш ки лад- 
ни, старачки мудри, укочено правилни, високо- 
парно свечани, — Бранко РадичевиР, са смелошћу 
врло младога човека, прекида са том старом спиеа- 
тељеком традицијом. Он пева своја лкчна осећаља 
и своје личне доживљаје, своју несташну, каткад 
и разуздану младост, своје уживање жпвота, као 
пркосећи старцнма и мудрицана, бунећи ce против 
свега старога и y животу и y књижевноети. И тек 
са Бранком Радичевнћем дошла je младост y срп- 
ску поезију. Он je тако постао први чисто лирски 
песник српски, „песник срца и младости.“ Сву своју 
поезију сам je обележио када je своје песме на- 
звао : „чеда мпла моје крвце вреле.“ „Ђачки раста- 
нак“, највећа и најпознатпја његова песма, која 
садржи сва његова оеећања н све његове идеје, 
најкарактернстичнија je no то његово младалачко 
певање.

У тој поезпји једног врло младог човека љу- 
бав je морала играти главну улогу. И он не пева 
ону књишку, општу и сентименталну љубав, какву су 
певали песници пре њега, но своју љубав, непо- 
средно, страсно, чулно, падајући често y грубости 
и раскалашности. Он y опште има вшпе осећања 
и ocehaja но идеја, његови утисди су доета обични, 
али све то пма младалачке снаге и чар непосред- 
ностп. У неколико родољубивих песама он показује 
исто тако јако и искрено надионално оеећање. По- 
ред чисто љубавних песама он има песама y ко-



јима пева предосећање смрти, сету младости која 
вене, и те дубоке, ггродирне меланхоличне песме 
најбоље су пгго je он написао.

Као и y погледу садржине тако и y погледу 
форме, поезија Вранка Радичевића означава јед- 
ну велику новиву. Он je добро проучио народву 
поезију, добро научио српски језик y „Српском 
Рјечнику“, и ттттш р, чистијим и бољим српским је- 
зиком но ж један сриски пееник његова доба. Из 
народне поезије узима фигуре и стилске украсе, 
исто тако и јаеан, природан и непосредан начин 
изражавања. ЕБегови стихови су лаки, свежи, ме- 
лодични, најбољи етихови тога доба, који еу по- 
служили као узор доцнијим; пееницима српским, 
све до појаве Војислава ИлиРа.

Главни рад Вранка Радичевића 
био je y лирској поезији, y лакој 

љубавној лирици, која je одговарала његовој пра- 
вој природи. Ту ce он одликовао и дао што je нај- 
боље могао дати. Алж y доба када je он певао, еп 
ce јако ценио и на њему ce много радило. Као 
други песници четрдесетих година тако ce и оно гле- 
дао y епској поезији. Он je тако, нарочито под ути- 
цајем Бајрона, напиеао, y кратком размаку времена, 
неколико епских песама: „Гојко“ (1848), „Освета“, 
„Стојан“, „Утопљеница", „Урош“, „Хајдуков гроб“ 
(1849). У том покушају он није успео, као ни 
другвс- песници српски, y оеталом. Еп није одго- 
варао његовој природи, и он који je писао тако 
лаке и свеже лирске песме, давао je троме, ра-зву- 
чене, безбојне епеке покушаје.

Епска поезија.



Вранко Радичевић je био преврат-
Општи поглед. ник y српско] књижевности, и као 

такав нашпао je на врло различмт пријем. Новином 
мотива ж идеја, чисто лкчним тоном, безобзирном 
искреношћу, новом вереификацијом, нарочито напа- 
дима на противнике Вука Карадића y сатиричној 
алегорији „Пут~, — он je изазвао незадовољетво 
код етаријих. Из истих тих разлога, он je са ве- 
ликим слмттатијама дочекан код младих, код оних 
који еу ce почели окупљати око Вука Караџића, код 
„јотиста“ и „вуковаца“. Тада je његов друг Ђуро 
Даничић, наглашавајуки нарочито да му je језик 
„као суза чиста, прогласио да до сада „ниједан Србин 
није тако певаоР Али тек шездесетих година, када je 
романтизам потпуно завладао, његова поезија стше 
велики глас. Он ce сматра као оснивач нове поезије 
српске, поетаје узор модерних песника ерпских. Од 
1860 до 1885 он je десетак пута издаван; преное 
његових костију из Беча на Стражилово 1883 био 
je једна велика народна свочаност ; два књижевна 
часописа Срба y Угарској носе по њему име : 
„Стражилово11 и „Бранково Коло“; 1893 прослав- 
љена je педесетогодшпљица постанка „Ђачкога Ра- 
станка“ као један од најважнијих датума y срп- 
ској књижевности. У један мах он ее ематрао не 
само као велики но као највећи песвжк српеки.

Данас ее тако вшпе не мисли. Пре свега, он 
je радио врло кратко време, свега седам-осам го- 
дина, умро онда када je духовно сазрео и када 
je тек требао давати озбиљна и трајна дела. Затим, 
он je био потпао под сувшпе јак утидај Вука Кара- 
цнћа, и, на штету своје особености и оригиналноети, 
свео себе на подражаваода народних песама, певао



да докаже „дако ce српски пева“. Као десник једне 
књижевне етранке он je жртвовао евоју особеност 
потребама једнога тренутка и интерееима једног 
покрета. Из неких његових песама види ce да je 
он имао и јаких осећања и вшпих песничких 
идеја, Он je еам оеећао да није дао оно што je могао 
и хтео, певао да je „много хтео, много започео“, 
и сва ввегова поезија, по речима Светислава Вуло- 
вића, свела ce Hâ „један огроман и сјајан покушајА 

Али и за то кратко време, и ако притисвут 
утицајем Вука Карацића, он je ју ш о г о  учинио. Сме- 
лошћу свога духа, бујноттгНу своје природе, неза- 
висношћу и оригиналношћу свога великог песнич- 
ког талента, он je учинио онај одлучан корак од 
старе, школске, објективне, ненародне поезије, ка 
лравој лирској, субјективној инационалној поезији. 
Он je први гграви лиричар y српској књижевности, 
иетински песник који сјајно започиње романтнчну 
школу, тако богату песничким талентима.

Богобој Атаиацкоаић.

Друг и пријатељ Бранка Радичевдћа, Богобој 
Атанацковић je y приповетци радио оно што je 
Радичевић радио y поезији : започињао роман- 
тички правац.

Тимотије Атанацковић, који ce доцније назвао 
Богобој, рођен je y Баји, y Бачкој, 1826. Гимна- 
зију je свршио y Пешти, a права y Бечу. Живо je 
учествовао y првом омладинском покрету y Пешти, 
y Бечу ce упознао са Караџићем и Даничићем, и 
ушао y њихове идеје, 1848 узео je учешћа y на-



родном покрету. У времену од 1848 до 1850 путо- 
вао je no Западној Европи. Од 1852 био je адвокат 
y Баји, где je и умро 1858.

У књижевности ce јавио 1844, слабим стихо- 
вима и исто тако слабим сентименталним ж ро- 
мантилним новелама, древеденим и оригиналним. 
Како y то доба није било приповедача y српокој 
књижевности, његове новеле радо су читане, и он 
их je 1845 и  1846 штампао y две књиге „Дарка 
Србкинви“. У основу једна женска природа, он je 
сву евоју урођену сентименталноет унео y све своје 
приповетке. У тим делима наивне романтике ка- 
рактеристично je што су личности често из садаш- 
њице и носе српека имена.

1848 година чинж прекид y Атанацковићевом 
животу и раду. Он je путовао, читао и духовно 
ce развио, и његова дела писана после 1848 зватно 
су боља и стварнија. ЕБегови путониен, управо 
писма са путовања по Европи, далеко заостају за 
путничким писмима ЈБубомира П. Ненадовића из 
истога доба. Али ввегова већа новела „Буњевка“ 
и роман „Два Идола“ (1851—1852) означавају зна- 
тан напредак. Он улази y савременп жжвот, слжка 
српско друштво из 1848. Ту још има много ро- 
мантике, много старннске „чувствителности“, жного 
лирских исповести, много наивног бајронизма, — 
али ту ее сликају прилике из сувременог живота 
српског, сувремени људи, народни обичаји, чак 
има и извесних споеобноети за реалиетичко опи- 
сивање. Српеки патриотизам и нежност према же- 
нама, жеља да ce српска жена национално васпита, 
одликују и ова и друга дела Вогобоја Атанац- 
ковића.



Kao убеђен Вуковац, он je био доцније пре- 
цењен, и „Два Идола“ су за дуго сматрана за нај- 
бољи српски роман. У етвари, Атанацковић je пи- 
сад без оригиналности и без књижевне снаге. Ha
mas: и невешт подражавалац, он ce кљижевно 
ваепитао код мађарекиз и немачких романтичар- 
ских пиеаца трећега реда. Он етално идеализује 
и поетизује, радња му je необјашњива, личности 
претеране како y добру тако y злу, стил извешта- 
чен и лажно поетски. ЕВегова вредност je релативна 
и историјека : он означава напредак према рани,- 
јим покушајима y приповетци. Од витешке и сред- 
њевековне романтичне приповетке, он прилази ро- 
мантичној и сентименталној приповетци из „сва- 
кидаппвег живота“, и даје прве и невеште огледе 
сувременог романа српског.

Јоксим Н0вић-Оточаннн.

Романтичарска идеја: да треба певати као што 
народ пева, све више je завлађивала y српској 
књижевности. У том правцу раде нарочито три 
песника : Јоксим Новић-Оточанин, Јован Сундечић 
и Јован Илић.

Јокеим Новић, рођен y војничкој племићској по- 
родици, 1807, y Заложници, y Лици, имао je буран 
живот. .Још као студент филозофије y Немачкој, 
он je сав ушао y романтичарске идеје, одметнуо ce 
од света, отумарао на Валкан, хајдуковао по Восни 
и Херцеговини, лутао међу Црногорцима и Арнау- 
тима, пред 1848 појавио ce опет y завичају, узео 
учешћа y Вуни, и до краја живота 1868 живео 
y Новом Саду.



Oh je заронио y народни живот, етекао душу 
човека из народа, и почео ггевати еаевим y на- 
родном духу. Прво његово дело то je „Ј1азарицаи 
(1847), популаран спев иепеван сасвим y духу и 
размеру народних песама, еа чистнм народним је- 
зиком. Дело je имало врло великог уепеха, и 1860 
доживело je и друго нздање. Охрабрен тим успе- 
хом, рукујући врло лако народним стихом, Новић je 
дао цео низ епевова y којима je опевао српеку rrporn- 
лоет, нарочито устанак y Србији, па чак и су- 
времене догађаје, као на пример Кримски Рат. 
Сличне покушаје чинио je y прози, и y неколико 
приповедака описивао хајдучки живот н догађаје 
из прошлости.

Новић je једна од најромантичнијих лпчно- 
сти српске књижевности, пиеац који je најдоелед- 
није покушао да изведе романтичну идеју : на 
основу народне поезије, y истом духу, радитп и 
унетничку поезију. Он je y том правцу тако да- 
леко ишао да je давао проета подражавања на- 
родвазх песама. ЕБегова поезија стоји на среди из- 
међу народне и уметничке поезије, али нпје до- 
вољно природна да би била народна, ни довољно 
лнчна и књижевна да би била уметнжчка. Из на- 
родне поезије изнео je чиет језик н гладак етих, 
али и њену једнолнкост и опширноет.

Јоваи Сундечић.

Исто такав неуспео покушај певања y народ- 
ном духу учинио je и Јован Сундечић.

Рођен 1825 y Голињеву y Восни, он je као



дете пребегао y Далмацију. Свршио je задарску 
богословију, служио као православни евештеник 
y Истри и Далмацији. Неко време био je профе- 
сор богословије y Задру. Од 1864 до 1874 биојена 
Цетињу, као Кнежев секретар. Добивши пензију, 
стално ce настанио y Котору, где je и умро 1900.

Сундечић je био плодан песвик, и од 1848 
до смрти штамлао je неколико књига лирских и 
епских стихова, од којих су најпознатије : „Срце“ 
(1850), „Цв^ће“ (1858), „Вршидба“ (1861), која je 
доживела три издања, „Крвава кошуља“ (1864), 
штампана ћирилицом и латиницом. Као песник он 
ce није мењао. Целог живота остао je добар Сло- 
венив, добар Србин, убеђен присталица српско- 
хрватеког народног јединства, добронамеран и по- 
учан писац, — али без јачих мисли, без ориги- 
налности, без талента, увек подједнако једнолик 
y свом подражавању народне поезије. Као и Н о  
вић он добро зна народни језик и лако подра- 
жава народну поезију. Алж то су била само подра- 
жавања, која су ce једино могла допадати y добу 
када ce од песника y првом реду тражило да буде 
велики родољуб, када ce мислило да нема веће 
поезије но што je народна, и када je чистота језика 
сматрана као прва књижевна врлина.

Јован Ипић.

Једини од верних подражавалаца народне пое- 
зије који je дао дела трајне уметничке вредности 
био je Јован Илић.

Рођен y Београду, 1824, он je учио Лицеј y



Веограду ж фжлозофију y Бечу. 1848 боржо ,се y ре- 
довжма србжјанскжх добровољада противу Мађара. 
Затим je служио као гжмназијеки професор y Шап- 
цу, Неготину и Београду. 1858 бжо je један од вођа 
младжх лжберала и еекретар Светоандрејске Народне 
Скупштине. Потом, био je члан Велжког Суда, 1869, 
кратко време, мжнистар ггравде; 1873 постао je др- 
жавни саветник, a 1882 отишао y пензију. Умро 
je y Београду 1901.

У јавном и књижевном жнвоту Јован Илжћ 
припада првом омладжнском нараштају, ономкојж 
ce огледао пред 1848. Он je почео певатж још 1843, 
и први његови стжховж су по старој школи, полу- 
класични, поучни, објективнп, гшсани под очевид- 
ним утицајем Сима Милутиновића. Прва његова 
збирка стихова, „Пееме“ (1854), ноеи обележје ладне, 
безличне и укочене поезије четрдесетих годжна.

Од педесетих година јавља ce преокрет y н>е- 
говом певању. Он ce ослобађа равиајих утидаја, и 
сав ce подаје утидају народне поезије. Дубоко на- 
ционалан, сиров Србијанац старога кова. какав ће 
остати целога живота, он потпуно улази y роиан- 
тичке идеје Вука Караџића, трудећи ce дапостане и 
остане што више народски човек и да пева као што 
народ пева. Он одиста улази y душу народнога 
певача, и пева толико y духу народне лоезије да 
некоје од његових песама, које су ушле y на- 
род, тешко je разликовати од народних. Он je наро- 
чито осетио и знао пренети лирику босанских сев- 
далинеких песама. Под утицајем тих песама, a и 
под утицајем немачких песника ориенталпста, он 
je y своје певање унео врло многоИстока, источњач- 
ких мотива ж украса, турско-српски речник, не-



када целе туреке етрофе. У збжрци „Дахире“ (1891) 
рпугн тих турско-ерпских песама, које су постале узор 
целој једној групи босанско-херцеговачких пеенжка.

И Јован Илжћ огледао ce на епекој поезжји. 
По једној поетској народној легенди, на коју je 
ерпским песнжцима указао Вук Караџић, он je напи- 
сао романтжчко-иджлжчкж спев „Пастири11 (1868), нај- 
бољи спев романтичког доба, један од реткжх добржх 
епекжх спевова целе српске кљжжевностж. Стихови 
су слабијж но y његовим лиреким песмама, али има 
лепих песничких места, свежих описа, неусиљене 
проетоте, ж народнога духа.

Јован Илжћ, и ако не иде међу пжсце првога 
реда, заузима лепо место y жсторијж српскога ро- 
мантжзма. Он je једини међу романтичарима којж 
je успео y подражававзима народних песама, и пес- 
ник који je дао најбољу источњачку поезију y срп- 
ској књижевности.

Здаај-Јовгш Јованови-ћ .

Најплоднији, најобжмнији ж најпопуларнијж 
песник српскога романтжзма бжо je Јован Јовано- 
вжћ, доцније названи Змај.

' ј Рођен 24 новембра 1833 y Новом 
жнеот. ј 0 аду; Јовановжћ je учжо гжмназију 

y Халашу и Пожуну, права y Пешти, Прагу и 
Бечу. Као овршен правник буде 1861 изабран за 
градског подбележника y Новом Саду. 1863 отиде 
y Пешту за надзорника задужбине Текелжјанум, ж 
упжше ce на медеджну. Уређујући y жстж мах



књижевни ј ш с т  „Јавор“ и сатирички лист „Змар1 
(1864— 1871), по коме je и име добио, он еврши меде- 
цину. Као лекар почео je радити y  H o b o a i  Саду. 
Затим, био je лекар y  разним местима, y  Павжеву, 
Карловцима, Футогу, Каменици, Вечу, Београду, 
Загребу. За све то време неуморно je радио на 
књижевности, уређујући разне лиетове, еатирички 
лист „Жижу“ (1871—1873), „Илустровану Ратну 
Кроннку“ (1877—1878); 1878 кренуо je сатирички 
лист „Стармали“, коме je био душа до 1890. 1880 
отпочео je издавати дечји лист „Невен“, који je 
одржавао до саме смрти. Последње године живота 
провео je y Каменици, y  Срему. Ту je и умро, 3 
јуна 1904.

Дела.
Када ce ЈовановвЉ јавио y књижев- 
ности, 1849, српска поезжја je била 

y тешкој кризи. Стара објективна поезија изуми- 
рала je y својој нвмоћи, нтхптта ново ce није јав- 
љало, п оскудида песника бпла je тако велика да 
je ЈЂубомир Ненадовић проглашавао Ђорђа Мале- 
тпћа за највећег живог песника српског. Змај je 
својим глатким и лешш стиховима убрзо скренуо 
општу пажњу на себе, и већ почетксш шездесетих 
година он заузима прво место y младој песничкој 
школи. Он непрекидно пева за више од пола века. 
Готово цео његов песничкн рад je y стиху, сем не- 
колико прпповедака, од којпх je најпознатија пее- 
иичка легенда „Видосава Вранкови1:ги, и популар- 
ног шаљивог комадића „Шарана“ (1864). Од ори- 
гиналних песама његових прво су изишли „Т>у- 
лићии (1864), потом „Све дојакошље песне Змај Јо- 
вана Јовановића“ (1871). Скупљена његова дела,



„Певанија“, жзишла еу 1882. Доцнжји његов пе- 
сничкж рад, „Друга Певанжја“ жзжшла je y две 
књжге 1895—1896. Најзад, две књжге „Снохвати- 
ца“ (1895 ж 1900) и „Девесжље“ (1900).

Као песнжк Змај Јован Јовановић 
ее развијао под неколжко разлжч- 

нжх утжцаја. Као први узор послужили еу му ђацж- 
песници око омладинске „Славлнке“ из 1847. Затим, 
његов узор постао je Бранко Раджчевић, код кога 
ce научжо лакоћж израза, окретностж стиха, мла- 
далачкој ведржнж, нарочжто љубавж за народну 
поезжју и чист народни језик. Народна поезжја 
утжче на њега знатно, ж y добром смислу ; y ста- 
рости, y збиркама „Снохватице“ и „Девесжље14, он 
je отжшао y крајности, и бжо сувжше рожски и фор- 
малан подражавалац народних песнжка.

Од страних песнжка на њега je највише утж- 
цао мађарски жеснжк Алекеандар Петефж. Змај je 
знао мађареки од детжввства, учжо ее на мађарскжм 
школама, добро познавао и волео мађарску поезжју, 
нарочито Петефија, песника родољубља, љубави и 
слободе. Од ввега je превео цео један епев, „Вжтез 
Јован“ (1860), као и неколико других већих и ма- 
њих песама. Поред њега он преводи и друге ма- 
ђарске песнжке, Јована Арања („Толджју“ 1858, 
„Толджјжну старост“ 1870, и, y стжху ж прозж, „Тол- 
джјину љубав“ (1896). затим: „Отму Мурањ-града“ 
(1877). Од мађареког песника Имбра Мадача превео 
je „Човекову Трагеджју“ (1890). Поред тих већжх ж 
бољих мађарскжх песника преводио je ж;ео један 
нжз маље познатих, и више но ико ураджо je за 
познавање мађарске књижевности код Срба.

Утидаји.



На њега тако утичу и немачки жеснжци, наро- 
чито такозвани „програмжж песнжцж“, слободњачкж 
пеенжцж четрдесетжх година. Хајне je један од 
његових узора, и ож га радо подражава y љубав- 
ној лжржцж и епиграму. Од немачкжх жесжжка на 
њега знатно утичу жеснжцж ориенталистж, нарочито 
Фрждржх Боденштет. Поред жжх он ce загрејао за 
целу жсточњачку поезију, чжтао и преводио жее- 
нжке аражске, персијске и туреке. Тако еу жоетале н>е- 
гове кшиге жеточњачкжх стжхова : „Источнж Бисер“ 
(1861) и по Бодевштету, „Песме Мирзе Схафија, 
(1871). To ниеу само врло добри жреводи, често 
бољи од оригинала, но каткад и орнгжнални стихови 
y источњачком духу, које je могао да испева само 
даровжт песжжк, полуиеточњак који je био y стаљу 
да осети бојадисану и опојну поезију Истока.

He no неком нарочитом укусу, но no елучају, 
Змај je превео још неколико дела пз странжх књн- 
жевности: ,,Демона“ од ЈБермонтова (1863), „Еноха 
Арденац од енглеског жеснжка Тенисна (1880), a y 
старости Гетеову „Ифигенију y Таурждж“ (1899— 
1900), „Хермана и Доротејуа, (што je остало не- 
штампано), и трагедију румунеке краљице Јелжса- 
вете (Кармен Силве) „Мајстор Маноле“ (1897).

" Обим И природа Ајш Змај није бно само гпбак дух 
његове поезијв. и даровит ђак овога жлж оног пес- 

нжка, једне или друге песничке школе. To je бжо 
јак песнжчкж таленат, богата жеснжчка душа, Ве- 
лика песжичка снага, развжјеж унутрапгњж жж- 
вот, стално песничко жадахнуће, ретка жлоджоет 
ж лакоћа y раду, — то су особжне које га наро- 
чпто одлжкују. Он je жевао лакше ж вжше но и 
једаж сржскж жесжжк ж пре ж жосле н>ега.



Пршгадајуки нараштају који je сав био y 
јавном раду, Змај je био песнжк народног рада, 
јаван песник, народни песник. За неких тридесет 
година он je y својим пеемама изражавао све што 
ее мислило и оеећало y српском народу, и по н>е- 
говим песмама може ce најбоље разумети духовни 
живот српског народа од 1850 до 1900. И као што 
je опевао народвж живот y свима ггравцима, сва 
осећања и све вдеје свога времена, тако je опевао 
и живот људеки y свима добима, целу скалу људ- 
еких осећања. Као неерећан отац чија су деца 
рано помрла, као уман човек којж je знао да сва 
будућност народна зависи од нових нараштаја, он 
je срдачно заволео сву ерпску децу, и за њих 
иепевао велики број добрих пееама. У тим дечјим 
пеемама велике истине и благородна осећања ка- 
зивана су y лепим стиховима, лако, разумљиво, 
са очинском нежношћу, ж на њима ce неколико 
српских нараштаја учило читању, љубави према 
народу и према свему што je добро и лепо.

Змај je, поврх тога, био и чист ли- 
ричар, један од најбољих лиричара 

целокупне ерпске књижевности. Главни део взего- 
вог обилног песничког рада то су нежни „Т>улићи“ 
и дубоко болни „Ђулићи увеоци“. To су интимне, 
непосредне, дубоко искрене песме, y којима je 
певао оно што je y истини осетио и доживео, своју 
велику љубав и рану смрт жене коју je волео. 
Сви ти стихови не чине утисак литературе, но ис- 
крене исповести једног природног човека. To су 
час срдачни усклицп животне радости, час угушени 
уздисаји и испрекидано јецање болом покошена 
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човека, и све то са толико човечанског, са толико 
тошготе, да није могуће чнтати их без узбуђења 
и не делећи ешша осећања песникова.

Тај иети песвдск који je дао можда 
најчиетије лиреке лееме целе српеке 

књижевности, био je y исти мах и најбољи сати- 
ричар српеки. Вачванжн родом, из ерпског краја 
где ce шала увек волела, врло духовит човек, увек 
готов на досетку, каламбур и епнграм, Змај ce из 
рана почео бавити еатиричном поезијом, и никад 
je није остављао, као уредник и главвл сарадник 
неколиво сатиричних листова. Али он ннје волео 
шалу ради своје забаве, но ради опште народне 
користи, и своју духовитост етавжо je y елужбу 
народних идеала и својнх политичких слободњач- 
ких начела. Смело, y крепким етиховвдга, y низу 
пригодних полнтичких и еодијалних пееама, он je 
нзобличавао и жигоеао све што je кочило народни 
напредак, однарођавање, подлост, назадњаштво. Он 
je тако дао најбоље политичке сатнре ерпске, и 
њпма за дуго време врпшо врло јак моралан ути- 
цај на српско друштво.

Сатиричар.

Општи поглед.
Али Змај као песнпк није без пре- 
кора. Живот му није био лак и 

угодан, и он je могао певати само онда кад je угра- 
био времена од заморног лекарског и уредничког 
посла. ЕВегово књижевно образовање није потпу- 
но, он je радио брзо и немарно, и зато, поред 
великих лепота, y његовом песничколх делу има 
много празнина, недоетатава и грешака. Отуда 
код њега и површности, и усиљавања, и банал-



нжх идеја ж оеећања, алкохолжчарекжх жзлжва, ка- 
фанскжх досетака, рђав вулгаран укус. Врло че- 
сто код њега полжтжчар, полемжчар и новинар по- 
тискује уметнжка, и отуда код њега толико пе- 
сама одвећ пригоднжх, дневнжх, локалнжх, y ствари 
етихованих новинарских чланака. Поред лепих и 
глатких има код њега и слабих, погрешних ети- 
хова, са недопуштеним „песвопким елободама“ и 
грубим језичним грешкама.

Тако неједнак, Змај ее одиета не може на- 
звати велжким песником. Он je певао сувише лако, 
еувшпе брзо и  еувшпе много, деето свакојако и 
евашта, ж зато поред песама првога реда има врло 
слабих етихова, и зато он као песнш-с далеко бољи 
изгледа y антологијама но y својој „Певанији“. Али 
поред евих тих евојих мака, Змај je не еамо y своме 
добу но y целој ерпекој књижевноети један од 
најбољих и најзаслужнијих песника. Он je најобил- 
нжји, најобимнији и најеавршенији песник омла- 
динског доба. Што ce највшпе могло дати y доба 
када ce тек утврђивала српска версификација и 
стварао песнилки језжк, он je дао. Жива при- 
рода, јак таленат, плодан дух, он je радио y 
евима правджма, трошжо ce без штедње, ж за опште 
народно добро немилжде расжпао своју велжку 
песнжчку снагу. Он je златну руду свога великог 
песнжчког талента расковао y сжтан новац, ж раз- 
бацао га по свом народу. На тај начин он није 
постао велжкж уметнжк, али je постао велжки на- 
цжоналнж песнжк, који je продро y народ дубље 
но и један од српеких песнжка, ж који je више но 
ико од књжжевних раднжка донео користж свом 
народу.



Ђура Јакшић.

Српски романтизам имао je два велика дестгика: 
Змаја и Јакшића. Змај je обилнији, шири, идејнији, 
али Јакпшћ има вштте особеноети, јачи je песнич- 
ки темпераменат, више je романтичар. Док ce Змај 
мењао и развијао са својим временом, Јакпшћ je 
остао стално исти, са свим добрим и рђавим стра- 
нама једног рођеног романтичара, бујног песника 
личности и страети.

Јакшић je рођен y Српској Црњи, 
жнво-г. y Ванату, 27 јула 1832, y свеште- 

нвгакој породици. Сврпшвши трп разреда гпмназије, 
оставио je школу и почео учити слнкарство. Почео 
je учити код једног сликара y Темжпгвару, али га 
ггрекиде Вуна од 1848, y којој ее тукао y редо- 
вима добровољаца. После Вуне учио je сликаретво 
y Пешти, Вечу и Минхену. Вративши ce y домо- 
виву, живео je неко време од сликарства. 1856 пређе 
y Србију, и добије за привременог Ј^итеља y селу 
Подгорцу, y округу тимочком. У том селу, и j  
оближњем селу Сумраковцу, служио je до 1858. 
Од 1858—1860 био je учитељ цртања y једној прн- 
ватној девојачкој школи y Веограду. 1861 проду- 
жио je сликарске студије y Вечу, али ce 1862 врати 
y Нови Сад, потом понова y Србију. 1863 je учи- 
тељ цртања y крагујевачкој гимназији, 1865— 1869 
учитељ y селу Сабанти код Јагоджне, y Рачп крагу- 
јевачкој и Пожаревцу. 1869 постављен je за учи- 
теља цртања y јагодинској реалци. 1871 отпуштев 
je из државне службе, a 1872 поетављен je за корек-



тора Државне Штанпаржје. На том месту остао je 
до смртж. Умро je y Београду 16 новембра 1878.

Лирски и епски 
песник.

ДитајуДж Петефжја ж Бајрона, дру- 
гујућж еа Змајем који je јако утж- 

дао на ae ra , Јакшжћ je почео певати као ђак. y 
Бечу још 1853. Педесетжх и шездесетжх годжла он 
je еталан сараднжк готово евих српскжх часописа. 
1863 жзжлазж његова драма „Сеоба Србаља“, a 1868 
„Јелисавета кнегиња црногорека“. Тек 1873 изшп- 
ла je збирка његових стжхова „Песме“, драма 
„Станоје Главаш“ 1878. Целокупна дела изишла 
су y два издања, 1882 и 1912.

И ако je Јакпшћ мало радио на лирици, он 
je y лрвом реду и изнад евега лирнчар, и то ро- 
мантички лиричар. Јака, етрасна природа, бунтован 
дух, он je y својим стиховима изражавао себе, 
своје незадовољетво са људима и еа животом, 
и због тога je поређен са Бајроном. Он je nec- 
ник јаке маште, великог надахнућа, плах и бу- 
јан, и y лиреким песмама, врло оеобеним, теено 
везаним за његов живот, он показује велжку енагу 
и ширпк.у речитост. Јжшжк. ce бавио још и епском 
и драмском поезијом ж пржповетком, али свуда je 
избжјао његов лжрски темпераменат, ж свж ти другж 
радовж вреде по свом основном лирском надахнућу. 
Од њега je остало неколжко епскжх песама („Бра- 
тоубица,“ „.Невеста Пжвљанжна Баја“, „Барјакта- 
ровићж“, „Мученица“, „Причест“). To су y стварж 
романтжчке приповетке, жспеване y богатом ж звуч- 
ном стжху. У њжма жма романтике, мелодраме, ре- 
торжке, алж ж топлоте ж речитости.



Јакшић je један од ређих роман- 
тичарских песника који су радили 

и на драми. Тај његов драмски рад није незнатан: 
на 6.000 лирских и епских етжхова, он je испевао
12.000 драмских. Од њега су остале три драме: „Сео- 
ба Србаља“, „Јелиеавета“ и „Станоје Главаиг. Све 
те три драме су исторпјске, из прошлости ерпскога 
народа, али еа мало историјске истине. Било да 
елика досељење Срба на Балкану y YII веку, било 
XY век y Зети, било Устанак y Србији y почетку 
XIX века, он под разним именом и y разном оделу 
износи једне исте романтичке личности, које имају 
иста романтичка оеећања и  говоре једним иетим ора- 
торским језиком. Сва та дела су драмскк подједнако 
невешта, пуна ггретержвања еваке врсте, али „Јелиса- 
вета“ има извеених врлжна, тако да ce још н данас на 
позорници одржала. Са „Максимом Црнојевићем“ 
Лазе Костића то je најбољи драмски рад српеког ро- 
мантизма. Предмет je згодно изабран, радња има по- 
крета и жшзота, етално je живописна и занимљива, 
стилје пун полета и речитоети, стихови еу јаки и ле- 
пи, a лирска местаиду y најбољу лирпку рсшантичког 
доба. „Сеоба Србаља“ je писана y једнолпком десе- 
терцу народних песама, али „Јелисавета“ и „Ста- 
ноје Главаш“ писани су y живом јамбу, који je y 
то време са успехом унесен y српску драму. Иначе, 
y сва три комада, Јакпшћвелики лиричар спасава 
Јакпшћа осредњег драматжчара.

Драматичар.

Приповедач.
Јакшкћ je не само један од најве- 
ћнх лнричара и најранијпх драма-

тичара, но и ]едан од на]плодни]их приповедача 
српских. У ошпте он je знатно више писао y прози



но y стиху, и од њега je остало на 40 мањих и ве- 
ћих, довршених и недовршених приповедака, од 
којих су неке схваћене и започете на пхирој ро- 
манској подлози.

ЕВегове ггриповетке писане су y једном истом 
лиреком расположењу, и задахнуте су једним истим 
романтичарским духом. Оне ce могу поделити на 
чисто романтичарске, y којима ce идеализује прош- 
лост и еадашњост, и које су y ствари песме y прози, 
нисане y слободном стиху. Затим, долазе припо- 
ветке y којима ce слика сувремени живот, које имају 
извесну политичку или социјалну тенденцију, и где 
ce oceha известан реализам. Слика ли Средњи Век 
српски, или сувремене српске борбе и ратове за сло- 
боду, или село y Србији, он je увек романтичар и 
идеалиет, људе и догађаје види y песничком заносу, 
ствара их ввшим и лепшим но што су, приказује их 
не онаквим какви су били но кфхо су љему, y ње- 
говом сталном песничком расположењу, изгледали. 
Али он je умео да слободним очима загледа y су- 
времени живот. Слободњак по својим политичким 
уверењима, слободољубнв и правдол>убив, раздра- 
жен бедом и гоњењима, он ce око 1870 баца на 
поЈштичку сатиру и социјалну приповетку. Он на- 
пада на бирократеку стегу y Србији, на гушење 
слободе мисли и еавести, на гажење малих и сла- 
бих. Најбоље његове нриповетке то су оне које ce 
дешавају на банатском селу, y добу око 1848. Јак- 
пшћ воли свој завичај и притиснутог сељака, он 
има дубоко осећање националне слободе и соци- 
јалне правде, и са извесним социјалистичким духом 
приказује горак, јадан живот угњетеног сељака 
банатског.



И ако je Јакштгћ написао т о ј ш к о  приповедака, 
ппак ce не може узети као гграви ггриповедач. Он 
je на приповетци радио еагло узгред, често ради 
личног и ј ш  политичког разрачунавања, обично да 
би што зарадио. Сав тај пркповедачки рад je ужур- 
бан, несавршен, често иснод његовог талента. Али 
y њему има племенитих намера, емелости лшсли, 
модерног осећања социјалне ггравде, дубоке љу- 
бави ггрема народу и пуку, и изнад свега високо 
песничко надахнуће и увек јак лиризам.

Лиризам и живопиеност то су две 
главне одлике Јакпшћа као писца. 

ЕБегова топла и узбуђена поезија je непосредан ne
pas његове снажне и немирне личности. Он je топ- 
лији и оеећајнији но и један други песник срп- 
ски, и y целој српској књижевностн нема песника 
који je y толикој мери романтичар, сав y машти 
и y осећању. Пре но што je пропевао био je сли- 
кар, и целога живота бавио ее сликарством. У слн- 
карству je васпитао своје око, своју машту развио 
на делнма великих сликара, и y поезију унео 
многе сликарске навике и особине. Као романти- 
чарски сликари он не води толико рачуна о тач- 
ности нацрта, о правилности линија, о складу из- 
међу појединих делова ; за њега je главно непосре- 
дан израз, живост боје, контраст између еветлости 
i i  сенке. Сва његова живописна и обојадиеана но- 
езија одаје сликара, и то сликара којп je више 
колорист но цртач.

Поред боје, као и сви романтичари, он воли 
реч. Он има много природне и искрене речитости, 
али му никада није било довољно речи, и никада

Општи поглед.



му реч нжје жзгледала довољно јака, звучна ж жи- 
вожжсна. Он волж леже речж као што волж лвпо 
цвеће, воли љихову боју ж музику, оне га за- 
носв ж опжјају. Он оеећа ж мисли речима, Ebe- 
гова речжтоет често чжни снажан утжсак, a че- 
сто ce своди на ређање звучнжх речи, реторским 
ефектжма често жртвује смиеао и пада y верба- 
лизам. Речжтост je ввегова снага и слабост. Код 
њега жџа. сувжше стжлских украса, сувише фжгура, 
сувжше подигнут ж натегнут тон, сувише звучнжх 
и блемсавжх речи. Али поред тжх злоупотреба сво- 
јих особина, Јакшић својом великом песничком 
енагом и јачином осећања јесте наш најжотжунжји 
романтички песник, са свима добрим и рђавжм осо- 
бинама романтизма.

Пазга К остић.

Рођен 1841 y Ковиљу, y Бачкој, y 
официрској жородицж, Костжћ je 

свршио гимназију y Пешти, ж ту 1866 положио 
докторат права. Почео je као професор y ново- 
садској гжмназијж, 1867 бжо je бележник y но- 
восадској ожштжжи, једно време председнжк ва- 
рошког суда. У трж маха бжо je бжран за на- 
родног посланика y жештанском сабору. Жжвео je 
доцнијв као новинар и књжжевник y Београду, на 
Цетжњу, y Новом Саду ж Сомбору. Умро je y Сом- 
бору 1910.

Своје лирске песме Лаза Костжћ 
штампа 1873 и 1874, a све скупа 1909. 

Костжћ je имао доста јак песнжчки таленат, ж то 
таленат који je y основу свом бжо оригжналан.

Лиричар.

Живот,



Од њега je остало неколико леттих лирсккх пе- 
сама и добрих балада („Самсон ж Делила“, „Ми- 
надир“). Али та његова оригиналност била je кобна 
по њега. Он je поставио себи као правило y животу: 
не треба бити као други, обични, смртнк људи ; ваља 
бита „женијалан11, пует и разуздан, треба необичне 
ствари говорити необичним језиком. И y својим 
песмама он je заратио еа здравпм разумом, добрим 
укусом, граматиком и речником. У свима свет- 
ским књижевностима, y њиншч болееним перио- 
дима, бжло je пееника који еу поезију еводили на 
игру речи, на ггретеране и необичне фшуре, на 
замршено изражавање, на усиљене обрте, на нове 
рели, на беемиелен вербалжзам. To ието боловање 
од речи, ту „логоманију“, злоупотребљујући фи- 
гуративан стил, самовољно кујућп нове речи, да- 
јући речима произвољан смисао, сав тај „маскован 
бал речи и слика“, налази ce y поезији Лазе Кос- 
тића. И y том корову речи угушило ее неколпко 
цветова праве поезије који су никли из његове душе.

Од евију српских песника свога доба Лаза Ко- 
стић ce одлшсовао већим гсњижевним образовањем. 
Еао врло млад човекпреводио je „Илијаду“, од шез- 
десетих година он je стао уводити Шекспира y срп- 
еку књижевност, и превео „Хамлета11, „Ричарда Ш ", 
„Ромеа и Јулију“, „Краља Лира“. Али он из тога 
књижевпог образовања није извукао сву корист 
коју je могао извући, но код великих ггесника тра- 
жио и налазио оно што je најслабије код н>их.

Драме Лазе Костића више вреде 
но његове лирске песме. Као прави 

романтичар, он je почетком шездееетих година
Драматичар.



одушевљен „шексгси;романа , и Шекспир he му 
остати учитељ y драми. „Наш млади Шекепир14, 
говорило ce о њему шездесетих година. 1866 изи- 
шао je његов „Максим Црнојевић“, поеле „Пера Се- 
гедкнац“ (1887), „Гордана“ (1898) и „Љуба Хајдук- 
Вувосава“. Два последња рада мање су вредности, 
„Пера Сегединац“ има вшпе значаја једне поли- 
тичке, анти-ауетријске манифеетације, y којој je 
историјека истина жртвована за љубав тендендије. 
Али „Макеим Црнојевић“ je са Јакшићевом „Је- 
лисаввтом“ најбоља драма српског романтизма. Из 
дуге и драматичне песме о женидби Максима Цр- 
нојевића, коју je још Гете приметио и која je послу- 
жила као предмет неколицини драмских песника, 
Костић je написао слободну, врло песничку и 
добру романтичку драму. Народна песма му je по- 
служила еамо као тема, коју jë он врло слободно 
обрадио, са слабим обзираввем на историју и вер- 
ност. Он ce y драми усиљава да буде дубок, и 
врло чеето je нејасан. Радња je заплетена и не- 
јаена, личности су тамне, машта je узела су- 
витле маха, речи су потисле ствари и појмове. Од 
црногорског кнежевића направио je неку врсту 
Хамлета. Али ова драма песнитае младости Ко- 
стићеве има јаких лиреких места, личности су 
сложеније, сцене су од ефекта, стил je сјајан, језик 
књижеван. Најзад, то je прва српска драма y јамбу, 
коме je Костић успео да да нечега крепког и 
енергичног.

Од Костића je остало неколико фантастичних 
приповедака пиеаних y младости („Махараџа“, „Че- 
до вилино“, „Мученица“). Поред тога бавио ce 
естетиком и књижевном критиком. Од тих послова



највећи су му : замршена и претенциозна студија 
„Основи пепоте y светуи (1880) и ружан памфлет 
„0 Јовану Јовановићу—Змају“ (1902). За послове 
те врсте Коствсћ вжје имао потребну равнотежу y 
духу и објективност.

Костић je остао најкарактеристичнији песник 
српског романтизма, који je отишао до краја са 
манама те школе. Некада елављен, он je последњих 
година нного изгубио од свога глаеа, и еведен je 
на оригиналнога лиричара који je злоупотребио 
своју оригиналност, и на драматичара који je дао 
„Максима Црнојевића“.

Стеван Ка^ански.

Рођен 1830 y Сентомашу, y Бачкој, Каћански je 
еврпшо права y Пешти. Ворио ce y Буни од 1848. 
1857 прешао je y Србнју, и ту век провео као профе- 
сор и новинар, y Крагујевду и Београду. Борио 
ce y српеко-турском рату 1876. Умро je y Бео- 
граду 1890.

Каћански je радио само на поезији, и то врло 
мало. Већи део његових стихова, које je почео 
објављивати од педесетих годжна, изишао je y 
збирци „Скупљене пееме“ (1879). Са малим изу- 
зетком, свп његови су стиховп родољубнвп, са 
омладинским пдејама п y омладипском начнну 
изражавања. У најбољим својим песмама, „Ноћ- 
ница“, „На Србобрану11 и „Граов-Ј1ази, он je по- 
казивао извесву снагу и речптост, и те песме на- 
лазиле су одјека y Омладини. Некоје од његових 
песама, „Где je Српска Војводина...11 и „Народни



збора, постале су врло популарне, готово патри- 
отеке химне српске. ЕБима и своме великом ро- 
дољубљу Каћанеки има да захвали за глае који 
je као пееник уживао.

Мипорад, П. Шапчанин.

Рођен je y Шапду 1842, али као дете еа ро 
дитељима прешао je y Срем. Учио je гимназију y 
Новом Саду ж Карловцима, и отишао за писара ду- 
ховног суда y Шапду. Од 1866— 1880 служио je 
као писар ж секретар Миниетарства Просвете y 
Београду, од 1880—1893 био je управник Народног 
Позоришта. Као админжстратор краљеве цивили- 
ете ж крунских добара умро je y Београду 1895.

Шапчанин je обилан и разностран писац. 1863 
ж 1866 издао je две збирке етихова; 1883 изишла 
je збирка „Жубори и Вихориц, y којој има стихова из 
раније две збирке. Осим тога, дао je три спева, два 
оригинална „Невеста ЈБутиде Богдана“ и „Монах“, и 
један преведен, „Краљево звоно“; неколико исто- 
ријских драма, које су, са једним изузетком, остале 
нештамлане : „Милолг y Латинима“ (1886), „Душан 
Силни“ (1890), „Задужбина* (1891), „Богумили“ 
(1893), „Хипатија“, „Трнова круна“. Затим, пет 
књига приповедака (1877—1902), један путопис, „С 
Дрине на Нишаву“, неколико преведених позо- 
ришних комада, знатан број педагошких радова, 
оригиналних и преведених.

По својој сентименталној природи Шапчанин 
подсећа на „чувствителне певде“ четрдееетих го- 
дина. Ђак немачких романтичара, чије певање je



одговарало његовој сентименталној природи, он не 
ноже да ехвати поезију без еентилгенталноети, иди- 
личности, уздаха и суза, и пева етаржнеке поетнчне 
мотжве. Он има један иети поетски речтгк, наро- 
чито ce служи диминутивима, увек етрахујући да не 
буде довољно „ггојетичан“. Ta књишка, сладуљава, 
малокрвна поезија, наивна и старинска, најслабије 
je што je Шапчанин написао. Али он има један 
известан број стихова y којима описује село како 
му je оетало y детињским успоменама. Песма му 
ту не долази из књита но из ерца. Ту je искрен 
и ггриродан, сећања су топла и узбудљива, опжси 
живи и стварни. У епекој поезији показао je исте 
мане које и y лирској поезији : исту еентиментал- 
ност, исту романтнчноет, иету немоћ да ce отргне 
од књишких утицаја.

Као дугогодшзгњи управник Народног Позо- 
ришта, Шаичанин ce дао и на пнсање дозориггт- 
них комада. Неколико мањих комедија су без икаква 
значаја. Релативно важнпји му je рад на драми. 
Сем „Хипатије“, чији je предмет из грчке историје, 
све остале драме су из прошлости српскога народа. 
У тим евојнм историјским драмама он je показао 
много родољубља и побожности, али мало позна- 
ваља драмске вепггине и песничког талента.

Шапчанин je пиеао доста и y ггрози, од ввега 
je остао прилвсчан број приповедака, од којих и два 
готово романа, пХасан-агац (1880) и „Сањаж>и (1889), 
разне садржине, разног правца и разне вредности. 
Као што y поезији поред сентименталних и роман- 
тичних етихова има и реалистичких, тако и y 
приповетди поред плачевних и надвних љубавних 
историја има верних и занимљивих огшса старог



грађанског живота y Србији и описа црквених сре- 
дина. У извесним приповеткама својим Шаггча- 
нин je показао емиела за сликање етварнога жи- 
вота. Међу тим ггрнповеткама „Сањало“ заузима 
прво место, и ту je он лепо и занимљиво приказао 
духовни живот нараштаја пред 1848. По сеоским 
пеемама и тим полу-реалистичким приповеткама 
види ce да je Шапчанин имао песнички и посма- 
тралачки таленат, који je могао развити да je био y 
стању изићи из етаринских књижевних ехватања 
и отргнути ее од рђавих романтичарских узора.

Јован

Грчић припада најмлађем нараштају омладин- 
ском, оном који ce јавио тех̂  крајем шездееетих го- 
дина. Рођен y Черевићу y Срему, 1846, почео je 
учити медецину y Бечу. Разболевши ce, лечио ce 
дома. Смрт га je задесила y манастиру Беочину, 
y Фрушкој Гори, 1875.

Као сви млађи пееници тога доба, Грчић je 
почео певати по ђачким дружинама, затжм ce јавио 
y омладинским часописжма. 1869 издао je евоје 
„Пееме.“ Поред мањих песничких превода са не- 
мачкога, огледао ce на ггриповетци, епу и драми.

Као лирски песник он je сав под утицајем 
Бранка РадичевиРа, са којим и по животу и no 
природи има много заједничког. Патриотски сти- 
хови су му доста оишти и непеенички. ЈБубавне 
песме, y којима пева своју искрену љубав према 
девојци по чијем имену ее назвао Миленко, знат- 
но су бољи, и одају његову меку, благу, осетљиву



душу. Најбоље су му песме на које je он нај- 
мање полагао, оне које je он назвао „простим пес- 
мама“. Он ее ту, како сам вели, клонио од свега 
што je неиекрено и извештачено и покушао да ce 
што вшпе ггриближи „к животу и природи“. Топло 
и срдачно он пева село и живот на њему, осећа- 
јући поезију обичног живота, показујућж живо осе- 
ћање природе и извеетан смисао за реалиетичко 
описивање. To су најранији и добри почетци наше 
реалистичке сеоске поезије. Од вредности су и ње- 
гове мелавсхоличне песме из поеледњих година, y 
којима предосећа своју рану смрт.

Стјепан Митров

Далмација све више улази y књижевни жп- 
вот српски. Поред Меда ТТудића, Матије Бана u 
Јована Сундечића, она даје и Стјепана Митрова 
ЈБубшпу, првог приловедача из Приморја.

Рођен y Будви, y Боци Которској, 1824, он ce 
сасвим самостално развијао. Самоук, он je прво по- 
стао општински тајншс y родном месту. Од 1861, 
када je постао посланшс на далматинском сабору, 
сасвим ce одао на политику ; додније je био далма- 
тински народни посланик y бечком парламенту. 
Умро je y Бечу 1878.

Он je припадао оном далматинском нараштају 
који ce тек оелобађао од утицаја талнјанеке културе 
и књижевности. Почео je читашем талијанских пи- 
саца, н тек када су му дошле y руке Караџићеве 
збирке народних песама, пробудила ce y љему љубав 
за народни језик и народну књижевност. Он no pas-



ним чаеописима српским бележи народне обичаје 
y Боци, y народном стиху преводи Хорација, Дан- 
теа и Ариоста, и по угледу на народне пееме пише 
спев „Бој на Вису“ (1866). Он je, како еам вели, 
„е муком ступио на оригиналноет“. Тек крајем 
шездесетих година пшпе он ггриповетке из бокељ- 
ског и прногорског живота, и тај нови посао не 
напушта до смрти. 1875 латинжцом, a 1876 ћири- 
л е с ц о м  изишле су његове „Приповијести дрногор- 
ске и примореке14. 1882 и 1888 изшпла су нова и 
непотпуна издања његових ггриповедака. 1902 и 1903 
Срлска Књижевна Задруга прештампала je из ли- 
ста „Српске Зоре“ за 1877 „Причања Вука Дој- 
чевића.

Све те ггриповетке биле су једна новина y 
српској књижевности. ЈБубшпа je романтичар, али 
засебне врете. Он не продужава фантаеличноет и 
еентименталност ранијих приповедача српских, вае- 
питаних код иемачких романтичара ; он je ђак та- 
лијанских романтичара, ж од Вука Карацића прима 
љубав за народни живот, народне умотворине и 
за чист народни језик. Познавајући добро људе 
и природу В оке, он хоће да je опише, да да 
„огледало народа нашега“, и тада чеето лоетугга 
као реалиетички пиеац. Са друге стране, као ђак 
Вукове школе, он слика народну прошлост, труди 
ce да буде „израз народне душе“, описује народне 
обичаје, показује своје знање народног језика, и 
излази више као фолклорист и филолог но као 
уметник. У доба филолошке критике то му ce при- 
писивало y велику заслугу, и то je био први раз- 
лог ввеговог брзог и великог успеха.

ЈБубиша-уметник заостаје за ЈБубршом-позна- 
Скерлић, Српска Књижевност. 13



ваоцем народнога живота и народнога језика. Пре 
свега, он није потпуно оригиналан, и има позај- 
мица из страних, наролито из талијанеких писа- 
ца. Сву бокељску и дрногореку прошпоет, од XV 
века па на овалго, он слика према данапвљим Во- 
кељима. ЈЕБегова дршзоветка доста je ггримжтивна, и 
стоји по ередини између народног прилања и умет- 
нилке приповетке. У приповетци он je радио оно 
што су Јокеим Новић-Оточаштн и Јован СундечиЉ. ра- 
дшш y поезији: еа народном грађом, и верно подра- 
жавајупи народу, покушава да етвори уметничко 
дело. Взегове приповетке имају еве врлине ж мане 
народних приповедака: оне еу епеки шжроке, течне, 
пмају миран ток причања, једар и живописан етил, 
зачињеке еу пословицама и изрекама, пиеане еу све- 
жим и богатим народним језиком. Алж оне еу разву- 
ченв и оскудне идејама и осећан>има, еувише ce своде 
на описе народних обичаја и вешто руковаље на- 
родним речшпсом; место радље долазд низ епизода, 
слабо повезавж диалози, личности еу обележене оп- 
штим и бледим потезима, осећање природе врло je 
оскудно. ЈБубиша je етнографеки и лекеиколошки 
приповедач Вукове школе, који није савладао си- 
ров материјал покупљен по народу, и који озна- 
чава еамо прелаз од народног причања ка умет- 
нилкој приповетци.

Иедомиљ Мијатовм^.

Мијатовић (рођен y Веограду 1842) једини je 
од важнијжх пиеаца из омладинскога доба који 
још данас живи.



O h  y књижевност улази и као исторктар и као 
приповедач. ЕБегови историјски радови, нарочито 
„ Деспот Ђурађ Бранковић“ (двекњиге, 1880—1882), 
дела су y којима не треба тражитн тачност и истнну 
но поезију, живописне и патриотске идеализације 
српске нрошлости. Као што му јеисторија лрипове- 
дачка, тако му je и приповетка историјска. Као 
млад писац написао je неколико романтичних нри- 
поведака, од којих му je била најпознатија „Зека 
Капетан“ (1862). После тога, за дуг низ година, 
настаје прекид y његовом приловедачком раду. 
Тек деведесетих година, када je раскрстио са по- 
литиком и вратио ce књижевности, дао je неколико 
веких историјсккх приповедака : „Иконијавезирова 
мајка“ (1891), „Рајко од Расине" (1892), „Кнез Гра- 
доје од Орлова Града“ (1899). Као y својим исто- 
ријсвим етудијама, тако je и овде идеализовао срп- 
ску нрошлост, чинећи je лепшом, већом, сјајни- 
јом, дајући маха својој бујној и увек младој машти. 
ЕБегове приповетке еу низање најфантастичнијих 
догађаја, најневероватнијих личноети, најкрајњијих 
оеећања. Нарочита пажња обраћена je на опнсе; 
стил je претерано китњаст, свечан и дветан. Широј, 
полу-књижевној публици, која je једва израсла из 
Милована Видаковића, допале су ce те иеторијске 
и старински китњасте фантазије, које су биле п о  
следљи покушај романтизма y српској књижевно- 
сти. Мијатовнћ није имао боље cpehe ни као пу- 
тописац са својим „Цариградским сликама и при- 
ликама“ (1901), y којима су све његове мане и као 
приповедача и историчара.



Павпе Марковић-А&ам&в.

Рођен 1855, y Новим Карловцима y Срему, 
Павле Марковић-Адамов сврпшо je филозофију y 
Бечу. 1880 дошао je за професора y Карловце, и ту 
стално остао. 1895 покренуо je часопие „Бранково 
Коло“, и до смрти га уређивао. Умро je y Карлов- 
цима 1907.

Почео je пнеати још 1874, и давао лреводе 
из немачке поезије и оригиналне стихове еасвим 
y духу омладинске лирике. У  исто време почео je 
писати приповетке, екроз сентименталне и роман- 
тичне. Осамдесетих година наилази он на свој узор, 
на аустријског приповедача Росегера, који je са 
успехом еликао живот тиролских еељака. Он га 
преводи и подражава, и он почиње писати ггри- 
поветке из сеоског живота по Срему. Збпрке тих 
прпповедака јееу : .Слике и прплкке из српског 
живота11 (1883), „На еелу и прелу“, (две књиге 1886 
и 1888). Од веких радова дао je доста зашшљив 
роман „Дух времена еад je таки“. Од деведесетих 
година писао je врло ретко, само по изузетку, и сав 
ce ггредао уредничком послу.

У почетку свог рада био je сав омладинац, 
идеалист, сентименталац, лак на одушевљење, склон 
декламацији. Када га je младалачки занос про- 
шао, он ce променио, али само y неколико. Он je 
добио више емпсла за стварност, старао ее да жи- 
вот слика што природније и верније, али je y су- 
штини својој остао романтичар који идеализује на- 
род, велжча „старо добро доба“, верује y чжсту 
душу сељака кога само цивилизадија квари. Он



слави врдину, воли сентименталне теме, радо ггржла 
ееоске љубавне иднле, разнежава ее лако, — к  y 
многоме подсећа на Богобоја Атанацковжка..

Инале, он има извесне ггриродне нежности ж 
тодлнне, каткада лепо уме да да. слшсу српског 
села. Језик му je лист, и поједине шегове прнпо- 
ветке дају ее пријатно читати.

Коста Трифкови^.

Романтизам тако плодан y лжрици био je оску- 
дан y драмској лоезији. Сем Јакпшћа ж Костића 
нема ниједног бољег драматичара, a Коста Триф- 
ковић јединл je писац комедија тога доба.

Коста Трифковић ce родио y Новом Саду 
1843. He довршивпш гимназију, занееен читањем, 
репш ее да ступи y морнаре. Неко време био je 
y поморској школи наРијеции путовао по Црном 
Мору. Изгубивпш вољу за морнареки позив, сврпш 
на Ријеци гимназију, затим мађарека права, ло- 
стане велики бележнжк општине y Новом Саду, 
потом адвокат. Умро je y Новом Саду 1875 године.

Трифковић, јако заузет за Српско Народно По- 
зориште, ревностан литалац страних позоришних 
комада, и сам je почео писати за дозориште. Норед 
неколш-со преведених малих комада („Мило за дра- 
го“, „Мила“, „Пола вина пола воде“, „Тера опо- 
зицију“, „Жес бригеша“), и озбиљног позорипшог 
комада „Младост Доситија Обрадовића“, написао 
je оригиналне комедије : „ЧеститамД „На Бадњк- 
дан“, „Школски надзорник“, „Француско-пруски 
рат“, „Избирачица“, „ЈБубавно писмо“.



Све те мале комедије, од којих je највећа 
„Избирачица“ y три чжна, еликају ерпеко грађан- 
ско друштво y Новом Саду око 1870. Трифковић 
није над тихг светом, но саевим на љеговом нивоу, 
није његов еатиричар, но његов љубазан еликар и 
расположен забављач. ЕБегова комедија je мала ко- 
медија ннтриге. Он уме да нађе предмет и да изведе 
заплет, да занима пажњу гледалаца и да вешто, 
на опште задовољство, разреши интригу. Он даје 
доста живе тидове, има лак и природан диалог и: 
извеену неуеиљену духовитоет. Све то нема снаге и 
озбшвности комедија Јована Ст. Поповкћа, али je 
пријатно и симпатично, и даје ce гледати. Зато ее 
Трифковић и до данае задржао на српекој позор- 
ници, и зато je доета превођен на више страних 
језика.

Коста Руварац,

Четрдесетих годпна y српској књнжевности 
прилкчно ce бавило естетиком и кжижевним пита- 
њима; за време романтизма, када je прву реч имала 
машта, оеећање и одушевљење, књнжевним делима 
ce усхићавало и дивило, али о њима ce мало пиеало. 
Један од врло ретких људи који су ce y то доба 
бавили књижевном критиком био je Коста Руварац.

Коста Руварад, рођени брат историчара Ила- 
ријона Руварца, родио ce 1837 y селу Grapmi Ба- 
новцима y Срему. У Пешти je учио права, али y 
исти мах и филозофију и естетшсу, учествујући 
врло живо y омладинском покрету. Умро je као 
ђал, 1864 годжне. Његов губитак јако je ожаљен y



Омладини. Већ 1866 и 1869 изишла су y две еве- 
ске љегова целокупна књижевна дела.

За свога краткога века, Руварац je ггрилично 
урадио. Од његових превода најзнатнжја je драма 
„Зрињи“ од немачког песника Кернера. Као при- 
поведач имао je извесног успеха, алж не за дуго. 
Он je устајао противу раније „претеране фанта- 
зије“, „сувишне наивности“, „болесног чувства“, и 
тражио да ce више водж рачуна о стварности и пси- 
холошкој тачности. ЕБегова повећа ггриповетка „Кар- 
ловачки Ђак11 требала je да буде остварење тога 
књижевног програма, али она носи еве мане ста- 
ријих романтичних и сентименталних приповедака.

Вшпе успеха Руварац je имао као књшкевни 
критичар. На седницама пештанске „Преоднице“ и 
y омладинским часопиеима и листовима, он je 
писао о новим књигама српским, трудеки ce да 
своје судове естетички образложи. Он je сасвим y 
идејама немачке идеалистичке естетике, убеђен je y 
једну и велику естетичку истину, и суди по јед- 
ном догматичном мерилу. Као убеђен романтнчар, 
он ее бори против старе објективне поезије ра- 
зума и размишљања, против „лирике мисли“ a за 
„лирику осеРан>а“, и тражи субјективну поезију 
маште ж осећања, „слободну уметност“, која не 
служи само за „поучавање и морал“. Он je имао љубав 
према кљижевноети, извеену урођену трезвеност, 
али му je оскудевало више уметничко осећање, 
израђен укус и шире књижевно образоваље. Он 
који ce бунио против дилетантизма y књижевноста 
био je дилетант y кљижевној критици, и цео љегов 
утицај ограничен je на доба y коме je живео.



Р Е А Л И З А М .

После 1848 г., y Еврогш, поелевере
,,Нова наука“. y идеале ж силног полета духова, 

наетало je, под притвсском догађаја, разоларење и 
враћање прозп стварног живота. Настаје доба грубе 
борбе за ошзтанак, новца, ггредузећа, материјалних 
успеха. У нсти мах то je доба великих наулних 
проналазака, развитка природних наука и пози- 
тивизма V тозофији. И упоредо еа материјализ- 
мом y друштву к  позитивизмом y науци, јавља ce 
реализам y књижевноети.

Тај нови дух почео ce код Срба осећати још 
шездесетих година. Уједињена Омладина Српска 
имела je за једно од евојих начела: рад „с помоћу 
науке, a на оенову истжне“. Beh тада почело ce 
занимати ггриродним наукама, економијом и со- 
цијалнкм радом. Али све je то споредно и елу- 
лајно, и тек „нови људи“ уноее y српско друштво 
и y српску књпжевпост „нову науку“.

Ту „нову науку“ код Срба доносе два нова чо- 
века: Светозар Марковић и Вутарин Љубен Караве- 
лов. Оба су руски ђаци, васпитани y ппсоли суврене- 
нога руског реализма, и међу Србина проповедају 
идеје духовног, политичког и социјалнога оелобо- 
ђен>а, учења руеких реформатора Черншпевског, 
Доброљубова и Писарева. Тај руеки покрет шез-



десетих година био je уперен ггротив апсолутизма 
y држави ж феудализма y друштву, против свију 
жредрасуда, заблуда, традиција ж догми. Он je за- 
почео борбу за целокупаА преображај Русије, ж 
духован, ж политжчки, и друштвени. У Русији то 
je било доба неограничене вере y људеки разум ж 
y недогледан напредак човечанетва, грознжчаво 
тежење ка ошдтем напретку и потпуном ослобођељу 
— етање духова које јако подсећа на раеполо- 
жење y Француској пред Револуцију од 1789. Млади 
нараштај y Русији тражи нове изворе истине, чж- 
тају ce ж преводе модервж позитивисти и природ- 
њаци, Огист Конт, Спенсер, Бекл, Мил, Дарвин, 
нарочито немачки матержјалисти: Фајербах, Бихнер, 
Фогт, Молескот. Под тим утицајима ствара ce y 
Русији „нова наука“, која y филозофији значи мате- 
ријализам, y етици утилитаризам, y политици де- 
мократизам, y економији социјализам, y књижевно- 
ети реализам.

Од 1868 почиње проповед „нове науке“ међу 
Србима. Каравелов, бугарски емигрант, којж je живео 
y Београду и Новом Саду, y својим критичним 
чландима и y приповетци „Је ли крива судбина“ 
(1868—1869) устаје против идеалиствгаке естетике и 
тражи позитивиетилку ж реалистилку књижев- 
ност, y духу учења Чернишевскога. Али главни 
поеао изводи Светозар Марковић, тада још млад 
и непознат ђак. РБегов мали чланак „Певање и 
мишљење“ (1868) није био само један општи по- 
глед на сувремену српску књижевноет, сведену на 
отужну сентименталност, извештаченост и празнину, 
но проглас за нову књижевност, која изилази 
из стварности, слика еувремени живот, духовно



васпита људе, помаже етварању бољег, разумнтгјег 
људеког друштва. У другом чланку „Реалност y пое- 
зији“ (1870), он je још вшпе развио и ближе одре- 
дио евоје погледе о једној реалној, борбеној, „при- 
мењеној књижевности“. У листовима и часопиеима 
накрају шездееетихи почетком седамдесетих година, 
на омладинским скушптинама, y ђачким дружинама 
и на јавним предаваљима, он изилази еа целим 
једним новим духовним и еоцијалним програмом. 
Он ствара један јак идејни и политички покрет, 
придобија знатан део ђачке омладине, не еамо y 
Србији но и y Војводини. Под утицајем учен>а Све- 
тозара Марковића сузбија ce романтизам, пропо- 
веда ce „уништеае естетике11, ствара ее публи- 
цистичка критика, вде ce ка реалистнчкој, борбеној 
књижевности каква je била код Руса.

Руски утидај y српској кваижев- 
ности, тако јак y XVIII веку, стално 

седамдесетих година он ce понова 
јавља и јако осећа. „Пова наука“ je дошла из Ру- 
сије, апостоли новог еванђеља били су Руси, и 
један „нови човек“ из седамдесетих година морао 
je знати руски, читати руске мислиоце и руеке 
књижевнике. Тада ce y Србији читају готово ис- 
кључиво руске кн>иге, и руеки часогшси. Од књи- 
жевншса највише ce читају и преводе и подражавају 
ГогоЈБ и Тургењев, не као уметници, но као људж 
који су y својим делима жигоеали глупости, по- 
квареноет и неправду бирократско-племиВске Ру- 
сије. Код њих ce види како књижевност може ко- 
рисно утицати на народни живот. Српски писдп иду

Руоки утицај.

je елабио, али



y шихову школу, и под руским утицајем развија 
ce реализам y ерпској књижевности.

Седамдесете године y српској књи- 
жевности значе пад ранијег роман- 

тизма, обнову старог рационализма, ствараље но- 
вога реализма. Само, овај нови рационализам не 
оелања ce на „здрави разум“ XVIII века, но на 
природне науке. Руека „нова наука“ y ствари 
значи: популаризовање и примењивање природних 
наука, природњачки поглед на свет и друштво. 
У српским чаеописима и листовима обилно ce npe- 
воде немачки материјалисти : Бихнер, Фогт, Моле- 
скот. Преводе ce и основна дела нове природ- 
њачке филозофије, Хекелова „Природна историја 
постања“ (1875), иДарвинов „Постанак фела“ (1879). 
Као што су млади људи тридесетих година почиљали 
клаеичким одама, a шездесетих година сентимен- 
талним уздисањима и патриотским поклжчима, тако 
ce седамдееетих година почињало ггревођељем при- 
родњачких чланака.

Последида тога култа природних и егзактних 
наука била je да ce свуда стао прогонити идеа- 
лизам, метафизика, романтизам, све y шта je ве- 
ровао ранији нараштај. „Нови људи“ су ce нази- 
вали „реалистима“, и свуда су хтели само истину 
и стварноет. У политици ce тражи: народно благо- 
стање, оргавизација народнога рада, радикално пре- 
уређење државе и ошптине на темељу слободе и јед- 
накости. Поред слободе народа тражи ce и слобода 
жене, и феминизам, питање о ослобођењу жене, 
јавља ce и y српском друштву. Место „Душановог 
царства11 тежи ce револуционисању народних маса,

Главне идеје се- 
дамдесетих година.



револуционарном ослобођењу целога ерпског на- 
рода, еавезу слободних балканских народа. Меето 
идеализма и спиритуализма y фшгозофији јавља 
ce позитивизам и материјализам. Меето поетичне, 
родољубиве и живописне народне историје, која je 
улепшавала народну прошлост, долази, са Иларио- 
ном Руварцем, такозвана „неродољубивац, научна 
историја, која прелази преко народних традиција 
и тежи ка научној истини.

Преокрет y духовима долази не 
само као последида „нове науке“, 

но и под теретом политичких догађаја, који су 
побијали снове и маштања шездесетих година. Ра- 
тови за оелобођење 1875—1878 евршени су са ве- 
ликкм разочарењем за Србе : они су донели мало 
пропшрење Србије и Црне Горе, које су остале 
одељене и разједињене, Велжку Бугарску, аустри- 
ско улажење y Боену и Херцеговину. У Србији, 
исцрпвној после ратова, завладала je тешка при- 
вредна криза, унутрашње борбе су ce разбуктале, 
док није дошло до грађанског рата 1883. Несрекни 
рат са Бугарском 1885 још теже je утицао на срп- 
ске духове. Код Срба y Угарској долази пад старе 
борбене националне политике Светозара Милетића, 
Србп ударају назад, међу њима самим почињувелика 
страначка трвења. Односи између Србнје и Црне 
Горе, услед динаетичког супарништва, поетају за- 
тегнути. У главним крајевима српским губи ce 
стара вера и одушевљење, духови су клонулп, људи 
постали неповерљиви шш равнодушни, нацпонални 
рад застаје, док ce унутрашње и страначке борбе 
растшрују. II y колико ce шездесетих година ле-

Новодуховно стање.



тело no небу, y толжко ce осамдееетжх година гмж- 
зало по земљи. Последица тога стања ствари je била 
да je место старе ждеалжетичке ж романтжчке књи- 
жевноети завладала нова, позитивисткчка ж реалж- 
стжчка.

Крајем шездесетжх годжна осећало 
ce да ce среджште српскога духов- 

нога живота помиче опет на југ, жз Војводжне y Ср- 
бжју, из Новога Сада y Београд. Србија ce стално ди- 
зала. Од 1855 до 1875 број основнжх школа y Србијж 
скочио je од 274 на 534. Од 1868 највећж део сржскжх 
лжстова жзжлазж y Веограду. Од почетка седамде- 
сетихгоджнаВеоград све више постаје духовно сре- 
джште ерпскога народа. До тога доба сви духовнж 
и културнж покретж српски жз Јужне Угарске 
прелазилж су y Србију ; реалжстжчкж покрет се- 
дамдесетжх година јавља ce y Србијж, ж прелазж 
y стару Војводжну. 1878, Србија ииак добжја четжрж 
нова округа ж незавиеност, 1882 постаје краље- 
вжна, ж, поред евих увутрапгњих трзавжца ж сжољ- 
њжх тешкоћа, она ce стално развија y свжма прав- 
хџама. У ввој je школа еве више и све бољжх. Са 
странжх унжвереитета долазж све већж број шко- 
лованжх и стручнжх људи. Главнж књижеввж лж- 
стови жзжлазе y Орбији. Српска Краљевска Ака- 
демжја постаје среджште научног рада y целом 
ерпском народу. У Србжју ce стжчу писцж из оста- 
лжх крајева српских: : Јакшжћ, неко време Змај ж 
Лаза Костић, Каћански, Матавуљ, Стеван Сремац. 
До седамдесетжх година, са ‘малим изузетком, глав- 
ни српскж пжсци бжли су жз Угарске ; од седам- 
десетих годжна Србија даје главне пжсце српске,

ЗначаЈ Србије.



Милована Глишића, Лазу К. Лазаревића, Јанка 
Веселиновића, Војиелава Илића. Седамдееетих и 
осамдееетих година Србија узима духовно вођство 
српекога народа y евоје руке, и Београд поетаје 
„Српска Атинаи.

Књижввни часо- Почетком седацдесетих година y
писи. ерпској књижевноеги нема правкх

књижевних часопиеа. Омладинека „Млада Срба- 
дија“ je више политичко-национални лв^ст; нови 
чаеопнеи, који заступају „нову науку“: „Преодни- 
ца“ (1873—1874), „Рад“ (1874—1875, 1881), „Стра- 
ж а“ (1878— 1879) и гПобратимствоа (1881—1882), 
више еу полжтичко-социјалнп.

1874 понова ее креће Змајев „Јавор~, којн, 
иродужујућж траднцију омладинских часоппеа, изп- 
лази до 1893. Седамдееетих година изилазе „Ср- 
бадија“ (1874—1877) и „Српска Зораа (1876—1881), 
која je y једап мах била прикупила леп број са- 
радника. Главни књижевни чаеопис тога времена 
je београдека „Отаџбинаа Др. Владана Ђорђевића, 
кренута 1875, која je, са малим обуетављањем, изи- 
лазила до 1892, и за то време заузимала ггрво ме- 
сто y ерпској књижевности.

Осамдееетшс година понова изидазе „Срба- 
дија“ (1881—1883), „Преодница11 (1884), обе y Бео- 
граду. Од 1881 до 1882 изидазиле су y Новом 
Саду „Српске Илуетроване Новине“, a 1885 кре- 
нуто je y Новом Саду „СтражиловсР, које je изила- 
знло до 1894. 1889—1891 изилазило je y Београду 
„Коло“, које je настављено 1901—1903. Оеамдесетпх 
година крећу ce српски књижевни часопиеи и y 
крајевима где их пређе није било : „Slovinac" y



Дубровнику, „Нова Зета“ на Цетињу (1889—1891), 
„Босанска Вила“ y Сарајвву (1885).

Два главна српска чаеописа деведесетих го- 
дина јесу „Дело“ (од 1894 до данас) и „Српски 
Преглед“ Љубомира Недића (1895), оба y Београду. 
Од 1894, 1898—1901 изилазила je y Београду „Зве- 
зда“ Јанка Веселиттовића и y Мостару „Зора“ 
(1896—1901).

У таквим приликама продужује ce 
кљижевни развитак. Главна обе- 

лежја овога доба су: реализам y главном лреобла- 
ђује, мада стари романтизам није сасвим мртав. 
Приповетка, и то ееоека ггриловетка, особито ce 
развила, роман исто тако напредује. Седамдесе- 
тих година поезија je пригушена, али осамдеее- 
тих година добжја једног великог песничког ре- 
форматора и песника првог реда, Војислава Илића. 
Епека поезија je готово сасвим напуштена. Исто- 
ријека ее драма ради обилно, алж без резултата. 
Комедија ее опет јавља. Књижевна критика ce 
ствара, и добро започиље свој рад. Српска књи- 
жевност постаје пунија садржином и савршенија 
формом.

Књижевни раз- 
витак.

Üаков Игњат©в&з-ћ.

И ако je почео писати још четрдесетих година, 
и ако je y један мах писао y романтичком правцу, 
Јаков Игњатовић, већим и бољим делом свога рада, 
припада реализму.



Рођен je 1824, y Сент-Андреји, крај 
живот. Пеште. Права je сврпшо y Кечке- 

нету, и пред Револудију постао je адвокат. У по- 
крету од 1848 држао ce са Мађарнма, 1849 био je y 
Београду, a затим неколико година тумарао по 
свету. Од 1854 до 1856 уређивао je „Србскш «ПЊто- 
пистУ, потом био народни секретар y Карловцима, 
велики бележншс вароши Новога Сада, y два маха 
посланик y пештанском сабору. Као публицист и 
књижевник живео je несталнжм и неуредним' жи- 
вотом до саие смрти. Умро je y Новом Саду 1888.

До 1848 Игњатовић je напиеао неколико ела- 
бих песама и ггутописа, и тек после 1848, када je 
дошао за уредника „ЈРћтописа14, он ее показао као 
писац од вредности. Тада je напиеао неколико зре- 
лих књижевних чланака и дао неколико прилога 
културној историји свога роднога места. Он тада 
устаје против класицизма, a нарочито против не- 
мачког утидаја y српској књижевности, и тражи 
књижевност реалнију, националнију, која би имала 
за предмет „историју србску и социјални живот“.

Од 1859 он почиње својрад: ели- 
кање српске прошлости и сувре- 

меног друштвеног живота српеког. У историјском 
правцу дао je недовршене романе: „Ђурађ Бранко- 
вић“ (1859), „Дели-Бакићи (1886—1889), „Краљевека 
снаха“ (1886), две велжке приповетке „Манзор и 
Џемила“ (1860), и „Крв за рода (1862), поред не- 
колико маљих ствари. Тај поеао он ради више као 
романтичар : улешпава српску прошлост са наме- 
ром да развије родољубиви дух, или даје маха 
својој приповедачко ј, машти и упада y фантастнч-

Историјски романи 
и приповетке.



ност, или суво, кроничареки, представља историј- 
ске догађаје. Исторнјски роман није био y  складу 
са његовим позитивним духом, и праву своју вред- 
ност он je показао y  социјалном роману.

На социјалном роману и y реали- 
стичком правду он je почео ра- 

дити рано, јо ш  почетком шездесетих година, и y  
том правцу писао до еаме емрти. Од веких ствари 
дао je y  томе правцу ова дела : „Милан Иарапџић“ 
(1860 и 1863), ееоски роман „Чудан Свет“ (1869); 
„Трпен Спасен“ (1874— 1875), рђаво довршен y  ела- 
бом позорилшом комаду „Адам и берберин“ (1881); 
„Васа Реттгаект“ (1875), „Увео Ј1истак“ (1878), „Ве~ 
чити младожен>а“ (1878), „Стари и нови мајстори“ 
(1883), велики роман „Патница“ (1888).

Имајући за лример Јована Ст. Поповића, који 
je y  своје комедије уноеио стваран живот, Игња- 
товић први међу Србима тврди да je социјалан 
роман могућ и да има „велику будућност“. Сво- 
јим радом он je то y  пуној мери доказао. Слабе 
маште, ни мало еентименталан, скроз позитиван 
дух, он je оеећао и разумевао ствараи живот. У 
својим романима често прича своје доживљаје, или 
ствари које су ce десиле y  његовој породици, y  
еваком случају оно што je својим очима гле- 
дао. И он снажно елика цветање и падање свог 
родног места Сент-Андреје, опадање српског народа 
y  Угарској y  свима сталежима. Саљубављу за „старо 
добро доба“, са склоношћу да сувремени живот ели- 
ка y  мрачним бојама, он je редом ггриказао моралну 
ж друштвену кризу y свима слојевима српскога на- 
рода: y  „Вечитом младожењи11 и „Васи Решпектуц y 

С керлић, Српска Књижевност. 14
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трговачком сталежу ; y ,,Старим и новим мајсто- 
рима“ y занатлжјскон сталежу; y „Чуднсш Свету- 
у сељачком сталежу. У „Патнжцж“ опжсује то рас- 
падаље y целокупном српском друштву. И све те 
велике, шжроке ж јаке слике падања целог једног 
народа и умжрања једног разржвеног, натрулог 
друштва, чине тежак ж мучан утисак.

Игн.атовЕЉ je наролито читан и 
познат по својим авантуристичквш 

романима, као што су „Милан Наранџић“ ж иТр- 
пен епасен“. Он je и сам био ловек од доета нтт- 
ских нагона, нелфедан, упуштен y животу, ж живео 
y нжжжм слојевима друштва, са лжлностпма које 
ce без много моралнжх обзира гурају кроз свет. 
За те дрске и увек добро раеположене пустолове 
он je жмао жзвесне симпатије, ж са љубављу je 
сликао њжхов вулгаран ж нжзак, алж догађајжма 
жспуњен, живопжсан и занимљжв живот. И слж- 
кајућж то нжже човечанство, он je својжм слнкама 
давао много жзраза ж боје, ж као ретко ко давао 
пуну слжтсу етварнога жжвота.

Игњатовжћ je бжо реалистне по уве- 
ревву ж књижевном образовавву, но 

зато што ]е сав жжвео телееним, чулнжм, земаљскжм 
жжвотом, ж што су га занжмалж само жжви, стварвж 
људи. He марећж за отмен свет ж за образовано 
друштво, где je људека пржрода спутана друштве- 
нжм везама и моралним обзирнма, он je волео 
прост свет, „нжжж еталеж“, где je човек онакав 
какав y етварж јесте. Он je жшао y тај свет y 
који ниједан српскж пжсац пре љега нжје зажла-

Општи поглед.
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зио, и живео његовим животом, заволео га, по- 
стао његов еликар и дао највећу галерију типова 
која постоји y српској кљижевности. Затим, он je 
реалист и по извееној уздржљивости и ладноћи 
са којом описује живот. Он мирно и ладно прича 
догађаје, ретко ce узбуђује и изилази са евојим 
идејама, остаје неузбудљив еликар људске рђав- 
штине и беде. A ако елучајно изиђе из те улоге, 
он показује чудновату неразвијеност 'моралног 
осећања.

Реалист по евојој ггрироди, Игњатовић je за- 
лочео реалистички роман y српској књижевности, 
y доба када je романтизам био y пуном јеку. Он 
први почиње сликати српско друштво y појединим 
сталежима и поједине социјалне типове. Он je не 
само сликар живописних и забавних пустолова 
појединих периода српског друштвеног живота, 
но и морални историчар целе једне кризе y жи- 
воту српског народа y Угарској. И ти његови 
социјални романи имају значај иеторијских и со- 
цијалних докумената првога реда.

РБегово књижевно дело има великих мана. 
Оно нема ни поезије ни чистоте, морал je јадан, 
слике ружне, утисак мучан. Игњатовић je радио 
преко колена, без плана, аљкаво ; каткада je преко 
мере развучен, каткада јури преко догађаја. Он 
je y ошпте слабо пиеменј и српски језик зна 
врло рђаво. Али он je реалист y доба када ce ре- 
ализам y Европи тек стварао и када реалиста y 
српској књижевности није било. Он воли живот 
и y његовим најнижим облицима, слика људе 
не онакве какви би требали да су но какви јесу, 
и његова дела набрекла су стварним, моћним жи-



вотом. Његово дело губи када ce поематра из близа 
и y појединостима, али када ce узме као целина 
и гледа из даљине, оно има евоју велику вред- 
ност, као широка, крепка слика целога једнога 
доба, и као снажан почетак целог једног новог 
правца y ерпској књижевности.

^&шован Ђ. Глишић.

Са Глишићем почиње низ реалжстнчких при- 
поведача из Србије, који he српску приповетк}г 
дићи на виеину на којој нжкада дотле није била.

Глишић je рођен y селу Градцу, 
крај Ваљева, 1847. Техннку и фи- 

лозофију учио je на Великој Школи y Београду. Слу- 
жио je као коректор Државне Штампарије, био уред- 
ник званичних „Српскнх Новнна“, дуже време бпо 
je драматург Народног Позоршпта (1881—1898), 
н најзад помоћник управника Народне Виблио- 
теке. Отишавпш на Приморје ради лечења, умро 
je y Дубровнику 1908.

Први његов важнији рад то je 
једна мала збирка „Српских На- 

родних Песама“ (1872). Припадајући колу вели- 
кошколаца хгоји су ее прикупили око Светозара 
Марковића, Глишић je отпочео свој књижевнп, 
махом преводнп рад y листовнма новога правца, 
y сатиричким листовима „Враголану“ и „Врзи- 
ном Колу“ и y малом часопнсЈ^ „Преодннцн11, 
где je штампао и прву своју оригиналну прппо-

Дела.

Живот.



ветку. ЕВегов прави и оригинални кљижевни рад 
отпочиње 1875 y „ Отаџбини“. 1879 и 1882 изшпле 
су две књиге његових „Приповедака“. Поеле тога 
штампао je свега још неколико приповедака.

Обамдесетих година драмски и преводилачки 
рад све га више за-узима. Он даје два комада из 
народнога живота: „Два цванцика“ (1883) и „Под- 
вала“ (1885). За Народно Позориште ггревео je 
преко 30 ра-зних комада са рускога, немачкога и 
француеког. Исто тако превео je неколико романа 
и приповедака са францускога, махом од Еркмана- 
ГПатриана, међу осталима и пКоломбу“ од Проспера 
Меримеа. Најважнији су и најбољи његови пре- 
води са рускога : од Гогоља : ,.Мртве Душе“ (1871) 
и „Тарас Буљба“ (два превода, 1876 и 1902), од Л. 
Толстоја: „Крајцерова соната“ (1890) и „РатиМ ир“ 
(1899—1901), и И. Гончарова „Обломова“ (1898). 
Својим оригиналним и преводилачким радом Гли- 
шип je био један од најплоднијих књижевних рад- 
ника српеких.

‘ ' " ј Главна књижевна заелуга Мило-
Приповедач.  ̂ вана Глиишћа јесте што je y cpn-

екој КЕвижевности засновао реалистичку приповетку 
из сеоскога живота. Реалист по својим научним и. 
социјалним уверењима, читајући руске писце, на- 
рочито Гогоља, као дете са села волећи ееоски 
живот и сељахсе, — он je почео опиеивати сувре- 
мено село србијанско. Његова приповетка je доб- 
рим делом социјална и политичка, y сваком слу- 
чају сатиричка. Како je „нова наука“ захтевала 
да ce књижевност ставља y службу политичких и со- 
цијалних идеја, ов исмева и жигоше глупо и поква-



рено чиновништво, нарочито зеленаше и кајшпаре 
на које ce седамдесетих година била поджгла ве- 
лика вика. Он воли сељака ж брани га од чиновнич- 
ког угњетавања и зеленашког исцеђивања, и y је- 
дан мах он y приповетци спроводи ндеје Свето- 
зара Марковића.

Али он није еамо то. Он je еељачко дете, и 
ако je цео век провео y вароши, он за „гадну чар- 
шију“ нжкада није марио. Стара патриархална кул- 
тура наших села изгледала му je нееравтено виша 
и лешпа од византијско-цинцарске културе наших 
варопш. И он са нарочитом љубављу огшеује 
село, слшсајући сељаке са толико еимпатија еа 
колжко антипатија je елжкао чнновнике и зеле- 
наше. Само, то ипак нжсу увек била ружичаста 
уледшавања ееоског живота. Он ее трудио да 
верно слика људе са села и паланке, врло често 
он их je просто фотографисао, и отуда y његовим 
приповеткама толико живота и стварности. Поред 
тога, ГлшшзА je имао чист ггрнповедачки таленат, 
умео je да нађе лепу и занимљнву анегдоту и да je 
вешто развије, да прича глатко, јасно и пријатно, 
уносеки y све то ведру шалу и срдачан хунор.

У велдкој већини случајева, он je сатиричар 
или хуморист, али код њега има и нежних еео- 
ских идила, као што je његова позната „Прва 
Вразда“, која je топла химна раду. Из Гогоља му 
je остала склоност за фантастичне приче, и он je 
дао неколико вампирских и вукодлачких припове- 
дака. У својим драмским покушајима on je оста- 
јао приповедач, и „Два Цванцика“ и „Подвала‘", 
које су прве драме пз сеоског живота y Србијп, 
само су драматизоване приповетке.



Чиста уметничка вредност приповедака Г јш - 
шићевих влје велика. Занимљива анегдота, пшрок 
ж миран приповедачки тон, лак и природан диа- 
лог, чист и једар народни језик — то су његове 
оеобине. Али личноети су цртане овлаш и y оп- 
штим потезима, радња je одвећ упрошћена, писац 
слабо улази y душу евојих личности и готово ни- 
како не даје опиее. Но ако ГлишиК није велики умет- 
ник, он je ваљан писац који започиње део један 
нов књижеван покрет. Он најбоље представља писце 
из седамдесетих година, радвжке па „примењеној 
књижевности“. Више и боље но ико он преводи 
руске пиеце, и по угледу на руске писце заснива 
сеоеку реалистичку приповетку. Поврх тога, он je 
ведар ж занимљив приповедач и мајстор y чистоти 
српскога језика.

Ћ аза  K .  Л азар еги ћ .

Рођен y Шапцу 1851, y трговачкој 
породици, Лазаревић je свршио 

гграва уБеограду и медецину 1879 y Берлину. Вра- 
тивши ce y Србију, био je лекар, прво грађански, 
потом војни. У чину санитетског пуковника умро 
je y Београду 1890.

Kao највећи део младих људи из 
његова нараштаја, Лазаревић je, 

као великошколац y Београду, био y идејама „нове 
науке“, са великим уважењем преводио Черни- 
шевскога и популарне чланке из природних наука. 
Али тек 1879 отпочео je оригиналан рад, припо-

Дела.

Живот.



веткама које су га брзо прославиле. 1886 изишла 
je његова збирка „Шест Приповедака“. a зањом не- 
колико мање добрих и важцих лрпповедака. Сав 
његов пршговедачки рад штампала je Српска Кн>и- 
жевна Задруга y две књиге 1898—1899.

Идеалиет, еентименталне прпроде, 
Лазаревић. није могао оетати при 

опорим и негативним идејама евоје прве младости, и 
као лриловедач он ради y еаевкм другом ггравцу, даје 
осећајну и уметничку приповетку. У своје приповет- 
ке он чеето уносн себе, целу евоју еловенску топлу 
и оеетљиву душу. У својим приповеткала он je пре 
свега моралист и опттшст. Он породицу ставља на 
прво место, п y чеетој борбп пзмеђу дојединца, 
који хоће да живи својим животом, ж иородице, 
која хоће да ее еве њој жртвује, он увек даје за 
право породици. Када има да ce бнра између ста- 
рога духа традиција и целнне, и новога духа сло- 
боде и личног самоопредељивања, он je за целину, 
за старо, за „чврете, лроете прннципе који су нспи- 
сани y сваком буквару.“ II као бранилац старпх, 
патриархалних ехватања и морала, он радо и чеето 
проповеда, п деле своје прпповетке сводп на једну 
моралну поуку.

У везп са том његовом склонопшу за лора- 
лнзовање стоји и љегов великн оптпмпзал. Ои je 
логичан дух.п труди ce да буде што стварвпји, 
алн за љубав лепог н поучног свршетка, он жртвује 
вероватност и стварност. Отуда y његовим прппо- 
веткама толико заблуделих грешнпка који ce, y 
вешто удешенпм сценама, y последњем часу тргну, 
покају и врате на пут врлине. Он ce не задовољава

Приповедач.



само да врлжна победи, но и зло мора, ради поуке, 
да буде кажњено. И његове најбоље приповетке 
често имају нажвне мелодрамске свршетке. Он елика 
село ж сељаке, варош ж варошане, Мачву и Шабац 
из шездесетжх година, онако како жх je он за- 
мишљао. ЕБегово моралжсање и претеран оптими- 
зам смањују реалистичку вредност његових при- 
поведака.

Лазаревићеве идеје су старинске ж 
уске, његов оптимизам наиван, али, 

у. накнаду зато, он je велики уметник, и y том 
погледу стоји над свим другим 'српским припове- 
дачима. Он осећа нсивот, и уме да га еажме и 
унесе y књижевно дело. Он je посматрао, бележио 
и размшпљао, и запажене поједжности и уочене ти- 
пове вешто луносио y евоје приповетке.

Он je врло вешт пиеац, има знатан драмати- 
чарскж дар, и уме да склопж жриповетку боље но 
ж један српскж приповедач. Он; има одређеног 
плана y раду, одржава јединетво радње, увек има 
на уму целину жпрема њој развжја делове и везује 
епизоде, радњу изводи лако и пржродно, вешто je 
заплеће и расплеће, y етању je да нађе јаке сцене. 
Диалог му je природан, жив ж течан. Он je један од 
ређих српеких писаца који су књжжевни поеао оз- 
биљно схватили ж савесно изводжлж. Он je читао 
и образовао ce код велжкжх пиеаца из страних књи- 
жевности, израдио свој укуе, радио врло пагкљжво, 
и y погледу склада, мере, финоће, љегове пржпо- 
ветке су мала ремек-дела. Вжше но ж један од срп- 
ских писада он чииж утисак европског пжсда, и

Општи поглед.



зато je више но и један од нлаос превођен на стране 
језике.

Ушавши y књижевност поеле смрти Стјепана 
Митрова Љубише и Ђуре Јакшића, a пре нб што 
су ce јавили Јанко Вееелиновић п Симо Матавуљ, 
Лазаревић. je дошао y згодан час, и својим припо- 
веткама попуњавао једву велику празнину y ерп- 
ској књижевности, Његове приповетке биле су боље 
и лепше но- раније, означавале су један велики 
напредак, и зато je дочекан са највећпм похвалама, 
готово са одушевљвњем, н y један мах назпван 
„ерпским Турген>евом“. Данас он пзгледа врло вешт 
и писмен писац, одличан композитор п стилист. 
Својом сентименталнопгћу, склоношћу да улепшава 
и да лепо свршава, он нешто подеећа на Милорада 
Шапчанина, који није био без утидаја на развој 
његова талента. Стваралачка снага код њега нжје 
била јака, п када je био на врхунцу евоје славе, 
y најбољим својим годинама, он je преетао писати. 
Али y његовом делу има толико уметничке лепоте 
и списатељске вештипе, толико склада и осећања 
мере, толико форме n стила, да y њему треба гле- 
дати човека који je на европску виеину подигао 
српску приповетку. Војислав Ј. Плић y поезији, Лаза 
К. Лазаревић y прпповетцп, y једно псто доба, осам- 
десетих година, врше један псти посао : формално 
и уметнички уеавршавају н подижу српску кљи- 
жевиост.

Јанко BaœnssHos&afï.

Г~ Веселиновић ce родио y Глоговцу,
ј живот, y Мачви, 1862. Учитељску школу 
учио je y Веограду, учитељевао je y Свилеувн, y



Глоговцу и Шапду. Од 1893 живео je y Београду, као 
помоћник уредника „Српских Новина“ и књижев- 
ттртк,. Отпуштен из државне службе, од 1898 до 
1901 издавао je „Звезду“. Потом je био драматург 
Народног Позоришта. Умро je y Глоговду 1905.

Дела.
Као ееоски учитељ y Свилеуви, чи- 
тајуки ееоеке приповетке Мило- 

внттз Ђ, ГлиттгргНа и Милана Ђ. Мидићевића и не- 
које малоруске приповедаче, Веселиновић je и сам 
почео пиеати сеоске ггриповетке. Тек 1886 успео 
je да нађе меета својим радовима y једном шабач- 
ком листићу, где су одмах биле примећене. 1886 и 
1888 штампане су две књиге његових „Слика из 
сеоског живота“. После тога дошао je велики низ 
приповедака и роиана. У засебним збиркама изи- 
шло je : „Пољеко цвеће“ (1890), „Од срца срцу“ 
(1893), „Рајске душе“ (1894), „Зелени вајати“ 
(1895), „Стари познаници“ (1896), „Мале приче“ 
(1902). Поред тих збирки и великог броја припо- 
ведака, штамианих y заеебним књижицама и часо- 
писима и листовима, од њега je остало и неколико 
романа, махом недовршених : „Ворци!‘ (1889), „Се- 
љапка“, (1893), „Хајдук Отанко“ (три издања, 1896, 
1904, 1911), „Јунак наших дана“ (1898—1903), „Се- 
љак“ (1901—1902), „Машики“ (1905). У сарадвви са 
другим писцима написао je два позоришиа комада: 
„Ђидо“ (нгран први пут 1892) и „Потера“ (1895).

Приповедач.
Можда више но и један од срп- 
ских писаца Весолиновић je имао 

словенску душу, мекост, болећивост. Своју при- 
родну душевиост и разнеженост уносио je ou y



своје приповетке, преноеио je на своје личности 
с којима je саосећао. Наелов једне збирке „Од срда 
срцу“ може ce пропшрити готово на све његове 
приповетке, које су управо лирске идиле из сео- 
еког живота.

Он описује село, али еело еа његове лепе 
стране, y поетичним тренутцима, његове радости, 
његове „рајске душе1; ж „богате сиротане“. Син 
ееоског свештенжка, као народни учитељ, он je дуго 
био на селу, дуже но н један од срггских сео- 
ских приповедача, живео и сам еељачким животом, 
и заволео село толико да je постао његов песник. 
Он je био п остао песннк богатог мачванског села 
из цветнога доба старих задруга и патријархал- 
нога морала. Он je волео тај спокојан, сигуран n 
ведар „старински ред-1, и жалпо што ново доба, 
нови дух квари ту лепу пдилу Доцније, он ce 
отрезнпо од тог свог поетског заноса. И као што 
je y „Сељанци" претерпвао ружнчасто сликајући 
'го „старо добро доба“, исто тако je претерпвао y 
„Сељаку% елжкајјући црним бојама поремећеност, 
моралнп пад села y новом добу.

Код Веселиновића има много народнога духа. 
Он je волео народ и његове умотворнне, са наро- 
читом љубављу опнсивао народнп живот, н због 
тога са разлогом je поређен са Вуком Караџићем. 
Он je почео писати препричавајукн народне ле- 
генде, увек ce трудио да што верније прикаже на- 
родне обичаје, да изрази народву душу, да све ие~ 
каже што чдстнјим народннм, сељачкпм јездком. 
Његове приповетке сем чисто књижевне вредности 
пмају i i  научну, јер. верно оппсују народш1 жпвот 
y Мачви седамдееетих и осамдесетих година.



Весединовић ce одлжковао y малим припо- 
веткама, y „сликама из сеоеког живота“. Алж он 
није бжо за роман, на коме je упорно раджо. За 
тај тежж посао он вжје имао ни шириву схватаља. 
ни сггоеобност да развија и разрађује. „Борцж“ и 
„Јунак нашега доба“, недовршенк романи y  којима 
ce елика политичка борба y Србији, више су по- 
литжчка но књжжевна дела. „Сељак“, започет на 
широкој основи, оетао je такође недовршен; „Хајдук 
Станко“, његов највећж и најпознатији роман, од- 
већ je популарно писан и жсторијски произвољан. Је- 
дино y „Сељанцжи он je показао способностж за 
еликање једне средине, али то je y ствари низ ле- 
пих елжка еа села.

У опште, Јанко Веселиновић вреди 
више као песник но као припове- 

дач. Оно што je најлепше y његовим приповеткама, 
то je обиље поезжје, топлота осећаља, разнежено 
саучешће, и тек y другом реду долази верно слж- 
каље сеоскога живота. И ако je био плодан, обим 
ввегова рада није био велики. Он je успевао када je 
слжкао поједине тренутке ж типове са села, када je 
давао оне просте ж једноставне „слике жз сеоскогжж- 
вота“, где je мало радаве и описа. Джалог му je при- 
родан и жив, језик народни и сељачки. Али када je 
покушавао да даје разгранатије елике, да ствара 
роман, илж када je хтео да решава политжчка и со 
цијална питања, или да псжхолошкж проучава душе 
својих лжчности, или да слика модерни варошки 
живот, он je падао и давао слабе стварж.

Он je умро млад, алж његов таленат већ ce бжо 
исцрпао, и последњи радови, нарочито слжке из

Огтшти поглед.



београдеког живота, као и по наруџбини писане при- 
поветке y којима ce понављао, показивале еу да je 
почео падати. У добу од 1886 до 1893, док je био 
свеж и неиетрошен, он je сеоеку приповетку поди- 
гао на велику висиву, и етворжо од ње једну од 
најразвијених врста српеке књижевноети. За собом 
je оставио целу једну гомилу подражавалаца, који 
су, без његовог талента a појачавајући његове мане, 
упропастили сеоеку приповетку.

Сммо [УЗатавуљ.

Рођенје 1852 y Шибенику, уДалма- 
Живот' цији. Овршпвши учитељску школу

y Задру, неколико година учвгаељовао je no срп- 
ским селима северне Далмадије. Учествовао je y 
два устанка, 1875 y херцеговачком, и 1881 y бо- 
кељском. Поеле бокељског устанка склони ce y 
Црну Гору, где добије за наставника y гимназији, 
потом за надзорника основних школа. 1887 ггређе y 
Србију, где je, са малим прекидима, остао до 
смрти, као наставник y средњим школама, чпнов- 
ттик. пресбироа и као приватан човек, бавећи ce 
увек књижевношћу. Умро je y Београду 1908.

Матавуљ je готово самоук, и са- 
Дела- свим сам ce -упутио y књижеван

рад. Талијанеки језик знао je од детињства, фраж- 
цуеки je y младости научио, и ревносно читао 
дела из обе књижевности. Од 1873 почнњу ње- 
говц књижевни покушаји, али нарочито од како je 
отшпао y Црну Гору. Од тада до смрти он je на-



пиеао велжки број приповедака, од којих je нај- 
већи део скупљен y збирке. Тако су изишле збирке: 
„Из Црне Горе и Приморја“ (две књиге, 1888, 1889), 
,,Iz primorskog života" (1890), „Из београдског жи- 
вота“ (1891), „Са Јадра,на“ (1891), „Из разнијех кра- 
јева“ (1893), „Приморска Обличја“ (1899), „С мора 
и с планине“ (1901), „Београдске Приче“ (1902), 
„Живот“ (1904), „Немирне Душе“ (1908). Поред тога 
Матавуљ je написао две дране „Завјет“ (игран 1892) 
и „На слави“ (1904) и два романа : „Ускок“ (два 
издања, 1892 и 1902) и „Бакоња Фра-Брне“ (три 
издања, 1892, 1893 и 1897), затим аутобиографске 
„Биљешке једнога пиеца“ (1897—1903), успомене 
из бављења y Црној Гори „Десет година y Ма- 
вританији“ (1897—1898), и популаран спис „Бока и 
Бокељи“ (1893). Најзад, неколико путописаиз Фран- 
цуске, Алжира, Леванта, Севернога Мора, известан 
број књижевних чланака. Зналац језика и добар 
преводилац, он je често и преводио. Од његових 
превода најважнији су му „Мизантроп" и „Пуча- 
нин као влаетелжн“ од Молијера, „Сан“ од Емила 
Золе и „На води“ од Гија де Мопасана.

Матавуљ има извеених особина које 
га стављају изнад велике већине 

ерпских пиеаца његова доба : јако развијен и оштар 
поематрачки дар, добро и широко познавање жи- 
вота и људи, знатно књижевно образовање. И ако 
ce мало учио по школама, он je својом ретком вредно- 
ћом, духовном радозналошћу и природном бистри- 
ном, потпуно успео да попуни празнине свога 
образовања, и постао један од најобразованијих

Приповедачк-з
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писаца којж су на српеком језжку жжсалж. Он je 
читао не само велжке пжеце странжх књижевности 
но ж научнжке и мжслжоце, ж добро ушао y исто- 
рију ж филоеофију. И то његово отпте ж књи- 
жевно образовање давало je његовом књжжевнож 
раду карактер жечега еолиднијег жвећма европског.

Док еу ттаттти. ранжји пжсцж билж под утица- 
јем немачке, мађарске жлж руске књжжевноетж, он 
ce сав развио под утицајем романеке културе, та- 
лијанске, увек јаке y Дадиацпјж, и француске, до 
које je својжм чжтањем дошао. Он je стално чж- 
тао модерне француске реалиете и натуралжсте, y 
првом реду Гија де Мопасана, ж y главном под 
ажховжм утжцајима радпо. Првж y новој српској 
књжжевностж он сав изжлазж жз романске културе, 
i i  један je од првжх којж жочжњу жжсатж под утп- 
цајем француске књжжевностж.

Осталж српски пжсцж реалистжчког жержода 
нису ce нжкада потпуно моглж отргнути од роман- 
тжчнога васпитања своје младостж ж сежтжментал- 
нжх склоности своје прпроде. Матавуљ једжнж бжо 
je чжст реалист. Без романтжчарског васжжтаља, 
трезвен и жозжтжван дух, књижевно изучен код 
францускжх реалжста, он je жотжуно y ждејама 
европског књпжевног реализма седамдесетпх ж 
осамдесетих година. Он ce огранжчава да буде са- 
вестан, објектпван, неузбудљив посматрач стварнога 
живота, да ладно, без страстж, ожисује људе, као 
што ботанжчар опиеује биље. Он неће да ce он 
као човек види y свом делу, чува ce личнжх жз- 
лива, жзбегава лжризам, неће моралпсање ж тен- 
денцију. И зато његова безлжчна дела, пуна тачних



и оштрих посматрања, дају утисак нечега ладног 
Ес сувог.

Он жма пшрж вждик посматраља но другж 
српскж жриповедачж. Докле су ce онж огранжча- 
вали да посматрају и слжкају узак видик свога 
роднога краја, ж то једну средину свога краја, 
дотле Матавуљ ожисује разне крајеве српске и 
разне слојеве српскога друштва. Он описује ж Дал- 
мацжју, и Црну Гору, ж Београд, не само сељаке 
ж мрнаре но ж грађанско друштво ж модерне људе. 
Док y сликању данапхњег Београда није имао успе- 
ха, y слжкању Далмацжје показао je све своје лепе 
способности, давши пуну, широку, моћну слику целе 
једне жквописне, разнобојне земље, богату' гале- 
рију занимљивих ж разноликих типова из свжју 
сталежа. Из Далмацжје je његово најбоље дело, 
хумористичнж роман „Bai-соња фра-Брне“. један од 
најбољжх романа целе српске књижевности.

17 i Симо Матавуљ представља y срп-
Општи поглед, | CKg |  к њ и ж е вНОСТИ МОДбрНЖ 6ВрОП-

екж реализам, позитжван, доследан, нелиричан. Он 
жма јаеан поглед на ствари, оштро посматрачко 
око, способност да y једној среджни жли код јед- 
ног човека уочи оно што je најважније и најка- 
рактериетичније, ж да све то изразжто каже. Бзегов 
етил je прост, одређен, непосредан, књижеван без 
фразе и боје, класичан y добром смжслу речи. Код 
велике публике српске, која не може да схвати 
кљижевност без веће или мање колжчине роман- 
тжзма, Жатавуљ, и ако цењен, није никада могао да 
наиђе на онај одзив који je својжм духовним и књи- 
жевнжм способностима потпуно заслуживао.

Скерлић, Српскл Књижевност. 15



Светолик П. Ранковиг«.

Рођен 1863, y селу Моштаницж, y округу бео- 
градском, Ранковић je свршио богословију y Вео- 
граду, a Духовву Аладемжју y Кжјеву. Као наставник 
веронауке служио je y гжмназжјама y Крагујевцу, 
y Ншпу ж Београду. Унро je y Веограду 1899.

Ранковић je почео жжсатж почетком деведе- 
сетих годжна, за кратко време дао ггрилвгаан број 
приповедака и трж романа. Најбоље његове жрж- 
поветке, под насловом „Слжке из Живота“ жздала 
je Српска Књжжевна Задруга 1904. ЕБегова трж 
романа су : „Горскж Д ар“ (1897), „Сеоска Учите- 
љица“ (1898) и „Порушени Идеали“ (1900).

Он je волео Жумадију, где je поред оца еео- 
еког евештенжка детжњетво ггровео, ж био н>ен пес- 
нжк, али не онако једноетрано ждиличан као што 
je Вееелжновжћ бжо песник Мачве. Ожжсујућж Шу- 
мадију еа љубављу, он није затварао олж пред 
стварнопгћу, п жжвот на шумаджјеком селу оеам- 
дееетих година сликао je отворено, слободно, онакав 
какав и јесте, жетицао и рђаве особжне еељачке 
и црне стране сеоског живота. Цео један сна- 
жан роман, „Горскж Цар“, посветпо je сликаљу 
једног друштвеног зла, хајдулије, која je бжла за- 
владала на шумадијеком селу оеамдесетжх годжна.

Неповољне пржлжке y којжма je жжвео, и те- 
шка болест која га je пре времена y гроб отерала, 
стварале еу га незадовољнжм, раздражљжвим, ж он 
je све вжше падао y мрачаж жесжмжзам, наролито y 
своја два последња романа, y „Сеоској Учжтељжцж14 
ж y „Порушеним Идеалина“.



Kao писац Ранковић je потпуно изишао из 
руеке школе. Он ce учио y Русији, са одушевље- 
њем читао руске писде, нарочито Толстоја, пре- 
водио их, и код њих ce учио пиеаљу. Из н>их му je 
дошло широко људеко саучешће и љубав за све што 
живи и трпи, еклоносх да слшса личности слабе ж бо- 
лееневоље, „започете, a недовршене људе“, навика 
да оппшрно излаже стаља свеетж и савеети код 
својих јунака. Радио je убрзано, нарочжто послед- 
њих година, када му je ваљало грабити од смрти, 
и радња му није увек јасна, пише без плана, стил 
му je чеето сведен на овешталу новинарску фразу.

Али његове елике из живота сеоеког, мало- 
варошког, чиновничког, манастирског, верно су 
хватане, и иду y боље послове своје врсте. Ран- 
ковић je најбољи y роману. У својој трилогији он 
je дао готово натуралистичку слику србијанског 
живота осамдесетих година, y одвећ песимистич- 
ком тову, са извеенмм болесвсим и горким лиризмом, 
али тачно оцртану и снажно изведену.

Стевак Средаац.

Рођен je y Сенти, y Вачкој, 1855, 
y занатлијској лородици, 1868 пре- 

шао je y Србију, као свршени гимназиет ж добро- 
вољац тукао ce y ратовима 1876—1878. 1878 евр- 
шио je филозофски факултет Велике Школе, од 
1879 до 1895 био професор y Нишу, потом y Бе- 
ограду. Умро je y Соко-Бањи, 1906.

Живот.

Што je реткост y српској књижев- 
ности, Сремац ce није јавио y књи- 

жевности још са ђачке клупе, но као зрео човек,

Дела.



тек око 1890. Његови мали песнички ггреводи из 
немачких и мађарских листова продазиди су нео- 
пажени, поетизовања ерпске прошлости већ су 
вшпе вредела, али он je брзо избио на глае при- 
поветком из ншпког живота „Ивкова Слава“ (1895). 
Охрабрен успехом, он je за десетак година објавио 
велжки број радова, махом хумориетичвшх и сати- 
ричних приповедака. „Ивкова Слава“ je доживела 
и друго издање (1899) п два пута драматизована. 
Потом су излазили од већкх радова : „ лЛимунација“ 
на селу“ (1896, 1912), ..Поп-Ћира и Поп-Спира“ 
(1898, 1911), „Вукадин- (1903), „Зона Заифкрова1; 
(1902), поред тога неколико приповедака штампаких 
y засебним евепгчицама („Божићна Печеница^ 1898, 
„Чича-Јордан“ 1903, „Кир-Герас~ 1908, н т. д.) У 
шест евезака изишле су н>егове поетске елжке из 
народне историје „Из књига староетавних“ (1903 
—1909), нешто историјских раеправа, полемичких 
чланака и књижевних одена. У времену око 1900 
то je био најплоднији и најчитанији 'ерпеки писац.

Као професор иеторије, еа романти- 
чареком љубављу за ггрошлост, Сре- 

мац je био историјски традиционалист, противник 
нове историје која je без икаквих обзира тражила 
само иетину, приеталица старе, патриотеке нсторије, 
која je хтела да очува народне легевде и да диже 
народни дух и веру y прошлост. У збирци „Из 
књига староставних“ он y прози опева херојску 
прошлост, стару славу српеку, увек y патриотском 
надахвућу, y китввастом, беседничком и ритмич- 
ком стилу, готово y „слободном стиху“. Али ту 
je поезија потисла историјску истину, лепе речи

Приповедач.



еу стале испред историјеких чињеница, и има не- 
чег усиљеног y стално подигнутом тону. И такав 
покушај поетске историје или историјске поезије 
није успео.

Сремац традиционалиет y иеторији био je и 
традшздоналист y политици, лријатељ старог до- 
ба, нерасположен према новим идејама политичког 
и друштвеног ослобођења, према еоцијалиствгаком 
и радикалном покрету y Србији седамдесетих и 
оеамдееетах година. Врло често, нарочито y „Д и - 
мунацијн'" наеелу“, он je излагао оштром подсмеху 
„нове људе~, вгрелазећи чеето из политичке сатжре 
y грубе карикатуре. He мареки за полигачке идеје и 
установе нове Србије, Сремац je имао нарочите љу- 
бави за новооелобођене крајеве, где ce задржао стари 
патриархални живот, нарочито за Ниш, где je иначе 
провео своје најбоље године и где je почео пи- 
еати. Сликом из живота старога Ниша, „Ивкова 
Слава“, он je стекао глае ; y „Зони Замфировој“, 
другој великој нлшкој приповетци, он je дао нај- 
потпуније и најбоље своје дело. Са љубављу, на 
врло пријатан начин, он je сликао схари, патриар- 
халнж „старовремски“, и с т о ч в б ачки Ниш, жжвопи- 
сни живот y взему, просте, али ердачне „људе ста- 
рогакова“, „старе, добре Нишлије11, који су знали 
како ее живи. Он je те поелове нарочито волео, 
уноеио y њих један део овоје младости, и зато су 
му те нишке приповетке најбољи књижевни поелови.

Стеван Сремац je реалист који има много за- 
једничког са Јаковом Игњатовићем, и по пореклу, 
и по политичким и књижевним идејама, и по љу- 
бави за еве што je старо и за нижи живот и прост 
евет, и по реализму који je изилазио више из ње-



гове природе но из њихових научних и књижевних 
уверења. He мареки за пристојан и углађен свет, 
за „филистре“ и „ћжфте“, Сремацјеволеомалељуде, 
кали кафански свет, често и „бивше људеа, про- 
палице свију врста, и он их je радо и често сликао 
y својим приповеткама. Он je тај свет посматрао, 
бележио како живи, како говори, како ce весели, 
и помоћу тог непоередног поематрања и верног 
бележења ситних појединоети, он je евојим при- 
поветкана давао јаку локалну боју и потггуно реа- 
листичко обележје. Његове личности говоре или 
локалним диалектом или кафанским речжкком, и 
дају утисак као да еу из нрироде снимљене.

Сремац ce допадао великој чита- 
лачкој публици зато што je умео 

да одабере занимљив ггредмет, што су н>егове лич- 
ности врло оригиналне и забавне, што му je диа- 
лог врло жив, стил пун израза и живописности. Он 
ce јавио y доба када je наш свет био засићен еенти- 
ментално-идиличним сеоеким приповеткама, и a e 
ros и хумористични описи налограђанског живота 
дошли су као једна пријатна ггромена. Исто тако 
допадали су ce љегов смех и подсмех, ведри оп- 
тимизам, сликања оригиналног живота нишког, 
извесна чулна, животна радоет којом цело његово 
дело Одшпе. У добу око 1900, када je српском књи- 
жевношћу пролазио један талас песшшзма, он je 
био велики забављач широке читалачке публшсе.

Сремац je био човек од духа, имао ретку 
комигчну снагу, велики хумористички таленат. У 
„Поп-Ћири и ПогЕ-Спирии, једној од најбољих сво- 
јих ствари, он показује изузетно и извесну при-

Општи поглед.



јатну сенгаменталност ж нежност. Алж, y целини 
он волж да ce смеје ж ш ш е радж емеја. Он 
нема ширжх схватања, није y стаљу да видж и 
постави проблем, да д§ елжку једне среджне. Он 
уме лепо ж забавно да пржча, али то je увек само 
радж смеја. Цео сложени живот људски он посма- 
тра само са једне, комжчне стране, и грубом фж- 
зжчком животу даје жскључжво место. Као ж његов 
дух тако и његов књижевни таленат жма нечега 
уског. Али што нема y дубини има y шжржнж. Он 
живот силно осећа и снажно га представља, његово 
дело набрекло je стварношћу, и он je не само 
најбољи хуморист, но и један од најбољжх и жстжн- 
скжх реалжста y делој српској кљижевности.

Р а д о је  Д ом ан ов и ћ .

Рођен 1873 y селу Овсишту, y округу крагу- 
јевачком, где му je отац био учжтељ, Домановић 
je 1894 свршио филозофекж факултет y Веограду, 
ж као предавач служио y Врању, Лесковцу и Пж- 
роту. Неко време био je пжсар Мжнистарства Про- 
свете, ж y два маха због полжтжчкжх разлога био 
отпуштан жз државне службе. 1905 постављен je 
за шефа коректора Државне Штампаржје, ж на том 
месту умро y Београду 1908 годжне.

1899 жзишле су две свеске његових „Прижове- 
дака“, 1901, y једној књизж, изишле су три њо- 
гове одлжчне полжтжчке сатжре: „Краљевић Марко 
по други пут међу Србима“, „Дангак и „Вођа“; 
1902 јавила ce велика и y своје доба много чжтана 
сатира на сувремену Србжју „Страдија“. Остали



Домановићеви радови растурени еу по књижицама, 
часопиеима и политичким листовима.

Домановић je радио на сеоској приповетди и 
на политичкој сатири. Под утицајем Јанка Весе- 
линовжћа, и сам дете са села, он je из почетка сео- 
ски живот сликао са идилкчне стране ; доцније, ра- 
зочаран, оболео, он га je гледао само са дрне стране. 
И његове сеоеке приповетке или су наивне идиле, 
или дрне слике ; y сваком случају, оне заостају за 
његовим сатиричним радовима.

•Још као ђак, y једном узрујаном политичком 
добу, Домановић je почео по политичким лието- 
вима писати оштре п духовите политичке еатире, 
стављајући свој таленат y елужбу напредних идеја. 
У времену од 1897 до 1903 он je написао цео један 
впиз љутих сатира и политичких алегордја, y ко- 
јима je подвргавао руглу и ггрезирању ствари и 
људе који су му били мрски. Једак y свом гневу 
разочараног идеалиста, саркастичан по ггрпроди, 
наопггрен гањањима којима je био изложен, он je 
y своје сатире уносио много снаге. Некоје од њих, 
нарочито „Краљевић Марко по други пут међу 
Србима“ и „Страдија“, имале су y евоје доба зна- 
чај читавих политичких догађаја, и до данас су 
остале као најбоље политичке сатире српеке.

Светозар Ћоровић.

. Оеамдееетих и деведесетих година и Босна н 
Херцеговина почињу улазити y књижевни живот 
српски, и то улажење обележавају : Светозар Ћо- 
ровжћ, Алекса Шантић и Јован Дучић.



Рођен 1875 y Мостару, ТшроввЉ je почео пи- 
сати врло млад, ж до 1901 дао неколико збирки 
приповедака, стихова ж позоришних покушаја. To 
еу младићски послови y којима je писац тек тра- 
асио свој пут. Од почетка XX века почиње он 
еа зрелим радом и делима од вредности : 4 књиге 
приповедака „У часовима одмора“ (1903, 1904, 
1906, 1910), збирка „Моји познаници“ (1909), 3 ро- 
мана: „Женидба Пере Карантана“ (1905), „Мајчина 
Султанија“ (1906), „Стојан Мутикаша“ (1908), нај- 
зад неколико иозоришних комада: „Она, „Адем- 
бег“, „Птице y кавезу“, „Повратак“, „Ајша“ и 
„Зулумћар“.

Као ретко ко од српских писаца Тшровић ce 
етално развијао и давао еве боља дела. Он je 
дао елику данашње Херцеговине, и варошке и 
сеоске, и православне, и муелиманске, и католи- 
чке. Он увек уме да одабере добру грађу, да нађе 
занимљиву анегдоту, и његово дело je богато ра- 
зноврсним мотивима и оригиналним локалним лич- 
ностима. Причаље му je лако и природно, стил 
доста једноставан, каткада једнолик, алж непо- 
средан и јасан. Романи, обично развучени, зао- 
стају му за приповеткама. У појединим комадима, 
као „Он“ и „Адембега, он je показао и лирских 
способвости и сценичну вештину.

Војислав Ј. Ипић.

Син пееника Јована Илића, Воји- 
слав Илић родио ce 1862 године 

y Београду. He свршивши гимназију, провео je

Живот.



неко време као ванредни ђак Велике Школе. У 
српско-бугарском рату 1885 учествовао je као до- 
бровољац. Неко време бжо je коректор y Дрздав- 
ној Штампарији, потом учитељ y српекој основној 
школи y Турни Северину y Румунији, чиновник 
министарства унутрашњих дела, најзад вице-кон- 
сул y Приштини. Умро je y Београду 1894 године.

Пред 1880 годину почео ее он јављати ево- 
јим стиховима. Живљи рад почжње y току осам- 
десетих година, 1888 изилазе његове „Песме“, a 
1889 друго издање. Целокупно издаље љегових 
пееама y две књиге дала je Српска Књижевна За- 
друга 1907 и 1909. Сем тога напиеао je неколико 
прозних скида и политичко-национадних ж каи- 
жевних чланака.

Реформатор y 0н Ie припадао нараштају који 
поезиЈи. je својим очима гледао слом ро- 

мантизма y јавном животу и y књижевности. Он 
ce бунио против полумртве романтичарске поезије, 
њених усиљенжх осећања, проетачких мотива и ба- 
налне версификације, пиеао протшз „накарадних 
подражаваља и усиљеног очајања“ код малих ро- 
мантичарских песника. У првнм својим стиховима 
ж он je под извесним утицајем раније романти- 
чарске поезије, али ce брзо ослобађа, самостално 
развија и ствара једну сасвим нову поезију.

Он напушта декламаторску и претерано субјек- 
тнвну поезију романтичара шездесетих година, и y 
неколико ce враћа „узоримастарим“,одмереној, мир- 
нијој, полукласичарској, објективној поезији четр- 
десетих година. Од тих ггред-романтичарских пес- 
ника, којима je y један мах ггрипадао и шегов



отад и хгрви песнички учитељ Јован Нлић, он ce 
научио класицизму, нирним осећањина, љубави за 
стране књижевности, и од њ га су му остали и 
извесни архаизми y речнику. Отмене природе, он 
мрзи на извештаченоет, став, декламацију, не ве- 
рује y „Народно Јеванђеље“, но y општу књижевну 
културу, y једну општу европску уметност. И он 
место искључивог обожавања народне поезије, која 
je код романтичара значила презирање класич- 
них и западних књижевности, враћа y српску пое- 
зију књижевну културу, западну књижевност. На 
њега нарочито утичу руски песници, y првом 
реду Пушкин и ЈБермонтов, од којих je примио 
не еамо мотиве, вереификацију, но к  идеје, осе- 
ћања, па и деле изразе.

И ако уноси толику промену y 
српску поезију, он не кида све 

традиције. Као ранији песници српски, он има на- 
ционалних, политичких и социјалних песама. У 
његовим песмама имаизвееног аристократизма, пре- 
зирања „сурове масе“ и „дневних истина људ- 
ских“, тежње ка чисто] естетичкој поезији, „умет- 
ностн ради уметности“. Али он има знатан број 
песама y којима je љубав према' народу, слободи, 
правди, напретку, нашла јаког пееничког израза. 
И том родољубивом и слободњачком поезијом, која 
je код њега мање бујна али зато отменија, он, за 
Змајем и Јакшићем, продужује y српекој књи- 
жевности традицију наших „јавних песника.“

Али оно што je главно y поезији 
Војислава Ј. Илића, то су његова 

интимна лична осећаља, меланхолија и елегичност.

Елегичар и кла- 
сичар.

„ Ј а в н и  п е с н ш г .



Он није био невесео из књижевне моде, но зато 
што je такав y ствари био и што ce y таквим; при- 
ликама стекао : здравље му je било рђаво, живот 
неодређен и неизвестан, породичне невоље и ма- 
теријалне неприлике стадно еу га ггратиле. Дели- 
катне душе, врло осетљиве природе, он je јако оее- 
ћао грубоети спољњега света, патио због битне не- 
сагласности ндеала са прозом живота, био неза- 
довољан са стварношћу и еа садалнњошћу, падао y 
незадовољетво и повлачио ce y пееничке снове. У 
таквом расположењу поезија му je спужила као 
уточшпте, давала му заборав, била му „вео којимпо- 
крива ругобу света,“ и он je певао песме иекрено 
меланхоличне, отмено и уметннчки елегичне, дао 
најбоље елегије које су икада на српеком језику 
испеване.

Окрећући главу од „бледе садапш>ости“, како 
je он називао, он je бацао поглед на „седу прош- 
лост“, на прошле векове и ишчезле људе. Он je 
дубоко ocehao меланхолију мртвих ствари, н певао 
оно што живот вшпе не прља и скрнави, поетао 
песник снова, рушевина, гробља, „векова тавних“, 
Он тако пева ггрве дане стварања и борбе Bora и 
Сатане, укочени и тужни индијски Исток, живо- 
писни и радосни арабљанеки Исток, давно изумрла 
словенска племена на обалама Севернога Мора, дра- 
матичне еггизоде из светске историје. Он нарочито 
волн класичну старину, више јелинску но рнмску, 
„мајку Јеладу“, и нзводи целу једну малу обнову 
класицизма y српској књижевности. У тој класичној 
поезијн његовој класичари од струке нанлазили еу 
на недовољно формално познаваље класичне ста- 
рипе, на материјалне грешке y митологији и y вер-



сжфжкацијж. Алж он je дубоко осећао велжчину ж 
лежоту класжчног света, по евом високом песнич- 
ком нагону ушао y њ, и његове песме дају утиеак 
ведре и мирне, мраморне лепоте антжчке.

Десничке способностж Војжслава 
Илжћа биле су врло високе. Он има 

урођену отменост, ретку осетљивоет, живо осећање 
лепоте, смжеао за ритам y етрофи ж живопжсност y 
изразу, ж његова поезжја даје утжсак праве умет- 
ности. Док еу ранжји цеенжцж за љубав жде]е ж 
осећања жртвовалж форму, дотле Илжћ, волећж 
лепоту као лепоту, полаже сву пажњу на форму. 
Код Пушкжна он ce научжо култу чжсте уметности, 
и он ствара књижевну, уметнжчку, y формж савр- 
шевгу поезжју. ВВегова поезжја жма нечега немате- 
ријалног, прозрачног, флуждног. Његовж опжсж, 
често реалжстжчки, мала су еавршенства y својој 
врстж. Стиховж су му течни, грациозни ж мелоджчнж, 
и теку мирно ж велжчанствено као шжрока река. Он 
ce угледа на старжје песнжке, уводж нове размере, 
којж само изгледају на класжчне метре. He само 
према разлабављеној ж запуштеној романтичарској 
вережфжкацији, но y опште, са чисто уметнжчке тач- 
ке гледжшта, његова савршена, чжста, складна, рит- 
мжчна версжфикација означава врдо великж на- 
предак y српској поезжјж.

Војжслав Илић je певао овега пет- 
наестак година, и умро je y нај- 

бољем добу, када су му дух ж таленат бжлж сазрелж. 
Али и зато кратко време он je учжнио много. 
Започевшж један нов правац y поезији, он je вршио

Општи поглед.

Пеоничке оообине.



непосредан ж велики утицај на младе људе који 
еу y његово доба лочжњали певати. Деведесетих 
година сви млади који еу ггочжњали њега су под- 
ражавали, међу осталима Милорад Ј. Митровић, Мж- 
лета Јакпшћ, Алекса Шантић ж Јован Дучић, ж y 
то доба могло ее са разлогом говорити о „војисла- 
визму“ y српекој књижевности, Од почетка XX века 
његов утицај je ослабио, али његов углед оетао je 
велики.

Данае ее виде његове слабе етране. Он није 
сасвим оригиналан, оскудева му стваралачка снага, 
машта му није оеобито развијена, ж он лало лоттгада 
под утлцаје других лееника, чннећи од н>их знат- 
не позајмице ж y еадржини и y форми. Њего- 
ва осећања ниеу ни велика, ни јака, мнели ни 
дубоке ни нове, и он je обжчно, и то доста једно- 
лико, опевао „општа места“ еваке поезије. ЕБегова 
поезија често je ладна, бледа, малокрвна, еа лепо- 
том лдећа без мириеа и фигура од воска. Од јед- 
нога песнлка данае би ее тражило више увутраш- 
њега живота, више самоеталности y стваравву, вшпе 
оригиналности ж енаге y оеећањима и идејама, вшпе 
елободе, даха и полета, тражлла би ce поезија садр- 
жајнија, обилпија, животнија.

Али y накнаду за све то Војислав Илић има 
велшси пеенички таленат, више чисте уметности 
но и један српски песник пре њега. Он прекида 
са ранијом српском поезжјом, која je стајала y 
подређеном положају лрена народној поезлји и 
исцрпла ce y патриотскии декламадијама и лаж- 
ној еентименталности. Он тражи за њу самостал- 
ност, ослан>ан>е на европске кн.ижевности, и ствара 
нашу поевију европеком. У поезију он упоси оппгга



човечанска оеећања, вшпе песничке теме. Више но 
ико он чини за напредак форме, и даје поезију 
углађену, екладну, хармонжчну, са одабраним реч- 
нижом, са ритмом и мелодијом, поезију y којој ce 
показала сва гипкост, живописноет, музикалност, 
уметничка усавршљивост српскога језика. Он пева 
стихове каквих пре њега није било код Орба.

Војнелав Илић означава одсудан прелом и ду- 
бок преображај y српској поезији, крај старе ро- 
мантичарске и почетак нове поезије. Он je најбољи 
пееник и песнжчки улитељ свога доба, оно што je 
Муптитттси био око 1830, Сима Милутиновић око 1840, 
Змај ж Јактпић шездесетих година. Он je највеки 
песник кога je Србија дала, најсавршенији мајстор 
y етиху y српској књижевноети. Са Његошем, Зма- 
јем и Јакпшћем он иде y ред првих песника 
српских.

Мипорад Ј. Митрсжи^.

Рођен y Веограду 1867, Милорад Митровић 
je свршио правни факултет y Веограду, служио 
као судски и полицијски чиновник y унутрашњо- 
сти Србије и y Београду, неколико пута отпуштан 
због својих политичких уверевва. Умро je као се- 
кретар Апелационог Суда y Београду 1907.

Готово вршњак и друг Војислава Илића, он je 
пропевао оеамдесетих година под његовимутицајем. 
Главнж песнички рад му je био деведесетих година и 
почетком XX века. Већи део својих стихова издао 
je y две збирке : y „Књизи о Љубави“ (1899) и y п о  
литичко-сатиричким „Пригодним Песмама“ (1903).



Митровић je писао лирске песме, сматрао ce 
за лиричара, и оставио неколико нежних лирских 
песама, алк он y ствари није био лиричар. ЕВегов 
таленат био je вшпе склон епској и сатиричкој 
поезији. Најбоље еу му баладе и романсе, са много 
романтичарскога y себи, испеване под јаким утн- 
цајем версификације Војислава Идтвгћа, легго зао- 
кругљене, добро стиховане, које иду y најбоље по- 
слове своје врсте y српској књижевности.

Као и сви људи његова нараштаја, Митровкћ 
je живо учествовао y политичкој борби, пока-зао y 
њој грађанске храброети, и y политичким и еа- 
тиричким песмама, y евоје доба јако читантг, бо- 
рио ce за ствар слободе. Песник другог реда, 
одличан ученик Војислава Илића, савестан књи- 
жевни радттик који ce лепо усавршио y версифн- 
кацији, Митровић je, као последњи песник старије 
школе, задовољавао потребе свога времена, и око 
1900 сматрао ce за једног од најбољих живих песника 
српских.

Алекса Шантић.

Шантић ce родио 1868 y Мостару, и почео 
певати врло млад, осамдесетих година. Објавио 
je неколико збирки стихова, 1891, 1895, 1901, 1908: 
добар избор његових песама дала je Српека Кн>и- 
жевна Задруга 1911. Од њега има три драмска по- 
кушаја y стиху: „Под маглом“ (1907), „Хасан-аги- 
ницаа (1911) и „Анђелија“, преводи : „Лирски Ин- 
термецо“ Хајнриха Хајнеа (два издања, 1897 и 1898) 
и „Из немачке лжрике“ (1910).



Шантић je почео ггодражававзем Змаја, затим 
je потпао под јак утидај Војислава ИлиАа, и за 
дуго ce ттије могао ослободити туђих утидаја. За п о  
следњих десетак година он ce развио y оригинал- 
ног песника, који има два основна и јака осећања: 
жарку љубав према своме народу, и дубоку сету за 
младошћу која одлази. Искрен ж пржродан, он y 
стихове етавља откудаје свога срца, и пева не као 
песнички занатлија но као човек који je све то жи- 
вео и осећао. Он je један од овжхкоји су обновили 
старију, готову заборављену патриотску поезију, 
давшж јој стварнију и разумнију садржину, и ис- 
кренији и топлији тон.

Снновац Тзуре Јакшића, Милета ЈакшиЗа родио 
ce 1869 y Српској Црњи y Ванату. Свршивши бо- 
гословију y Карловцима, постао je свештеник. Као 
такав сада живи y месту рођења.

Као и сви пеениди његова нараштаја, тако je 
и он, око 1890, почео певати под утицајем Воји- 
слава Илића. Али он ce тог утидаја ослобађа, као 
што ce ослободио утицаја другог свог песничког 
учитеља, Пушкина, и његова збирка „Песме“ (1899) 
има оригинално обележје. Он ce све више отреса 
оног што je књшпки, евојој поезији даје све лич- 
нији и интимнији карактер, он пева што сам oceha 
и што види, и од обичне лирике уздиже ce до лир- 
ске мисли и до пантеистичке љубави према при- 
роди. Он има јако оеећање природе, јаку сликар- 
ску реалистичку способност, и његови описи жи- 
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вота на селу изредне су ствари. Са Вељком Петро- 
вићем то je најбољи данаттгњи дестшк етаре Вој- 
воджне.

Браннслав Ћ. Нушић.

Осамдесетих и деведесетих година радило ce 
y српској књижевности доста на драми, било je 
ггисаца који су имали хучног и тренутног услеха, 
али једдлл који ce одржао јесте Бранислав Нушић.

Рођен y Веограду 1864, свршивши права ушао 
je y новинарство, потом y дипломатску службу, 
док вгаје дошао до пензије. Нушић je један од 
пајплоднијих и најразпострукијих српсклх писаца, 
писао je етихове, комедије, драме, прлповетке, лу- 
тописе. 1886 изишле су његове „Приловетке јед- 
ног каплара“ (друго издање 1895); друга збирка 
његових приловедака јесу његове истодњачке „Ра- 
мазанске Вечери“ (1898). Од хумористичних и са- 
тиричтгих ствард пајважније су му : „Ј1иетићи“ 
(1891), роман „Општпнско Дете“ (1902), збирка под- 
листака „Бен-Акиба“ (1907). Од комедија најбоље 
су му: пПротекција“ (1889), „Народни Посланик“ 
(1896), „Облчал Човек“ (1900), „Свети (1906), „Пут 
око света“ (1911). Оддрама: „Пучила“ (1901), „Клез 
Иво од Семберије“ (1900), „Тако je морало бити“ 
(1900), „Јесења Кшпа“ (1909), „Иза божјлх леђа“ 
(1909). Поред тога велики број мањих и неваж- 
нијих комада. Од Нушића има неколико путоллеа 
и етнографскдх оттттса : „Крај обала Охридског Је- 
зера“ (1894), „С Косова на слње Море“ (1902) и 
„Коеово“ (две кљиге, 1902— 1903).



Нупшћ јеписац врло жива духа ж велике рад- 
не снаге. Али он ce никад није могао усредсредити, 
увек je летео на све етране ж радио на брзу руку. 
ЕВегове пржповетке су занимљиве ж чжткв, али 
овлаш рађене ж површне. Он има много духа, али 
y хумору ж сатири лини сувише уступака укусу 
некњижевне публике, пада y карикатуру, грубости 
и непристојноети.

ЕБегов главни рад je на драми, и од њега до 
данае има скоро 30 драма, комедија, првтодних 
комада, ж y погледу плодноети он долази на прво 
меето међу свима српским драматичарима. Он je 
прави позоришни ловек и разуме сценску вештину 
боље но ико rrpe њега. Он уме да нађе занимљив 
ггредмет, да га драмски развије и да нађе бин- 
ске ефекте. Он има духа, ж лако ж природно пшпе. 
Али y његовим лаким комедијама има више позо- 
ршпне умешности но праве уметности, и оне су више 
за гледање но залитање. Озбиљни комади, ошпти, 
апстрактни, који ce могу дешавати ма где ж ма када, 
заостају за љеговим комедијама. Он је био ж остао 
водвиљист, плодан, вешт ж духовшг водвиљист. За 
последњих двадесет ж пет година он je једини пи- 
еац, и код Срба и код Хрвата, који уме да пжше 
комедије и да забавља публику.

С ветозар М арковић.

Критика y реалиетилком периоду српске књи- 
жевности има као главне представнике : Светозара 
Марковића, Светислава Вуловжћа и Љубомира Не-



дића. Што je карактеристжчжо, сва тројкца су из 
Србије.

Светозар Марковжћ родио ее 1846 
y Зајечару(Р), технику je учио y 

’ зеограду, Петрограду и Циржху. Ушавши y поли- 
тику, он изгуби државну стииендију коју je имао.
1870 врати ce y Србију, и започне део један ве- 
■ттттк.тт социјалан и политжчки покрет. У Београду
1871 креће лист „Раденик“, 1872 одлазж y едигра- 
цију y Нови Сад, 1873 враћа ce y Србију, и до 
1875 издаје y Крагујевцу листове : „Јавност“, „Глас 
Јавности“ и „ОслобођењеЧ Годипу 1874, готовоцелу, 
оеуђен због штадшарских кривжца, прележао je y 
пожаревачком затвору. Тешко оболео, пође на Југ 
да тражи лека. Смрт га задеси y Трету, 1875.

Светозар Марковић заузима зна- 
чајно место y историји духовнога 

развжтка српског, II ако ce мало и узгред бавпо 
књнжевнопхћу, бжо je од велжког утжцаја на шен 
развжтак. Од 1868 почео je он код Срба пропо- 
ведатж „нову науку“ коју je из Русије донео. У тој 
борбж за нове идеје, a противу дотадашњега иде- 
ализма, либерализма и романтизма, он ствара нов 
дух y српском друштву, образује нов жараштај, 
цео један покрет који жз Србије прелази на остале 
крајеве српске. У српском друштву седамдесетих 
и осамдесетих годжна он je оно што су Чернншев- 
ски, Доброљубов и Писарев бжли y руском дру- 
штву шездееетих година. Он je вжше публицист и 
пропаганджст но научнитс и књижевнпк, и y пр- 
вом реду ради y практичном полжтичком правцу.

Рад.

Живот.



Главно и најоригиналније његово дело јесте „Ср- 
бија на Истоку“ (1872). ЕБегова „Скупљена Дела“ 
изшпла су y Београду (1888—1892).

Марковић није био само социјални 
реформатор и политички агитатор, 

но и идеолог, покретач, „сејач идеја“, духовни вођ 
целог једног новог правца. У основу рационалиет, 
еа дубоком вером y разум ж ввегову снагу, он je 
веровао да револуција y духовима треба да прет- 
ходи револуцији политичкој и социјалној, и зато 
je много пажље поклањао евима појавама духов- 
нога живота, па и књижевности. Он je напиеао 
еамо два књижевна чланка : „Певаље и Мишљен>е“ 
(1868) и „Реалноет y поезији“ (1870), али та два 
мала и узгредна, али одсечна и одлучна чланка, 
имала еу јаког утицаја на даљиразвој српске књи> 
жевности.

ЕБегови одвећ ревноени ученици ишли су суви- 
ше далеко y крвстици метафизичке еететике и роман- 
тизма,тражшш „уништење естетике“ иодрицали пое- 
зију. Марковић je бно оштар израз општег незадо- 
вољетва са исцрпеним и изопаченим романтизмом, и 
сано je без обзира и без поштеде рекао оно што 
су еви трезвени духови мислили. Он удара на рђаве 
и неискрене песнике српске, на метафизичку есте- 
тику, која ce свела на формуле идогме, жртвовала 
ствари речима и садржину форми. Он тражи једну 
разумну, позитивну, реалну, реалистичку књижев- 
ност, која би била „веран израз живота“, идеја и 
потреба једнога доба, y коју би сувременици уно- 
сили : Ђсвој живот, ceoja убеђења и осећања, и 
своје потребе.“ Ta „примењена књижевност“, став-

Књишевне идеје.



љена y службу напреднлх, разумних и кориених 
идеја, имала би да буде мокно оруђе ошптег дру- 
штвеног напретка, — онаква каква je била бор- 
бена, рупшлачка и оелободилачка књижевност 
ХУШ  века.

Марковић. je са разлогом ударао на штуру и 
заетарелу метафизику и изопачени ромавтгизам y 
српској књижевности, али му je грешка што je на 
књижевност одвећ гледао као публипдст и поли- 
тичар, што je књижевни реализам изједначавао са 
тендециозношћу, што je сувише хтео да књижевност 
стави y службу идеја једног лолитичког и соци- 
јалног покрета. Он код Срба оетаје главни пред- 
ставник публицистичке књижевне критике, каква 
ce код Руса била развила шездесетих година.

ЕВегова je заслуга што je оштром, 
каткада суровом критиком учинио 

крај једном болесном стању y српској књижевно- 
сти, што je српске пнсде и читаоце упутио на ве- 
лтсе реалисте модернпх књижевности, y првом реду 
на Русе, под чијим ce утицајем развио српски књи- 
жевни реализам.

БВегов утицај на српске писце био je велики: 
главни писци новога књижевног правца, Милован 
Глишић, Лаза Е. Лазаревић, Јанко Веселиновић 
почели еу писати под његовим утицајем; од ста- 
ријих пжсаца Ђура Јакпшћ ce окренуо социјалној 
поезији, a неколико млађих песнлка, међу којима 
су најпознатији Јаша Томић и Владимир Јовано- 
вић, покушавали су да заснују поезију y духу 
његових идзја.

Његов утицај.



Светнгпав

Светиелав Вуловић ce родио 1847 
y Ивањици, 1868 свршио je правни 

факултет y Веограду, и неко време служио y суду. 
1870 ступио je y просветну службу, постао гимна- 
зијски професор y Београду. Учествовао je y ра- 
товима 1876—1878. 1881 постављен je за профе- 
сора југословенских књижевности на Великој Шко- 
ли. Умро je y Веограду 1898.

Правник по струци, Вуловић ce 
почео као љубитељ бавити књи- 

жевном критиком и историјом књижевности. Прво 
ce огледао, још 1871, на кљижевној и позориш- 
ној критици. На супрот дотадашњој догматичар- 
ској естетици Ђорђа Малетића, која je владала 
по школама, и метафизичарској критици новоеад- 
ских критичара, Вуловић, угледајући ce на немач- 
ког писца Лудвика Вернеа, започиње такозвану 
„природну критику“, много слободнију, независ- 
нију и искренију, казујући y њој своја осећања 
и личне утиске који су му остали од прочита- 
них књижевних дела. Он за писце тражи слободу 
стварања, y књигама не тражи еаобразност мртвим 
правилима но књижевну истину. У томе правцу 
он je no листовима и часописима седамдесетих 
година држао позоришну кронику, пишући често 
о делима која су ван књижевности. Један део тих 
позорипших оцена штампао je y књизи „Из Позо- 
ришта“ (1879), која je прва збирка те врсте y срп- 
ској етвижевности. Вуловићев суд y књилсевној

Критичар,

Живот.



критиди није сасвим сигуран, он има доета нетач- 
них романтичареких идеја, али он слободно суди 
писде и дела по њиховој стварној књижевној вред- 
ности, и књижевно remue о књижевним етварима.

Предајућн годинама иеторију срп- 
ске кљижевности на Великој Шко- 

лж, Вуловић je био принуђен да обухвати сав тај 
обимни и разнострани ггредмет, бавио ce и старом, 
и дубровачком, и народном, и новом књижев- 
ношћу. Он нжје имао потребна етручна знања о 
свим тим оделитжм периодима српске књижевности, 
и радио je на свима њжма са неједнаким уепехом. 
Из проучавања старе српске књижевности остало je 
неколико његових мањнх прилога који ннсу без 
оштроумља и провшцљивости. Дубровачком књи- 
жевношћу само ce узгред и површно бавио, као 
што je и о народној књижевности само узгред пп- 
сао. Највшпе и најбоље je радио на историји нове 
српске књижевности. Он je написао ггрве веће и 
озбиљније студије о Ђури Јакшићу, ЕБегошу и 
Симу Милутиновићу. Нарочиту пажњу заслужује 
његова овећа, добра и прегледна студија „Умет- 
ничка прнповетка y најновијој српској књижевно- 
стн“. На прво место међу његовим радовима из 
српске књижевности долази монографнја „Бранко 
Радвгаевић (1889), најбоља и најпотпунија моно- 
графија из наше раније историје књижевности. 
Као критичар и професор Вуловић je имао јаког 
утицаја и на писце и на публику, и око 1880 он je 
обарао и стварао ропутацијо. y српској књижев- 
ности. Његове две књиге „Српске Чнтанке“ (1873, 
1876), антологија нове српске кљижевности, за дуго

Књижевни исто- 
ричар.



су остале y школској употребж, ж y њима je неколико 
нараштаја стицало своје књжжевно образовање.

Хотећи да обрађује све периоде 
српеке књжжовности, Вуловжћ није 

бжвао подједнако обавештен ж етручан ; он нема 
снаге да ce усредереди на једном ггредмету, ж 
раежпа ce на више страна ; жз жеље да изгледа 
што књижевнији и што бољи стилист, он често 
више воле речж и етилеке украсе но саму садр- 
жину и смиеао. Али, ваља имати на уму да je он 
био еамоук, да je сам почео радити послове које 
до њега готово нико није радио. Он je један од 
првих који су почели да раде историју српске кљи- 
жевности, први који je покушао да одвоји књижевна 
проучавања од тадашње свемоћне филологије. Јасна 
духа, он je умео прегледно да излаже ; није био без 
духовитости и укуса, писао je лако и занимљиво, и 
био један од најбољих стилиста свога доба. За своје 
доба он означава знатан напредак.

Општи поглед,

Рођен je 1852 y Веограду. Филозо- 
фију je учжо ж докторат фжлозофжје 

положио y ЈХајпцжгу. 1884 постао je суплент, a 1886 
жрофесор Велике Школе, за жсторжју фжлозофжје, 
псжхологију и логику. Због болестж стављен je 1895 
y пензију. Умро je y Београду 1902. У

У књжжевном раду Љубомжра Не- 
дића жма прекида и промена. Као 

■јак превео je y Београду, 1870, „Куково путовање

Дела.

Живот.



око света“. Тек крајем; осамдесетих година јавља 
ce са мањим популарним филозофским расправама 
(„0 хшгаотизмуа, „0 сну и  сновима“, „0 софиз- 
мима“, „0 песимизму“). Почетком деведесетих го- 
дина баца ce на књижевну критику. Плод њего- 
вих проучавања нових ерпских писаца јесу књиге: 
„Из новије српске лирике“ (1893), „Новији срп- 
ски писци“ (1901), „Критичке Студије“ (1910). Из 
страних књижевности су његове студије о Хамлету 
и Вертеру. Од интереса je љегова књижица „0 
правопису и интерпункцији-1 (1894). 1895 уређивао 
je књижевни лиет „Српеки Преглед“. Поред још 
извесног броја чланака, оцена и полемика, ггревео 
je са енглеског „Векфилдског Свештеника“ од Оли- 
вера Голдсмита (1898).

ЕВегов оригиналан кшижеван рад захвата мало 
времена : десетак година. И тај рад обимом није 
велики. Али, и ако je радио тако мало, он je за- 
узео знатно место y књижевности свога доба и био 
од великог утицаја на даљи развој њен.

Књижевне идеЈе.
Недић ce одликује слободним и 
смелим духом, готовопгћу да каже 

целу своју мисао, и да до краја и доследно иде за 
њоме. Он je без уетезања ударио на писце који су 
ужжвали велики глас, као што су били Змај, Љу- 
бомир Ненадовић, Лаза Костић, Милан Ђ. Мили- 
ћевић. Али y тој својој безобзирној критици он je 
често уносжо духовпе нетрпљжвоети, предубеђења, 
личне обзире, нарочито полжтичке антипатије. Во- 
лестан, ћудљив, раздражен, негативан дух по сво- 
јој природи, он je боље видео рђаве странв пи- 
саца него добре, осуђивао сувремену српску књи-



жевност, био више рушилац но стваралац. И због 
тога његова мшпљевва треба пажљиво примати.

На супрот чието описној и скроз површној 
критици старијих српских критичара, личној, „при- 
родној критидиС ветислава Вуловића и утили- 
тарној, ттуб.тгртттистичтсо ј критици Светозара Марко- 
вића, Недић, ђак немачке филозофије и естетике, 
дошао je са новим ехватањима. Он верује y ве- 
чите истине еететике, y „опште норме Ј1епога“, 
y непроменљивост књижевног укуса, и са тога 
апсолутног гледишта он суди само гсњижевно дело. 
He водећи рачуна о писду који je дело написао 
и о добу y којем ce дело појавило, одричући био- 
графеку и историјску криткку, он проучава „једно 
књижевно дело само за ce, као такво, ж независно 
од свега што je ван ввега.“ Тако je он писце про- 
учавао као апстрактне лжчности, без икаква обзира 
на њихов живот и средину, a кљижевно дело одсеца 
од свега што га je родило и развило. И то je раджо 
увек прек, одсечан, сув и ладан, претерано уверен 
y непогрешивост евојих схватања, играјући радо 
улогу књижевног полидајца и судије.

Човек широког образовања, јак ло- 
гичан дух, смео полемичар и добар 

писац, Недић je био један од најзначајнијих срп- 
скпх писаца на крају XIX века. Поред свега свог 
традиционализма, он je био модеран дух, и y срп- 
ску књижевност je унео и нова схватања и нов 
начин рада. Он je знатно подигао мерило којим 
су ce писци оцењивали, извршио претрес мно- 
гих књизкевних судо-ва, кренуо велике књижевне 
ггрепирке које су, на крају крајева, биле ипак ко-

Општи поглед.



рисне. Он je можда први прави критичан дух међу 
српскии критичарима, и његова независна, слободна 
критика, која je тражила еамо истину, одговара ието 
тако елободној и независној, „неродољубивој исто- 
рији“ Жлариона Руварда. Као ж Руварад тако и 
Недић има вшпе негативних но позитивних за- 
елута. Онж еу раскрчили поља старих заблуда, на 
која су дошли други да сеју нове истине.

Марко Цар.

Поред књижевних критичара, као што еу бшга 
Вуловић и Недић, који еу ее бавили српском књи- 
жевношћу, било их je који су ce бавилн страннм 
књижевностима, и који су y књижевно писаннм 
расправама представљали српској публнди велике 
стране писце. Тако je осамдесетих година радио 
Светомир Николајевић, професор опште историје 
књижевности на Великој Школи, y својим „Ли- 
стићима из Књижевноети-1, (две књиге, 1883 и 
1888), y некада радо читаним, неоригиналним, 
али чнткнм и доста књижевним расправама о Та- 
циту, Шекспиру, Арпосту, Тасу, Камоенсу, Монте- 
скијеу, Бајрону.

Тај поеао радио je деведесетих година и 
Марко Цар (рођен 1859, y Херцег-Новом, y Боци 
Которекој). Далматинац родом, васгштан код та- 
лијанских писаца, он je нарочито и радо пнсао о 
писцима романских књижевноети н о домаћим дал- 
матинским нисцима. Бавио ce писањем уметнпчких 
путописа(„Венеција", 1891, „U Latinima" 1894, „Кроз 
Умбрију h  Тоскану“, 1895 „Наше Прпморје11, 1910),



напиеао je иједнукњ иту ггриповедака nPrimorke“, 
(1911), за дуги низ годжна упознавао je талијанску 
ттуб.ттттк.у са српском и хрватском књижевношћу, 
и дао три свееке критичких студија „Моје Сим- 
патије“ (1895, 1897, 1904). Када говори о страним 
писцима, он тптје оригиналан и сувише, често до- 
словце, ослања ce на оно што су други писали. 
Много бољи, оригиналнији и коркснији je када го- 
вори о домакнм, нарочито далматинским писцима 
XIX века. Књижевно образован, лак на писању, 
он je умео да буде занимљив к  да стече читаоце. И 
он и Светомир Николајевић имају заслуга што су 
развијали књижевно образовање код српске пу- 
блике и y српекој књижевноети одомаћивали књи- 
жевни есеј и студију.

В а ж м д а р

Рођен на Убу 1862, Кнежевић je свршио фи- 
лозофски факултет y Београду, 1884 отишао за 
предавача y Ужиде, учествовао y српско-бугарском 
рату, служио као професор y Нишу, Чачку, Кра- 
гујевцу, Шапцу, најзад, од 1902, y Београду. Умро 
je y Београду 1905.

Божидар Кнежевић je живео и радио y врло 
неповољним приликама. Готово двадесет година 
провео je y унутрашњости, никада није ишао на 
страну, сам je научио језике и развио ce сопстве- 
ном снагом. Од њега су остала два значајна пре- 
вода са енглеског : Беклова „Историја цивилиза- 
ције y Енглеској“ и Карлајлова књига „0 херојима“, 
и оригинална дела из филозофије историје : „Прин-



тгитта Историје“, „Ред y историји“ (1898) и „Про- 
порција y историји“ (1901).

Књижевности припада само једно његово мало, 
алн значајно Дело, „Миели“ (1902). To нису афо- 
ризми какви ce обично пншу. Ту je Кнежевић да- 
вао згодне формуле својих историјско-филозофеких 
размишљања, y којима има много научно апстракт- 
нога. Али ту има много његовога личнога, готово 
аутобиографскога, његова интимна осећања, схва- 
тања и утисци живота. .Дело има много интим- 
нога, и чеето чжни утисак иеповести. Све своје 
дубоко незадовољство еа животом, ева своја ра- 
зочарења и душевне болове, своје жалоено жи- 
вотно искуство и своје филозофске утехе — он je 
унео y ову ктигу, високо мисаону и благородну. 
БВегове омиљене идеје јесу : неизлечива ниекост 
људске ггрироде, песимиствгчно схватање човека, 
борба идеала са стварношћу, крајњи триумф духа 
над материјом и вечноети над пролазношћу, култ 
и поезија мисли, не бесмртност душе но бесмрхност 
духа и нисли, мисли оелободитељке и утешитељке. 
Сва та високо интелектуална и морална оеећаља, 
која je писац еам преживео, казивана су снажно, 
речито, са много израза. Висином идеја и књижев- 
ном вредношћу „Мисли“ Божидара Кнежевића до- 
стојно започињу једну сасвим нову врету y српекој 
књижевности.



ДАНАШЊА КЊИЖЕВНОСТ.

Почетком XX века десиле су ce велике про- 
мене y ерпској књижевноети. Прв свега, чудном 
случајношћу, тада умире знатан број главних пи- 
саца старијега нараштаја, који тако сасвим нестаје, 
као што умире и неколико млађих писаца који су 
већбили стеклииме. Тако, 1901 умиреЈован Илић, 
1902 ЈБубомжр Недић, 1904 Змај Јован Јовановић, 
1905 Јанко Веселиновић и Вожидар 'Кнежевић, 1906 
Стеван Сремац, 1907 Павле Марковић-Адамов и 
Милорад Ј. Митровић, 1908 Милован Ђ, Глишић, 
Симо Матавуљ и Радоје Домановић, 1910 Лаза Ко- 
ствЉ. Смрт je учестаним ударцима учинила „ме~ 
ета младима“, тако да никада до сада y српској 
ктижевности није међу људима који пишу било 
тако мало старих, a тако много и искључиво мла- 
дих. Самим тиме што су дошли нови људи, српска 
књижевност данашњега доба добила je други вид.

Тешко je, ако не и немогуће, из близа и тачно 
одредити каква je та данашња књижевност. Она je 
сада y пуном јеку стварања, и њени главни рад- 
нжци су y непрестаном развијању. Док ce писци 
потпуно не развију, док ce временом не стече мо- 
гућност да ce и данашња књижевност посматра 
из извесне даљине, може ce учинити само неко- 
лико врло општих опажања.



Пре евега, услови под којима ce 
српека књижевност развија гсоета- 
ли су далеко повољнији. Послед- 

њих година осетио ce y делом срдском народу ве- 
лттк,и привредни, просветни и надионални полет. 
Као и y ранијем периоду Србија je духовно ере- 
диште српско. Главне научпе п књижевне уста- 
нове српске налазе ce y Србији : Српска Краљев- 
ска Академија, која развија највећу научну де- 
латност на делом Словенеком Југу; Университет 
y Веограду, са скоро 1200 студената и 80 наетав- 
ника; Српска Књижевна Задруга, са 11.000 чла- 
нова y целом српском народу; Културна Лига, На- 
родна Одбрана, многа просветна стручна s  хумана 
друштва, велики 6poj средњих школа. Док je 1885 
y целој Србији било свега 534 основне школе, 1911 
било их je 1425. Главни књижевни листови српски 
изилазе y Београду : „Српски Књижевни Гласнкк“, 
кренут 1901, за који јевезанкњ иж евниж ивотина- 
предак поеледњих десет година, „Дело“, „Звезда“. 
У Србији ce, y ошпте, више чита но икада п игде 
y српском народу. (Докје, например, 1816, јединн 
српски лист онога времена, бечке „Новине Серб- 
ске“, ишао y Србију y 5 примерака, 1911 године, 
од 218 само српских листова, колико их je тада 
било, y самој Србији изилазпло их je 125, раету- 
раних y 50 лшлиона примерака годпшње ; сам Бео- 
град имао je те године 90 листова, од којих 15 
часониса и 15 дневника).

Напредак није еамо ограничен на Србију но и 
на остале крајеве где Срби живе. Последњи ието- 
ријски догађаји раздрмали су српски народ, на- 
рочито анексија Босне п Херцеговпне 1908, и на

Просветни напре- 
дак и ширење нњи- 

жевности.



еве етране осетила ce народна снава и самопоуз- 
дање. Народни и просветни рад код Срба све 
више и боље ce организује. Никада ce y срп- 
ском народу није радило са толико снаге, али и са 
толико разума и модерних позитивних схватања. 
Моралне везе између Србије и осталжх крајева 
где Срби живе јаче су но што су икада биле. Срп- 
еке књиге читају ce y све већем броју ж y свима 
крајевима српеким. Стара Србија и Северна Ма- 
ћедонија улазе y књижевни и културни живот 
српски. He само међу католицима, којих je y српској 
књижевности било још y половини XIX века, но, од 
краја XIX века, и међу муслиманима Босне и Хер- 
деговине јављају ce српски писди. До краја XIX века 
надионални живот осећао ce y Србији и y бившој 
Војводини, данас ce распростро на све српске кра- 
јеве, нарочито на Хрватску д да Босну и Херцего- 
вину. Добре српске књиге, које су раније биле 
ограничене на један крај српски, штампале су ce 
y 600—1.000 примерака ; данас ce штампају y 
3.000—4.000 примерака, и растурају ce no свима 
крајевима српским. Док je некада, за сто година, 
од 1741 до 1837, изишло на 1.000 српских књига, 
данас их изилази, од прилике, сваке године то- 
лико. Књижевни листови који су пре петнаест го- 
дина били срећли еа 1.000 претплатника, сада те- 
рају и до 3.000. Има стручних листова и популар- 
них књига који су штампани y 20—30.000 приме- 
рака, y броју који би изгледао невероватан још 
пре десет година.

Тај лтттлти покрет све ce већма шири. Покрет 
за зближаваље Јужних Словена, који je узео веће 
размере од 1904, све ce више снажи. Зближавање,
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уједињавање Срба и Хрвата све већма напредује. 
Оно што ce давно очекивало и што je норало на- 
етупити дошло je најзад: мшзао о народном је- 
динству Срба и Хрвата захватила je готово еву 
праву интелигенцију и културне људе оба дела 
нашега народа. Како на политичком тако и на 
кљижевном пољу мисао народнога јединства прак- 
тички ce извршује : узајаман рад између Матиде Хр- 
ватске и Српске Књижевне Задруге, између бео- 
градског и загребачког позоришта, „Ажманах срп- 
ско-хрватски“, стална сарадња српских писаца на 
хрватским часопиеима и хрватских на српеким, 
све потпуније изједначавање књижевног језика, 
читање српских ппсаца y хрватској публици п хр- 
ватских y српској — све су то предзнаци који ка- 
зују да ce иде к етварању једне књижевноети српско- 
хрватске, књижевности целог нашег народа.

Материјална основица српске књи- 
жевности на тај начин постаје све 

шира и поузданија. Али поред тога јасно ce види 
да y данашњу српску књижевност све више про- 
дире заладњачки модерни дух, што ништа не смета 
да она y жсти мах буде врло родољубива. Ранији књи- 
жевни утицаји све већма слабе. Мађарски утицај 
ce готово сасвим угасио, немачки утицај ограничио 
ce само на Србе y Јужној Угарској, талијански ути- 
цај oceha ce само y Далмацпји. Руски утицај не- 
што je јачи, последњих годинаруски гшсци читају 
ce радо и много, али тај утицај ни из близа није 
толики какав je био еедамдесетих година. Место 
свжх тих утицаја све више ce oceha утицај фран- 
дуске културе ж књижевности.

Нови утицаЈи.



Taj утицај y Србжјж ce почео осећатж још од 
половжне XIX века, од како ce y земљу вратио 
жрвж нараштај домаћжх синова школованжх y Фран- 
цуској, такозванжх лПаржзлжјаи. Од осамдесетжх 
годжна тај францускж утжцај све више ce осећа. 
Француекж жжсцж еве више ce преводе ж најраджје 
ce чжтају ; подлистци листова пуне ce француским 
романима ; позорнжца je ггреплављена францускжм 
комадима ; y квзижевном језжку oceha ce утицај 
франдуског стила ж језжка ; интерпункцжја, некада 
жрема немачком граматжларека, сада према фран- 
цуском постаје логжчзса. Гл авни српски пжсци вас- 
питају ce y фравцуској књижевности. Поједине књи- 
жевне врсте, лжржка и кржтика на пржмер, развжјају 
ce према францускжм узоржма.

За поеледњих десетак година, y но- 
вим пржлжкама, под новим утжца- 
јима, са новжм жжсцжма, створила 
нова књижевност. Старж књижевнж 

жравцж ж школе пропадају. Романтжзам, који je 
жжвотаржо за доба реалжзма, сада ce потпуно жз- 
губжо, ж малж покушајж за обнову романтжзма нису 
жмали успеха. Реалжзам седамдесетжх и осамдесе- 
тжх годжна знатно ce променжо, он je жостао књи- 
жевнжјж, већма уметнпчкж, са вжше лжчнога обе- 
лежја, са жзвеснжм лиржзмом, алж увек задахнут 
еождјалнжм ж националнжм осећањем.

У  опште, српекакњижевноет данас има далеко 
вжше личан, инджвждуалжстжчки карактер но што 
je некада жмала. У ранжјим књижевнжм пержоджма, 
пжсци, поред све своје књижевне особености, прж- 
падалж су више жли мање једном правцу, жмалж

Главне дрте да- 
нашње књи- 

жевности.

се једна сасвим



y главном жстж поглед на евет, жети укуб, исте 
књжжевне идеје, жстж начин рада. Данас ce не вждж 
један књижеван правац ; књижевне тколе не по- 
стоје, старе су пале, a нове ce ниеу јавиле, писци 
нжсу сви под једном заставом, но сважи жде за својом 
природом и евојим путем. Као и y осталим данаш- 
њим европским књижевноетжма, тако и y српској 
књижевности влада слобода стварања ж књжжевнж 
жндивидуалжзам.

Ипак, ж данас ce може рећж ово за разне књж- 
жевне врсте y српској књжжевностл :

На поезији. радж ее врло мжого, и са велжкжм 
уежехом. Као што je осамдесетжх годжна цветала 
прпжоветка, тако сада цвета поезија, управо лжр- 
ска поезија. Епска поезжја je сасвжм напуштена, 
ж што je бжло покушаја то су билж без кжжжевне 
вредности. Лирска поезија ее јако развнла. Данаш- 
њж лиржчари немају снагу ж обжмност иеснжка 
ранијих пержода, алж имају вшпе идеја ж осећања, 
више отменостж и савршенжју форму, негују праву 
модерну уметност. Они су врло разнолнкп. Има жх 
којж су y пуној теоријж „уметностж ради зччетно- 
стж“, који траже ретка осећаља, пеенжчке ежмболе, 
беежрекорну форму. Има пеенжка личне иекреностж, 
непосредног жзражаваља. Има подражавалада де- 
кадонтизма, „поезжје грча“, духовне изнурености ж 
мутнжх ж болесних стања свестж ж душе, настранжх 
ж болеснжх идеја. Има песника снажне вереу живот 
ж нацжоналне енергжје. Данашњи пеенждж имају 
више ocehaja и ооећања, вжше жрелива ж тавчшна. 
Пвснжчкж језик и версифжжацжја су ce усавршжли 
као никада до сада, и данаппвж песнждж дру- 
гога реда жипгу писменжје ж боље стжхове но што



ey t o  некада радили песнжци првога реда. Стих 
je постао елободнији, и опажа ce тежња ка једној 
новој версификацији. И ако je без великих личности 
које еве надвитпују, данапгња српека доезија, као це- 
лина, подигла ее на висину модерне европске поезије.

У прШоветцц. ее такође oceha велика про- 
мева и напредак, Старија ееоска приповетка готово 
ее еаевим изгубила. Село ce ређе описује, и када 
ее опиеује то je без оне старе романтичке идилич- 
ности ; српеки ириноведач није идшшчар ни етно- 
граф као што je био оеамдесетих година, но со- 
цијални посматрач, политички еатиричар, или ли> 
ржчар који ce опија прдродном лепотом. Варош и 
њен сложеддји живот, модерна душа са свима н>е- 
ним проблемима, модерви живот y свој његовој 
еложености, —: то данас много више занима срп- 
скога приповедача. Приповетка y главном остаје 
реалиетичка по начиду рада, али са много субјек- 
тивнога, лирског, социјалног и надионалног еле- 
мента. Роман ce почиње више и успешније обде- 
лавати.

На драми, ce радж мало, и са слабим успехом. I i 
ако данас има сталндх позоришта, и ако je створена 
доста велика позоришна публика, и ако ce стално 
распиеују повољни драмски конкурси, драмска про- 
изводња je увек слаба. Историјска драма готово са- 
евим je напуштена. Или ce продужује водвиљска 
вомедија, или ce дају наивна подражавања сканди- 
навеке, немачке и руске симболистичке и социјадде 
драме. Српска драма чека повољније еоцијалве 
прилике, већи ступањ опште културе, или једнога 
човека који he je додићи силом свога талента.

Врло велики напредак учинила je књижевна



критика, која постаје једна потггуно развијена 
врета српске књижевноети, и пење ее на висину 
на којој никада није била. Филолошки дух y њој 
саевим неетаје, и она постаје само књижевна, исто- 
рвгјска, естетичка или пеихолошка. Она je под утица- 
јем франдуске књижевне кршгике, дел§ Сент-Бева, 
Хиполита Тена и Жила Леметра. Служеки ce модер- 
ним методима, нарочито бжографеким, историјским и 
естетичким, она проучава старије писце, врпш реви- 
зију разних књижевних погледа и оцена, прати на- 
рочито даналгњу књижевну производњу, и јако ути- 
че на развијање данашње књижевности:. Ни мало rte- 
дантна, слободна, врло књижевна, данашња критика 
код читалаца наилази на она] добар пријем на који 
je нашгазшга поезија шездесетих ж приповетка оеам- 
десетих година.

У књижевном језаку опажа ce велики напре- 
дак. За доба романтизма тежило ce да јужно1 на- 
речје постане опште књижевно. Данас je источно 
наречје освојило y српској књпжевности, и ако ce 
већина писаца из југозападних крајева још служи 
јужним наречјем. Књижевни језик ce стално раз- 
вија. Старо схватаље филолошке школе да je срп- 
ски језик довршно свој развитак и да ее од језика 
Вука Караџића и Ђура Даничића не сме даље 
ићи, пропало je. Данас ce на језик гледа као 
на природан ггроизвод људског духа, на један 
жив органжзам који ce стално развија и усавр- 
шава. У Србији, y чисто националној средини и 
y слободи, ствара ce такозвани „београдски спшл 
нов и модеран књижевни језик, жив, покретан, 
живописан, изразит, обогаћен оживљавањем згод- 
них архаизама, примањем лепгос провинцијализама,



природним ствараљем неологизама, неопходно по- 
требних за нове појмове, нова осећања и осећаје. У 
реакцији ггротиву филолошких догматичара иде ce 
каткада сувише далеко, и прелази ce и преко гра- 
матике. „Београдски стил“, пун живота ж снаге, све 
витгге осваја, прелази границе Србије, ж постаје 
књижевни језик најновије српске кљижевности.

П е с н и ц и.

Данашља ерпска поезија има на челу два пе- 
еника, Јована Дучића и Милана Ракића, два ђака 
француске поезије, али који ce знатно разликују 
један од друтога.

Јован Дучић (рођен 1874 y Требињу, y Хер- 
цеговини), као и његови земљаци, вршњаци и књи- 
жевни другови Алекса Шантић п Светозар Ћоро- 
вић, почео je нисати деведееетих година под ути- 
цајем Војислава Илића, и то ce јако осећа y првим 
његовим стиховима. 1899 године, Дучић je отшпао 
на страну, прво y Швајцареку, y Женеву, па y 
Франдуску, y Париз, и тамо потпао под утицај нај- 
новијих песника француских, нарочито симболиста. 
Врло гипког духа, он ce из основа измекио. У по- 
четку он je био песник готово романтичке љубави, 
шумова и звукова, као што je имао јаких песама не- 
посредне, личне лирике. Доцније, форма му почиње 
изгледати све важнија, док му није поетајала нај- 
важнија. Песник y његовим очима постаје „каби- 
нетски раднжк и учени занатлија на тешком послу 
риме и ритма“. Он хоће да y своју лоезију унесе 
што ређа и суптшшија осећања, што поетичније



симболе, и обделава метафизику поезије. Он je y 
том погледу отишао далеко, нееумњиво његова 
je поезија врло складна, отмена и ггрефшвена, 
али, из претеране тежње за оригиналношћу и от- 
менопгћу, он je каткада усиљен и извештачен.

У погледу ггееничке речитостн Дучип долази на 
прво место y данашњој српској поезији. Он има више 
стила но и један ерпеки песник, има врло поетеке 
симболе, сјајне слике и ретка поређења, бљештаве 
фвтуративне украсе, богатречник, углађене стихове, 
и његова поезија je најлитерарнија поезија срп- 
ска. Од њега има неколико путвзах слика и књижев- 
них есеја који по богатству боја и сјају писања иду 
y најлепше ствари које су на српскон језику напн- 
сане. Нарочито његовп путописи су најбољп пос- 
лови своје врсте y целој српској књижевностн. Ду- 
чић, чије песничко развијање још није завршено, 
и чији врло велики песнички таленат стално ce 
обнавља, био je од великог утидаја на најновијн 
песнички нараштај.

Милан Ракаћ (рођен y Веограду 1876) јавжо 
ce y књижевностп тек 1902. Прва евеска стихова, 
„Песме“, изишла му je 1904, a друга, „Нове Пе- 
еме“, 1912. До сада писао je врло мало : за десе- 
так година ни педесет пееама, али код њега je 
каквоћа обилно надокнадила количину, и он je 
убрзо, са Јованом Дучићем, заузео прво место y 
сувременој српској поезији.

Он ce није угледао на раније песнике српске, 
но je непосредно и право изишао из гаколе фран- 
цуских писаца. У књижевности ce јавзо када je 
песвжчки занат већ добро изучио, као пзрађен п са- 
мосталан песник, са песмама савршеним y форми,



доносекж нешто ново и вшпе y српску поезжју. 
Он нжје песник од ведике маште и јакжх осећања; 
он нема ни велике снаге нж изналазачке моћи, и 
често изгледа једнолик. Алж он има велжку књи- 
жевну културу, богат унутрашњи живот, развијену 
душу једног модерног човека, и његова поезжја велж- 
ких човечанских осећања и вжсокжх мислж најинте- 
лектуалнија je поезија српска. Док еу ранији рефлек- 
сивни жеенжци ерпеки били ладни, укочени, високо- 
парни, Ракић je y жсти мах и мисаон и топао, и књи- 
жеван и непосредан, ж речжт и природан, ж његова, 
y основу врло лжчна и еубјективна поезија y исти 
мах je и општечовечанска.

У жрвим својим стиховима Ракић je био не- 
што одвећ апсолутан песимист, речито левајући 
празнжну, нжштавило, беду ж ивота, јад човека 
притиснутог судбом h природом, али y жсти мах 
и достојанство мжслж и воље. У доцнијим песмама 
тај ораторски песжмизам, који je имао нечега роман- 
тичнога, прелази y једну вишу фжлозофију живота. 
Последњих годинаРакић je дао низ ванредних патри- 
отских песама, жепеваних па еамом Коеову, и њима 
обновио родољубиву поезију, потпуно и сјајно до- 
казао како и она може бити врло књижевна и 
уметнжчка. ЕБегов патриотизам je сувремен, разу- 
ман и отмен, без фраза и става, саетаван део ње- 
гове душе ж плод зреле мжсли модерног човека.

У погледу форме, нарочито версификације, 
Ракић je на првом месту y српској поезији, и y 
српској књжжевности нема жзрађенијих и саврше- 
нжјжх стжхова но што су његови стжхови, пажљиво 
ж са разумевањем рађени. Он има широку бесед- 
нжчку фразу, заокругљену, као y мрамору изрезану



строфу, свечан ритам, енажан израз ; етжп кри- 
стално јасан и крепак ; његови стихови су звучни 
и одјекују звеком племенитих метала. Y  погле- 
ду технттке то je последња реч уметничког савр- 
шенства y ерпској поезији. Мислен без цепидла- 
чења, дубок без нејасности, речит без високо- 
парности, лиричан без патоса, Раквш. код Срба 
представља модерног песнжка нашег интелектуал- 
ног доба.

Занимљива и лела књижевна појава била je 
поезија рано ггреминулог СШевана Ј1уковића( 1877— 
1902), чнје „Песмек, недовршене н непршгрављене 
за штампу, изшпле еу после песникове смрти, 1903. 
Песннчка ггрирода, фина душа и отмен дух, Луко- 
вић je, под утицајима нових француеких песника, 
нарочито Алфреда де Мисеа и Пола Верлена, унео 
нешто ново y српску поезију. Песник „чезнућа и 
снова“, неодређене туге и тнхе меланхолије, сања- 
рпја и симбола, он je испевао нзвестан број еле- 
гпчних песама, које својом музикалношћу пду y 
најбоље ствари што je нова српска поезија дала.

Нечега новога и оригиналног уноси y српеку 
поезију Милан Ћурчин (рођен y Панчеву 1880). 
Стојећн под утицајем бечких модерниста, он je по- 
чео певати почетком XX века, и 1906 дао збирку 
„Песме“. Његова поезија je мало чудна, каткада 
чудњачка, и идејама, и осећањпма, и формом, има 
п.звештачености, етих није израђен, језик није еи- 
гуран, али има пнтересантннх идеја, смелости и у 
садржинн п y форми. Ћурчпн je један од првих 
који су код Срба почели пиеати слободним стихом.

Један од најбољих и најоригиналнијих млађнх 
песника јеете Сима Пандуровић (рођен y Београду



1883). Oh je до сада дао две евеске етихова, „По- 
смртне Почастиц (1908), и „ Дани н Ноћи“ (1912), и 
ггревод y стиху „Романтичних Душак од Едмона 
Ростана. У првим својим стиховима он je био 
најпотнунији песимист y српској књижевности. Ebe 
гов мутан и тежак, болеснички песимизам: није био 
један филозофеки поглед на свет, но израз растро- 
јених живаца ; он je, no угледу на модерне де- 
кадентске песнике, певао евоје „снове без ноћи и 
нокн без енова“, несвеена стања душе, оно што ce 
самонаслућује ипредосећа, тамне ocehaje место одре- 
ђених оеећања, симболе место идеја, парадоксе 
меето нисли. Стил му je нејасан, стихови често 
неггравилни, језик пун страних речи. Али y свој 
тој поезији има много истинске, неусиљене ори- 
гнналноети, ретких душевних стања, дубоког и бол- 
ног продирања y тамне дубине људског срца, a 
нарочито лепих стихова. Пандуровић ce стално раз- 
вија, и y збнрци „Дани и Ноћи“ он ce показује и 
као зрелији дух и бољи писац, осећања су му мир- 
нија, етил јаенији, форма савршенија.

Двоје од најновијих песника Даница Марко- 
вић (1879) и Велимир Рајић (1879) имају извесно 
заједнжчко обележје : песимизам, опевање сопстве- 
нога живота, велика искреност. Даннца Марковић 
je издала свега једну збирку стихова, „Тренуци11 
(1904). Ту има угледаља на Војислава Илића, нејас- 
HOCTii, елабих стихова, али и једна ретка искреност, 
тако да књига има аутобиографски карактер, и ду- 
ховне смелости која je и код човека ретка. Ta мала 
и несавршена, али оригинална књига нервозних 
и болних стихова, чини Даницу Марковић до сада 
најбољом песникињом y српској књижевности. Вели- 
мир Рајић je такође објавио свега једну кљигу,



„Песме и Проза“ (1908). У њој жема ниједног оее- 
ћажа, ниједне мисли које песник није оеетио и 
проживео свим својим бићем. РВегов велпки жееи- 
мизам није ошпте кљижевжо меето но непосредно 
осећаље које чини готово физички утнсак. Стихови 
еу нешто старинеки, али правилни и чиети. И код 
Данице Марковић и Велжмжра Рајића, пееника 
потжуже субјектжвности, опажа ее извесна неилод- 
ноет и немоћ да из себе изнђу, да ггрошире круг 
својих осећања и опажања.

Од жајмлађих пеежшса одликује ce жарочито 
Вељко Петровић (рођеж y Сомбору 1884). Његови 
стихови су растурени по листовима и часожисима; 
y засебну књигу пздао je само патриотеке и при- 
годне стихове, „Родољубиве Песме“ (1912). Петровип 
je жесник оригиналжжх и сложених осећања, он 
радо и добро анализује узнежирену душу хсодер- 
нога човека, умеданађесаевимновепесжичкемотиве, 
и да ихкаже жа новиефвктиважжачиж. ЕБегови жа- 
триотски стихови о дишу врло ј аким жациожалжиж осе- 
ћањем, казују борбено расположеље, пуну веру y бу- 
дућност српскогнарода; то јенајбоља и жајјачазбирка 
патриотских песама којасе јавила за поеледњих три- 
дееет година. ЕБеговој поезији жешто емета неса- 
вршен стих и недовољно гибак језик. Вељко Пе- 
тровић ce са успехом бави и новелом, нарочито 
новелом из модерног живота угарскжх Срба.

0 д песника који ce јављају привлаче на ce 
пажњу Мирко Королија и Милутин Бојић.

Прнповедачн.

Прцповетка, која ce почела развнјатп од се- 
дамдесетих година, стално напредује.



Прво место међу данашњим приповедачима 
српским заузима Борисав Станковић (рођен y Вра- 
н>у 1876). Он je нагло ушао y књижевност, као 
већ израђен и оригиналан таленат, са стварима 
савршеним, које су означавале један еасвим нов 
правад y српекој приповвтди. Прва његова збирка 
приповедака „Из Старог Јеванђеља“ (1899) при- 
вукла je ошпту пажњу. Затим je дошла -збирка 
„Божји ЈБуди“ (1902). Исте године Српска Књи- 
жевна Задрута дала je избор његових прилове- 
дака „Стари Д авд“. Затим дао je позорипгаи ко- 
мад „Коштана“ (1902, 1905) и роман „Нечиста 
Крв“ (1911). Поред тога, извеетан број припове- 
дака раетурених по часописима и неколико об- 
јављених чинова из комада „Ташана“.

До Бориеава Станковића српека приповетка 
била je ограничена еамо на северне и западне кра- 
јеве нашега народа. Станковић први уводи y кн>и- 
жевност југоисточне крајеве наше, део Старе Ср- 
бије доји je Србија ослободила 1877 и 1878. Стан- 
к о в и ј !  искључиво описује живопиени, занимљиви 
живот евога роднога места Врања. Он елика Врање 
„старих данаа, какво je запамтио из своје мла- 
дости, даје живу слику тога старинског, источ- 
ввачког света, са пуно локалних оеобина, често y 
диалекту који ce тамо говори. Али он ce не за- 
довољава да као ранији реалистички приповедачи 
само описује спољни живот других људи, он y 
своје дело уноси много себе, своје јако осећање 
живота, плаху страст ж болне чежње, и његове 
приповетке, које су y основи реалистичке, имају 
врло много топлога, бујнога лиризма, и он je y њима 
често више песпик ио приповедач.



Код њега нема много приповедачких мотива: 
љубав, манита и кобна љубав која еажиже и уништа- 
ва, источљачки „дерт“, „еевдах“ народних песама на- 
ших, и све то y толикој мери да je за његово дело са 
разлогом речено да je „једна велика љубавна гроз- 
ндца“. Он првшоведа, готово опева, еталне и болне 
сукобе између целине и појединада, страсти и дужно- 
сти, енова и јаве, поезије младости и прозе живота. 
Само, љубав коју он опиеује није ведра, мирна 
ж срећна, за њом оетаје горчина и туга за продаз- 
ношћу свега, „жал за младост“. Све шегове лич- 
ноети болују од једне иете љубавне бољке, говоре 
једним истим језшсом, али ocehajy тако силно, 
изражавају ce тако природно поетеки, да то није 
више оппс једне полу-источњачке паланке но ггри- 
каз вечите драме људског ерца.

He само y приповетци но и y драми и y ро- 
ману Станковић je имао велжког успеха. ЕБегова 
„Коштана“ није драма y хгравом смислу речп. Она 
je невешто склопљена, слабо повезана, и на по- 
зорници je држе више песме и декорацнје. Али 
она je једна велика, чежњива и силна песма љу- 
бави, тако je прожета дубоком и опојном поезијом 
Иетока, да ce не може читати без дрхтаја y срцу. 
У роману „Нечиста Крви Станковић показује сву 
снагу евог великог приповедачког талента, али и 
вшпе духовне зрелости и књижевног искуства, еи- 
гурнију руку. To je широко схваћен и снажно пзве- 
ден модеран роман. Главна миеао романа: „нечиета 
крв“ која трује једну стару породицу, лабаво je и не- 
доследно изведена, алж роман вмаванредно израђене 
типове, неколико описа првог реда, нарочито обиље 
велжке поезије. Станковкћ je као ггриповедач прилич-



но једнолнк и уског видика, није y стању да ce макне 
из Врања, и y евему види само љубавнике и љу- 
бавннце, поетичне жртве љубави. Он невешто и 
тешко развија своје приповетке, епизоде ce разви- 
јају на штету целине, описи заустављају радљу, 
дналог je иепреседан, често личи на муцање ; је- 
зик je несигуран, општа писменост недовољна. Али 
Стандовић има једну једину врлину, али главну: 
еилан лиреки темпераменат, дивљу снагу осећања. 
To je можда најјачи таленат који je икада био y 
српекој приповетци.

Иво Ћипико (рођен 1869), иза Љубише и Ма- 
тавуља, продужује далматинску приповетку. Угле- 
дајући ce на србијанске ееоске приповедаче, на- 
рочито на Јанка Веселиновжћа, он je почео писати 
крајем деведесетих година. Од њега еу досада изиш- 
ле четири збирке приповедака: „Primorske Duše“ 
(1899), „Са јадранских обала“ (1900), „Са острва“ 
(1903), „Крај мора“ (1912); затим два романа : „За 
крухом“ (1904) и „Пауци“ (1909), и позоришни ко- 
мад „На граници14 (1911).

Прве његове приповетке су описи роднога 
краја, писани са лиризмом, као изливи срца, осе- 
ћани, како сам Тшпико вели, „у страсти и самило- 
cm “. Тек доцннје он he од тих лирских описа прећи 
на приповетке са социјалним ггредметима и са ви- 
шнм душевним проблемима. Он са љубављу и 
саучешћем описује тврд и мучан живот загорског се- 
љака, срдачно и братски узимага y заштиту. Али он 
je још бољи као песник мора. Поморац, заљубљен 
y море, он га je описивао више и лепше но ико y 
ерпској књижевности. Он ce није задовољио да буде 
само описивач,но уноси y своје дело себе,своју душу.



Човек од темперамента, сав од мееа и крвж, енажног 
физичког жжвота, он воли жриродан, једар, јак жи- 
вот, светлост, радост, ж пун je лаганске љубави 
према пржроди и егосећања према људима.

Тшпико има вжше талента но књижевне ве- 
штине. Он пише невешто, и његове спиеатељске 
мане виде ce наролито y његовим романима, који 
су y ствари низ слабо повезалжх епизода. Његова 
снага остаје y обиљу жжвота и y поезијж мора.

Као пгго Ћттттико y српској приповетци пред- 
ставља Далмацжју и њено море, тако Петар Ко- 
чић (рођен 1877 y Стржчжћлма, код Бања Луке, y 
Босни) представља Боену и њене планине. Од Ко- 
чића има четири збжрке приповедака, — три m a 
re „С планжне и испод планине“ (1902, 1904, 1905), 
„ Јауци са Змлјањаа (1910), и две политичке сатире 
„Јазавац пред еудом“, која je за неколико година 
дожлвела осам издања, и ..Суданжја11 (1912).

У првим својим приповеткама Кочић je по- 
казао свој леп л свеж таленат, као раздраган пес- 
ник младости и здравља, жжвотне снаге и нацио- 
налне енергжје. Његови опиеи сеоекога жнвота 
y босанској Крајинж, гвених модрих планина и 
етаржх шума, непосредни су и врло свежи, и y њима 
ce осећа дах расцветале природе, ритам моћнога 
живота. Кочжћ je пун планннске свежине н мла- 
джћског полета, и када заљубљено и сликарскж 
олика своје плалжне, и када са страшћу описује љу- 
бав младих „жестоке крви“.

Поступно, он са лржроде екреће поглед на 
људе. Он не гледа само као уметник на пржроду, 
на игре светлостж ж боја y н>ој, природа му све 
вжше жостаје оквир, a главна етвар човек, невољни



босански сељак, убоги крајишки кмет, за којега 
он oceha братску нежност. Дете једног српеког 
краја који je много страдао и много ce бунио, 
Кочић има снео, борбен, бунтован дух, он не ллаче 
над сељачком бедом но тражи слободу и правду 
за вековнога роба. ЕВегов борбени национализам 
има широку социјалну подлогу. Оштар ггротест, 
плаха срџба према наслљу нашли су израза y н>е- 
говој духовитој, нешто развученој сатири „Суда- 
нији“, али нарочито y прослављеном „Јазавцу пред 
судом", најпопуларнијем спиеу најновије српске 
књижевности. Тип лукава, притуљена, али y души 
бунтовна сељака, невоље које га притискују, ту- 
ђинско чиновништво, домаћи зеленаши, — све то 
нзнесено je снажно и верно, y живим сденама, 
еа савршеним диалогом, еа снагом y сатири, тако 
да je „ Јазавац пред судом“ једна од најбољих по- 
литлчких и социјалних сатира срлских. Поред тога 
Кочић ce одликује чистим, свежим, сликовитим је- 
зиком. У погледу чистоте језика он стоји над свима 
сувременим приповедачима ерпеким.

Варошки ж модерни жлвот добио je свога 
сликара y М илутшу Ускоковаћу (рођен y Ужицу 
1884). Јоште млад, тек y почетку евога књижев- 
нога рада, он je до сада дао неколико књига: две 
збирка цртица: „Под животом“ (1905) и „Vitae frag
menta" (1908), један роман „Дошљаци“ (1910), и јед- 
ну збирку приповедака, „Кад руже цветају11 (1912).

Као писац Ускоковић ce тек развија, и још 
нжје дошао до свог ггравог и пуногизраза. Почео 
je огледима, нацртима, „пробама пера“, y којима 
je било више но што би требало књишкога песи- 
мизма и младићске сентименталности, али y којима
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ce показивала лепа осетљивост, занимљива опа- 
жања, књижеван начин изражавања. Радећи, чи- 
тајуки, нарочито француске пиеце, Ускоковић ce 
развио, сазрео, и дошао са јачими бољим дедгама. 
Он je новелист по узору на француске писце, уме 
да нађе занимљив ггредмет, да га заокругли и из- 
веде, и да добру књижевву форму. „Дошљаци“ су 
му најбоље и најзрелије књижевно дело, и један 
од значајних романа српеких из последаега вре- 
нена. Главна идеја романа je спорна, дело није 
без романтичарских схватања и слабости, али то je 
добра слика београдског живота, занимљив приказ 
младога нараштаја, добро изведен, писменроман.

Од осталих приповедача који данас пишу, Је- 
лена Димитријевић једнолико слика живот турскога 
женскиња, a Радован. Перовић Невесињски,, слика- 
јући живот херцеговачких и црногорских брђана 
продужује фолклорну приповетку Стјепана Митрова 
ЈБубише, живописно и речито, али нескладно и 
без мере.

Д р а м а т и ч а р м .

У погледу драмске производње данашњица 
je једна од најнеплоднијих периода српске књи- 
жевности, и ако су материјални услови за разви- 
так драме повољнији но што су икада били.

Од нових драмских писаца обратио je пажвву 
на себе Војислав Јовановић (рођен 1884). Под ути- 
цајем франдуских натуралистичких драматичара, 
такозваног „Слободног Позоршпта“, он je 1906 дао 
значајну драму из београдског живота „Наши Си- 
нови“. Ту ce није приказала само једна разри- 
вена варошка породица, но ce збирањем поједивих



дрта из жжвота разнжх проиалжх породица дала 
ошпта елжка разржвене жороджце; комад je више низ 
драмских сцена ж галержја типова но право драм> 
ско дело, бољи je y појединостжма но y целжни, a 
поред тога има y њему хотжмичних претеривања 
и грубости. Али y њему жма слободан поглед на 
живот и људе, jaico оеећање стварностж, љубав за 
„књжжевност без фраза“, оштра посматраша, епо- 
еобност да ce жжвот збијено изнесе на позорнжцу, 
тачан стжл. На жалост, Јовановжћ, од кога ce оче- 
кжвало да he препородити српску драму, напустио 
ју je сасвим, и одао ce на науку.

Вешти и окретни драматичар, Вранислав Hy
m n i хтео ce прилагодитж новом добу ж дао je y 
истом правцу натуралжстжчкж комад из београд- 
ског живота „Иза божјжх леђа“. Неколжко млађжх 
писаца псжушавали су ж покушавају увек да утврде 
и развију натуралжетичку драму, са сликањем до- 
њих слојева друштвених и изопачености варош- 
ког живота, све то са нешто позоришнога, алж са 
нжмало КЕвижевног успеха. Код најмлађжх пиеаца 
којж учествују на драмскжм конкурсжма опажа ce 
подражававве Ибзена, Максжма Горког и Судер- 
мана, али сви тж покушајж ван књжжевностж су.

По младима ж најмлађжма не бж бжло драме. 
Eby још подржава Бранислав Нушић, којж je пло- 
дан ж гибак, ж хрватскж књижевник Иво Војновић, 
писац једне од најбољжх драмских ствари на на- 
шем језжку, „Дубровачке Тржлогжје“, која je дубо- 
ко жродрла ж y српску публжку, и Воржсав Стан- 
ковић, којж je дао „Коштану“, најбољи драмски 
рад за последљих десет годжна y српској књи- 
жевностж.



К њ нневни  критнчарм,

Књижевна критика која ce стала развијати још 
y реалиетичком периоду, y данаттттвем добу ce рас- 
гџветала, постала незавиена књижевна врета, и 
стала вртттити врло јак утицај на развој ерпске 
књижевноети. Значајна je чињеница да као и y 
ранијем тако и y овом књижевном периоду кри- 
тику раде пиеци из Србије.

Главно место међу сувременим критичарима 
заузима Богдан Поповаћ (рођен y Београду 1863). 
Као естетичар и писац, као двадесетогоджпгњи на- 
ставник књижевности на старој Великој Школи 
и садашњем Университету, као оеввсвач и уред- 
ник „Српског Књижевног Гласникаи, он je вртпио 
сталан и снажан утидај на млађи кшижевни' на- 
раштај, и више но ико, непосредно и посредно, 
утвсцао на развој сувремене гсњижевности српске. 
Он je y ерпску књижевност увео франдуски дух 
и модерно књижевно и уметничко ехватање, ство- 
рио модерну књижевну критику ерпску.

ЕБегов књижевни рад почиње y „Отаџбжниа 
1887; из тога првог доба je значајан приказ „0 
сувременом роману“ и сјајна студија „Вомарше“. 
Своје уводно предавање „0 кљижевности“ штампао 
je 1894, a y другом, пропшреном издан>у изшпло je 
1911. Матица Хрватска издала je његову уметнич- 
ку „Antologiju novije srpske lirike“, која je 1912 
изишла и ћирилицом. Знатан број његових књи- 
жевних и уметничких студија, чланака, оцена, ра- 
стурени су по часописима, нарочито y „Српскон 
Књижевном Гласнжку“. Више књижевни теорети- 
чар и уметнички филозоф но књижевни критичар, 
он ce ређе зауставља на дневним књижеввжЈ: по-



јавама, и радије улази y општа претресања и даје 
исцрпне естетжчке студије. У том погледу нарочжто 
je значајно оно што je писао : о васпжтању укуса, о 
начелу хармонжје, о естетжчкој аналжзж, о песнич- 
кој джкцжјж, о алегорији ж сатирж, о југословен- 
екој уметности.

Он има неколжко крупнжх особина које га 
стављају жзнад оеталих књжжевнжх критжчара срп- 
еких. Он нжје самоук y књижевности као што су 
били Вуловић и Недић, но има јаку стручну спре- 
му. Зналац језика, он je дубоко ушао y неколико 
главних европеких књижевности, потпуно развио 
евој дух и утавгаао свој укус. ВБегово естетжчко 
образовање вжје ограничено само на књижевно- 
сти, но обухвата и модерну филозофију и све гране 
уметноети. Зато взегова естетика има широку фи- 
лозофеку подлогу, разумевање свију уметности, и 
отуда je он и најбољи уметнички критичар српски.

У српску књижевност он je унео модерну, по- 
зитивну еететику. Али њега нарочито занима чиста 
естетична критжка, и y том показује необично раз- 
вијен укус, уметничку осетљивост, анализаторски 
дар, независност и сигурност суђења. Из тих ње- 
гових врлина изилазе и његове мане : зато што 
хоће да исцрпи питања, да све потанко и потпуно 
објасни, он ce сувжше зауставља на појединостжма, 
губећи каткада жз вида целину ; из претеране са- 
весноети ствара тешкоће ж онде где жх нема, ствара 
споро ж даје мање жо што би могао датж.

Богдан Поповжћ je y cpncicoj књжжевности 
утврджо начело : да о књижевности треба књижевно 
жисатж. Књижевно васжжтан код најбољжх европ- 
скжх, нарочжто француских писаца, са урођеним



стилистичккм способностима, он je почео писати 
ожим живим, еликовитим и духовитим језкком, 
али јаким и крепким, који je доцније добио име 
„београдског стилаа. Меето ејајног стнла, пуног 
украса и варница духа, којим je гшеао прве своје 
књижевне радове, он данас радије ш ш е стиломсув- 
љим, збијенијим, убедљивим и отмено упрошћеним. 
Он je дао савршене обраеце књижевног етила, и 
y том погледу повео пео један књижевни нараштај.

Слободан Јовановић (рођен y Новом Саду 1869), 
и ако му књижевност није струка, и ако ce љоме бави 
само по изузетку, један je од најбољих стилиста срп- 
ских и један од оних који су оеновали данашњи на- 
чин пиеања y српској књижевности. Као ггравник и 
еоциолог он je написао неколшсо о д ј ж ч н и х  рас- 
права, која заузимају прво место y нашој поли- 
тичкој и правној књижевности („Светозар Марко- 
вићи, 1903, „Политнчке и правне расправе", две 
књпге, 1908 и 1910; „Уставобранптељп п њпхова 
влада“, 1912, и т. д.).

Али он ce бавио и књижевном крититсом, и 
од њега je остало неколпко студпја п књшкевнпх 
слика, од којих су најбољп „Макнјавелиа (два изда- 
ња, 1904 и 1911), „Пвра Тодоровић“, „Љубошгр Не- 
дић“. Поред тога, нарочито y раније доба, дао je из- 
вестан број књижевних оцена. Оштроуман, анализа- 
тор, дух слободан, без самообмава и предрасуда, он 
ce одликује нарочито y портрету, уме да уђе y душу 
личностн коју проучава, да je ухвати y њеним нај- 
тајнијпм побудама, и да je живо и изразпто пред- 
стави. Ретке логичарске снаге, он je дао примере 
логичног умовања и доказивања. Књижевно врло 
образоваи, јасна духа, он пише стилом врло књи-



жевним, алж без жчега усиљеног, кржстално јаснжм, 
математжчки жрецжзнжм. Његова проза je образац 
доброг, жстинеки књижевног стила, и са Вогданом 
Поповићем он je један од онжх којж су толжко раз- 
вжлж ж подиглж књжжевнж стил y српекој књж- 
жевности.

Књижевном критжком бави ее и Павле По- 
повић (рођен 1868 y Веограду). У  том послу он ее 
не држи жскључиво једног правца ж налжна рада. 
Он писце ж дела проучава са свих страна ж свима 
начжнжма, али га нарочжто занимају биографека 
проулавања ж естетжчке анализе. ЕБегова већа 
књжжевна етуджја „0 Гореком Вжјенцу“ (1902), 
најбоље je дело о том знаменитом епеву. Збирка 
вљижевних студжја и чланака „Из књижевности“ 
(1906) показују сжгуран дух и развијен укус. У 
жоследње време он ее одао на иеторију српске 
књижевноетж. Поред засебних етудија жз свих 
периода ерпске књижевностж, најважнији му je 
савесно- ж зналачкж ра!]ен „Преглед Српске Књи- 
жевностж“ (1909). Павле Пожовжћ je још заслу- 
жан што je жрвж жсторжју старе и дубровачке 
књижевностж почео да жроучава еа књижевног, a 
не са филолошког гледишта, као књижевноет a не 
као пиеменост. Код Срба он je најбољж познава- 
лац Дубровачке књижевности. Стжл му je прост ж 
једноставан, алж жрецизан, чврст и јаеан.

Од најмлађих радника на критжцж нарочито 
ce жетиче Бранко Лазаревић („Импресије из књи- 
жевностиф 1911 и „Позорипши Животф 1912), и Ди- 
матрије Митршовић, којж ce све вжше одаје на 
уметнжчку критжку.



Хронолошки преглед
главних писаца, списа, публикација и датума 

y новој српској књижевности1

1645. — * Ђорђе Бранковић.
1709. — *Василије Петровић 
1711. — ј  Ђорђе Бранковић 
1726. — *3ахарија Орфелин 

* Јован Рајић 
Долазак руског учитеља 
Максима Суворова међу 
Србе.

1733. — Долазак Емануила Коза- 
чинског и другова међу 
Србе и оснивање „Ла- 
тинске Школе" y Кар- 
ловцима.

1736. — Представа Трагиком еди- 
ј е  Емануила Козачин- 
ског (издао Јован Рајић 
1798).

1740. — Беседе Гаврила Венцло-
вића коморанским Шај- 
кашима.

1741. — С т емат ограф ија  Хри-
стифора Жефаровића.

1742. — * Доситеј Обрадовић (или
1743).

1743. — * Јован Мушкатировић. 
1750. — * Вићентије Ракић.
1753. — * Алексије Везилић.

-ј- Христифор Жефаровић.
1754. — И ст орија  о Черној Гор-

је  од Василија Петро- 
вића.

1758. — * Емануило Јанковић
Оснивање „Греко-Право- 
славне Типографије“ y 
Венецији.

1760. — Бегство Доситеја Обра-
довића из манастира.

1761. — П ла ч  Сербији  Захарије
Орфелина.

1765. — К рат кое введеније... Па-
вла Ђулинца.

1766. — *Глигорије Трлајић.
f  Василије Петровић. 

1768. — С лавено - Сербски М а- 
газин .

1770. — Оснивање штампарнје Ј. 
Л. Курцбека y Бечу.

1772. — * Јоаким Вујић.
Ж и т и је  П ет ра В ели -  

каго  од Захарије Ор- 
фелина.

1773. — * Атанасије Стојковић.
1776. — В е л и за р и ј од Мармонте-

ла y преводу Павла Ђу- 
линда.

1777. — *Лукијан Мушицки.
1780. — * Милован Видаковић.
1781. — * Павле Соларић.
1783. •— Позив Љ уб езн и  Х ара -

ла м п и је  од Доситеја Об- 
радовића.

Ж и во т  и прикљ ученија  
Доситеја Обрадовића.

1784. — Совјети здраваго р а зу -
м а  од Доситеја Обра- 
довића.

1785. — + Захарија Орфелин.
1786. — К рат кое ра зм и ш лен и је

о праздници  од Јована 
Мушкатировића.

1 Знак * означује годину рођења писца, знак f  означује смрт.



1787. — *Вук Ст. Караџић.
П ричт е  од Јована Муш- 

катировића.
Голдонијеви Терговци  y 
преводу Емануида Јан- 
ковића.

1788. — Басне  Доситеја Обрадо-
вића.

К рат кое написани је  о 
споко јно ј ж изн и  од 
Алексија Везилића.

1791. — * Симо Милутиновић Са-
рајлија.

Б о ј зм а ја  са орлови  од 
Јована Рајића. 

Сербскаја Н овани  (1791 
—1792).

Оснивање гимназије уКар- 
ловцима.

1792. —  f  Емануило Јанковић.
f  Алексије Везилић. 
С лавено-С ербскаја  В је- 
домост и  (1792—1794).

1793. — Собраније р а з н и х  нара-
во уч и т елн и х  веш чеј од 
Доситеја Обрадовића.

1794. — И ст орија  Јована Рајића
(1794—1795).

Оснивање Богословије y 
Карловцима.

1796. — Пренос српске штампа- 
рије из Беча y Будим.

1798. — П јесн о ж изни  А лек -
сија человјека  бож ија  
од Вићентија Ракића.

1799. — * Јован Хаџић.
Ж ер т ва  А враам ова  од 
Вићентија Ракића.

1801. — f  Јован Рајић.
Ф исика  Атанасија Стој- 
ковића (1801—1803).

1802. — Ц вјет ник  Јована Рајића.
1803. — Е т ака  Доситеја Обра-

довића.
1804. — П јеска  на инсур екц и ју

C em tij а н о м о  дДоситеја 
Обрадовића.

1806. — * Јован Ст. Поповић.
* ЈоксимНовић Оточашш

1809. — f  Јован Мушкатировић.
1810. — * Никанор Грујић.

Усамљен и Јун о ш а о л  Ми- 
лована Видаковића.

Сало дебелога је р а  од 
Саве Мркаља.

1811. — јДоситеј Обрадовић.
јГлигорије Трлајић.
В ели м и р  и Босиљ ка  Ми- 
лована Видаковића.

1813. — * Петар Петровић Његош.
Н овине Сербске (1813— 

1822).
Прве позоришне пред- 

ставе Јоакима Вујића.
1814. — М а л а  прост онародњ а

славено - сербска пје- 
снарица  од Вука Кара- 
џића.

П исм ен ица  сербскога је- 
зи к а  од Вука Караџића.

Љ уб о м и р  y  Е ли си ум у  
од Милована Видакови- 
ha (1—III, 1814—1823).

1815. — Н ародна  србска пјесна-
р и ц а  од Вука Кара- 
џића.

З а б а вн и к  Димитрија Да- 
видовића (1815 — 1821, 
1833—1836).

1816. — * Ђорђе Малетић.
1817. — * Јован Суботић.
1818. — * Матија Бан.

уВићентије Ракић.
С рпски Р јеч н и к  Вука Ка- 
раџића.

М ези м а ц  Доситеја Обра- 
довића.

1819. — * Васа Живковић.
1821. — * Медо Пуцић.

I  Павле Соларић.
Н ародне српске припо- 

ви јет ке  Вука Караџића.
1823. — * Јован Илић.

Друго издање народних 
песама Вука Караџића 
(1823—1824).

1824. — * Бранко Радичевић.
* Јаков Игњатовић.



1824. — * Стјепан Митров Љу-
биша.

1825. — * Јован Сундечић.
Сербски Л ет опис. 
Оснивање Матице Срп- 
ске.

1826. — * Богобој Атанацковић.
* Љубомир Ненадовић. 
С ербианка  Сима Милу-
тиновића.

Х рист оит ија  Доситеја 
Обрадовића.

Д а н и ц а  Вука Караџића 
(1826—1829, 1834).

1827. — С вет ислав и М илева  Јо-
вана Ст. Поповића. 

К аси ја  царица  од Ми- 
лована Видаковића.

1828. — М и ло ш  О билић  Јована ј
Ст. Поповића. 

П ут еш ест вије по Сер- \ 
бији  од Јоакима By- : 
јића.

1829. — П исм а  Доситеја Обра- ј
довића.

С илоан и М и лен а  Ми- | 
лована Видаковића.

1830. — * Милица Стојадиновић. ј
* Стеван Влад. Каћански. 
Б укви ц а  Доситеја Обра-
довића.

Л аж а и П аралаж а  Јо- : 
вана Ст. Поповића.

1831. — Оснивање штампарије y I
Београду.

1832. — * Ђура Јакшић.
t  Атанасије Стојковић.

1833. — * Змај Јован Јовановић.
П јеван и ја  церногорска  

ii херцеговачка  од Симе 
Милутиновића.

Љ уб езн а  сцена y  eece- 
л о м  деору И ве З а го -  
р и ц е  од Милована Ви- 
даковића.

Оснивање штампарнје на 
Цетињу.

1834. — Л и јек  јарост и  т урске
од П. П. Његоша.

1834. — П уст ињ ак ц гт ински  од
П. П. Његоша.

Н овине Србске y Бео- 
граду.

1835. — Д и к а  Ц рногорска  Сима
Милутиновића. 

И ст орија  Ц ерне - Горе  
Сима Милутиновића. 

Сербски Н ародни  Л ист  
(1835—1849).

1836. — Н ародне сриске иосло-
вице  од Вука Караџића. 

Сербске Н ародне Н ови- 
не  (1836—1849.)

1837. — *Коста Руварац.
t  Лукијан Мушицки. 
Тврдица (К ир Јања) од 
Јована Ст. Поповића. 

И ст орија  СербијеоА  Си- 
ма Милутиновића. 

Трагедија О билић  одСн- 
ма Милутиновића. 

У ранија  (1837—1838.) 
Србско - Д алм ат ш нски  
М а га зи н  (1837—1869.)

1838. — Р о м а н  без р о м а н а  од Јо-
вана Ст. Поповића.

З л а  Ж е н а  од Јована Ст. 
Поповића.

П окондирена  Тиква  од 
Јована Ст. Поповића. 

СШ ихотворенија Луки- 
јана Мушицког (I—IV, 
1838—1847).

Оснивање Лицеја y Бео- 
граду.

Г олуб ица  (1839—1844.)
1841. — * Лаза Костић.

* Милорад П. Шапчанин. 
f  Мнлован Видаковић. 
Треће издање народнмх 

песама Вука Караџића 
(1841 -1866).

Смрт  Стефана Д ечан-  
ског од Јована Ст. По- 
повића.

Оснивање Друштва Срб- 
ске Словесности.

1842. — * Чедомиљ Мнјатовић



1842. — А јд уц и  Јована Ст. По-
повића.

В лад аслаз  Јована Ст. 
Поповића.

1843. — *Коста Трифковић.
1845. — Л уча  М и.крокозм а  одП. ј

П. Његоша.
О гледало  Србско од П. ј 
П. Његоша.

Д а р а к  Србкињ и  од Бо- I 
гобоја Атанацковића.

1846. — * Светозар Марковић.
* Јован Грчић-Миленко ј 
К раљ  Д еча н ски  од Јо-

вана Суботића.
1847. — * Милован Глишић.

* Светислав Вуловић. 
f  Симо ЈМилутиновић. 
t  Јоаким Вујић.
Г орски В и јен а ц  од П. П.

Његоша.
П есме Бранка јРадичеви-1 
ha(l-IIl, 1847,1851,1862). 

Л а за р и ц а  Јоксима Но- 
вића Оточанина.

Н ови З а в је т  упреводуј 
Вука Караџића. 

С лавјанка .
1849. — К овчеж ић  Вука Кара-

џића.
П есме Љубомира Нена- 

довића.
С лавенска В а л а  Љубо- 
мира Ненадовића.

1850. — Р одољ убци  Јована Ст.
Поповића (око 1850). 

П есме Милице Стојади- 
новић (1850,1855и1869). 

Ш ум а д и н ка  Љубомира 
П. Ненадовића (1850— 
1857).

1851. — *Ј1аза К. Лазаревић.
f  П. П. Његош.
Ш ћепан М а л а  од П. П. 
Његоша.

Д в а И д о л а  Богобоја Ата- 
нацковића (1851—1852).

1852. — * Симо Матавуљ.
* Љубомир Недић.

1853. — f Бранко Радичевић.
Б еоград некад  u сад од 

Јована Ст. Поповића.
1854. — С лободајада  од П. П.

Његоша.
П есм е  Јована Илића I-II, 
(1854— 1858).

1855. — * Стеван Сремац.
* Павле Марковић Ада- 
мов.

Д е л а  Јована Хаџића (I-II, 
1855-1858).

1856. — * Јован Ст. Поповић.
1858. — * Богобој Атанацковић.

Д е л а  Јована Суботића 
(1858—1873).

1859. — * Марко Цар.
Ђ урађ Б ранкоеић  од Ја- 
кова Игњатовића.

1860. — Д а н и ц а  (1860—1872).
М и л а н  Н аранџић  Јако- 
ва Игњатовића.

1861. — И ст очии Бисер  Змаја Јо-
вана Јовановића.

Сеета Caea Никанора 
Грујића.

У Ф р уш ко ј ГОјОКОдМили- 
це Стојадиновић, (1-111, 
1861, 1862, 1866).

1862. — * Војислав Ј. Илић.
* Јанко Веселиновић.
* Божидар Кнежевић. 
Jaeop{  1862—1863,1874—

1893).
1863. — * Богдан Поповић.

*<Светолик П. Ранковкћ. 
Сеоба Србаља  Ђуре Јак- 
шића.

П есме Милорада П. Шап- 
чанина(1—11,1863,1866). 

ј 1864. — ј-Вук Караџић.
t  Коста Руварац.
* Бранислав Ђ. Нушић. 
Ђ улићи  Змаја Јована Јо-
вановића.

Ш аран  Змаја Јована Јо- 
вановића.

1865.— В и л а  (1865—1868)



1866. — УједињенаОмладинаСрп-
ска (1866—1872). 

М а кси м  Ц рно јевић  Ла- 
зе Костића.

С купљ ени Списи Косте 
Руварца (I-II, 1866,1869). 

М аШ ица  (1866—1870).
1867. — Ж и в о т  и обичаји  на-

р од а  српског од Вука 
Караџића.

1868. — * Алекса Шантић.
* Павле Поповић.
f  Јоксим Новић Оточа- 

нин.
П аст ири  Јована Илића. 
Јелисавет а  Ђуре Јак- 

шића.
П евањ е и М иш љ ењ е од 

Светозара Марковића. 
Je л и  крива  судбина  од 

Љубена Каравелова.
1869. — * Слободан Јовановић.

:i: Иво Ћипико.
* Милета Јакшић.
4 Јован Хаџић.
Чудан Свет  од Јакова 
Игњатовића.

П есм е  Јована Грчића-Ми- 
ленка.

1870. — М ла д а  С рбадија  (1870—
1872) .

1871. — Сее дојакош њ е песме
ЗмајаЈована Јовановића. 

П есме М и р зе  С хаф ија  
од Змаја Јована Јова- 
новића.

Оригиналне комедије Ко- 
сте Трифковића (1871—
1873) .

1873. — * Радоје Домановић.
П есм е  Ђуре Јакшића. 
П есме Лазе Костића(1-П, 

1873—1874).
1874. — * Јован Дучић.

P ad  (1874—1875, 1881). 
Триен Спасен одЈакова 

Игњатовића (1874-1875).
1875. — * Светозар Ћоровић.

f  Светозар Марковић.

1875. — f Коста Трифковић.
уЈован Грчић Миленко. 
О т аџбина  (1875—1892). 
В аса Р еш пект  Јакова 

Игњатовића.
П риповијест а црногор- 

ске и прим орске  од 
Стјепана М. Љубише.

1876. — * Борисав Станковић.
* Милан Ракић.

1877. — * Петар Кочић.
* Стеван Луковић. 
П ричањ а В ук а  Д о јче-

вића  од Стјепана М. 
Љубише.

1878. — y Ђура Јакшић.
y Стјепан М. Љубиша. 
y Милица Стојадиновић. 
Страж а (1878—1879). 
В ечит и М ладож ењ а  од 
Јакова Игњатовића. 

Ст аноје Главаш  од Ђу- 
ре Јакшића.

1879. — * Даница Марковић.
* Велимир Рајић. 
С купљ ене П есме Стева-
на Влад. Каћанског.

И з ГЈозоришта од Све- 
тислава Вуловића. 

П риповет ке  Милована 
Ђ. Глишнћа (l-II, 1879, 
1882).

1880. — * Милан Ћурчин.
1881. — К а луђ ер  од Јована Су-

ботића.
1882. — f  Медо Пуцић.

П еванија  Змаја Јована 
Јовановића.

Д е л а  Ђуре Јакшића.
1883. — * Сима Пандуровић.

Ст ари и HOGu м ајст ори  
од Јакова Игњатовића. 

Д ва Ц в а н ц и к а  Милована 
Ђ. Глишића.

Ж уб о р и  и В и хо р и  Ми- 
лорада П. Шапчанина.

1884. — * Вељко Петровић.
* Милутин Ускоковић.



1885. — Б осанска  В и ла .
Ст раж илово  (1885-1894) 
П одвала  Милована Ђ. 

Глишића.
1886. — -ј-Јован Суботић.

ШесШ П риповедака  Ла- 
зе К. ЈТазаревића.

С лике и з сеоског ж и- 
вота Јанка М. Весели- 
новића. (I-Il, 1886,1888). 

Н а селу и п р елу  од Па- 
вла Марковића Адамова 
(1-11, 1886, 1888).

1887. — -ј-Никанор Грујић.
С увремени р о м а н  од 
Богдана Поповића.

П ера  Сегединац  од Ла- 
зе Костића.

1888. — f  Јаков Игњатовић.
I  Ђорђе Малетић. 
П ат ница  од Јакова Иг- 
њатовића.

П есме Војислава Илића. 
И з Ц р н е  Горе u П ри-  

м ор ја  од Сима Мата- 
вуља (1-11, 1888, 1889).

1889. — Б р а н ко  Р адичевић  од
Светислава Вуловића. 

Сањ ало  од Милорада П. 
Шапчанина.

1890. — -ј-Лаза К. Лазаревић.
f  Стеван Влад. Каћански. 
П ољ ско Ц веће Јанка Ве- 

селиновића.
1891. — f  Baca Живковић.

Д а х и р е  Јована Илића. 
Са Јадрана  од Сима Ма- 
тавуља.

Л ист ићи  Бранислава Ђ. 
Нушића.

И к о н и ја в е зи р о в а м а јк а  
од Чедомиља Мијато- 
вића.

1892. — Бакоњ а ф ра-Б рне  од
Сима Матавуља.

Ускок одСимаМатавуља. 
Оснивање Српске Књи- 
жевне Задруге.

1893. — С ељ анка  Јанка Весели-
новића.

Од срца срцу  Јанка Ве- 
селиновића.

И з р а з н и је х  кра јева  од 
Сима Матавуља.

И з новије српске ла р а к е  
од Љубомира Недића.

1894. — f  Војислав Илић.
Д ело .
Звезба . (1894,1898-1901, 

1912).
0  књ иж евноспт  од Бог- 
дана Поповића.

1895. — f Милорад П. Шапчанин.
f  Љубомир П. Ненадовић. 
С рпски П реглед  (1895). 
Д р у га  П евани ја  Змаја 
Јована Јовановића(1—II, 
1895—1896).

С нохват ице  Змаја Јо- 
вана Јовановића (1895— 
1900).

И екова  СлаеаодСтевана 
Сремца

М о је  Сим пат ије  одМар- 
ка Цара (I—III, 1895, 
1897, 1904),

1896. — З о р а  (1896—1900).
Х а јд у к  Сш анко  од Јанка 

Веселиновића 
„ Л им унација" y  селу  
од Стевана Сремца.

1897. — Горски Ц ар  од Свето-
лика П. Ранковића.

1898. — f  Светислав Вуловић.
Л оп-Ћ ира  a поп-С пира  

од Стевана Сремца. 
Сеоска У чит ељ ица  од 
Светолика П. Ранковића.

1899. — Светолик П. Ранковић.
И з ст арог јеванђељ а  од 

Борисава Станковића. 
П рим орска  облич ја  од 
Сима Матавуља. 

P rim orske D uêe  од Ива 
Ћипика.

1900. — t  Јован Сундечић.



1900. — Д евесиљ е  од Змаја Јо-
вана Јовановића.

Са ја д р а н с к и х  обала  
Сима Матавуља. 

П оруш ени  И деали  од 
Светолика П. Ранковића.

1901. — I  Јован Илнћ.
С рпски К њ иж еени Г ла -  
сник.

Н ови ји  српски писци  од 
Љубомира Недића. 

К ра љ еви ћ М а р к о п о д р у-  
ги  пут  м еђу Србима  
од Радоја Домановића. 

С м ора  a с п ла н и н а  од 
Сима Матавуља.

П јесм е  Јована Дучића.
1902. — f  Љубомир Недић.

f  Стеван Луковић.
М и сли  Божидара Кнеже- 

вића.
С т радија  од Радоја До- 
мановића.

С п ла н и н е  и испод пла-  
нине  од Петра Кочића 
(I-III, 1902, 1904, 1905). 

Б ож ји Љ уд и  Борисава 
Станковића.

К ош т ана  БорисаваСтан- \ 
ковића.

D Г орском  В и је н ц у  од 
Павла Поповића.

1903. — f Матија Бан.
В укадин  СтеванаСремца. ! 
З о н а  Зам ф ирова  Стева- 

на Сремца.
У часовим а одм ора  од | 

Светозара Ћоровића (I- | 
IV, 1903—1910).

1904. — t  Змај Јован Јовановић. ;
П есм е  Милана Ракића. ( 
З а  к р у х о м  од Ива Ћи- ј 

пика.
1905. — I Јанко Веселиновић.

f  Божидар Кнежевнћ.

1906. — f Стеван Сремац.
Н аиш  Синови  од Воји- 

слава Јовановића. 
П есме Милана Ћурчина. 
И з књ иж евност и  одПав- 

ла Поповића.
1907. — f  Павле Марковић Адамов

f  Милорад Ј. Митровић.
1908. — f Милован Ђ. Глишић.

f  Сима Матавуљ. 
уРадоје Домановић. 
П есме Јована Дучића. 
П осм рт не П очаст и  од 

Симе Пандуровића.
1909. — П а уц и  од Ива Ћипика.
1910. — f  Лаза Костић.

Д ош љ аци  од Милутина 
Ускоковића.

А л м а н а х  српско - хр -  
ват ски.

Јауци  са З м и ја њ а  од 
Петра Кочића.

1911. — Н ечист а K pe од Бори-
сава Станковића. 

А н т о ло ги ја  новије срп- 
ске ли р и к е  саставио Бог- 
дан Поповић. 

И м пресије и з књиж ев- 
ност и  од Бранка Лаза- 
ревића.

1912. — К р а ј М ора  од Ива Ћи-
пика.

K ad руж е цвет ају  од 
Милутина Ускоковића. 

Д а н и  ii Н оћи  од Симе 
Пандуровића.

H oee П есме МиланаРа- 
кнћа.

Р одољ убиве П есме Вељ- 
ка Петровића.

С уданија  од Петра Ко- 
чића.

П озорш ини Ж и во т  ож 
Бранка Лазаревића.
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