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П Р Е Д Г О В О Р .

У септембру 1912, пред рат, изишло je из штампе 
школско издање Историјн нове српске књижевносШи. 
У предговору речено je да je то само „извод из знатно 
већег и опширнијег дела под истим насловом, које ће 
изићи идуће године.И Због ратних прилика потпуно 
и илустровано издање није изишло 1913, но тек сада, 
почетком 1914.

Ова велика Историја нове српске књижевности 
разликује ce од школског издања пре свега тиме што 
je много обимнија и потпунија. He само да сео истим пис- 
цима овде говори више и исцрпније, но су овде 
унети и некоји писци који ce не налазе y школском 
издању (Димитрије Давидовић, Ђорђе Магарашевић, 
Теодор Павловић, Јован Стејић, Данило Медаковић, 
Никола Томазео, Милан Ђ. Милићевић, Владимир Јо- 
вановић, Милорад Петровић, Светислав Стефановић, 
неколико најновијих писаца). Поред обилније садржине, 
ова књига je другаче и писана. У школском издању 
стил ce морао подешавати и упрошћавати, да би био 
на домаку ђака средњих школа. Овле je писано сло- 
бодније, и за публику већ упућену y књижевност. И з1 
међу школског и овог издања ове књиге исти je однос 
као између издања y Ларусовој збирци, livre de l’Elève 
и livre du Maître. Затим, ово издање je илустровано, 
са 109 илустрација y тексту. Најзад, уз ово издање 
иде и библиографија дела и чланака о српској књи- 
жевности и српским писцима, као и регистар поменутих 
особених имена.

Што ce тиче извесних особина самога дела, ја бих 
имао само да поновим оно што сам казао y предго-



вору школског издања, које je писано на основу истих 
схватања. Ово je само историја нове српске књижев- 
ности, писаца који су ce несумњиво осећали Србима. 
Хрватска и српска књижевност су књижевности једнога 
народа и једнога језика, али то су још две књижев- 
ности. To je парадокс, анахронизам, доказ наше кул- 
турно-националне заосталости, али то je тако. Хрватска 
књижевност, као и локалне књижевности српско-хр- 
ватскога језика (дубровачка, босанска, славонска), овде 
нису додираване. Потпуна историја српско-хрватске 
књижевности има тек да ce напише ; y овај мах нема 
писца који би могао да изведе тај великл посао, и то 
по сопственим проучавањима.

Овде je изнесена српска књижевност од почетка 
XVIII века, од писаца који чине спону између старе 
српске средњевековне, калуђерске писмености и нове 
књижевности, па све до данас, до најновијих писаца, 
до оних који још пишу и развијају ce. Излажући ce 
прекору да je ова књига сувише модерна, да одвећ 
улази y књижевну садашњицу, ја сам унео и најновије 
писце, y жељи да изнесем активну и живу књижевност, 
која je резултат, израз и цвет раније књижевности. Од 
писаиа су помињани или они који имају књижевне вред- 
ности и који су били од књижевног утицаја, или они 
који су карактеристични по једно доба и uo један књи- 
жеван правац. За најновије доба узимани су само писци 
од књижевне вредности.

Културно-историјским моментима који условља- 
вају развијање књижевности дато je овде још више 
места но y школском издању. И ја сам, схватајући 
књижевност као највиши израз народнога живота, y 
своме историјском детерминизму толико убеђен y по- 
требу и корисност излагања културно-нсторијске сре- 
дине, да бихтомесамо још више могао поклонити пажње. 
Мени je, y опште, y овој историји изгледало много важ- 
није излагати општи развитак књижевности но давати 
заокругљене студије и портрете о појединим писцима, 
без везе са целином. Из тога разлога обраћена je на- 
рочита пажња писцима који су значајни као творци



идејних и књижевних покрета, као што су на пример 
Доситеј Обрадовић и Вук Караџић.

Што ce тиче поделе на периоде, имао бих опет 
да упутим на мој чданак Подела нове српске књиокев 
ности на периодс, који je изишао y ПросвеШном Глас- 
HUKij за 1911. Ту сам изнео разлоге из којих нисам 
могао усвојити ни једну од ранијих подела, као и раз- 
логе зашто сам дао ову поделу.

Један посао овакве врсте и оволикога обима, који 
ce сада први пут ради y српској науци и књижевности, 
није ишао без великих тешкоћа, које могу знати само 
они који су радили сличне послове. Међу осталим 
тешкоћама, да поменем само главне: и до данас ми 
немамо потпуну српску библиографију и поуздан био- 
графски речник српских писаца. Ради једнога наслова 
или једнога датума требало je утрошити читаве дане. 
Историја српске књижевности, која ce живље ради тек 
последњих година, оскудева y монографијама. Добре 
и потпуне студије о појединим писцима, на које ce 
може ослонити, могу ce на прсте избројати. У нај- 
већем броју случајева, са врло малим изузетцима, ја 
сам ce служио својим проучавањима, чињеним y школи, 
y науци и y књижевности од 1901 године до данас. 
Ова књига je, y главном, резултат мога дванаестого- 
дишњега наставничког, научног и књижевног рада.

Библиографија je давана према овом схватању. 
Изгледало ми je да није потребно читаоце упућивати 
на све оно што je о једном писцу писано —  јер y би- 
блиографији о појединим писцима има и врло слабих 
ствари и честих понављања раније казаног — но само 
на оно што je корисно прочитати. И y ову библиогра- 
фију унесени су написи : или који су добри и сигурни, 
или који доносе какве било нове појединости, или који 
су карактеристички по једно схватање.

Што ce тиче илустрација, овде су унете готово 
све до којих ce могло доћи. Од појединих наших ста- 
ријих писаца нису ce могле наћи никакве слике; од 
некојих најновијих писаца нису унете слике зато што их 
онн сами нису хтели дати, или их нису дали на време.

Завршујући овај предговор, ја сматрам за дужноет
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да захвалим Одбору Задужбине И. М. Коларца, који 
je омогућио ово и овакво издање књиге. Исто тако сам 
захвалан Г. Др. Војиславу М. Јовановићу, сталном до- 
центу Университета, који ми je помагао при скупљању 
и изради илустрација, и Г. Милану Богдановићу, сту- 
денту филозофије, који je израдио регистар особних 
имена. Најзад, захвалан сам породицама појединих гш- 
саца и својим пријатељима, који су ми давали и на- 
бављали фотографије и слике унете y ову књигу.

Пуштајући ову књигу y свет, ја не мислим ни да 
je она дефинитивна ни без својих недостатака, Оно 
што ce материјално данас зна о српским писцима, v 
главном, налази ce v њој ; како мени изгледа развој 
српске књижевности и какви ми ce чине поједини срп- 
ски писци, y њиховој књижевној особености и као 
саставни делови једне књижевно-историјске целине, 
овде je изнето, на основу разлога, са уверењем и искре- 
ношћу. Нека ова књига задовољи потребу овога вре- 
мена, и ја ћу бити задовољан. Ако доживи друго из- 
дање, она he бити још потпунија и тачнија. A они који 
после извесног броја година, — када ce буду израдиле 
монографије о поједишш периодима, утицајима и пис- 
цпма — буду понова писали историју српске књижев- 
ности, извесно he je дати још потпунију, тачнију и 
бољу. Оно што сам ја могао дати, по готову оно што 
ce данас y опшге могло дати, налази ce y овој књизи.

Београд, јануара 1914.

Ј. СКЕРЛИЋ.
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ПОЧЕТАК НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ.

Једна од главних одлика српско-хрватске књижевности 
јесте што не представља једноставну делину, што њу сачињавају 
оделите књижевности, слабо повезане или без икакве везе међу 
собом. Стара српска књижевност живела je нешто дуже но стара 
српска држава, локалне књижевносги су ce почеле јављати од 
XV века, од прилике када je нестало старе српске државе, и 
трајале до почетка XIX века, када ce јавила нова српска др 
жава и када су ce створиле модерне књижевности српска и хр- 
ватска. Нова српска књижевност јавља ce y XVIII веку, без везе 
са ранијим књижевностима, и независно ce развија y XIX веку. 
Оно што нарочито карактерише ту нову српску књижевност, то 
je што je самостална творевина, без традиција, потпуно неза- 
висан организам.

Стара српска, средњевековна књижевност, готово искљу- 
чиво црквеног карактера, коју су црквени људи y дрквеним 
идејама писали за црквену употребу и за црквене читаоце, 
није могла бити од утицаја на једну књижевност новога, све- 
товног доба. Сва та књижевност литургијских требника, ти- 
пика, канона, хронографа, законика, хагиографијских списа, 
„хвалних житија“ христољубивих и благочестивих владалаца 
и црквених великодостојника, y најбољем случају апокриф- 
них дела и болесне црквене романтике, све je то било више 
писменост но књижевност y правом смислу речи, и ако ce 
данас броји y књижевност то je y недостатку чега другог, и 
зато што je то тако до сада примљено. He само по својој са- 
држини но и по црквеном, српско-словенском језику, та књи- 
жевност била je ван народа и његова живота. Уска по својој 
садржини, неприступачна обликом и језиком, она ce још више 
ограничавала и одвајала од живота што ce јгвљала само y 
ретким и скупим рукописима, и тако улазила само y мали круг
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повлашћених читалаца. Од краја XIV века и y првим десетинама 
XV века, стара српска књижевност почела je y неколико гу- 
бити свој искључиво црквени и обредни карактер, и с нешто 
световнијом садржином и y већем броју стала ce обраћати 
већем броју читалаца. Књиге ce почињу читати и ван мана- 
стирских зидина, и y српском друшгву онога доба јављају ce 
књигољупци, често помињани y ондашњим записима. Али на- 
језда „безбожних и богомрских и безаконих Агарјана“ учи- 
нила je крај српској држави y XV веку, и за српски народ на- 
стадоше „тешка и нуждна времена, када чловеци на ce смрт при- 
зиваху, a не живот“. XVI и XVII век су најгора времена која 
je српски народ претурио преко главе, и y таквим приликама 
није могло бити речи о напредовању књижевности. Црквени 
људи су све мање писали, y штампаријама су ce почеле штампати 
црквене књиге, али права књижевност није ce могла створити.

И када ce y XVIII веку стала јављати нова српска књи- 
жевност, стара српска књижевност je била мртва и без икаква 
утицаја. У XVIII веку, када ce будило историјско осећање 
српско, једва ce нешто мало знало за старе споменике српске пи- 
смености. Владика Василије Петровић, y писању своје Историе 
о Черноп Гори, 1754, служио ce нешто мало старијим руко- 
писима, родословима и причама о боју косовском, и узгред 
помиње „историје древније" које ce налазе y Хилендару, Сту- 
деници, Пећској Патријаршији, y Дечанима и y цетињској ми- 
трополији. Када ce Јован Рајић 1758 бавио y Хилендару, на- 
ишао je на „наших древности рукописе", из неких од њих 
начинио je изводе и послужио ce шима y писању своје велике 
историје. 1794 издао je Кирило Живковић y Бечу скраћено и 
лрерађено Доментијаново ЖиЏ1е свлтмхг сербскихг про- 
свЂтителеи Сумеона и Савви* Али, то су само изузетни и 
ретки појави. Српски историчари XVIII века, и Ђорђе Бран- 
ковић, и Павле Ђулинац, и Јован Мушкатировић, па и Јован 
Рајић, врло мало знају о историјским споменицима старе српске 
књижевности, и своје историје српскога народа раде по страним 
писцима. Тек“половином XIX века, када ce научни рад средио 
y Матици Српској и Друштву Србске Словености, историчари 
и филолози упознају Србе са њиховом старом књижевношћу, 
која je од XVII века била само један мртав споменик прошлости.

Као и средњевековна књижевност, тако и локалне књи- 
жевности од XV до XIX века нису имале никаква утицаја на



стварање нове српске књижевности. Далматинска књижевност 
била je куд и камо развијенија, савршенија, књижевнија и 
модернија но стара српска књижевност. Али она je no готову 
исто тако подражавалачка, одвојена од народног живота и 
еталешка као и стара књижевност. Оно што јој, je нарочито 
сметало да утиче на етварање к развој нове књижевности, то 
je њено локално обележје, верски обзири и азбука којом 
je писана. Она je била ограничена на уско приморје Јадранског 
Мора, на земље под владавином Млетачке Републике и под 
непосредним утицајем католичке талијанске књижевности. Дал- 
матинци, y блиском и сталном додиру са културно-напредном 
Италијом, имајући y својој средини старо романско и тали- 
јанско становништво, под јаким утицајем талијанског хума- 
низма и Обнове, пригрлили су талијанску културу и талијанску 
књижевност, п сав њихов рад je верно, каткада ропско по- 
дражавање талијанских узора. Далматински писци писали су 
народним језиком, али су били без правог, одређеног и свес- 
ног националног осећања. С малим изузетком, њихова нака- 
лемљена, вештачки створена и вештачки одржавана књижев- 
ност, обделавана y уском кругу црквених људи, образованих 
племића и богатих трговаца, стајала je ван народног живота, 
и чинила утисак једне велике стаклене баште. Једна тако из- 
вештачена и сталешка књижевност није имала услова за сталан 
опстанак и непрекидно усавршавање, ни y самом крају где сз 
јавила, a још мање ce могла пренети на остале делове срп- 
скога народа, који je живео y сасвим различним првликама 
и имао сасвим друге потребе. На главну масу српскога на- 
рода, ону која je живела y северо-источним и југо-западним 
крајевима, која je била православне вере и код које je само 
ћирилица била y употреби, на ту велику масу српскога на- 
рода та локална, сталешка, католичка и латинидом писана 
књижевност није могла имати утидаја. У добу када ce нова 
српска књижевност почела стварати, Срби y Угарској имали 
су да издрже тешке борбе против насилничкога покатолича- 
вања, језуитска пропаганда je са планом пуштала y српски 
народ ћирилицом писане књиге за католичку пропаганду, и 
Срби су са крајњим неповерењем гледали на сваку књигу ла- 
тиницом штампану. Павле Соларић прича кадо je једну такву 
књигу, када му je дошла до руку, бацио y пећ „као анатеми- 
сану“. И y таквом стању ствари, појамно je што су латиницом



штампане књиге далматинских књижевности, и ако писане 
добрим народним језиком, изгледале потпуно туђе право- 
славним Србима.

Далматинска, a нарочито дубровачка књижевност око 
1835 године, за време илирског покрета, била je од великог 
утицаја на стварање нове хрватске књижевности. Далмација 
je Хрватској била блиска, по прошлости, географски, вером, 
и азбуком, и „дубровчинисање“ илирских писаца било je 
сасвим природно и појамно. За православне Србе XVIII века 
y Јужној Угарској млетачка Далмација била je далеко, a 
верска преграда била je тада већа но икада. За ту књи- 
жевност y Срба ce готово није ни знало, и ако je ко од 
образованијих Срба и познавао није je сматрао као своју. 
Једини далматински писац који je био нешто познат међу 
Србима XVIII века, и који je оставио извеснога трага y срп- 
ској књижевности онога времена, био je Андрија Качић' Ми- 
ошић, и то свакако стога што je био тако близак народној 
поезији. 1794 године, Славенно-Сербстл ВВдомосши (бр. 74) 
донеле су Пдснг Сгпефана I I  НеманВ, кралл сербскаго, која 
није ништа друго до Pisma od kralja Stipana Nevianje из 
Razgovora ugodnih naroda slovinskoga. У почетку XIX века 
Сима Милутиновић помиње да je Доситеј Обрадовић признавао 
да га je Качићев пример охрабрио писати народним језиком за 
народ ; Павле Соларић ra назива „највећим илирским песмо- 
творцем", a Вук Караџић признаје да je читање Качићеве збирке 
било од утидаја на његову одлуку да штампа своју збирку 
народних песама.

Тек доцније православни Срби су почели поступно упо- 
знавати ce са далматинском књижевношћу. Јевта Поповић, 
1826, издао je Сузе Радмилове од Влаха Минчетића, a 1827, 
рђаво и скроз некритично, Гундулићева Osmana, и то као прв_\ 
свеску својих Р азнихг Д'Вла, Под утицајем илиризма, про 
фесори „Илири из Србије" читали су, око 1838, својим ђа- 
цима y Крагујевцу Гундулића и Качића. Ђорђе Николајевић, 
y Србско-Далматинскомг Магазину за 1838 и 1839, a Матија 
Бан, y Подунавци 1844, упознају православне Србе са дал- 
матинском књижевношћу. 1847 Вук Караџић je наглашавао 
„да би било вриједно нашијем словима наштампати сва дјела 
дубровачкијех и гдјекојијех далматинскијех пјееника без икаке 
промјене y језику." Од нових српских писаца код Бранка Ра-



дичевића и Ђуре Јакшића опажа ce местимичан утидај читања 
појединих далматинских писаца. Али тек шездесетих година 
прошлога века код нас ce истиче значај далматинске књижев- 
ности. Коста Руварац, који je тако био цењен и слушан y 
омладинским круговима, држи y Преодници предавање Зна- 
чајносШ дубровачке књижевности и тврди да су Срби, још 
y XVIII веку, требали усвојити, као књижевни језик, језик 
којим су певали дубровачки песници. Исто тако Спиро Ди- 
митријевић Которанин, један од најранијих српских преводи- 
лада Шекспира, жали ce, 1860, y једном отвореном писму 
уреднику новосадске Слоеенке што „браћа србска y Банату11 
тако мало знају и тако мало маре за богату и лепу далма- 
тинску књижевност, те поред „чисто нашког" језика далма- 
тинских писаца употребљавају толике турцизме : „није ли
боље од једнокрвног брата што узети него ли турству нашем 
вјечно утицати?" Тек y најновије доба почело ce и код пра- 
вославних Срба бавити далматинском књижевношћу, али само 
y облику специјалних научних истраживања. Једна ствар je 
ван свакога спора: далматинска књижевност није ни по чему 
утицала на стварање нове српске књижевности y XVIII веку.

Исто тако без већег утицаја су биле и остале локалне и 
католичке књижевности наше, босанска књижевност XVII и 
XVIII века, славонска књижевност XVIII века. Побожна и мо- 
рална књижевност родољубивих босанских фрањеваца била 
je писана ћирилицом, којом ce фрањевачки ред служио све до 
1825 године; главни писац те босанске фрањевачке књижев- 
ности Матија Дивковић писао je, no сопственим речима, „је- 
зиком словинским a слови српскиеми." Али верске препоне 
биле су тако велике, страх од свега што je „шокачко" тако 
силан, да дравославни Срби нису хтели ни да чују за те књиге 
католичкога духа, и ако ћирилицом писане.

Славонска књижевност ослањала ce на босанску књижев- 
ност, јер су славонски фрањевци чинили једну духовну област 
са босанским фрањевцима. И славонски католици су ce једно 
време служили ћирилицом, као што Матија Анте Рељковић 
пева y своме Satiru :

0 Slavonče, U se vrlo varaS,
Koji god mi tako ođgovaraš;
Vagi stari jesu knjigu znali,
Srpski štili i srpski pisali.



Али и та књижевност, која je од свих наших локалних 
књижевности имала најсолиднији основ и највише везеса ствар- 
ним и народним животом, која je имала једнога тако ваљаног и 
популарног писца као што je био Рељковић, која je никла и 
развила ce y средини православних Срба, није имала утицаја 
на стварање наше нове књижевности. Србима су морале из- 
1ледати туђе оне књиге где су ce тумачила учевд католичке 
вере, писане икавштином и штампане латинидом. Шта je могла 
ортодоксним Србима да каже Sveta Rožalija, panormitanska 
divica nctkićena i ispivana, или полемично дело Kameii pravi 
smutnje velike језуита Антуна Канижлића, где ce, са строго 
католичког гледишта, осуђује православна црква као раскол- 
ничка? Али ипак, релативно, за словенску књижевност ce код 
православних Срба више знало но за остале локалне и като- 
личке књижевности наше. 1793 године, y Бечу, Стефан Рајић, 
учитељ „долно-осјечке јуности“, прештампао je црквеним Нири- 
ловским словима Satira, али покваривши чисти и лепи језик 
Рељковићев, удешавајући на хибридни и наказни славено- 
српски језик. Добра књига Рељковићева нашла je читалаца 
међу православним Србима, и 1807 године појавило ce ново 
издање y Будиму. 1803 године, y Будиму, Георгије Миха- 
љевић, прештампао je црквеном ћирилицом књигу Вида До- 
шена Аждал седмоглава, cup'dnb oilucanie седми epkxubo 
смрШнихљ, и то ,,пречишчено“ „сђ далматинскаго лзнка на 
Славено-СербскШ11, — као што je Иван Амброзовић, 1808, y 
Пешти издао „илирски" „превод“ ПриШча Јована Мушкати- 
ровића. Вук Караџић je 1817 године упућивао Милована Вида- 
ковића да ce учи српском језику y „граматици Рељковићовој 
шокачкој." И поред тих усамљених случајева, нема примера 
раније везе славонске књижевности са новоствореном књи- 
жевношћу православних Срба y Јужној Угарској. (Сима Ми- 
лутиновић наводи још причање Доситеја Обрадовића како су, 
поред Качићеве песмарице, и Рељковићев Сатир и Дошенова 
Ао/сдал седмоглава побудили га „свој исти простонародни 
језик писати y књиге...")

Ни једна од локалних књижевности наших новога времена, 
ни далматинска, ни босанска, ни славонска, као ни стара средње- 
вековна, нису стварно утицале ва стварање и развитак књижев- 
ности код новодосељених Срба y Јужној Угарској y XVIII веку. 
Нова, данашња, српска књижевност стварала ce и развила, са-



свим независно од њих, код угарских Срба y току XVIII века. По 
простору на коме ce развила, и та књижевност je била локална; 
по духу који je y почетку y њој преоблађивао, и она je била 
религиозна и сталешка. У то време, Србија, готово пуста, 
била je само београдски пашалук, y коме две аустријске окупа- 
ције нису измениле жалосно стање ствари; малена Црна Гора 
борила ce без престанка са Турцима за свој опстанак; y Босни 
и Херцеговини није било ни трага од духовнога живота, a 
Стара Србија, поробљена, попаљена и опустела, после две 
велике сеобе, била je y очајном стању. Оно што je било ду- 
ховнога живота y српском народу то je било код оно неко- 
лико стотина хиљада бегунаца који су ce настанили y пустим 
равницама Јужне Угарске. Ту су Срби почели живети новим 
културним животом, и неких сто и педесет година ту ce ми- 
слило и писало за цео српски народ.

Књижевност коју су ти бегунци основали била je из по- 
четка конфесионална, рађена y циљу вероисповедне употребе 
и верске самоодбране. Без традиција, иовога постанка, она 
ce поступно прожимала новим духом, проширивала видик 
својих идеја, док ce на крају века, са Доситејем Обрадовићем, 
није успела на висину једне световне, народне и модерне књи- 
жевности. Спонтано поникла, развијајући ce упоредо са оп- 
штим стањем културе y народу, одговарајући стварним по- 
требама народа, родољубива y најбољем смислу речи, та, из 
почетка локална и конфесионална, књижевност српских бе- 
гунаца y једној туђој земљи проширила ce на цео српски 
народ православне вере и добила потпуно општенародни 
карактер.

И ако je нова српска књижевност релативно млада н 
још непотпуно развијена y свима гранама, ипак ce y њој 
могу опазити и обележити одређени духовни и књижевни 
правци. Књижевне појаве и књижевни радници могу ce гру- 
писати по главним књижевним правцима и главним идејама 
којих су ce држали. Таква подела, као и све поделе, које су 
увек вештачке и непотпуне, има својих недостатака, али она 
je y стању да да представу развоја књижевности као једне 
природне целине.



Нова српска књижевност може ce поделити y пет периода:1 * * * У
I, Рационализам, који траје од почетка ХУЦвека па до, 

од прилике, 1810 године. Срби напуштају средњевековну кул- 
, туру византијског порекла и улази y модерну западну културу. 
Рационалистичке и просветитељске идеје ce јављају и захва- 
тају књижевност и јавни живот. Диже ce култ здравога ра- 
зума, и упоредо са српским грађанским друштвом ствара ce 
световњачка и слободоумна књижевност, упућена народу и са 
циљем опште просвете.

II, Прелазно доба од рационализма ка романтизму!
доба које иде од 1810 до пред 1848, и захвата готово целу 
прву половину XIX века. Рационализам XVIII века, који je 
пустио дубока корена, продужује ce, писци су увек дидактичари 
и национални будитељи и васпитачи, али ce стално врши ин- 
филтрација романтичарских доктрина.

III Романтнзам, којн има корена још y првим десети- 
нама XIX века, али ce као начело јавља пред 1848 и траје од 
прилике до 1870. To je доба маште, осећања, одушевљења, 
идеализма ; одстрањивање од западне културе, истицање на-

1 Нп ова класификација н подела није беспрекорна. без својих недо- 
статака и без празнмна.

Пре свега, све поделе имају нечега више мање вештачког, и „обухва- 
тају стварност као што рибарска мрежа захвата воду“, како je то рекао један
велики модерни говорник. Поделе су апстракције учињене ради практичних 
потреба, да бм излагање било прегледније и јасннје, н најбоља подела није 
y стању да задовољи све захтеве и да обухвати све случајеве. Недостатци 
и празнине неизбежни су при свакој поделн

Ова подела нма и својнх нарочитих тешкоћа. Српска књижевност, осо- 
бито y својим ранијмм периодима, имала je много случајног, спорадмчног и 
индивидуалног, тако да ce уопштавања могу чннити тек пошто ce занемаре 
особености, a истакну опште и заједничке црте. Без генерализације, без 
упрошћавања и без прошправања, немогућно je чинити поделе y опште ; y 
подели српске књижевности генерализацији ce морало дати више маха.

У овој подели пма писаца који припадају и једном илм другом пе- 
риоду: има их закаснелих који продужују традчцпје ранијих периода ; има 
претеча који нду пред својим добом н предсказују нова времена ; има пи- 
саца који се развијају са својнм временом. и од једне полазне тачке долазе 
до друге мете.; iL \ia , најзад, пнсаца који стоје ван књижевннх покрета. (Ви- 
ћентије Ракић јавља се' онда када ce јављају и наш» најчистији рациона- 
листи ; код Милована Видаковнћа има мешавина романтизма и дидактичког 
рационализма ; y школи „објективне лирике“ има несумњивих романтнчких 
елемената ; Љубомир Не^адовић ce врло много приближује романтичким



родне културе, култ потпуног национализма и народне пое- 
зије; књижевност маште и осећања.

IV Реализам, који ce јавља око 1810 и траје до 1900, 
од прилике. У реакцији противу романтичарске сентиментал- 
ности и реторике, враћа ce ка здравом разуму ; главне идеје 
су: култ науке, тражење истине, позитивни погледи на живот 
и књижевност, ослањање на стварност и сувременост.

V Данашње доба, које иде од почетка XX века, које 
je још y стварању и чије главне одлике још ce оцртавају.

омладинцима ; Јаков Игњатовић почиње романтизмом, a свршује реализмом, 
Стјепан Митров Љубиша и Павле Марковић Адамов су прелазни писци, и 
питање je коме покрету треба их прикључити : романтизму илн реализму; 
код Милорада Митровића има романтнчких елемената, итд ).

Али поред свих тих примедаба и ограда, подела по књижевним по- 
кретима има својих преимућстава. 1) Она je јаснија, логичнија, прегледнија 
и за школски рад много лакша ; 2) Она не приказује само поједине писце, 
но y исто време обележава и духовне струје и културне етапе, што je y 
опште важно y модерном проучавању књижевности, што je неопходно по- 
требно код нас, где je књижевност y толикој мери била одблесак културних 
прилика, духовних, националних и социјално-политичких покрета. 3) Ова по- 
дела не даје само заокругљене слике рада појединих писаца но и осећање 
еволуције целе наше књижевности, свих поступних етапа кроз које je она 
прошла Овде ce добија појимање да je књижевност један жив организам 
који ce развија од нижега и једноставног ка вишем и сложеном.

У сваком случају, ова подела ако нема апсолутне вредности има ре- 
лативне : ако није идеална и најбоља, y сваком случају je релативно боља, 
потпунија, рељефнија и згоднија за школски рад (Јован Скерлић : Подела 
нове српске књижевности на 'Периоде, предавање y Друштву за српски 
ј.език и кшижевност; ПросвеШни■ Гласник, 1911.)



ПОЛИТИЧКО И КУЛТУРНО СТАЊ Е СРПСКОГА 
НАРОДА У XVIII ВЕКУ.

1) ПОЛИТИЧКЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ.

По културни живот српскога народа и по стварање нове 
српске књижевности била je од пресудног значаја сеоба једног 
дела српског народа са Балкана y Аустрију.

Још y Средњем Веку налазило ce српских насеља по Угар- 
ској ; од почетка XV века, од како су Турци стали рушити 
српску државу, Срби су почели, y мањим и већим гомнлама, 
исељавати ce преко Саве и Дунава. Главна сеоба извршена je 
fla крају XVII века. Пошто су Турци одбијени од Беча, ау- 
стријски цар Леополд I, новчано потпомогнут од католичке 
Европе, y савезу са Пољском, Русијом и Млетачком Репуб- 
ликом, отпочео je 1684 године „Свети Рат“ противу Турака. 
Бојеви су ce били y Јужној Угарској, Славонији, Србији, Дал- 
мацији и Старој Србији, знатним делом на српском земљишту. 
Срби, који су већ три века страдали y турском ропству, др- 
жали су да je дошао час њиховог ослобођења, дигли су ce 
на оружје и придружили царској аустријској војсци.

Али када je аустријско продирање заустављено, и када 
je аустријска војска после неколико неуспеха y Старој Србији 
стала узмицати. за Србе су дошли тешки тренутци. Турци, 
који су понова постали господари Старе Србије и Србије, 
нису праштали неверној раји која ce побунила противу њих. 
За Србе су дошли дани искушења и страдања, и један запис 
из 1690 црта то стање : „Ох! ох! ох! уви мње! Љути страх 
и беда тогда беше ; матер од очесех раздвајаху, и от отда 
сина ; младе робљаху, a старе секаху и дављаху. Тогда на ce 
человјеци смрт призиваху, a не живот, од проклетих Турака 
и Татара. Уви мње, љуте туге!“



У таквим очајним приликама, оно што je било најистак- 
нутије и најимућније y српском народу, они који су били на 
челу народнога устанка, главари, свештеници, калуђери, ва- 
рошани, становништво из равница и поред друмова, избегло 
je да ce склони испред турске освете. На 100.000 душа, под 
водством пећског патријарха Арсенија III Црнојевића, пређе y 
Угарску, y плодне и пусте равнице са којих ce раније било 
разбегло мађарско становништво. Аустријске војне власти су 
свим силама помагале ту сеобу, да би своју незаштићену јужну 
границу једним ратоборним народом обезбедили од турских 
упада и провала.

21 августа 1690 цар Леополд I одредио je положај срп- 
ских пресељеника y својој држави. Србима je призна(а верска 
слобода и црквена самоуправа, и учињена им многа лепа 
обећања. У ствари, са великим неповерењем ce гледало на те 
ратоборне досељенике друге вере, који су имали много свести 
о својој историјској прошлости, и страховало ce да они не за- 
желе јединство са Србима који су ce ширили .од Тимока до 
Јадранског Мора. Они су тражили непрестано да им ce испуни 
обећање да ce могу груписати на једном простору, y тако- 
званој „Малој Влашкој“, између Саве и Дунава, и да ту ужи- 
вају неку врсту политичке аутономије. Али тај захтев никако 
ce није испуњавао, они су остајали непрестано расејани y већим 
и мањим масама, не великом простору од Земуна до изнад 
Пеште, и од Ердеља до млетачке границе. Нешто збивенији 
Срби су били на самој граници према Турској, y миру под 
гвозденим војним властима, y рату увек y првим редовима. На 
северу, они су живели y већим и мањим масама по мађарским 
жупанијама, y туђинској и непријатељски расположеној средини.

Политички положај српскога народа y новој домовини 
био je несређен и тежак. Аустрија je мислила да крајеви које 
су Срби населили јесу стечени оружјем царских трупа, и да су 
то земље царске куће ; Мађари, ослањајући ce на своје исто- 
ријско државно право, тврдили су да су земље угарске кру- 
новине, и нису хтели да признају Србима никакве привиле- 
гије које би ce косиле са угарским земаљским законима. Ма- 
ђарске жупаније су тражиле да ce Војна Граница укине и 
присаједини мађарским жупанијама, и да слободни српски се- 
љади постану спахијски кметови. Мађари су мрзели Србе као 
зле госте y својој кући, сматрали их за аустријско оруђе y



борби против мађарске слободе, a нарочито после пропалог 
мађарског устанка од 1704. Тек Јосиф II узео je y заштиту 
Србе од гоњења мађарских жупанијских власти.

Најзад, са треће стране, Срби су имали да издрже ве- 
лика верска гоњења. Ta стална опасност од католичког про- 
зелитизма даје нарочито обележје животу православних Срба 
y Угарској, и ништа није толико утицало на стање духова и 
стварање идеја y том делу српскога народа, колико та не- 
прекидна верска гоњења којима су били изложени од првога 
дана свога доласка па, y главноме, све до краја XVIII века. 
Прешавши y Аустрију, Срби су дошли y једну искључиву 
католичку државу, где ce исповедало начело : cujus regio, 
illi\us religio, чија влада, његова вера. У клерикалној Ау- 
стрији свештеници, нарочито царски исповедници, имали су 
врло велики утицај на ток државних послова, и од п-рвих 
дана почело ce радити да ce „шизматички" досељеници са 
Балкана преведу, милом или силом, y „јединоспасавајућу“ ка- 
толичку веру.

У том циљу, прекинуте су црквене везе између Срба y 
Аустрији и y Турској, одвојена je карловачка митрополија 
од пећске патријаршије; све и војне и државне власти по- 
магале су унијаћење православних Срба, „рацких шизматика“, 
„присталица ђавола"; Срби су нагоњени да празнују католичке 
празнике, сметано им да дижу своје цркве и врше своје об- 
реде; православно свештенство излагано je кињењима и гоње 
њима; српске цркве ce руше, a манастири су војном силом 
отимани и предавани католицима. Тај верски терор био je 
нарочито јак за време царице Марије Терезије, која je сва 
била y рукама својих језуитских исповедника, и хтела да пра- 
вославне силом преведе y Унију. 1741 године православни ce 
стављају изван закона, државна власт узима y своје руке 
унутрашње послове православне цркве, православни ce искљу- 
чују из свију државних служби. Педесетих година XVIII века 
та верска гоњења била су дошла до свога врхунца, и тада 
су војничком силом цели српски крајеви нагоњени y Унију. 
To je било тешко доба, када, по речима митрополита Стевана 
Стратимировића, Србима ништа друго није преостајало „него 
да са сузама очекују блиску потпуну пропаст своје вере."

Природно je да ce y таквим тешким приликама Срби 
нису добро осећали y својој новој домовини. Место жељена



склоништа нашли су на нова гоњења и страдања, и горко 
осећање захватало je душе народних вођа. По преласку y Ау- 
стрију, неких петнаест година су лутали, бедни „сираци и при- 
шелци“ y туђој земљи, — „како Јудеји", вели једно писмо из 
тога доба — без сталног становишта, живећи по земунидама, 
десетковани болестима и глађу, гањани од аустријских војних 
власти, мађарских жупанија и језуитских мисионара, „понизни 
и потурени од сваког", како вели владика Исаија Ђаковић. 
И они су горко жалили што су оставили своју стару до- 
мовину. To осећање нашло je јака трага y једном запису ка- 
луђера Михаила Раваничанина, писаном y Сент-Андреји 1695 
године: „в велидех утеснени и изгнани от безбожних и бого- 
мрских Агарен. својих домов и манастиреј и всакаго добра 
лишени, и зде никаково добра не приобрјели. И пребихом 
зде 4 љета по злу добра чекајући, a не дождахом. A от селе 
јединому Богу вједомо." Стари патријарх Арсеније III, 1705, y 
писму једном руском бољару, пише о стању пресељеног срп- 
ског народа y Угарској: „Бежећи дан и ноћ са својим осиро- 
телим народом од места до места, бацан тамо амо као лађа на 
пучини великога океана, очекујем када he да гране сунце и по- 
каже ce дан, да узмакне тамна ноћ и хладна беда наше несреће".

Ta времена „тешка и усилна" нису престајала. Стање 
српског народа било je релативно сношљиво пред ратове и 
за време ратова. Аустрија je y току XVIII века имала великих 
ратова, са Баварцима, Прусима, Французима и Турцима, и y 
тим ратовима су граничари, Срби и Хрвати, сачињавали нај- 
већи и најбољи део царске војске. Али, привилегије ce нису 
поштовале, обећања ce нису држала, и залуд су српски црк- 
вено-народни сабори жалили ce због неправде и гоњења. 
1723 слободни сељаци српски y ужој Угарској постали су 
спахијски кметови. 1735, због верских гоњења и због спа- 
хијских угњетавања, побунио ce један део Срба y Бачкој под 
печканским капетаном Пером Сегединцем. 1741, нова робљења 
срлских сељака и отимања земаља из његових руку, забрана 
српским варошанима да раде земљу и трговину и да купују 
имања, тако да ce приличан број Срба понова вратио y Турску. 
Приликом педесетих година, угњетавања и гоњења су таква 
да ce народ диже на буну y Лици и y другим крајевима Хр- 
ватске. 1751 и 1752, велики број Срба, са својим свештени- 
цима и офидирима, отишао je y Јужну Русију на обале Дњепра,



и тамо основао целе колоније, „Нову Сербију" и „Славено- 
Сербију." Покрет за исељавање из Аустрије y Русију узео 
je толико маха да су државне власти објавиле да ће изгубити 
живот сваки ко мами народ на сеобу.

Срби су иначе политички остајали y несређенсш положају. 
1745 основана je y Бечу „Илирска Дворска Канцеларија", која 
je водила српске ствари све до 1778 године, али без великога 
делокруга и утицаја. Тек доласком на престо про:већенога 
Јосифа II стање српскога народа y неколико ce променило на 
боље. Цар je био верски толерантан и правдољубив, нарочито 
било му je потребно да y берби са Мађарима има уза ce не- 
мађарске народности y Угајзској, и зато je Србима учинио 
прилично уступака. Као и остали некатолици y Аустрији, и 
Срби су добили слободу вероисповести, право да могу сло- 
бодно зидати своје цркв<\ да не морају празновати католичке 
празнике, да ce званично не зову „шизматици" но „греко-не- 
соједињени" (graeci non-uniti). Попуштање према Србима на- 
ставило ce на крају XVJII века, када je Аустрија имала да 
војује са Француском, :$i када су граничари били потребнији 
но икада. На знаменитом Темишварском Сабору, Срби траже, 
ради сачувања своје народне особености, засебну територију, 
српску Војводину. Угарски Сабор од 1791 укида све изузетне 
законе против Срба, и даје им грађанска права. У већим местима 
Срби улазе y општинске одборе, и y јаван живот. Поред раније 
основаних српских школа оснивају и средње и стручне школе: 
1791 гимназију y Карловцима, 1794 богословију y Карловцима.

После стогодишњих искушења и борби, Срби y Аустрији 
на крају XVIII века су задобили верску равноправност и гра- 
ђанска права, и после неколико буна и исељавања дошли су 
до сношљивијега живота. Из вековне борбе они изилазе нешто 
бројно окрњени, нестајањем y малим оазама y Горњој Угар- 
ској, унијаћењем y Жумберку и исељавањем y Русију, али 
иначе y целини верски очувани, национално крепки, прилаго- 
ђени условима новога живота, са организованом просветом и 
са првим почетцима народне културе и књижевности.

Ј ж '  2) КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ.

Културно стање српскога народа под Турском y XVII 
веку било je ниско, извесно rope но ранијих векова. Али при- 

о' иком сеобе од 1790 извршило ce међу Србима извесно ода-



бирање: имућније, грађанско и отпорније становништво, варо- 
шани, попови, калуђери, трговци и занатлије, народни прваци, 
напустили су стару домовину, y којој су остали сељаци и па- 
стири, становници брдских и забачених крајева.

Прешавши y Аустрију српски досељеници су донели из- 
весну. балканску културу, малу средњевековну писменост, за- 
натлијске еснафе и трговачке руфете, нешто покретног имања. 
У новој домовини су затекли известан број Срба који су ce 
раније доселили и који су већ били ушли y заиадну културу. 
Ти стари и нови досељеници створили су једну националну 
целину, која ce врло брзо прилагођавала новим условима жи- 
вота и успешно улазила y западну културу. Још y почетку 
XVIII века она има своју дрквену организадију, своје школе, 
своје еснафе и. руфете, своје сталеже.

У световњачком реду прво место заузимају грађани, тр- 
говци и занатлије, растурени по свима местима уз Дунав, од 
„сребробогатога Земуна“ до „царствујушчега града Вијене". 
Оно мало српских племића које су добили аустријско плем- 
ство за заслуге на бојном пољу, лако и брзо су ce одрођавали, 
и само по изузетку налазио ce no који од њих да участвује y 
националном раду. У почетку војне старешине су ишле заједно 
са народом y свима борбама за верска и грађанска права, али y 
колико су ce више милитаризовали, постајали „царски људи“, 
официри y државној служби, они су ce издвојили из народне 
заједнице, поступно постајали национално равнодушни. Место 
њих, на челу народа стоје и прву реч воде грађани, трговци 
и занатлије, који су дошли са Балкана са извесним знањима, 
организацијама и капиталом, и који су брзо пустили корена 
y нерадној војничкој и племићској Угарској. Занатлије, y својим 
чврсто организованим еснафима, показују много економске 
снаге, вредноће и моралности. Српски трговци y Будиму, 
Сент-Андреји, Коморану, Ђуру, предузимају y своје руке знатан 
део угарске трговине, нарочито транситне. Они асимилују 
једноверне Грке и Цинцаре, и стварају један јак грађански 
сталеж српски, који ће више од сто година бити главни но- 
силац културе међу Србима и стајати на челу свију српских 
покрета.

Сви ти стари „граждани", „купци", „почтенородни госпо- 
дари“ и „почтенородни мајстори", радни, трезвени, са мало 
задовољни, штедљиви, економски организовани, постају једна



политичка сила. Српски варошани y већим местима угарским 
добијају своју општинску самоуправу, свој одбор и суд („та- 
нач“) и живе својим животом, врло моралним и националним. 
Они стоје на челу српских борби, и на српским црквено-на- 
родним саборима они су најраднији и најодлучнији. Они су 
плаћали када je подмићивањем требало умекшати срца „го- 
сподствујуштих“, и о своме трошку издржавали српске агенте 
y Бечу. Они су представници модернијих и напреднијих схва- 
тања и рефорама. За световну културу и модерну просвету они 
воде борбе са црквеном јерархијом, која није могла да изиђе 
из средњевековних традиција и балканских калуђерских зло- 
употреба ; из њиних редова ће изићи на крају XVIII века „на- 
ционалисти“, поборници напредних и световних рефорама Јо- 
сифа II. Они дижу прве српске школе и изводе прву про 
светну организацију српску; они су издавачи и претплатннци 
српских књига, мецене српских писаца, и сва модерна просвета 
и световна књижевност српска која ce створила на крају XVIII 
века не може ce без њих замислити.

Културно много ниже стајала je маса народна, полу-се- 
љачко, полу-војничко становништво y Војној Граници, и спа- 
хијски кметови по мађарским жупанијама. Доста дуго они су 
бедно живели по збеговима, и лутајући од места до места, и 
тек када су видели да нема ништа од повратка y стару до- 
мовину, они су ce стали стално настањивати и почели радити 
земљу. Они ce налазе на ниском културном ступњу, огрезли су 
y незнању и празноверицама. Вера je за њих само форма, и они 
y години празнују и нераде 160 дана. Празноверице и луди 
и штетни обичаји царују: вера y вампире, вукодлаке, вештице; 
славе и свадбе ce окрећу y оргије које трају по неколико 
дана; појаве двоженства <ty доста честе, као што су морални 
односи врло расклиматани. Осећање својине слабо je разви- 
јено, и крађе, отмице и хајдуковања не престају. Школе су 
ретке и слабе, и неписменост je општа. И сви наши писци на 
крају XVIII века констатују ту запуштеност простога народа, 
и наглашују потребу да ce благодети просвете прошире 'на 
широке и тамне слојеве сељачке масе. ^

Духовни сталежи били су од врло великога значаја. y 
културном животу српскога народа, али они нису били на оној 
висини на којој je било грађанство. Срби су прешли y Угарску 
под водством свога патријарха, који им je био као нека врста



и световног поглавара, царске привилегије издате су им више 
као конфесији но као народу, и y новој отаџбини организо- 
вали су ce као целина на верском темељу, готово y виду једне 
теократије. Верска гоњења којима je народ био изложен све до 
краја XVIII века појачавала су само и иначе јако верско осећање 
и власт јерархије, и Срби су ce све више збијали око своје 
цркве и црквених људи. У српској цркви било je родољу- 
бивих и моралних првосвештеника, који су са народом делили 
свако добро и зло, али било их je, и то више, који су ce др- 
жали старих балканских калуђерских навика, сматрали свој по- 
ложај као извор зараде, примали мито, грабили новац. Митро- 
полити и владике, често деспоти према млађима, без обзира су 
ударали разне намете на своју паству. Између њих и народа до- 
лазило je стално до сукоба, готово на свима црквено-народним 
саборима. Народни представници и варошке општине тражили 
су да ce власт митрополита и владика ограничи, да ce пре- 
стане са наметима и пљачкањем верних, и да световњаци до- 
бију удела y унутрашњим пословима православне цркве.

Калуђера и свештеника je било много, али ни они нису 
били на висини свога положаја, и давали су повода народном 
незадовољству. Калуђери су били огрезли y нераду, гледали 
су да ce што више лично обогате на рачун манастирских при- 
хода, и живели су распусним животом који je саблажњавао 
вернике. Попови, необразовани, слабо писмени, каткада и не- 
писмени, куповали су своја места од владика, и да би исте- 
рали свој трошак отимали су од народа. Кроз цео XVIII век 
из грађанства и народа дижу ce жалбе против злоупотреба црк- 
вених људи, истиче ce потреба да ce њихова власт ограничи, 
њихови приходи одреде и њихово образовање подигне. Често 
je долазило и до сукоба, и владике су бацале анатему на 
грађане и на цела места, a грађани су годинама прекидали 
сваку везу са дрквом. To je давало повода државним вла- 
стима да ce мешају y унутрашње послове српске цркве, на 
штету саме православне вере.

Али, при свем том, ocehao ce сталан и знатан културни 
напредак y свима правцима народног живота и y свима сло- 
јевима српскога народа. Ако ce племство одрођивало, a вој- 
ничке старешине постајале национално равнодушне, остали 
сталежи су напредовали и надионално и културно. Грађан- 
ство ce богатило, образовало и цивилизовало, свештенство
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се морализовало, y . народној маси почео ce осећати утицај 
културнијега живота, сређенијих материјалних прилика, школа 
и народних просветитеља. Извесно, српски пресељеници y 
Угарској изостајали су иза старијих народа које су тамо за- 
текли, али су улазили y модерну културу и постали најкул- 
турнији део српскога народа, носилац културе y остале за- 
пуштене крајеве српске.

3) ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ.

Може ce претпоставити да je код балканских Срба на крају 
XVII века, бар y варошима, било извесних школа, од прилике 
онаквих какве су биле код Грка. Али одмах по своме доласку 
y културну средину, Срби су увидели потребу школе и обра- 
зовања, и првосвештениди и народни сабори стално су тра- 
-жили школе и просветне установе. Из почетка српске- школе 
биле су само по већим местима, и оне су биле сасвим по 
типу грчких школа на Балкану, где ce рад ограничавао 
на просту писменост и цела школа имала обредни и верски 
карактер. Први учитељи тих школа су или свештеници без 
парохија, или ислужени подофицири, или црквени певци, чије 
je све знање y читању часловца и псалтира и y певању цр- 
квених мелодија. Они су потпуно зависни од свештеника, 
бедно плаћени, често „у натури", y житу, y оделу и обући, 
y воску, a обично су поред тога или црквењаци и звонари. 
Настава je примитивна : учи ce читати и писати на таблицама 
од воска или крушковим дашчицама, на памет ce учи часловац 
и псалтир; да ce научи читати и писати треба по три године, 
и све то лако и брзо ce заборавља. Српске школе су тако 
мало давале ђацима, да грађани који су спремали своју децу 
за трговину и јаван живот морали су слати децу y туђинске, 
нарочито протестантске школе.

Срби су ce обраћали на Беч и на Русију да поправе 
своје рђаве просветне прилике. Из Беча ce нерадо гледало на 
подизање просвете код Срба, и y колико je и чињено покушаја 
да ce дижу школе по српским крајевима, то je било из разлога 
католичке пропаганде. Прва просветна помоћ Србима дошла 
je из Русије. Митрополити су из Русије стали набављати и 
црквеџе и школске књиге, п доводили учитеље који су ства- 
рали стручне школе и припремали учитељско особље. У по-



ловини XVIII века просветни рад .код Срба ce организује, уста- 
новљава ce један «ародни фонд за издржавање школа, и већа 
места српска добијају своје школе и учитеље. Од 1770 године 
отпочета je школска реорганизацнја y целој Ауетрији, и тада 
су исрпске школе из основа преуређене. Школе престају бити 
искључиво верске, постају више . световне и падају под др- 
жавни надзор. Старе „мештре“ заменили су нови „магистри" 
који су прошли кроз нарочите педагошке курсеве, боље обез- 
беђени и независнији од цркве ; школе су добиле световнији 
карактер, y њима ce поред часловца и псалтира почео учити 
рачун, земљопис, историја, и други световни предмети; не до- 
носе ce више буквари и часловци из Русије, но ce пише и 
издаје цео један низ школских уџбеника за црквене и све- 
товне предмете; установљава ce стручан надзор над школама* 
Број школа на крају XVIII века ce повећао, не caiMO no ва- 
рошима но и по већим селима. У погледу основне наставе Срби 
су y XVIII веку учинили велики напредак.

Није ce остајало само на подизању основне наставе. Још 
од почетка XVIII века Срби су тражили средње и стручне 
школе, за спремање свештенства и учитеља, али код државних 
власти нису никако налазили одзива. Митрополити су на своју 
руку чинили неколико покушаја: такве су биле школе Мак- 
сима Суворова y Карловцима и y Београду 1726—1729/ „Ла- 
тинско-Славенска Школа“ y Карловцима 1732, школа Ема- 
нуила Козачинскога y истом месту од 1733—1737, „Духовна 
Колегија" y Новом Саду 1740 до 1750(?). Али све су то били 
само покушаји, који су ce тешко држали. Дуже je трајала 
„Покрово-Богородичина ИЈкола", основана y Карловцима 1749, 
која je постојала неких двадесет година. У свим тим импро- 
визованим школама учили су ce поглавито црквени предмети, 
нешто мало латински језик и световни предмети, и y њима су 
ce поглавито спремали свештеници. Ko je хтео да нешто више 
учи, морао je ићи y туђе школе, католичке и протестантске 
гимназије, где ce предавало на латинском језику.

Али потреба за вишом наставом и за стручним образо- 
вањем свештеника и учитеља све више ce осећала y српским 
редовима, и Срби су наваљивали да им ce најзад да дозвола 
за отварање правих средњих школа. Када ce на крају XVIII 
века, из политичких разлога, стало попугатати према Србима, 
добили су дозволу за оснивање своје гимназије и богословије
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1791 основана je y Карловцима гимназија, прва српска гимна- 
зија, a 1794 и богословија, прва српска богословија. To je 
био велики успех и значајна културна тековина. Најзад ce 
дошло до школа где су ce могли свештеници и учитељи стручно 
образовати, и српска деца могла су на свом језику и y својој 
школи спремати ce за више студије. Број образованих људи 
од тада стално расте, и тако ce ствара повољно земљиште за 
развој народне културе и народне књижевности.

гТ "
. f 4) ШТАМПАРИЈЕ И ЛИСТОВИ.

Штампарска вештина дошла je Србима врло рано, још 
крајем XV века, и то из Италије, из Млетака. Српске штам- 
парије су y XV, XVI и XVII веку постојале y западншч кра- 
јевима: y Млетцима, Скадру, y манастиру Милешеву, Горажду, 
код Мркшине Цркве y садашњем ужичком округу ; само једна, 
и то врло кратко време, радила je y Београду. Доцније, од краја 
XVI века па до половине XVIII века, српске православне црквене 
књиге штампане су y словенским штампаријама y Влашкој. 
Када су Срби прешли y Угарску, једино y Римнику, y Влашкој, 
могле су ce штампати српске књиге.

Српски пресељеници су увиђали велику потребу своје 
штампарије, нарочито од како je римска пропаганда почела 
штампати књиге ћирилице ради ширења Уније међу право- 
славнима. И митрополити и народни сабори y свима својим 
молбама и представкама царској власти тражили су право да 
y својој средини дижу једну ћириловску штампарију. Они су 
стално и учестано истицали како им je штампарија потребна 
„као душа телу“, „ради веће славе божје и спасенија души“. 
Из Беча су их исто тако стално одбијали, под изговором да 
je једна таква штампарија „непотребна и сувишна" поред је- 
зуитске ћириловске штампарије y Трнави. 1751 године митро- 
полит Павле Ненадовић je најзад измолио право да y Осеку 
или y Карловцима дигне српску штампарију, али када му je 
постављен услов да ce y тој штампарији морају штампати и 
унијатске књиге, он ce тога права сам одрекао.

За то време, y првој половини XVIII века, разне српске 
књиге или су штампане y Римнику, или су на бакру резане, као 
што je радио Христифор Жефаровић са својим делима од 1741 
до 1748 године. У највећем броју књиге су доношене из Ру-



еије, и руски трговци су са товардма књига долазили на српске 
вашаре, или, када je уношење књига из Русије забрањено, 
просто су кријумчарили. 1758, један Гркиз Јањине, Димитрије 
Теодози, пословођ y једној грчкој штампарији y Млетцима, 
набавио je слова и типографа из Москве, и основао y ]Млет-

.icove.

-MT t u i ï f f r  

■гЉ&Н
ГШВШЂ!,Џ  СЕРБСК1Л

ii'(TS*fun4.vk% уД9вол{Ин« ткмди ; нојјвати морд. ОвакТи
•грскУи' пс̂ голормли , у̂д. atüjj>rtOf.A , ,уила Ррхпдкоб̂
Jl:i Y» A MvrpAr i  ' cjiKTfaAJ. — Н1Ж»ЛИ MA.. 1;р_«.ЦН» У ДА-

rZ, Ê!6HHt БТOfH H K T i • G 6IÎT6M fif Ш  1791

* Kfn: н т ,№  
( ftor* ■ Пат Sн o JU ш va , ^дкш 6H
fo'rb&i лп о т ш . gM fo*
гопи тприл^итаовлАИ* члто ,£и 
и уиЈИ 'ој̂ з а Ни кнтн;
По 34кЛКН1НЖ>гл  ̂ м.ир^ <а ifotd’oM 

y M'fet rH Xfcfy ij«> Кј>на\ја foc /
{ AI.0М2 уДИ&ЖГЛИ • gf̂ - /-Г- .fOMÎi. t'A 
EfH &Л4 - Kла д£ААV и TûVajjüfvsî <цо 

И 0« 3AŽOJU -Д4ЛЛ, «
( i HUAVH ПМ(№гМ.\А ДКИ £fc COKfTBtll 
MIAMI ПсЈ̂З̂НМКАМИ. >-- GO .Ê'AH

fi&XU UfXO&yQtiti 0~ 
Ч̂ВИкУ. И31 f&Z, WpfKCB̂KliX* У3*“ 
ти Mû/.fro, ÔHjhj О^вима. h MofiMS 
W fOttlAHOSa 1АСВИМ& ЈК>1.'£<Г.Д«1И ri|ip- 
ПАЛ>1 gtÿ » И . 1ШЛМС . ПрИН15̂Д1МИС̂
otii 0Ч1ВИИ1 м ф ф ц ц At?;к 6411«

O'W KPA'ir.- £ y 11 ј*И,» IД ДЛ1ЈГ, (ХЦЈ1 MA'A 
^HiUT^iK'CôAW fOWH , l^p Ï01J1Ï?
јови доерИтТ^Јјн ^ јзанко t.t£t ро^изи- 
ЛИ5 ДА ffi4 Рнд, крл» tloauÿn 3AKTt- 
B i», придигв. ОкдкоакГи gïT,fa Komqa ,  . 
Ј£4̂ ДШМ'&; ftpMrçj.. fio y NAi^î^Alf» По,-

Xa rAJiW CX'OftMAWt ДОк-ј»ИЛЛ'АЈ|’ >НТИКЛ mu ll, IA». ÎVO«̂ t'£+ Â№ 3 A ' I •

£Kf»'A ftst nff54|Wm- ДЛО y.ik&gWlWbptSiHs <V«>ÿ (X
• . .•;• ? l - ■ 1 , *“ ■ ■ ■

Иасловнн Aiiст првог српеког листа „Сербск1н Новинб1{£ из 1791.

цима „Нову Типографију Греко-Православну", y којој he ce 
од 1761 до 1810 штампати на 70 српских књига, дрквене и 
световне садржине, међу осталим и поједина дела Захарије 
Орфелина, Јована Рајића, Павла Ђулинца, Доситеја Обрадо- 
вића и Павла Соларића. Теодози je нарочито штампао црквене



књиге, али стављајући на корицама да су штзмпане y Ру- 
сији, јер прогоњени православни Срби нису веровали књи- 
гама из других земаља.

Неуспех Павла Ненадовића није обесхрабрио Србе, и они 
су y свакој прилиди тражили штампарију y својој средини. 
У Бечу ce најзад увидело да ce мора попуштати толиким на- 
ваљивањима, и увидело да оснивање једне српске штампарије 
y монархији значи прекидање духовне везе између православних 
Срба и Русије и спречавање да знатне суме новаца издаване за 
књиге не оду на страну. Затим, никаква школска реформа која 
ce започињала на широкој основици није ce могла замислити 
без једне штампарије која би штампала уџбенике. Из свих тих 
разлога, бечки университетски књижар Јосиф Лоренц фон 
Курцбек добије налог да ce са мункачким унијатским бискупом 
своразуме о подизању једне „илирске-“ штампарије y Бечу. 
1769 буде донета одлука да ce y Бечу, под непосредним над- 
зором Илирске Дворске Депутације, оснује штампарија за 
штампање српских, румунских и грчких књига, да ce штам- 
парска привилегија за двадесет година изда Курдбеку, и да 
ce y исто време сасвим забрани сваки увоз књига из Ру- 
сије. Курцбек je добио монопол за штампање православних 
књига, све црквене књиге морале су ce штампати y тој штам- 
парији, али тек по прегледу и одобрењу карловачкога ми- 
трополита.

Одмах поштоједобио право, Курцбек je отпочео рад 1771. 
У његовој штампарији су штампани доста многобројни школски 
уџбеници као и известан број црквених књига. Исто тако штам- 
пано je y њој прилично дела световне садржине, од Павла 
Ђулинца, Јована Рајића, Захарије Орфелина, Алексија Вези- 
лића и Јована Мушкатировића. Због те штампарије Беч по- 
стаје духовни центар српски, „Виндобона шчастљива Музама", 
коју je доцније певао Лукијан Мушидки.

Срби нису били задовољни Курцбековом штампаријом. 
Стари страх од Уније био je увек велики, и са крајњим не- 
поверењем примане су црквене књиге штампане y „иновер- 
ном“ Бечу, y једној католичкој и туђинској штампарији, док 
je строго било забрањено да ce такве књиге доносе из Ру- 
сије. To неповерење je нарочито порасло од 1785, када je цар 
Јосиф II донео одлуку да ce ћирилица може употребљавати 
само y обредним књигама, a да ce сви остали уџбеници и



књиге световне садржине морају штампати латинидом. Затим, 
Курцбеков штампарски рад je био несолидан : хартија je била 
слаба, слова рђава, слог погрешан, рад спор, дена књига ве- 
лика. И са српске стране наваљивало ce непрестано да штам- 
парија пређе y српске руке, или да ce пренесе y српску сре- 
дину, где би књиге биле штампане боље, тачније и јефти-
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Насловни лист „Славснно-Сорбсшн В1;домостп“ нз 1792.

није, или бар да ce дигне забрана увоза црквених књига из 
Русије. Све те молбе остајале су без икаква одзива, и 1783 
Курцбек je добио продужење своје привилегије још за шест 
година.

Књижевник Емануил Јанковић je био набавио штампа- 
рију, донео je y Нови Сад 1790 године, и узалуд тражио



штампарско право. После смрти Курцбекове, његова штампа- 
рија je прешла y српске руке. Почетком 1792 године Стефан 
Новаковић, бивши секретар митрополије y Карловцима и тада 
српски придворни агент y Бечу, купио je Курцбекову штам- 
парију за 25.000 форината, заједно са свим материјалом и сто- 
вариштем књига. Априла 1793 добио je продужење привиле- 
гије још за петнаест година са тим да не сме штампати ништа 
што &и критиковало стање y зеЖ>и или давало 'повода ма 
каквој тужби. Новаковић, пун добре воље и намера, отпочне 
рад y прилично великим размерама. Прелажење Курцбекове 
штампарије y српске -руке поздрављено je као један нацио- 
налан успех, и Новаковићева „Славено-Сербска, Валахијска и 
восточних јазиков типографија" нашла je на добар одзив. Ту 
ce штампале Славенно■ Сербскгл Вддомости (1792— 1794), Со- 
бранге разн и хг нравоучителнихг eeuieu Доситеја Обрадовића 
(1793), велика историја Јована Рајића (1794—1795), као и друге 
мање важне ерпске књиге.

И ако je радио много боље и савесније но Курцбек, и 
ако je Србима био и верски и национално поуздан, Стефан 
Но£?аковић y материјалном погледу није имао успеха, и ње- 
гово предузеће убрзо je дошДо y кризу. Покушаји да ce 
састави једно српско акционарско друштво и да оно купи 
штампарију, остали су без успеха. 1796 штампарија буде про- 
дата мађарској университетској штампарији и пренета y Будим, 
где he ce од тада па све до тридесетих година XIX века штам- 
пати највећи број српских књига.

Поред Римника, Млетака, Беча и Пеште, српске књиге су 
мањим делом штампане још y Русији и y Немачкој. У Москви 
je 1754, владика Василије Петровић штампао своју Псторгњ 
о Чернои Fopbi, a y Лајпцигу, y штампарији Јохана Готлиба 
Брајткопфа, од 1783штампале су ce српске књиге, међу оста- 
лима и најважнија дела Доситеја Обрадовивића Животв и 
приклшчен/л (1783) и Васне (1788). Такође y Лајпцигу, y штам- 
парији Тајбела, штампао je Емануило Јанковић своје књиге: 
Терговци (1787) и Благодаршш Сшнг (1789).

Са српским штампаријама y XVIII веку y тесној je вези 
и покретање првих српских листова. 1791 грчки штампар и 
патриот y Бечу Маркидес Пуљо, y друштву са неколико срп- 
ских трговаца y Бечу, кренуо je првн српски лист Сербск/л



Ловседневнил Hoeuubi, који ce доцније краће звао Сербскгл 
EoeuHbi. Лист, који je излазио два пута недељно, имао je са- 
свим информативан карактер; то je y ствари био политички 
билетен, y коме ce мало говорило о специјално српским ства- 
рима. Лист je иначе био писан руско-словенским језиком и 
штампан дрквеним словима. Како нису нашле одзива, Сербскгл 
HoeuHbi престале су излазити y току 1792 године. Али тиме 
није пропала и идеја о једном српском листу. Стефан Нова- 
ковић, купившк Курцбекову штампарију, почео je од фебруара 
1792 издавати Славенно-Сербске ЂЂдомосШи, „посвјашчене роду 
и свјашченству." Оне су биле уређиване по угледу иа бечке 
информативне политичке листове, и највише говориле о 
спољној политици и доносиле извештаје са бојнога поља. Лист 
je био писан бољим, народнијим језиком но Сербскпi Hoeuubi, 
штампан je био грађанском азбуком, и више ce освртао на 
српске ствари. Претплатника je имао мало, до 190, и то махом 
по угарским варошима где je било српскога света, и лист je 
био y сталним новчаним неприликама. Све мслбе и жртве Но- 
ваковићеве нису имале успеха, и Олавенно-Сербскгл ВЂдомосШи 
престале су излазити 1794 године. И тек 1813 јавља ce нов 
српски лист.



СРПСКО-СЛОВЕНСКИ п и сц и .

Последњи изданци старе српске књижевности допиру до 
самога краја XVIII века. У другој половини тога века пишу 
ce неколико карактеристичних родослова српских, врднички 
из 1764, пећски из истога доба, троношки из 1791, y којима 
je народна књижевност нашла материјала за своја развијања. 
Језик старе српске књижевности живео je још y почетку XVIII 
века, и y Угарској ce јављају неколико писаца који су поку- 
шавали прилагођавање старе, калуђерске српске писмености 
новом добу.

На крају XVIII века прешао je y Угарској, са осталим 
народом, приличан број калуђера, међу којима je било и пре- 
писача црквених књига. Око 1700 помиње ce и цео један низ 
калуђера преписача црквених књига, који сви носе назив Ра- 
чани: Кипријан Рачанин, Јеротеј Рачанин, Христифор Рачанин, 
Симеон Рачанин, Ћирјак Рачанин, Теодор Рачанин, Гаврило 
Стефановић-Венцловић Рачанин. Они су ce тако називали по 
манастиру Рачи y Србији, крај Дрине, који je био један од 
ретких заосталих расадника српске писмености, и y коме су 
ce калуђери нарочито бавили преписивањем црквених књига. 
Један део Рачана прешао je y Угарску, и y новој домовини 
они су продужили свој стари преписачки посао. Из реда тих 
Рачана, који су тако настављали стару српску писменост, ја- 
вило ce неколико писаца који чине прелаз ка новој писмености. I

I  КИПРИЈАН РАЧАНИН.

Један од најглавнијих Рачана био je јеромонах Кипријан 
Рачанин. У својој калуђерској скромности он о себи мало ro- 
вори. Када помиње себе назива ce: „многогрешни", „непо- 
требни", ,,луди“, „скудоумни", крије своје порекло и место



рођења, и пише : „отечество ми земља, мати же гроб“. Када 
je писао своја дела био je „в старости глубодеј."

Прешавши y Угарску он je донео велики број рукописа 
и старих штампаних књига, србуља. Прво ce задржао y Срему, 
потом je са патријархом Арсенијем III отишао y Сент-Андреју, 
где je био „обшчи духовник". Ту je прикупио око себе не- 
колико добро писмених калуђера и отпочео, „в велицеј бури 
и метежу", преписивати књиге за оскудне српске цркве, у 
исти мах поучавајући млађе калуђере y писмености. Од њега 
je сачуван велики број преписа најразличнијих црквених књига.

Али je најзначајнији његов посао : Букварг или  наука  
детем и whom , писан 17-17 године, по угледу на старије руске 
букваре из XVII века. У буквару ce налази разноврсно црквено 
штиво, поучне изреке, и први покушај српске метрике. Ту су. 
дата основна правила стихотворства, и известан број поучних 
стихова y врло неправилном дванаестерцу. Стихови су без вред- 
ности, али карактеристични као један од најранијих покушаја 
уметничке версификације код православних Срба. Буквар није 
био штампан, но ce служило њиме y преписима. Штампао га 
je Г. Стојан Новаковић тек 1872 године.

И ако je Кипријан Рачанин читао и подражавао руске 
књиге, ипак ce држао старог српског црквеног језика, y којем 
ce јасно oceha утицај народног језика. Правопис му je фо- 
нетички, удешаван према особинама српскога језика.

j ,  ЈЕРОТЕЈ РАЧАНИМ.

Као и о Кипријану Рачанину тако исто мало зна ce о ње- 
говом сабрату Јеротеју Рачанину. Сва je прилика да je прешао 
y Угарску приликом Велике Сеобе. 1698 био je y Фелдварцу 
y Бачкој. 1704, преко Србије и Маћедоније, ишао je y Јеру- 
салим. Још 1Z21 живео je y фрушкогорском манастиру Ве- 
ликој Ремети.

И од њега ce сачувало неколико преписа дрквених књига, 
али главни његов посао je његов путопис y Свету Земљу, први 
путопис y новој српској књижевности. To je ПуШашествге кв 
граду 1ерусали.му 1ероШел геромонаха рачанинскаго 86 лЂШо 
от1) ÔbbûLia 7212, a oïCib рождb. Хрнстова 1704 мЂсеца Болгл 7. 
Тај рукопис нашао je 1840 године y Карловцима руски сла- 
вист O. М. Бођански. Прво je штампан 1841 y Сербскои Пчели,



потом га je објавио Бођански 1861 y Чтетл при императорск. 
обшествд исторш и древностеи россшскихг, (књ. 4,) и нај- 
зад Г. Стојан Новаковић y Глаенику Српског Ученог Дру- 
гаШва, 1871, књ. 31.

Јеротеј y крупним и брзим потезима описује свој по- 
божни пут преко Србије, Македоније и морем до Јерусалима, 
и повратак преко Бугарске и Србије. Он je прост човек, пра- 
зноверан калуђер, слаб писац. Иначе, пише доста добрим на- 
родним језиком. Цело дело je без књижевне вредности, и има 
значаја y толико што je то први путопис српске књижевности 
и једино забавно дело српско-словенске школе.

> ГАВРИЛО СТЕФАНОВИЋ ВЕНЦЛОВИЋ

Гаврило Венцловић, „сирјеч Стефанов син", „многогрешни 
и худши в Христијанех убоги свјаштени инок Гаврил“, како 
ce сам називао, био je најбољи и најплоднији ученик Кипри- 
јана Рачанина и најкарактерисгичнији представник српско-сло- 
венске школе.

И он себе назива „худим“, „скудоумним" и „недостојним", 
и избегава сваку прилику да говори о себи. О његовом по- 
реклу, због његовог туђинског презимена, могу ce чинити само 
претпоставке. Зна ce да je био јеромонах; да je једно време 
живео y Сент-Андреји и био y школи Кипријана Рачанина; 
да je око _17јЗИ,био капелан y Ђуру, и да je 1_73£Е y доба вер- 
ских гоњења, дошао као’„славни проповедник“ међу српске 
шајкаше y Коморану. Још 1735 y једном запису вели о себи 
да je „в старости". Од 1747 губи му ce траг.

Он je био пре свега вешт и вредан преписач црквених 
књига, и од њега je остао велики број преписа. Сем тога био 
je и добар цртач и илустровао je своје преписе, и мисли ce 
да je радио и неке иконостасе. Био je можда најобразованији 
српски калуђер свога времена, знао je руски и пољски, и пре- 
водио je са тих језика. Његов рад пада y доба од Ј_716 до 
1747, и од њега je сачувано тринаест мањих и већих рукописа, 
преписа разних црквених зборника и „душеспасителних" књига 
и превода из руског и пољског. Он je упознат са сувременом 
руском теологијом, и нарочито цени и преводи Лазара Бара- 
новича, черниговског архиепископа из XVII века, и плодног 
руског богословског писца и полемичара против католика.



Ванцловић je превео његово велико дело Мечв dyxoeubtu (1666) 
и неколико његових црквених беседа. Међу осталим стварима 
превео je са пољског и једно дело световног садржаја: Исторга 
Баро*а Цесара, гардинала римскаго.

Венцловић јасно показује како je руска теолошка књи- 
жевност почела да утиче на Србе, али он je нарочито зна- 
чајан због језика којим je своја дела писао. Управо, он има 
два језика који-ма пише. Када пише књиге за црквену употребу, 
нарочито када преводи са рускога књиге црквене учености, 
он пише српско-словенским језиком. Али када пише за народ, 
нарочито када саставља беседе, он ce служи чистим и лепим 
народним језиком. Када ce Богу моли, вели он на једном 
месту, ваља писати „по књижному" ; када ce обраћа народу, 
онда „по простому". Када долази y додир са простим народом, 
са својим „кметовима и кметовским синовима", са коморан- 
ским шајкашима, он не говори „књишки скривено", но „про- 
стим дијалектом", „на сербски језик ради разуменија просгим 
чловеком", „па просто уразумителноје знаније србскоје за 
сељане и просте људе.“ И значајно да je он тим језиком 
писао нарочито после 1740, када je код Срба стао преоблађи- 
вати руско-словенски језик. ББегове беседе одликују ce чи- 
стим, једрим, живописним народним језиком, правом народном 
синтаксом, обилним народним речником, фигурама из народ- 
нога стила, показују велико познавање народнога живота и 
потреба, тако да имају и извесне беседничке вредности.

Код Гаврила Стефановића Венцловића може да ce види 
неколико ствари: и почетак утидаја руске теологије на српске 
писце, и подизање образовања наших старих калуђера, и ја- 
чина традиције српско-словенске књижевности. To je y целој 
српској књижевности први писац који je за народ почео пи- 
сати чистим српским језиком. Како његова дела нису била 
штампана, то нису могла бити од непосредног утицаја на даљи 
развитак српске књижевности, али она добро показују „како 
би ce према староме српско-словенском књижевном језику (да 
није било прекида) српски народни књижевни језик развијао'1 
(Стојан Новаковић).

ЂОРЂЕ БРАНКОВИЋ.'

Једини световњак међу писцима српско-словенске школе 
био je Ђорђе Бранковић.



Ж ивот. — Породица Бранковића била je из Херцеговине, 
преселила ce y Угарску пре Велике Сеобе, ту добила угарско 
племство и из своје средине дали неколико црквених вели- 
кодостојника. ) cj*

Ђорђе Бранковић родио ce 1645 године, y арадској жу- 
панији. Васпитао ce код брата Саве, епископа јенипољског, 
1663 отишао je као „ђак“ y дипломатску службу ердељског 
кнеза Михаила Апафија. Његовим послом ишао je y Једрене, 
и y Турској остао три године, увек y дипломатској служби 
ердељског кнеза. 1668 ишао je са братом Савом y Русију^ По 
повратку опет je ступио на стару дужност, 1675 постао je 
ердељски капућехаја (посланик) y Цариграду. Пошто му je 
брат свргнут са епископске столице и бачен y затвор, он изгуби 
место, напусти Ердељ и 1680 оде y Влашку, на двор -кнеза Шар- 
бана Кантакузина y Букурешту. Када je Аустрија заратила са 
Турском, он успе да увери y Бечу да je од старе српске вла- 
далачке куће Бранковића, и да би као такав могао подићи 
Србе противу Турака. 1683 аустријски цар Леополд I потврди 
му дипломе и грб, које je Бранковић сам фалсификовао, д4 му ти- 
тулу угарског барона и утврди y наследству Херцеговине, Срема 
и Јенопоља. Тада ce y његовој глави родио план о васпо- 
стављању српске државе, којој би он био владар, a аустријски 
цар заштитник.

Још за неко време он остаје y дипломатској служби кнеза 
Кантакузина, али ради за своју ствар на Балкану. 1688 успе 
да ce његов план y Бечу узме озбиљно, и добије титулу графа 
римске империје. У исто доба добије писмо пећскога па- 
тријарха Арсенија 111, y којем ce признаје за потомка старих 
владара српских. 1689 крене ce y Србију да диже устанак, 
са великим титулама: дарског повереника, наследног деспота 
целокупног Илирика, великог дуке Горње и Доње Мизије, 
кнеза Св. Рнмске Империје, војводине Св. Саве, Црне Горе, 
наследног господара Херцеговине, Срема и Јенопоља, и тако 
даље, У Оршави дигне устанак и када je хтео да пређе y 
Србију, 1689, „ради цареве користи“ ухапси га y Кладову 
генералисим аустријске војске принц Лудвик Баденски. Због 
својих веза са Влашком и Русијом, због манифеста о ства- 
рању једне велике .илирске државе, он ce учинио сумњив 
онима који су га раније подржавали.

Од тога доба он није више пуштен на слободу. Неко



време б.ио je y за- 
твору y Ердељу, по- 
том буде послат y 
Беч, где je остао до 
1703 Он стално пише 
молбе и жалбе, тражи 
своја права, ступа y 
везу са представни- 
цима српскога наро- 
да, којима помаже y 
националним тражби- 
нама, и који y њему 
почишу гледати све- 
товног господара срп- 
ског народа, пред- 
ставника идеје о срп- 
ској аутономији. Срби 
моле за његову сло-
боду и Леополда I и Ђорђо Вранковпћ.
Петра Великог, али

Савремена слика y Метернихову двору y Кенигс-он оста1евазда узато- . ITI Г ..1 . Ј варту, према к о п и ј и  сликара Шилхобла y Музеју
чењу, И најзад, 1703, y  Хебу. (Из дела Др. Ј. Радонића: „Гроф Ђорђе 
када je букнуо ма- Бранковић и његово време.“)
ђарски устанак и на-
стало врење y делој земљи, буде послат y Хеб, y Чешкој. 
У оскудици, оптерећен дуговима, под спрогим полицијским над- 
зором, он ce отима, пише на све стране жалбе и молбе, по- 
кушава да ce избави и да дође до својих права. Све му je 
било узалуд, и он из Хеба није жив изишао. Умро je 19 де- 
дембра 1711 године.

0  Ђорђу Бранковићу ce створила цела једна поетичка 
легенда код угарских Срба. Он je постао трагични заточник 
народне мисли и мученик за српску народну ствар, човек који 
je својим животом оличавао злу судбину српских досељеника 
y Угарској. „Хебски сужањ“, „Последњи Деспот" постао je 
народни херој и мученик, симболична личност, коју су исто- 
ричари, песници и беседници за готово два века стално по- 
мињали. Тек истраживања научне историје доказала су да он 
није био потомак Бранковића, да je био „самозванац", нека 
врста Димитрија Лажног, Цара Јована и Шћепана Малог, и да су



његове повеље чист фалсификат, Најновија историјска истра- 
живања y неколико су га оправдала, и сви су изгледи да 
je он почео као један амбициозан пустолов, али да ce y 
Бечу, дошавши y додир са представницима српскога народа, 
озбиљно загрејао за српску народну ствар и искрено са на- 
родним првацима радио да Срби добију своју политичку 
аутономију y Угарској.

Историчар. — Бранковић није само занимљив као човек 
и политички радник; он ce бавио и књигом, и био први 
радник на модерној историји српској, човек који je дуго и 
јако утицао на развој српске историографије.

За своје доба Бранковић je био учен човек, и знао je, 
поред српског, латински, мађарски, румунски, грчки и турски. 
У Букурешту, поред кнежева брата Константина Кантакузена, 
једног од првих румунских историчара, он ce упознао са 
многим историјским делима Још тада y Букурешту он je на- 
умио да сам пише српску историју, и написао на румун- 
с.сом језику једну кратку кронику, која je тек 1893 штам- 
пана y румунском стручном часопису Eevista criticâ-literarâ. 
И после тога он je читао старе летописе, кронике и историје, 
и стално прибирао материјал. Када je допао затвора y Бечу, 
он je узео да пише историју српску, више да докаже своје 
право но да изнесе прошлост српског народа.

Започета y Бечу a довршена y Хебу, његова историја je 
велико дело y пет књига и на преко 2000 страна, Он прича до- 
гађаје од створења света до 1705 године, да историјски подупре 
своје молбе и жалбе које je на све стране слао. Други део књиге 
je одбрана његових права и његове политике, један мемоар ради 
личне одбране. Његова кроника чини прелаз између средње- 
вековних кроника и модерних историја. Бранковић пише по 
узору средњевековних кроничара, почињући од стварања света, 
уноси и црквену историју, даје много места „прсту божјем“, 
групише сав историјски живот око владалаца, не анализује 
материјал но га просто преноси из других књига, ради без 
критике, без одабирања и без расуђивања. Што му изгледа 
незгодно, он на просто изоставља; када му ce укаже потреба, 
он измишља. Али y његовој историји има и извесних модер- 
нијих историјских схватања: он ce документује, служи ce стра- 
ним историјама, мађарским, пољским, талијанским, грчким, као 
и старим родословима и биографијама српским и домаћим до-
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кументима ; даје шире основицу, излажући упоредно са исто- 
ријом Срба историју околних Румуна, Мађара и осталих на- 
рода југоисточне Европе.

Бранковић je слаб писац. Рођен на периферији српскога 
народа, одрастао међу туђинцима, међу којима je провео 
највећи део свога живота, он није добро владао српским је- 
зиком и врло слабо je српски писао. Трудећи ce да буде на 
висини свога предмета и да изгледа свечано учен, он je писао 
развучено, замршено, мутно, честа сасвим неразумљиво. Ње- 
гова историја остала je и до данас y рукопису, који ce чува 
y Митрополијској Библиотеци y Карловцима, али je ипак била 
врло позната и употребљавана y српском народу и y српској 
науци- У XVIII века било je неколико преписа; доцнији исто- 
ричари српски, Павле Ђулинац, Јован Рајић, обилно су ce 
њоме служили, нарочито Рајић, који je no читаве стране из 
ње исписивао. За више од сто година она je била главни 
извор српске историографије.



РАЦИОНАЛИЗАМ.



РУСКО-СЛОВЕНСКИ писци.
^УЦ.РУСКИ УТИЦАЈИ КОД СРБА У XVIII ВЕКУ.

Први ступањ при прелазу из средњевековне писмено- 
сти y модерну књижевност представљају српско-словенски 

^писци, који заузимају период од 1700 до 1740. Они су, сем 
Ђорђа Бранковића, калуђери, служе ce језиком старије српске 
писмености, њихов посао je више преписачки и готово искљу- 
чиво црквен. Али на њих почињу већ утицати руски писци, 
руска теологија, код њих има зачетака и световне књижевности, 
и код њих ce већ јавља мисао о употреби народнога језика.

Други ступањ y модернизовању српске књижевности пред- 
стављају писци који својим радом испуњују доба од 1740 до 
1780, али чији утицај ce простире далеко и на XIX век. Ти 
писци су потпуно под руским утицајем, они напуштају ранији 
српско-словенски језик и усвајају руско-словенски језик, неки 
од њих и сасвим руски. Нове идеје европскога рационализма, 
које су прим-шш од руских писаца, код њих ce сасвим јаено 
осећају.

Руски просветни и књижевни утицај на Србе почиње још пре 
XVIII века. И ако су простором били толико раздвојени, Срби и 
Руси били су y верској заједници. Југословенска писменост од XII 
до XVI века била je од извеснога утицаја на руску писменост тога 
времена. Од XVI века, када je сасвим нестала српска држава 
и од како ce Русија стала дизати, руски утидај почиње ce осе- 
ћати код Срба. Православни Срби почињу упирати очи на 
,једноверну“ и „једнојезичну" Русију, српски калуђери оди- 
лазе тамо да снабдевају и осигуравају српске цркве и мана- 
стире. Руски владари дају новчану помоћ, црквене $твари, 
нарочито црквене књиге, и оне почињу замењивати све ређе 
и ређе србуље које ce нису више штампале. Велике победе



и сјајна владавина Петра Великог, — „цара московског", кога 
народна песма почиње величати, „самодржца всем православ- 
ним“, „цара нашега“, како веле српски записи из тога доба 

- нашле су велика одјека међу Србима и пробудиле им ве- 
лике наде. Српски пресељеници y Угарској, политички и вер- 
ски гоњени, сву помоћ очекују од Русије.

Српске дрквене старешине потајно одржавају блиске везе 
са Русијом, Арсеније III, Мојсеј Петровић, Вићентије Јовановић 
y отпору против Уније, тражи помоћ од православне Русије 
и из ње набављају опреме и књиге за цркве. Мојсеј Петровић je 
нарочито видео да je једини начин да ce православље код Срба 
одржи ослонац на Русију и помоћ од Русије. После неколико 
његових молби, Пегар Велики реши 1722 године да ce Србима 
пошљу два руска учитеља са великим бројем црквених ствари 
и књига. 1724 Синод пошље међу Србе свога преводиоца 
Максима Суворова, који ce био учио y Москви и Прагу, да 
организује школски рад код Срба. Суворов понесе са собом 
доста књига, „међу осталим 70 граматика Мелетија Смотриц- 
кога и 400 букварова Теофана Прокоповича. 1726 дошао je 
y Карловце, и y доста тешким условима отворио школу. Ње- 
гова „славјанска школа“, која je имала да спрема свештенике 
и учитеље, била je прва стручна школа међу православним 
Србима, и задовољавала je једну велику народну потребу. 
Али школа није цветала, селила ce из Карловаца y Београд, 
и из Београда y Карловде, имала несталан број ђака, и инје 
показивала великог успеха. Српска црква je била растр- 
зана унутрашњим борбама ; навале католициз.ма биле су 
све веНе ; митрополит, осумњичен y Бечу као руски човек, 
није смео да ce много залаже за руску школу и руског учи- 
теља ; необразовани и назадни калуђери су попреко гледали 
странца „Москова" и световњака који je младе учио онпме 
што они нису знали и што je y њиховим очима било из- 
лишно ; руски Синод je Суворова готово сасвим напустио, 
a изгледа да je и сам Суворов био незгодан човек за те- 
жак посао који му je био поверен. Кроз школу je ипак 
прошао приличан број младих ђакона, па и одраслих све- 
штеника, који су научили словенски и нешто латински, и који 
су својим знањем одскочили и y цркви и y школи. После 
смрти митрополита Мојсеја, 1730, Суворов буде од свију на- 
пуштен, и школа тавори до 1731. Суворов je најзад напушта,



и тај први покушај руске школе међу Србима пропада, али 
оставивши ипак видних трагова.

Нови митрополит Вићентије Јовановић, продужио je про- 
светну политику свога претходника, и тражио нове учитеље 
из Русије. 1733 дошло je из Русије неколико руских учитеља, 
студената Кијевске Духовне Академије, и један монах Кијево- 
Печерске Лавре : Емануило Козачински, Петар Падуновски, 
Трофим Климовски, Георгије Шумљак, Иван Мјенацки, и монах 
Синесије Залуцки. Одмах после њих дошло je још 3 руска 
учитеља : Тимотеј Левандовски, Јован Ластовидки и Петар 
Михајдовски, и 2 протестантска учитеља за световне пред- 
мете. Са тим приличним бројем релативно спремних наставника 
митрополит Вићенгије Јовановић отпочео je нов просветни рад.

Од тих руских учитеља неколико иду за учитеље y већа 
места српска, a Козачински са осталима оснује y Карловцима 
„Латинску Школу“, неку врсту богословско-учитељског учи- 
лишта. Школа, са Козачинским као „префектом" на челу, от- 
почела je рад одмах, још 1733, са 14 ученика, међу којима je 
било и одраслих људи. Нови разреди оснивани су сваке го- 
дине, и било их je шест који су ce звали : аналогија, ин- 
фими, граматика, синтакса, питика, реторика. 0  успеху те школе 
дисао je доцније Јован Рајић, који ce y њој учио: „са дивним 
успехом почеше предавати изредно настављење латинске гра- 
матике. И за неколико година толико су успели да je ла- 
тинска наука приведена била и до саме реторике... И тако ста- 
рањем и најтежим трудом би младеж доведена и до двери 
филозофије.“

Али ни ова школа није била дуга века. Раздор y срп- 
ској јерархији кочио je сваки већи рад y просвети; калуђери 
су на све могуће радили против школе и руских учитеља. 
После смрти митрополита Вићентија Јовановића, школа, на- 
пуштена и без средстава, престане, ђаци ce разиђу, a велика 
већина руских учитеља врати ce y Русију, Јован Рајић окривљује 
зато српске калуђере : „Ови зависници били су придворни па- 
тријаршки духовнога чина, савршени годинама људи, али преке 
незналице, једва су умели читати и писати. Тешко и несносно 
чинило им ce да деда знају правилно читати и писати и боље 
од њих појати, зато су волели добронадеждну младеж y прво 
незнање повратити, него ли да они малу тобожњу срамоту под- 
несу.“ И тако, завршује Рајић о ђацима: „с плачем одлазаше



кућама својим, a добро устројени српски Парнас расу ce, и 
красно цветајући врт би уништен.“

Али први нараштај руских васпитаника и поборника руске 
просвете међу Србима био je створен. И после тога руски про- 
светни утицај није престајао. Са једним од карловачких руских 
учитеља бачки владика Висарион Петровић оснује неку врсту 
мале богословије. Доцније, y српске крајеве, y поједине веће 
општине, често долазе за учитеље Руси, „Московити" и „Мос- 
кови“, како су их.-Срби звали. Руски трговди са књигама долазе 
на вашаре и снабдевају српске цркве и школе. Поред свих за- 
брана, руске црквене и школске књиге уносе ce y српске кра- 
јеве. Срби почињу ићи y руске богословске школе, нарочито 
y Кијевску Духовну Академију, y којој je од 1721—1762 било 
28 Срба. Од доба Петра Великог Срби из свију српских кра- 
јева иду y руске службе, нарочито војну и црквену, и није 
мало Срба који су заузимали висока места y руској војсци 
и y руској цркви. Број Срба официра y руској служби на- 
рочито ce повећао после српске сеобе y Русију 1751 године. 
Срба има y дипломатској служби, као консул Павле Ђу- 
линац; y просветној, као главни надзорник основних школа 
Тодор Јовановић Миријевски ; y вишој настави, као профе- 
сори харковског университета Глигорије Трлајић и Атанасије 
Стојковић.

Сви ти доста многобројни Срби y Русији, војно плем- 
ство и високи чиновници, имали су много националног и пра- 
вославног осећања, одржавали су сталне и блиске везе са 
својом домовином и били жива веза између Руса и Срба. Кроз 
цео XVIII век oceha ce код Срба утицај не само руске цркве 
но и руске просвете. Срби теже да ce, ради своје националне 
и верске сигурности, што више приближе Русима, да ce го- 
тово изједначе са њима, и главна последица тога je била да 
ce y српској цркви и књижевности напустио старији српско- 
словенски језик и да ce усвојио руско-словенски црквени језик, 
па чак почео ce примати и чисто руски књижевни језик.

'h l)  РУСКО-СЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК КОД СРПСКИХ ПИСАЦА.

Писци из почетка XVIII века продужавали су стару срп- 
ску писменост, и писали црквеним српско-словенским језиком; 
један од њих Гаврило Стефановић Венцловић почиње писати



чистим народним језиком. Све то угушено je појавом руско- 
словенског језика y српској дркви, школи и књижевности.

Главни узроци за то били су верске природе. Дошавши 
са Балкана y католичку Аустрију, Срби су имали да издрже 
велика верска гоњења. Једини начин који им je остајао да 
еачувају своју веру, на коју су много полагали, био je везати 
ce што јаче за православну и словенску Русију, која ce од 
почетка XVIII века стала y политичком и културном погледу 
нагло дизати. Зато су ce српски митрополити обраћали Русији, 
тражили од ње помоћ за цркве, учитеље и књиге. Срби тада 
ненају своје штампарије, католичка пропаганда подмеће им 
књиге ћирилицом штампане али y духу учења католичке цркве, 
и они траже књиге само из Русије, поуздано православне. 
Руске црквене књиге све више потискују старе црквено-српске 

«рукописе и штампане србуље, којих je све мање, и y српским 
црквама почиње ce служити по књигама штампаним y Русији. 
Руски учитељи, Максим Суворов, Емануило Козачински и ње- 
гови другови, спремају целу једну генерацију српских свеште- 
ника и учитеља на руском језику и y руско-словенској писме- 
ности. Митрополити Мојсеј Петровић и Вићентије Јовановић, y 
интересу православља и ради црквеног јединства са Русима, 
наређују да ce no црквама служи „по уставу и типику мос- 
ковско.му“, и да ce y школама предаје по руско-словенском 
буквару. To преовлађивање руско-словенског језика иде брзо, 
за петнаест година. Од 1725 до 1740 то je свршена ствар, и 
руско-словенски језик од тада постаје језик српске цркве, 
школе и књижевности.

Српско-словенски језик, остављен сам себи, без буквара 
и граматике, без учитеља који су га могли предавати, слабо 
ce одржавао, и то самб y толико y колико je школа и пи- 
сменост споро напредовала, код старијих, необразованих и 
слабо писмених калуђера и свештеника. У Србији ce дуже 
одржао. Вук Караџић помиње да je y почетку XIX века још 
било свештеника и калуђера који су дрквене књиге читали по 
србуљски. Чак и код оних који су ce служили црквено-словен- 
ским језиком остајали су трагови старијег србуљског читања 
и народног изговора.

Али са школским и књижевним напретком руско-сло- 
венски језик све више je завлађивао. Он ce сматрао као стари 
словенски језик, званичан језик православне цркве, и црквени



људи трудили су ce да што боље пишу њиме. Исто тако он 
ce сам собом наметнуо и y књижевности. Српски народни језнк 
био je неразвијен, и преводиоци и писци су били принуђени 
или да пишу руско-словенским, или да из њега чине велике 
позајмице. У тој русификацији ишло ce врло далеко. При- 
личан број руских књига просто je, са малим изменама, пре- 
штампаван за Србе; неколико важнијих писаца y другој по- 
ловини XVIII века, Јо-ван Рајић и Глигорије Трлајић, писали 
су готово чистим руским језиком; 1793 године, Satir Матије 
Рељковића, писан чистим народним језиком, преведен je „на 
прост сербски језик", то јест на руско-словенски. Таквих слу- 
чајева превођења појединих дела из далматинске и славонске 
књижевности на руско-словенски језик било je неколико y по- 
четку XIX века.

To je постао освештан језик цркве, и још y половини 
XIX века намеравао je патријарх Јосиф Рајачић да крене цр- 
квени лист на руско-словенском. He са.мо да ce тај језик са- 
свим одомаћио y цркви и школи, но зато што су цели нара- 
штаји учили школу на њему, зато што ce на њему проповедало 
и књиге штампале, што ce сматрао за отмен језик, почело 
ce њиме и говорити. Црквени и образовани л>уди, они који 
су ce тада називали „учена класа“, одликовали су ce што су 
„славјанствовали“, то јест што су ce трудили да говоре књи- 
жевним руско-словенским језиком, или бар мешавином из- 
међу руско-словенског и народног. У почетку XIX века било 
je већих српских места y којима су и грађани, па и саме жене, 
„славјанстовали". Тај језик пустио je дубока корена, и доцније 
када je преовладао народни језик, y данашњем српском књи- 
жевном језику остао je велики број руско-словенских речи, 
нарочито апстрактних.

ХРИСТИФОР ЖЕФАРОВИЋ.

Први писац y српској књижевности XVIII века који je 
издао своју књигу био je Христифор Жефаровић. Изгледа да 
je био родом из Јужне Маћедоније, из грчке или цинцарске 
породице, потписивао ce разно Жефаровић, Зефаровић, Зе- 
фаров и Зефар. Био je јеромонах и цртач, „илирико-ра- 
сијански обшчи зограф“, како ce сам потписивао, и радио je 
и са црквеним књигама и £,тварима. 1741 био je y Бечу,
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1745— 1746 ишао je на хаџилуку Јерусалим, 1750 као штампарски 
стручњак радио je y Бечу да ce набави српска штампарија. Умро 
je 18 септембра 1753 y Москви, y богојављенском манастиру.

И ако неизвеснога порекла, Жефаровић je радио као 
Србин, осећао ce као Србин, и на једном месту пише : „оте- 
чество сербско наше“. Био je образован калуђер, и од њега 
je остало неколико дела. Најглавнији му je посао: Стемашо- 
графпа, која je, посвећена патријарху Арсенију IV Шакабенти, 
изишла y Бечу 1741. Цела књига je резана y бакру, и y њој 
су слике Методија, српских и бугарских владалаца и архи- 
епископа, a нарочито грбови илирских и словенских земаља. 
Испод самих грбова Жефаровић je y стиховима објаснио 
њихов смисао. Стихови су y такозваном „пољском тринае- 
стерцу" којим ће ce најрадије служити наши песниди XVIII 
века. To je стих од тринаест слогова, са цесуром после седмога 
слога, и са строфама од два стиха са сликовима. Тај стих je 
дошао y руску књижевност још y XVI веку из пољске књи- 
жевности, и њиме су врло радо писали руски реторичари и 
школски песниди. Стематографга није оригинално дело, и 
сам Жефаровић то напомиње. To je слободнији превод дела 
хрватског писца Павла Ритера-Витезовића (1650—1713), које 
je 1701 изишло на латинском под насловом Stemmatographia 
sive armorum illiricorum delineatio, descriptio et restitutio. 
У тој књизи Витезовић je објашњавао, махом измишљене, гр- 
бове које je нашао y књизи Дубровчанина, бенедиктинскога 
опата, Мавра Орбинија Jl regno degli Slaoi (Пезаро, 1601).

Жефаровићева Стематограф1а за дуго време била je 
главни извор српске, па и бугарске хералдике. Арсеније IV по 
њој изрезао je свој грб, који je остао. грб Карловачке Митро- 
полије; заставе y Првом Устанку и грб обновљене Србије 
узети су из Жефаровићеве књиге ; тако исто и грб данашње 
Бугарске. Стематографга, као споменик старе и славне про- 
шлости, имала je утицаја на развијање националног и српског 
државног осећања код Срба, и за време Првог Устанка, y 
почетку XIX века, била je забрањена y Аустрији. Књига je још 
значајна што ce y њој налазе први штампани обрасци умет- 
ничког српског стихотворства, и ако врло слаби и несавршени.1

1 ЖефпрстнН, вешт бакрорезац, лриредио je још неколико српскнх 
књига. hberoii iiocao je прештампана руска црквена књижица из XVII века 
ПоученГе свлтиШелское к' новопоставленному iepeio, која je, y бакру
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ВАСИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋ

Рођен 1709 y Његошима y Црној Гори, синовац владике 
Данила, Василије Петровић je био намењен за владичански 
чин. Д749 он je архимандрит детињски, 1750 завладичен je 
y Београду. Исте године, митрополит Сава Петровић пренесе 
грађанску власт y Црној Гори на њега. Путовао je y Угар- 
ску неколико пута, и долазио y сукоб са тамошњом срп- 
ском јерархијом. 1752 отпутује y Русију, да тражи помоћ 
за Црну Гору. У Русији остао je до 1754, па ce вратио y 
Црну Гору. Од 1756—1758 опет je, био y Русији. Прили- 
ком свог трећег путовања y Русију, умро je y Петрограду 10 
марта 1766 године.

Василије Петровић, приликом свога првог борављења y 
Русији, 1754, штампао je y Москви књижицу: Истор/.ч о Чернои 
Гори. Ова најстарија штампана историја српског народа за 
дуго време сматрала ce као једна од најважнијих ствари ра- 
није српске историографије, и као таква често je прештампа- 
вана, превођена и навођена.1 Тек y последње време, после 
критичких проучавања, видело ce колико je она несигурна 
и слаба

Василије Петровић je постао историчар из истих личних 
побуда из којих je пре њега постао Ђорђе Бранковић. Ње- 
гова историја je историја само по имену. У молбама за Црну 
Гору и за себе, Василије Петровић je хтео да увери главне 
чиниоце y Русији о давнашњим односима између Русије и Црне

резана, изишла y Бечу 1742. Он je y бакру резао и књнгу Павла Ненадовића, 
народног секретара, П ри ви легЛ и , које су Србима издалн Леополд I, Јосиф 1. 
Карло VI и Марнја Терезија (Беч, око 1744) ЖефаровиН je радпо н на издање 
других побожних дела : О н и с а т е  с в н т а го  божч.ч града lepijcn.iu.ua (три 
издања, 1748, 1772 н 1781) и Upaeu.in .иолебна.ч cesiiUbtxn сербсиихЂ про- 
ceV iT nm ie.ieù , Млетци, 1765.

1 Један одломак донет je y Г о л ц б п ц н  за 1841. У целнни првп пут 
je прештампао Јован Суботи!» y (58 кнд1зн С ербскогљ  Л И т о и и сп  за 1845; 
затим, Бођански y Ч ш ет л  -, ?» и.м пераШ орском а, О бцесШ вЂ  u c ilio p iu  и 
д р е в н о с т е п  p o cc iu cu u .i-n  за 18(40, трећн пут, прсведену на данашњи српски 
књнжевни језик, унео je  Марко Драговнћ y своју књнгу H u m  p o rto .m û t 
ц р н о го р с к и  В а с и .ш је  Цр.тр кш ћ Гћегош  и .ги  П с т о р ц ја  Ц р н е  Г о р е  од 
1730 до  Ј7ПЧ Цстшве, 1884). H.i француски je преведена два иут : y ta  
R evu e d u  X > rd  ?.л 1837 н y la  R evu e d e  l'O r ie n t, d e  l ’A lg é r ie  e t d e s  c o lo n ie s  
за 1861. Днмитрнје Милакови11 y писању своје књнге П ст ори .ч  П р н е -Г о р е  
(Задар, 1856) обилпо ce служио ово.ч кчвпго.м.



Горе и о значају Црне Горе, коју Русија треба морално и 
материјално да помаже. Историјски део je само увод, и ту 
ce овлашно износи топографија Црне Горе и y брзо излаже 
српска историја, заустављајући ce нарочито на зетским и црно- 
горским династијама, Балшићима, Црнојевићима и Петрови- 
ћима. Историјски део je слабо израђен, нешто мало по ста- 
ријим документима, често по предањима, a гдегде и са из- 
мишљавањима. Од историје ова књига има само наслов. У 
ствари то je историјски подсетник и меморандум уз много- 
бројне молбе које je владика упућивао руској царици и рус- 
ким државницима, као и свима људима од утицаја, са циљем 
да заинтересује руске кругове о далеким и тако мало по- 
знатим рођацима на Југо-Западу, и да увери свакога да Ру- 
сија треба да помаже Црну Гору. И зато он ствари пред- 
ставља не онакве какве јесу, но онако како њему треба. Он 
je лаком на новац, нема обзира и љубави за истину себе на- 
зива митрополитом што никада није био, позива ce на по- 
веље које je фалсификовао, Црну Гору представља као ве- 
лику, насељену и богату земљу, y којој има сбних и златних 
рудника, од убогих села прави велике градове, од нахија 
провинције, од племенских главара племиће и кнежеве. Су- 
ревњив на остале Србе што примају помоћ од Русије, он до- 
казује да само Црногорци имају право на ту милост великих 
и богатих рођака на Северу.

Исторгл о Чернои Гори  je дело нетачно, некритично и 
несигурно. Писано je слабо, више руски но српски, и нема ни 
научне ни књижевне вредности. Штампана y Русији и ради 
личних и практичних циљева, ова историја je била мало по- 
зната код Срба y Угарској, и није имала никаква утидаја 
на развој српске историографије и на развијање историјског 
осећања код Срба y XVIII веку.

ПАВЛЕ ЂУЛИНАЦ.

Историја Ђорђа Бранковића остала je y рукопису, исто- 
рија Василија Петровића није дошла y српске крајеве, и прва 
историја целога српског народа која ce читала y срлској сре- 
дини и која je утицала на Србе била je од Павла Ђулинца.

Павле Ђулинац био je официр и дипломат y руској служби. 
Дуже време био je чиновник y руском посланству y Бечу, са



нарочитим задатком да одржава везе између Русије и угар- 
ских Срба. 1781 постао je руски конзул y Напуљу, са војним 
чином потпуковника. Наскоро затим умро je v Бечу.

Главни књижевни рад његов je његова мала историја 
српског народа, која je 1765 изишла y Млетцима под именом 
Краткое введен/е во ïcïïlopïto происхождешн славено-серб- 
скаго народа, бившихо вг фномг ВладЂтелевг, Царево, Ле- 
спотовг, или  владЋшеленеихг Кннзево сербскихг, до времене 
ГеоргХн Бранковича, послЂдннго Деспота сербскаго. Сам 
писац не држи своје дело за оригинално и научно, он га 
пише са намером да ce Срби упознају са својо.м славном 
прошлошћу, и завршује са жељом да ce сви Срби што пре 
ослободе „ига варварскаго". Он y кратко и брзо прича исто- 
рије српских владалаца, почев од жупана па до грофа Ђорђа 
Бранковића, на коме ce нарочито задржао. Све то рађено je 
на основу кррнике Ђорђа Бранковића, a затим по делу фран- 
цускога византиолога Шарла Дифрена Jlliricuiu novum et vêtu*. 
Ha крају књиге cy српске привилегије из 1690, 1691 и 1695, 
укази дворске канцеларије од 1743 и потврђења народних при- 
вилегија од царице Марије Терезије. И ако неоригинална, 
некритична и слабо писана, Ђулинчева историја бпла je ко- 
рисна новина, испуњавала je осетну празнину y српској књи- 
жевности, читана je, преписивана чак и код католика, дели- 
мично прештампавана, и све до појаве велике исгорије Јована 
Рајића била главни извор историјског знања код Срба.

Од Ђулинца je остао још један важан књижеван по- 
сао, превод француског романа Bélisaire. Године 1776—1777 
штампао je он y Бечу свој превод: ВелгзарШ гдина Мармон- 
телг, Академш французскаго лзика члена, изг французскаго 
на славенск/п лзикг прееедено. Тај филозофско-историјски 
роман једнога од тада најпознатијих француских писаца Жана 
Франсоа Мармонтела (1723—1799), који je изишао 1767 годпне, 
сликао je судбину Велизарија, византијског војсковође из VI 
века, али све то y духу напредних идеја XVIII века. Због 
слободоумних идеја о верској сношљивости, католичка црква 
y Француској бацила je анатему на књигу, и то je више но 
ишта учинило да овај иначе осредњи роман стече светски глас 
и буде превођен на све важније европске језике. На руски га 
je дала превести царица Катарина одмах, још 1768.

Тај општи успех, a нарочито пажжа Катарине II, нагнао



je Ђулинца да то прослављено дело, ту „всјем добро извјеснују 
књигу", преведе, ради „просвјешченија људеј“, „на собствени 
наш матерни јазик". Да не би вређао верска осећања сво- 
јих побожних православних читалаца, или из обзира према 
аустријској дензури, он je y своме преводу изоставио анатеми- 
сану XV главу. Преводио je више са руског превода но из фран-

Илуетрацнја y Ђулинчову проводу „ВелизарВЛ

цуеког оригинала. Ђулинчев превод je несигуран, стил je за- 
мршен, језик збркан, ни српски ни руски. Дело je имало успеха: 
1812 изишло je y Будиму друго издање, 1832 je драматизо- 
вано, 1847 дошло je треће издање, али преведено „са сло- 
венског на србски". To je једаи од првих превода из фран-
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цуске књижевности, прва чисто белетристична књига y српској 
књижевности, и једна од најранијих појава новога филозоф- 
скога духа y српекој књижевности.1

j£>JOBAH РАЈИЋ.

Јован Рајић je најплоднији и најважнији писац руско-сло- 
венске школе.

Живот. — Рођен y Карловцима, 11 новембра 1726 го- 
дине, y сиромашној породици, основну школу и латинско-сло- 
венску школу Емануила Козачинског учио je y месту рођења. 
1744, „ради наук ијазиков", вели он y својој краткој биогра- 
фији, отиде y Коморан, y латинску језуитску гимназију, и ту 
остане четири године. У опасности да буде покатоличен, он 
1748 оде y протестантску гимназију y Шопрон, којусврши 1752. 
-Да би ce усавршио y наукама, он пође y Русију. Готово све 
пешке, 1753 стигне y Кијево, и ту остане до 1756, изуча- 
вајући теологију, слушајући руске проповеднике, нарочито 
вредно преписујући руска црквена дела. 1756 je y Москви и 
y Смоленску. 1757, путујући пуну годину дана преко Пољске 
и Угарске, врати ce y Карловце. He добивши место за на- 
ставника y „Покрово-Богородичиној Школи“, увређен и разо- 
чаран, он напусти Карловце и по други пут оде y Русију.

1757 опет je y Кијеву, али ce ту дуго не задржава. Исте 
године, преко Пољске, Влашке и Молдавије, y којој ce неко 
време задржао, Црним Морем и преко Цариграда, дође 
y Хилендар, y Свету Гору. Оставши ту неколико месеца, 
преко Македоније и Србије врати ce y Карловце исте године. 
Тек 1759 добије за наставника географије и реторике y „По- 
крово-Богородичиној Школи" y Карловцима. Ту je остао три

1 Павлу Ђулинцу сс приписују још неколико дела y српској књижев- 
ности. Тако : Tloitcn, Ј ер о п о л а т и х п  ii .iu  (pL w co ip ia  н р а в о у ч и т е л н а . cu .u- 
в о .гп м и  u п р п у п о д о б л е н ш  и зл с н е н н а , прерађено руско дело из 1712, које 
je издао y Бечу 1774. (Шафарик: G e sc h ic h te  đ e s  s e r b is c h e n  S c h r i f t th u m s ,  
S. 4(54) ; Р у к о в о д с т в о  кт> чееМ носш и и н р а в о с т и , ко је је  мзншло y Бечу 
1777 (Милаи Кујунџи11 : Ф и л о зо ф ц ја  y  С р б а , Р .ш ен ш с С р п ск о г У ч ен о г  
Д р у ш т в а ,  Ui68, књ. XXIII, стр. 173.) М п га зи н  sn  х у д о м сест во  и м о д у  :м 
1838, (стр. 283), као његово дело наводи С ер б ск ш  ciTiixouii, штампани y Бу- 
диму 1802. Најзад, има помена да je Ђулинац скупљао м народне песме, и да 
je „једно собраније песама народних y рукопису некој приватној библиотеци 
y ' PycHjn поклонио” . (Д Ч л а  lo e a n a  Х а у и ћ а ,  књ. II, Карловци, 1858, етр. 88.)



Јоваи РајиК.
( И з  п р в о г  и з д а њ а  „ H c T o p i c  р а з ш л х Ђ  с л а в е н с к и х ' 1> н а р о д о в ч / .)



године, док није дошао y сукоб са завидљивим гтридворним 
калуђерима, који нису трпели младог образованог теолога, па 
и са самим митрополитом Павлом Ненадовићем. 1762 оде y Те- 
мишвар, na y Нови Сад, где je предавао богословске пред- 
мете на „Духовној Колегији". 1771 буде закалуђерен y мана- 
стиру Ковиљу, коме ускоро буде постављен за архимандрита.

Цео остатак свога живота провео je y манастиру, као 
чувен богословски писац, пишући богословске књиге и уџбе- 
нике и спремајући своју велику историју. Неколико пута ну- 
ђено му je да буде владика, али ce он није хтео примити. 
Слабога здравља, раздражљив, y завади са осталим калуђе- 
рима, y сукобима са Синодом, он je последње године немирно 
и тешко провео. Умро je y Ковиљу 11 децембра 1801 године. 
Митрополит Стратимировић објавио je народу његову смрт: 
„Церков свјатаја наша изгуби в њем ученаго и заслужнаго 
свјашченика, обшчество добродјетелнаго человјека..."

Богословски рад. — Јован Рајић, y опште, није ориги- 
налан писац, и оно што je још понајмање оригинално y ње- 
говом књижевном раду, то су његова богословска дела. Он 
je био најученији српски богослов свога доба, знао je и писао 
поред српског и латински, немачки и мађарски, био стручњак 
y питањима православне теологије, називан je „Српским Зла- 
тоустом“, говорило ce „учен као Рајић“, и за собом je оставио 
цео један низ богословских превода и прерада. Преводио je 
руског исповедника Гедеона и јеромонаха Платона Левшина, 
написао Кат ихиасг малии, или  сокраценное православное 
исповЂдаше греческаго неуштскаго закона, који je изишао y 
Бечу 1774, и y многим издањима, све до 1863, за готово сто 
година, био школски православни катихизис код Срба и y 
Угарској и y Србији. Рајић je састављао и школске црквене исто 
рије, које су y многим издањима све до половине XIX века 
остајале школске књиге; штампао je збирке црквених пропо 
веди, a поред тога оставио je велики број рукописа, махом 
превода из руских писада, нарочито списа о разликама из- 
међу православне и католичке дркве.

Сва богословска ученост Јована Рајића je из руског из- 
вора. Он je ђак руске сколастичке теологије која ce y току 
XVI и XVII развила y Југозападној Русији, y крајевима који 
су били изложени борби са пољским католицизмом. Од XVI 
века католичка пропаганда из Пољске постала je насртљива



према православљу y Јужној Русији, и православни богослови 
морају да улазе y велике полемике за одбрану учења своје 
дркве. Они усвајају сколастичке методе католичке цркве, по 
угледу на католичке семинарије оснивају своје више бого- 
словске школе, и на супрот католичкој сколастици и догма- 
тиди стварају православну сколастику и догматику. Нарочито 
Кијевска Духовна Академија постала je средиште нове драво- 
славне теологије, не само за Русију но и за остале православне 
Словене, особито Србе.

Ту школу и ту теологију учио je Јован Рајић. У Кијеву 
он ce добро упознао са свом том полемично-догматичном цр- 
квеном књижевношћу, која je била поставила за задатак да 
доказује чистоту учења православне цркве, тачност њених 
догма и обреда, њену пуну сагласност са правом Христовом 
науком. Рајић je нарочиту пажњу обратио на антикатоличку и 
антиунијатску аргументацију руске теологије, јер му je то тре- 
бало за рад y домовини, где je православна црква имала исте 
противнике и још веће опасности. Рајић je нарочито ценио архи- 
епископа новгородског Теофана Прокоповича (1681—1736), 
знаменитог и ученог руског теолога из почетка XVIII века, 
кога један руски историчар књижевности назива „најобразо- 
ванијим човеком тадашњега рускога друштва", и који je y 
црквеним реформама био десна рука Петру Великом.

У целом свом богословском раду, Рајић je био само добар 
ђак својих руских учитеља, нарочито Теофана Прокоповича. 
Он je асимиловао руску сколастичку теологију, и вешто je 
руковао њоме. Он непрестано има на уму практичне потребе 
православне цркве код угарских Срба, против католика и уни- 
јата бори ce успешно „за саборноју и апостолскоју цркву 
восточноју", и y тој одбрани православља он ce служи поле- 
мичним и догматичним списима руске теологије, сматрајући 
их као општу својину православља, не наводећи своје позај- 
мице, које су била врло велике. У своје доба то je изгледало 
врло учено и y борби за православље било врло корисно, али 
ге његове прераде, врло често и прости преводи, обредне 
књиге и уџбеници, данас имају интереса само за оне који изу- 
чавају историју православне српске цркве y XVIII веку. Научног 
и књижевног интереса богословски списи Јована Рајића немају.

Рад на лепој књижевности. — Јован Рајић je за жи- 
вота био нарочито слављен као велики православни теолог,



после смрти он he остати познат као историчар, али он ce 
доста бавио и лепом књижевношћу. Од њега je остао један 
пригодан патриотски спев, једна прерађена драма y стиховима, 
једна збирка преведених поучних причица и приличан број 
пригодних и побожних песама, оригиналних и преведених.

Као песник, Рајић има своје место y историји српске умет- 
ничке поезије, као један од првих писаца наших који су писали 
стихове. Српска поезија XVIII века постала je угледањем на 
побожну руску поезију с краја XVII и с почетка XVIII века, и 
тобожњи александринац Кипријана Рачанина и пољски трина- 
естерад Христифора Жефаровића изилазе из руске поезије. 
Јован Рајић зна и подражава ту побожну руску поезију, он 
исто тако зна и за учену псевдо-класичну поезију, и за собом 
ће оставити y рукопису цео један уџбеник реторике на ла- 
тинском језику. Од њега je остао приличан број песама, при- 
годних и побожних, од којих су штампане две збирке: ПЂсни 
различни на господстл праздники (Беч, 1790) и Стихи о 
воспоминан/и смерти (Будим, 1814).

Али најглавнији песнички рад Јована Рајића јесте спев 
Боп зма.ч са орлови, који je изишао y Бечу 1791 (друго из- 
дање y Београду, 1839; треће, y Панчеву, 1883). To je алего- 
рично-историјски спев, y коме je опеван рат од 1788—1790 
Русије и Аустрије (орлова) противу Турске (змаја). To je песма 
једног патриота и хришћанина који слави победе хришћанског 
оружја и почетак ослобођења од Турске. У спеву има много 

.историје и појединости, често сасвим техничких, о распореду 
трупа при јуришима, о броју пукова и батерија. Песник je сав 
y обрасцима псевдокласичким, меша историјске догађаје са ми- 
толошким алегоријама, говори поређењима и речникфд једног 
потпуног псевдокласичара. Поред Јосифа II, Катарине II. По- 
темкина и Лаудона, по.мињу ce Јупитер, Марс, Вулкан, Меркур, 
Плутон; поред Београда и Оџакова, Троја и Рим. Алегорије 
су уси.л>ене, и излагање није свуда јасно. Али овај спев има 
и својих добрих страна, и иде y релативно боља дела наше 
оскудне уметничке поезије y XVIII веку. Стихови су доста 
лаки и течни, y причању има извесне живости, има и искрено 
родољубиво и хришћанско осећање ; језик je врло чист, чи- 
стији и народнији но и y једном књижевном делу српском из 
тога доба.

1798 године Рајић je штампао y Будиму дело Tpaeedia,



сирЂчв печалнал üoe'dcîûb о смерШи последнаго царл сербскаго 
Уроша Плтаго, и о паден-iu сербскаго г{арства, сочишна и 
произведена г. 1733 вг КарливцЂ Сремскомг, a нинЂ пречицена 
и исправлдна .. Како ce из наслова види, ова „печалнаја по- 
вјест" није оригинално дело, но прерада. Оригинал je написао 
Емануил Козачински, као ректор карловачке латинско-сло- 
венске школе, и дело су његови ученици играли y Карлов- 
цима y јуну 1736. Ово дело, које ce првобитно просто звало 
Трагикомедга, содержацл вг себЂ Шринадеслтг дШствт, 
рађено je према руским узорима те врсте. Средњевековни мо- 
ралитети и мистерије прешли су преко немачке и пољске књи- 
жевности y руску књижевност XVII века, и y Кијевској Ду- 
ховној Академији професори су састављали, a ђади играли те 
„трагикомедије", комаде који су били мешавина између мо- 
ралне и алегоријске драме, где су апстрактна лица олича- 
вала разне мане и врлине, и где ce чудновато мешала хри- 
шћанска религија и античка митологија.

Козачински je за свој комад узео предмет из српске.на- 
родне прошлости, и y тринаест слабо повезаних чинова, или 
боље рећи слика, изнео je како су Немањићи стварали српску 
државу и организовали српску дркву, како су Срби прешли y 
Аустрију и како су примили просвету. Драма иначе нема радње, 
личности, историјске, митолошке и алегоричне, дођу на сцену, 
кажу шта им je писац казао, повлаче ce да начине места дру- 
гима које he то исто чинити. Дело je писано y стиху, y 
пољском тринаестерцу.

Ту драму која ce приказивала y Карловцима 1736 године 
Рајић je као ђак гледао и рукопис преписао, сећао je ce, и y ста- 
рости узео je да je прерађену изда „по нињајшем вкусу". Он 
je нешто скратио, избацио уметке, излишне чинове и епизоде, 
изоставио све што je било одвећ пригодно, поправио грубе 
историјске грешке, додао још више поуке, „ободрителних 
наставленија", целу драму свео y пет чинова, a чинове по- 
делио на сцене. Да би ce y делу знало шта je од Козачинског 
a шта je његово, он je то нарочито забележио. Трагикомедија 
Козачинскога сама по себи није много вредела, и Рајић јој 
својим поправкама и прерадом није много помогао. Али то 
je остао једини моралитет y новој српској књижевности, прво 
играно дело код православних Срба.

1802 изишло je y Будиму Рајићево дело које je joua 1792



било написано : Цвдтшикг вг двЂстЂ и  двадеслтb и че- 
Шире изабраннихо исШорГлхг несажденнии, и изг источ- 
никовг ШлевихЂ напоеннии, во немг кринв1 оудолнш до- 
бродбтелен посредЂ тертп пороковч> растутг и цвдтутг. 
To je превод немачке збирке анегдота Acerra pliilologica, која 
je изишла y XVII веку, a y XVIII веку била често прештампавана. 
Дело y оригиналу има више забаван значај; Рајић му je y свом 
преводу дао више поучан карактер, додајући еванђелске поуке 
и велике наводе из Библије. Словеначки писац Урбан Јарник 
превео je, 1814, ово Рајићево дело, под насловом Zbér le'pih 
ukov sa slovensko mladino.

Рад на народној историји. — Још y својим младим 
годинама Рајић ce интересовао за српску историју. Када ce 
1758 године бавио y Хилендару, тражио je старе српске лето- 
писе и повеље, и, колико je могао, исписивао из њих. У ње- 
говим хартијама нађени су велики исписи из историје Ђорђа 
Бранковића, рађени још 1759 године. 1793 издао je y Бечу 
свеј превод дела немачког 'историка Лудвика A Гебхардиа 
КраШкал Серблт, Pacciu, Босни и Рами кpaлeвcтвb исторгх 
(Geschichte der Kônigreiche Servien, Bosnien and Rama, 1781), 
која je на данашњи српски издана y Београду 1847 године. 
У Карловцима, још шездесетих година XVIII века, почео je 
сам писати једно велико историјско дело, које je 1768 било 
готово, али које je непрестано допуњавао. 1794 изишле су 
прве три свеске, a 1795 четврта свеска тога великог дела, на 
2000 страна, под насловом : HciUopin разнџхљ славенскихг 
народовг наипаче Болгарг. Хорватовг и Сербовг, из тми  
забвешл изнтан и во свЂтг асторическш ироизведеннал loan- 
номђ РаичемЂ. Издање je било са штампарским грешкама и 
са туђим уметдима, и Рајић њиме није никако био задовољан. 
На заузимање митрополита Стратимировића почело je 1795 
y Пегрограду излазити друго издање. Изишла je свега једна 
свеска, којом Рајић није никако био задовољан; даље изла- 
жење забранила je руска цензура.

Главни извор Рајићу била je кроника Ђорђа Бранковића, 
која га je не само упутила на историјске изворе и из које je 
узео најважнија документа, но из које je преносио читаве стране. 
Али он делимично зна и за средњевековне историјске споме- 
нике српске, „наших древностеј рукописи", које je преписивао 
1758. Он зна за житија владалаца и архиепископа српских
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од архиепископа Данила, којим ce озбиљно користи, али му 
нису познати наши најважнији извори : дела Св. Саве, Сте- 
фана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија, Константина Фи- 
лозофа, Цамблака, Пајсија; Душанов законик je површно читао 
y једном млађе!м препису. Он помиње и стране историчаре, 
грчке, мађарске, руске, дубровачке, али његово познавање 
тих писаца je слабо.и непоуздано.

Пишући своју историју, Јован Рајић je имао-да савлађује 
многе тешкоће. Непосредних података имао je врло мало; .туђа 
мишљења која je са свих страна прибирао била су разнолика, 
често и противречна; он сам нема поуздану основицу, сигурно 
знање и критичан метод, и немогуће му je да тражи праву 
историјску истину. И он остаје y неизвесности и недоумици, и 
често оставља „благоразумном читатељу" да ce овај сам одлучи 
са киме ће ce сложити. Поред тога, он ce не усуђује да каже 
све што мисли. Он ce боји да ce осумњичи његова поданичка 
верност, и неће да дође y сукоб са цензуром. Када му ce 
нешто чини опасно за претресање, каква државна тајна или 
дипломатска интрига, он преко тога прелази, јер није „полезно 
о подобних вешчеј љубопитствовати и в царскија сокровишча 
и тајни мјешати сја“. Када je имао да каже своје мишљење о 
поступању Аустрије према Ђорђу Бранковићу, он преко тога 
брзо прелази, јер тако нешто „историческому перу не при- 
личествует“. Он ce тако извлачи и y питањима историјске 
хронологије. Када има да ce оДлучи између два датума, он 
узима средњи број, да помири оба гледишта! Најзад, има код 
њега и средњевековних калуђерских идеја о чудима, и „прсту 
Божјем“ он још даје месга y својој историји.

Али поред свих некритичности и непотпуности, његова 
историја има својих добрих особина. To je прво и велико си- 
стематско дело y којем je обухваћена целокупна прошлост 
српског народа, и то упоредо са историјом осталих суседних 
народа, док ce раније давала само y одломцима и кратким 
и површним књигама. Затим, има код Рајића y клици и но- 
вијих схватања историје, извесних „исторических идеја". Он 
напушта стару традицију да ce y писању почиње црквеном 
историјом, и место тога говори о ранијој судби Словена, ту- 
мачи постање монархије и републике, расправља о историјским 
законима, има извесно органско схватање људскога друштва, 
и труди ce да својој историји да известан научан карактер.



Главна идеја Јована Рајића je српско родољубље. Његов 
циљ je: „Сербски Народ по достојанију и приличију пером 
описав в кратцје прославиШи, и из тми забвенија во свјет исто- 
рически привести." Он брани Србе y свима приликама, ре- 
довно их велича, хоће да им изнесе њихову славну прошлост, 
и да им улије историјски понос и националну свест. Његова 
историја није наука, но лепа, утешна и охрабрујућа слава 
народне прошлости, која народу треба да да снаге за борбе y 
садашњости и наде за будућност. И тако схваћена и написана, 
патриотска историја Јована Рајића имала je врло велики утицај 
на српске духове. И ако je y њој било доста старинског 
и преживелога, и ако je несређена, неоригинална и непоуз- 
дана, и ако je написана тешким и натегнутим, често неразум- 
љивим руско-словенским језиком — ипак je остала код Срба 
као главни извор историјског осећања и знања све до друге по- 
ловине XIX века. Цели нараштаји српски y њој су васпитани, 
политичари су y њој тражили идеје, разлоге и примере, књи- 
жевници мотиве и надахнућа. Сви ранији историчари наши, 
Димитрије Давидовић, Милован Видаковић, Александар Ивач- 
ковић, Др. Данило Медаковић, наслањали су ce на ту књигу, 
и често je просто препричавали.

Сама књига наишла je на велики одзив. 1823 изишло je 
y Будиму друго издање. У два маха из те књиге прављени 
су изводи.1 Око 1850 било je речи да ce да ново, треће из- 
дање. Све док угарски Срби нису прешли из опште историјске 
сентименталности на поље државо-правне борбе на историјској 
основи, Рајићева историја je задовољавала српске духове. Али 
y историји овога опрезнога калуђера пажљиво je било избе- 
гавано све што би могло побудити неповерење аустријских и 
мађарских власти, и зато његова књига није била довољна 
радикалним иадионистима српским.

1 1801, Атанасије Нешковић штампао je y Будиму књигу : TIcüiopia 
славено-болгарског^ иарода, изђ Г. Раича ucittopie и н'дких~о uciTio- 
рическитљ книгт> составлена и простим пзикомч, писана за синове 
отечества. Ту књигу превео je иа бугарски Петар Сапунов, и издао je 
y Букурешту 1844. 1833—1837 Милован Видаковић y Београду издао je, y 
четири дела, књигу ИсторГа Славено-Сербскагсгнарода изЂ рпзнахт> спјк- 
тора по Раичу и другихт> пЂкихл, собрана, и на Простгт дгалекапњ  
Сербскт опп начала народа до силнаго Стефана, пр.рваго царл Серб- 
скаго, списана.



За живота, и дуго после смрти, Рајић je био прецењиван. 
Доситеј Обрадовић писао je о њему: „Наш Рајић, предраго 
и пречасно име“; за Павла Соларића он je „начални писатељ 
наш“; за Глигорија Трлајића он je „божествени Раич“; Ата- 
насије Стојковић га назива „великим нашим и јединственим 
Раичем“ и предсказује му бесмртност y захвалном српском 
роду. У ствари, Јован Рајић je био један врло трудољубив, 
за своје доба образован и плодан писац, који' je корисно 
започињао рад на неколико поља, савесно задовољавао по- 
требе свога времена, али који није доказао ни оригинал- 
ности, ни дубине, ни књижевног и научног талента, и није 
оставио за собом ни једно дело од трајне вредности.

ЗАХАРИЈА СТЕФАНОВИЋ ОРФЕЛИН.

Доситеј Обрадовић, Јован Рајић и Захарије Орфелин су 
три најзнатнија књижевна радника српска y XVIII веку. Ор- 
фелин je своје врло разноструке способности развијао y не- 
колико праваца, и први започињао рад на неколико поља на- 
родне просвете. Живописац, бакрорезац, калиграф, картограф, 
писац богословских, школских и природњачких књига, исто- 
ричар, физичар, виноградар, песник, састављач календара, — 
он je за неких тридесет година испуњавао нашу оскудну књи- 
жевност, y доба када су ce писци могли на прсте избројати 
и када су ce књижевна дела тек с времена на време појављи- 
вала. Његова књижевна делатност била je таква да га je Вук 
Караџић y извесно.м погледу истицао пред Доситејем Обра- 
довићем и да je славист Добровски писао да „нова српска 
књижевност почиње од Захарије Орфелина."

Живот. — Захарија Стефановић Орфелин родио ce 1726 
године, y Вуковару, y Срему. Право презиме му je било Сте- 
фановић, a сам ce назвао Орфелин. Није ce редовно школовао, 
и што je научио постигао je својим самоучким трудом. -У мла- 
дости био je учитељ. Напустивши ту службу, провео je не- 
колико година, од 1757, као чиновник, „архиепископско-ми- 
трополијски илирически канцелист11, секретар или благајник, 
код српских црквених великодостојника y Карловдима, Теми- 
швару, Новом Саду, Пакрацу. Он je несталан, без сигурних 
средстава за живот, и део век проводи y лутању од места до 
места. Бивао je и домаћи учитељ, налазио je уточишта и y



фрушкогорским манастирима, одлазио je y Млетке где je 
штампао своја дела и где je, изгледа, изучио сликарство и 
бакрорез, y чему ce јако усавршио. На псјединим својим ра- 
довима потписивао ce као члан бечких академија уметности. 
Од књижевнога рада није могао живети, и y последњим го- 
динама живота био je y беди, живећи готово од милостиње. 
Сасвим оронуо и оболео, добије најзад уточишта на Исајлову, 
добру бачког владике крај Новог Сада, и ту, убог и напуштен, 
умре 19 јануара 1785 године. Његову смрт забележио je Јован 
Рајић овако: „1785, 19 јануарија, умре љубезни брат мој За- 
харија Орфелин в епископском мајурје, пребједно..."

Богосдовскн рад. — На свима пољима на којима je 
радио Орфелин je имао успеха. Његови бакрорези показују 
добра цртача и вешта резача ; илустрације y Ж итгк  Петра 
Великог, најбоље штампаној и по спољашности најлепшој 
српској књизи тога доба, не показују само вешта мајстора но 
правога уметника, који би добро изгледао ма где y Европи 
да je био. Исто тако одлични су његови картографски радови.

Али свој прави списатељски рад Орфелин почео je по- 
божним књигама. По броју својих дела Орфелин je највише 
радио на богословији, али без стручне богословске спреме 
Јована Рајића. To су послови обичне врсте, какви су ce y оно 
доба радили y руској популарној књижевности, и какви су 
ce код Срба тражили y доба када су готово целу читалачку 
публику сачињавали попови и калуђери. Он je обично пре- 
водио са рускога, каткада просто прештампавао руска издања, 
давао катихизисе који су y ствари изводи руских катихизиса, 
списе о догмама православне цркве, популарне побожне поуке. 
Све то радио je без икаквих књижевних амбиција, често и не 
потписујући ce, више да би могао живети, и сви ти послови 
су без кљижевне вредности. Једини његов бољи и ориги- 
нални богословски рад јесте рукопис Лпостолское млеко, 
писан y Темишвару 1763, једно од најранијих дела написаних 
на српском народном језику. To je нека врста катихизиса, који 
je написао за свога сина, са родитељском нежношћу и ис~ 
креном побожношћу, са нечим топлим и интимним y тону.

Књижевни рад. — Захарије Орфелин je један од нај- 
ранијих књижевних песника српских. 1761 изишла je y Млет- 
цима књижица Плачв Сербги, елже синш вг различнвсл госу- 
дарства разсбллисл. Упоредо са том књижицом, y истој



млетачкој штампарији и исте године, изишла je књижица: Го- 
рестншп плачЂ славнил иногда Cepoiu, своихг цареи кнлзеи, 
вождовг, градовЂже и земелг лишентгл, и на чужихЂ Upe- 
ддлехЂ eb жалостномг подданствЂ сЂдлцшл. Ова друга 
књига има исти садржај као и прва, има исти број паралелних 
строфа, разлика je што je прва на српском народном, a друга 
на руско-словенском језику. Српска версија je много боља, 
јаснија, слободнија и са бољим стиховима. Обе књижице су 
изишле без потписа, само на првој била je шифра С. С. С. 
(„Собствени Син Сербији", како ce тумачи), и тек y новије 
доба утврђено je да им je писац Захарија Орфелин. Песник уз- 
буђено опева злу судбину српскога народа y Аустрији, веро- 
ломност нових господара, неродољубље српских црквених ста- 
решина. To je прва шта.чпана књига y којој има антиаустријске 
тенденције, и y којој je изражена тежња српскога народа за 
пуном националном слободом. Орфелин, који je y то доба био 
мали чиновник при митрополитском двору, није смео потпи- 
сив'ати овај антиаустријски и антијерархијски патриотски и по- 
литички спев.1

Значајан посао Захарија Орфелина јесте Славено-сербскји 
Магазинг, то ecïïib: собрате разнв/xh сочипенШ и Upeeodoeb, 
Kb полј̂зЂ u увеселен/'io служагцихЂ 1768 године, појавио ce y 
Млетци.ма тај часопис први не само међу Србима но и међу свима 
Јужни.м Словенима. Зависан y својој сиротињи, страхујући да 
не дође y сукоб са калуђерима, Орфелин ce и на овом делу није 
потписао. Што je од нарочитога значаја y овом часопису то 
je већи предговор, y коме je назначено зашто ce тај часопис 
покренуо и y коме духу he ce уређивати. To није само про- 
грам књижевнога рада y једном часопису, но цео један проглас 
историјскога значаја, y коме ће ce први пут на српском језику 
изнети напредне и просветитељске идеје рационалистичког 
XVIII века, мисао световне културе, рада „на обшчу ползу" 
и ради „шчастија человјеческог рода“, просвете за све ста-

1 Налик на Плач Cepôiu јс још један патрнотски спев којм je штампан 
y Млетци.ма ндуће, 1762, године. To je fTticnb историческал, како су Сербли 
сђ Турци на Rocoeo.ub rio.iio побили ce, на коемс по.ио сербска маика 
кинза ЈЈазара Cb многимн сшн.\ш сербскими изгубџвши, и державе 
сербске коначно лишнвши ce, горко сузе Пролива. Са доста разлога овај 
спсп приписује ce Орфелмну, али ствар није потпуно доказана. Карактери- 
стично je да je Орфелин забележио н једну народну песму, Србн y Донаверту
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леже, писања на народном језику — свега онога што ће мало 
за тим почети да проповеда Доситеј Обрадовић.

Орфелин прославља ново доба и „шчастљиву Европу", 
тако богату ученим, напредним људима који траже „шчастије 
садашњему человјеческому роду“, ново доба када ce Европа 
прекрилила многобројним научним установама и када сваки 
дан изилазе на свет „премудро сочињене књиге“. Орфелин 
je нарочито одушевљен за нову науку, која хоће да знање 
постане оште благо људи, и да зраци просвете греју све ста- 
леже и све народе. Зато ce пише тако да сваки може разу- 
мети, народним језиком који je приступачан и најпростијим 
људима. Нарочито je потребно да ce наука и просвета тако 
схвате код једног тако запуштеног и заосталог народа као 
што je српски, који je иначе „по природи најспособњејши 
к сваким науками". Славено-Сербскш МагазинЂ биће y тим 
идејама, општекорисне науке и општенародне просвете.

По садржају то je био сасвим модеран часопис, за поуку 
и забаву, y стиху и прози, са прегледом нових књига српских. 
Лист je био уређен по угледу на ЕжемЂслчн,b/n Сочинен)п, 
„први учено-књижевни часопис y Русији", који je од 1755 
почела издавати y Петрограду Руска Академија Наука. Ор- 
фелин je и правац, и основне идеје, и терминологију, и фор- 
мат, и штампу, и распоред радова удесио по том руском 
часопису, и из њега je превео неколико чланака. Само Ор- 
фелиново предисловије није ништа друго до предговор y 
првом броју руског часописа. Орфелин je одатле узео главне 
идеје, негде je просто преводко, одбацивши што je било за 
руске прилике, и удесио према српским потребама. Оригиналних 
састава нема, сами прилози немају књижевне вредности, али 
оно што je карактеристично то je сама замисае о покретању 
једног оваквог часописа и нове идеје први пут изнесене y 
предговору.

Исторнчар. — Најважнији посао Захарије Орфелина 
јесте његово велико историјско дело ЖипИе и славн^/л ддла 
Государа императора ПетраВеликаго, са.иодеро1Сца ecepocciii ■ 
скаго, ch üpedAooiceH/eMb краткоГ/ географическон и полити- 
ческоп исторш о россшскомг царствЂ. Дело je изишло y 
Млетцима 1772 године, y две велике свеске, које заједно из- 
носе близу 800 страна. И на овој књизи Орфелин, аустријски 
поданик, чиновник код зависних српских архијереја y Угар-



ској, y доба када ce прогониле сваке симпатије и везе Срба 
према Русији, није смео потписати ову апологију руског вла- 
даоца. Дуго време нагађало ce ko je писац, и тек y последње 
време ствар ce утврдила. Поред обичног издања има и једно 
боље издање ове књиге, на финој хартији, са врло лепим ба- 
крорезима и добрим картама, и са посветом Катарини II и пот- 
писом писца,

Док ce y црквеним круговима руским Петар Велики, 
због својих напредних рефорама y цркви, проглашавао за 
антихриста, са друге стране имао je обожавалаца, и међу њима 
je и Орфелин, Он га назива: „образцем лучших государеј и 
удивленијем политиков", „несравњеним Геројем", „преславним 
Императором“, „беспримерним Монархом". Он га велича не 
само као највећег словер1Ског владара, но и као просвећеног 
владаоца, филозофа и реформатора на престолу, који из своје 
земље прогони глупост и дивљину. Орфелин je тај свој посао 
радио дуго, неких пет година, и савесно. Преко својих прија- 
теља из Русије набавио je целу једну библиотеку руских и 
страних дела о Петру Великом, међу осталим Ломоносова и 
Волтера. Поред тога он даје и оригиналних података о вези 
Срба са Петром Великим. Цео посао je схваћен на широкој 
основици, врло добро je израђен, и остаје најбољи историјски 
рад y српској књижевности XVIII века. JEuîûie Петра Великог 
„по укупном схватању и одени Петрове личности, као и бо- 
гатој и савесној употреби помоћних средстава, не заостаје ни 
мало за савременим делима о цару Петру Великом.“ (Др. 
Јован Радонић). 1774 године, y Петрограду, кнез М. Шчер- 
батов и В. Троепољски издали су друго и поправљено из- 
дање овог Орфелиновог дела.

Општи поглед. — Делатност Захарије Орфелина y срп- 
ској књижевности je разнострана и плодна, и неких тридесет 
година он успешно ради y неколико праваца. Многострук, 
обилан и плодан дух, он ce са успехом огледа на неколико 
поља, и задовољава многобројне и разнородне духовне по- 
требе српског друштва оног времена. Он заузима особито 
место y српској књижевности XVIII века: он je прелазан писац 
између старије, богословске, и нове просветитељске, световне, 
књижевности. По броју својих дела сн je највише радио на бо- 
гословској књижевности, али то су обредне књиге и уџбеници, 
махом преводи и прераде, готово књижарски послови. Орфе-
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лин je човек нових идеја, он je обожавалац Петра Великог, 
и, пре Доситеја Обрадовића, истиче ce као противник калу- 
ђера и злоупотреба y дркви. Сам Доситеј Обрадовић га je зато 
јако ценио, и 1786 писао: „Гоњеније силнијих и ситијих од 
њега није њега могло уплашити! Гвоздене вериге сиромаштва 
и скудости нису кадре биле свезати руке његове да он за опште 
добро што не пише. Нек’ посвећено буде пречесно име ње- 
гово вечном воспоминанију и високом почитанију чувстви- 
телних, благодарних и добродјетелних срдаца српских синова!“ 
Сиромах, зависан од калуђера, усамљен y својим новијим иде- 
јама, он мора да крије своје мисли, и само y књигама које не 
потписује он напада на српске архијереје који занемарују 
српске националне интересе, на њихово властољубље и сре- 
брољубље, на лење и незналичке калуђере које назива „шум- 
ским беспосличарима". Он велича природне науке, проповеда 
просвету за широке слојеве народа, тражи употребу народ- 
нога језика, и први међу Србима почиње ce служити грађан- 
срГом азбуком. To je први проповедник радионализма код Срба. 
У погледу идеја он je претеча Доситеја Обрадовића; y по- 
гледу народнога језика он je претеча Вука Караџића.



ЈОЗЕФИНИЗАМ.

Српска књижевност на крају XVIII века претрпела je исти 
утицај и прошла je кроз исти ступањ развића кроз који су прошле 
књижевноети других народа y Аустрији тога доба. Рационали- 
стичке идеје које je тада y цркви и држави одлучно спроводио 
цар Јосиф II, називају ce y аустријској политичкој и књижевној 
историји јозефинузпм. И тога јозефинизма има y знатној мери 
и-у српској књижевности XVIII века, и Доситеј Обрадовић и 
сви писци који су ce груписали око њега, и који би ce могли 
назвати његовом школом, y главном припадају томе идејном 
покрету.

Јосиф II био je најумнији владар аустријски и највише 
je учинио за духовни културни напредак своје 3àocrafle др- 
жаве. Још за живота његове матере, дарице Марије Терезије, 
када je постао сувладалац, y Аустрији су ce почеле изводити 
напредне реформе. Али пуна и права влада његова почиње 
после смрти цариде-матере, од 1780. Јака духа и воље, одлучан 
да буде онако како он мисли да треба да буде, он je ставио 
себи y задатак да препороди стару и зачмалу Аустрију, да je 
ослободи феудалних и црквених окова, да je применом мо- 
дерних и филозофских идеја поведе путем привредног и ду- 
ховног напретка, да y законе и обичаје уведе верску сношљивост 
и оствари надмоћност сасвим световне државе над црквом која 
je увек имала политичке моћи, да унесе човечност y законе и 
просвету y шире слојеве народа. И ради тога, y интересу на- 
претка и опште користи, он сву власт узима y своје руке, и 
ствара јаку, централистичку и бирократску државу. Он je тип 
просвећеног деспота XVIII века, врло напредног и врло до- 
бронамерног, али који не допушта другу вољу до своју, који 
неће усредсређену власт да дели са никим другим, и чија je 
девиза: „све за народ, али ништа с народом."



Он крха феудални систем, као несагласан са духом вре- 
мена и са финансијском политиком модерне државе. Он укида 
феудална права и племићске повластице, ослобађа сељаке од 
спахијске експлоатације и тираније и даје им личну слободу 
и правну једнакост, правилније распоређује државне порезе и 
намете. Он покушава да уведе једнаку порезу y целој земљи, 
развија и унутрашњу и спољашњу трговину, гради путеве и 
канале, свим силама ради на унапређивању радиности и мате- 
ријалног благостања народног. У земљи ce отварају стручне, 
трговачке, занатске и земљорадничке школе. Доноси ce нов 
кривични законик, човечнији и правичнији, једнак за све гра- 
ђане без разлике сталежа и вере. Просвета добија невиђен 
полет: за десет година владе Јосифа П број деце y основним 
школама ce удесетостручио.

Реформе Јосифа II нарочито су биле смеле и значајне 
на црквеном пољу, тако да ce под јозефинизмом разуме y 
првом реду дарева одлучна борба противу свемоћи и несувреме- 
HOG.™ католичке цркве y Аустрији. Он устаје противу моћне 
католичке цркве и као владалац који брани своја права и 
моћ, и као присталица модерних филозофских начела, ради 
остварења модерних идеја: световности државе и школе, сло- 
боде мисли и савести, верске сношљивости. И од првога дана 
свога доласка на престо он улази y рат са католичком цр- 
квом, који ce неће прекидати до његове преране смрти, 1790. 
Он y начелу потчињава цркву држави, бискупе и ардибискупе 
ставља y зависан положај према световној државној власти, 
труди ce да y новим идејама васпита млађе свештенство, на- 
рочито свом силом удара на калуђерство које je сматрао као 
„мртав капитал људски“. За осам година укинуо je 700 ма- 
настира и растерао 36.000 калуђера и калуђерица, манастирска 
и.мања одузимао и преносио на добротворне установе и школе. 
Јосиф II меша ce и y унутрашње послове католичке цркве: 
наређује да ce y литургији y место латинског језика има упо- 
требљавати немачки; забрањује раскошно украшавање цркава 
и трговину са иконама и светитељским моштима; од 1783уводи 
грађански брак и допушта развод брака.

Сав тај велики рад цара и реформатора, тај покушај 
остварења толиких смелих рефорама и извођења толиких мо- 
дерних идеја, вређање толиких традиција и штећење чоликих 
интереса, из основа je потресао целу Аустрију, изазвао ве-



лико врење y духовима какво дотле никада није било. И то 
ce осећало код свију народа y Аустрији, па и код угарских Срба, 

Срби према Јосифу налазили су ce y повољном поло- 
жају. У српским круговима ce мислило да цар има неких 
нарочитих симпатија према Србима. У ствари, Јосиф II je Ср- 
бима чинио уступке, али то je било више из политичких раз- 
лога, зато што му je y борби против Мађара, са којима ce 
био крвно завадио, била потребна помоћ немађарских народ- 
ности y Угарској, и зато што му je y борби противу католичке 
дркве и феудалних господара био потребан ослонац на дотле 
угњетаване некатоличке вероисповести и на грађански сталеж 
и сељаштво. Затим, Срби су y рату давали храбре и поуз-
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дане војнике, a y миру су били вредни и предузимљиви трговци 
и занатлије, сачињавали солидан део грађанства по угарским 
варошима који je лепо плаћао „цару царево". И зато je он 
штитио Србе од мађарских жупанијских власти и спахија, 
чинио уступке православној цркви, и мислио да још већи број 
Срба са Балкана преведе y Аустрију.

И Срби су према Јосифу II осећали много поштовања, 
тако да га je Темишварски Сабор 1790 назвао „Марком 
Аурелијом србским". Србима je још најповољнији био царев 
антикатолицизам и његова политика верске равноправности, 
која je дошла лосле сто година верских гоњења и като- 
личког прозелитизма. И са појмљивим одушевљењем верски



прогоњени Срби поздравили су царев Tolerans-Paient од 
1781, којим им je дата верска равноправност и могућност да 
слободно врше све обреде своје вере. He само да су Срби 
били захвални цару због његове верске политике, не само 
да je маса српског народа, сељаци, занатлије и трговци, имала 
материјалне користи од његове антифеудалне и привредне 
унутрашње политике, но им je исто тако годила његова спољња, 
антитурска политика, којој ie био диљ ослобођење балкан- 
ских Хришћана. И то y толико пре што je Јосиф II војевао 
против Турске y савезу са православном Русијом, којој ce код 
Срба безгранично веровало. Рат који су 1788 објавили Јосиф II 
и Катарина II, „да освете човечанство против варвара“, Србима 
je изгледао као крсташки рат за ослобођење старе домовине. 
И зато су Срби y Угарској помагали цара, и зато су ce Срби 
y Србији придружили аустријској војсци. Главни српски писци, 
Доситеј Обрадовић и Јован Рајић, славили су Јосифа II као 
ослободиоца Србије.

И поред свих тих верских и националних разлога, Јосиф II 
имао je присталица међу Србима који су одобравали и његове 
филозофске идеје и антицрквену политику. Као и y целој 
Аустрији, тако ce и српско друштво поделило на два дела: 
на једне који су одобравали његове црквене реформе и на 
друге који су били против њих. Цар je сузбијао и православну 
цркву, ограничавао власт владика, извесне спорове преносио 
на грађанске судове, хтео да y корист школа укине неколико 
манастира, и против њега je устала српска јерархија као 'и 
непросвећенији слојеви народни, који су y свему томе гледалк 
почетке Уније. Али са друге стране, те реформе налазиле су 
присталица и бранитеља у редовима грађанства, које ce сто 
година борило против самовоље и злоупотреба дрквених људи, 
и код образованих и школованих људи, који су били ушли у 
идеје свога века. Тада ce међу Србима образује доста јака 
група присталица Јосифа II, српских јззефиниста, национа- 
листа , како су ce они звали, који су ce борили противу су- 
јевераца и црквара, како су они називали своје консервативне 
противнике.

Ти српски националисти, или „фрајмаори" (слободни 
зидари) — како еу их црквени људи називали •— који су ce 
раније одушевљавали за Петра Великог, отпочињу y српској 
књижевности бранити и развијати филозофске и напредне идеје



свога доба и сувремене реформе Јосифа II, и на крају XVIII 
века ствара ce код Срба дела једна јозефинистичка и рацио- 
налистичка литература, У неколико нарочито писаних књига, 
преведених и оригиналних, хвалио ce Јосиф II као човек и 
као владар, и доказивала ce оправданост и корисност његових 
рефорама. Преводиле ce нарочите брошуре y којима ce на- 
падао папизам и дрквена превласт y опште. Оно што je Ор- 
фелин раније y потаји и под анониматом скривен писао, сада 
ce јавно исповеда и напада.1

Сви важнији писци српски са краја XVIII века убеђени 
су јозефинисти. Доситеј Обрадовић je почео писати за време 
владе Јосифа II, y тренутку општег духовног врења y Аустрији, 
и главна његова књижевна делатност пада y доба владе Јо- 
сифа II. Сам Обрадовић je изрично казао тај велики утицај 
који су реформе Јосифа II учиниле на његов дух и на цео 
његов књижевни и просветни рад међу Србима. На неколико 
дана пред смрт, писао je он : „...ако je што достојно билсг y 
мојим начертанијам, све то приписати ваља оним шчастљивим 
опстојатељствам и оној великој, јединој души Јосифа Втораго, 
који je y своје време премноге одушевљавао и умове воспер- 
јавао, без којега многе ствари не би коме на ум пале“. И он 
je величао Јосифа II сваком приликом, називао га „премудрим 
и богопросвештеним владитељем“ и „сунцем света и благода- 
тељем", усвајао његове реформе, писао своје Животв и Upu- 
клк/четл да докаже потребу укидање калуђерства, бранио 
све његове реформе које су y простом српском народу наи- 
лазиле на отпор. Доситејеви следбеници раде y истом правцу. 
Јован Мушкатировић пише нарочиту књигу против празника, 
правдајући цареву наредбу о укидању силног празновања y

1 У ту јозефинистичку књижевност српску, поред дела важнијих писаца, 
иду и ове књиге: lo)CU(fîb eîûopuü, гмпераШорк ргш скт , преведена са не- 
мачког апологија царева, Беч, 1773; са немачког језика такође je преведена Ке- 
сара 1осифа I I  молитвенна книга  (Беч, 1794; друго издање, Будим, 1799), 
популарно излагање модерних филозофских идеја. Михаило Максимовић превео 
je 1784 једну од најзначајнијих књига јозефинистичке литературе Was 1st 
der Papst, под насловом Что еспњ Папа. Исти писац написао je заним- 
љиву и лепо писану књижиду М алш  букварЂ за велику децу (Беч, 1792)v 
нарочито уперену противу калуђера и њихова паразитизма. Књигу Самуила 
Клајна против постова y православној цркви (Dissertatio de jejuniis graecae 
orientalis ecclesiae, Беч, 1781), превео je на српски Стефан Новаковић, и 
1794 издао y Бечу под насловом Расцждете о üocïïlaxb eocülowin церкве_



православној цркви. Јосифа II велича и Емануило Јанковић, по- 
свећујући 5лу свој превод Голдонијевих Терговаиа, a исто тако 
и Атанасије Стојковић.

Утидај јозефинизма на српске духове и просвећени свет 
био je велики. Све до пред крај XVIII века Срби стоје под 
утицајем руске културе, управо под утицајем руске право- 
славне цркве. Али y последњим двема десетинама XVIII века, 
под непосредним утицајем филозофских идеја и рационалних 
рефорама Јосифа II, Срби долазе под утицај западне културе 
и сувремене мисли. Код њих ce јављају први рационалисти, 
из чијих редова" изићи главни српски писци на крају XVIII 
века и y почетку XIX века.

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЂ.

Све до Доситеја Обрадовића српска књижевност нема 
књижевног, правога писца. Он je главна и средишна личност 
српдке књижевности свога времена, први чисти и одсудни ра- 
ционалист српски, писац чија дела' имају не само историјске 
но и чисто књижевне вредности, човек који je створио пре- 
окрет y српским духовима и српску књижевност и културу 
ставио на нову, модерну основицу.

I . Њ Е Г О В  Ж И В О Т  И  Њ Е Г О В Е  К Њ И Г Е .

Живот. — Димитрије, y калуђерству назван Доситеј, 
родио ce y Чакову, српско-румунском месту y Тамишком Ба- 
нату, 1742 или 1743 године. Отац му ce звао Ђурађ, по занимању 
био je ћурчија и трговчић. Умро je око 1748 и после смрти 
оставио je удовицу и четворо мале деце. Мати умре на скоро, 
око 1752, a деца ce растуре по породици. Мали Димитрије 
допадне једном тетку. Дете je учило основну школу y месној 
српској школи, и како ce одликовало љубављу за књигу, тетак 
науми да га спреми за попа. Читање житија светаца заврте мозак 
дванаестогодишњем дечку, по природи склоном сањарењу и 
маштању, и једном приликом хтеде са једним просјачким ка- 
луђером из Дечана да бежи y Турску, y пустињу, да ce по- 
свети. Трезвени тетак, видећи болесно стање детиње маште, да 
би га задржао од тих верских фантазирања, одведе га на занат 
y Темишвар, код једног капамаџије. Отргнут од књига и y 
стварном животу, Димитрије ce почео трезнити. Али када ce



прва повољна прилика указала, стари верски занос ce понова 
разбуктао, и он опет зажели да оде y пустињике и светитеље. 
И он тајом остави занат, родбину и завичај, и 31 јула 1757 
године закуда на врата фрушкогорског манастира Хопова.

Хоповском игуману Теодору Милутиновићу, родом Ва- 
љевцу, допадне ce бистар дечко који je већ лепо знао читати, 
и узме га за свога ђака. И Димитрије ce баца на читања жи- 
вота светаца, пада y највећи верски занос, гладује, мучи своје 
тело као стари хришћански свеци. 17 фебруара 1758 буде за- 
калуђерен, и добије име Доситеја, једног од својих светих 
узора, старог хришћанског свеца који je као младић из бо- 
гате куће оставио свет и побегао y самоћу и пустињу, и тамо 
ce y посту и молитвама ггосветио. Мучећи своје тело, гладу- 
јући, y силним молитзама и метанисањима, он ce разгласи по 
целој околини. 16 априла 1758, y Карловцима, буде рукопо- 
ложен за ђакона. Велика и искрена побожност, 'дуги постови 
и силне молитве „малога дијакона" разгласили су га по целом 
Срему, и болесници почињу долазити да им он чита молитве. 
Али трезвени игуман предсказивао je близак крај свем том 
„светињичењу".

Стални подсмеси са свију страна, низак живот манастирске 
братије,прозаична стварност, разбијају младом испосникуилузије 
о калуђерском светитељству. Он почиње сумњати y оно y што je 
слепо веровао. Затим, видик његова духа, који ce почео осло- 
бађати, ведри ce и проширује. Он почиње читати и „гражданске 
књиге", самообразује ce, учи латински, зажели више знања и 
праве науке. Калуђери му чине сметње, и он са њима долази 
y сукоб. Када je y пролеће умро његов добротвор Теодор Ми- 
лутиновић, прекинула ce и последња веза која га je држала 
за манастир. 2 новембра 1760 он одбегне из манастира. Ово 
бегство младог ђакона из манастира било je, no речима В. 
Јагића, за српску књижевност оно што je за муслиманство било 
бегство Мухамеда из Меке y Медину,

Преко Славоније дође y Загреб, где je приватно учио 
латински, и y пролеће 1761, преко Лике, оде y Северну Дал- 
мадију, са намером да ту учитељујући заштеди нешто новаца, 
па после са том уштедом да оде на школовање y Русију. Од 
1761 до 1763 био je учитељ y српској школи y Книнском 
Пољу, где je задовољно провео три године свога живота, 
научивши и нешто талијански. Жеља к „ученију" која га je из



манастира извукла гонила ra je напред. И када je уштедео 
колико je мислио да му je потребно, он ce понова отисне y 
свет. Разболевши ce на путу за Свету Гору, он je до почетка 
1764 учитељевао при манастиру Св. Петке y Маинама, y Боци 
Которској, и тада га je црногорски владика Василије Петровић 
рукоположио за свештеника. Ради поправке здравља врати ce 
опет y Северну Далмадију, за учитеља y селу Голубићу крај 
Книна, a потом на Косово далматинско и y манастир Дра- 
говић. Када je оздравио, из Спљета преко Крфа и Мореје, где 
ce неко време задржавао, дође y Свету Гору. He нашавши тамо 
једног прослављеног грчког учитеља, он y Хилендару проведе 
јесен и зиму 1765, и y пролеће 1766 оде y Смирну, код чу- 
веног грчког учитеља Јеротеја Дендрина. У његовој бого- 
словској „греческој великој школи® провео je три године и 
научио добро грчки. Враћајући ce 1768 године y Далмацију, 
неко време провео je y Јужној Албанији, код арнаутског 
племена Хормовита. Крајем 1768 оде на Крф, и ту je код 
једаог грчког учитеља учио -грчку реторику и књижевност. 
Почетком. 1769 je y Млетцима, одатле оде y Северну Далма- 
цију, где постане опет учитељ y Плавном. 1770 и 1771 про- 
вео je y Скрадину, где су га Срби довели за свога пропо- 
ведника, потом y Млетцима, y Задру и Трсту. Све то његово 
бављење y Далмацији имало je великог утицаја- на његов даљи 
рад. Ту, живећи y чистој народној средини, имао je прилике 
да из близа позна народни живот, да проучи све народне по- 
требе, и измери све зло које долази од незнања и беде. Ту 
je, учећи децу, почео писати своје прве радове, и то на чистом 
народном језику тога краја. У маломе, његова књижевна де- 
латност почиње од бављења y Далмацији.

Прешавши 1771 из Трста y Беч, Обрадовић ce нашао y 
једној сасвим новој средини, не знајући нишга немачки. По- 
могнут бечкихм Грцима, он нађе ученике којима поче давати 
часове из талијанског језика, и сам почне учити немачки, ла- 
тински и француски, поред тога логику и метафизику. Плодно 
и задовољно провео je y Бечу доба од 1771 до 1776, „шест 
радосних и полезних година“. Учитељујући провео je доба до 
1779 године y Модри, Карловцима, Пожуну. 1779 упозна ce y 
Трсту са једним руским архимандритом, и са њим y друштву 
прође Италију, и из Ливорна морем отиде на грчко острво Хиос, 
где je као учитељ талијанског језика остао скоро годину дана



Доситеј Обрадови).



до 1780. Преко Цариграда оде y Јаш, y Молдавију, као до- 
маћи учитељ једног молдавског бојара. Са заштеђеним новдем, 
1782 године оде на студије y Немачку.

У Хале скине своје свештеничко одело, упише ce на уни- 
верситет и почне слушати филозофију. Ту, y просвећеној сре- 
дини, реши ce да и сам почне писати. 1783 пређе на универ- 
ситет y Лајпциг, и ту штампа прво своје дело rRueouib и  

ирџклтцет.ч ДимитрЦа Обрадовича, нареченога у калуђер- 
ству ДосиШеа, нцмч, истам b списатг и и зд а т -Ђ . 1784 пу- 
товао je y Париз и Лондон, где je остао три месеца. Преко 
Немачке, где ce опет неко време задржао, врати ce y Беч, 
где je остао од 1785 до 1787, дајући часове из француског 
и талијанског. На позив генерала Симеона Зорића, Србина 
по пореклу, некадашњег љубазника Катарине II, он 1787 оде 
на Шклов, добро y Белој Русији, где га je генерал позвао за 
наставника своје војне школе. 1788 врати ce y Лајпциг, где 
штампа своје Басне.

„ Од 1789 све до 1802 он' остаје y Бечу, увек учитељу- 
јући, али не y повољним материјалним приликама. Како му 
ствари нису добро ишле y Бечу, он ce пресели y Трст, где 
су му ондашњи родољубиви трговци српски обећали годишњу 
потпору с тим да пише корисне књиге на народном језику. 
1804, када ce дигла буна y Србији, родољубиви Доситеј ради 
за њу, скупља прилоге међу Србима y Трсту, 1806 долази y 
Земун, и ту остаје као поверљива личност српских устаника. 
Исде године, y нзрочитој мисији Правитељствујушчег Совјета, 
Hiiiao je y Букурешт, y стан руске војске. У лето 1807 прешао 
je y Србију, и сав ce ставио y службу њој. 1808 он je ди- 
рертор свих српских школа, васпитач Карађорђева сина Алекхе, 
Карађорђев секретар и саветник, Тада он почиње изводити 
цео један план за просветну организацију Србије, ствара 1808 
Велику Школу, 1810 богословију. 1810 постаје члан Прави- 
теЈрствујушчег Сввјета, исте године по народном послу опет иде 
y Букурешт., почетком 1811 постаје министар просвете („попе- 
чирељ просвјешченија“). Мзсдар и р.одољубив, он стиче угледа 
међу устаничким-зођама, мири их и ynyhyje, рдди да ce Ср- 
бија учврсти и изради као самостална национална држава, и 
због тог његовог српског родољубља аустријске војне власти 
добијају наредбу да га убију чим пређе границу.

Уважаван и задовољан y обновљеној Србији, увек жељан
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(Рад српског сликара Арсе Теодоровића).



да што више научи и што више користи својој „милој нацији“ 
и „слободној милој матери нашој Србији", он je задовољно 
провео последње године живота. Умро je, после кратке бо- 
лести, крајем марта 181! године y Београду.

Библиографија. — Главни књижевни рад Доситеја Обра- 
довића пада y доба од 1783 до 1790, дакле за доба владе 
цара Јосифа II. У Лајпцигу, 1783, штампао je свој први састав 
Љубезни Харалампије , који je позив на претплату за СовЂте 
Здраваго Разума и манифест целог његовог будућег рада. 
Место објављених Совдта издао je он y Лајгтцигу, 1783, дело 
Живот и при,клк>чета ДџмитрГа Обрадовича, нареченога y 
калуђерству Доситеа. Идуће, 1784, опет y Лајпцигу издао 
je два дела : СовЂти здраваго разум а , од кога je друго из- 
дање изишло y Пешти 1806, и превод с немачког Слово поу- 
чително Господина Георгт \оакима Цоликофера, Upu Ре- 
форматово обцеетву. немецкога предикаШора.

У Лајпцигу 1788 изишле су Езопове и прочихо разнихљ 
баснотворцевг, с ђ  различни. езика на славеносербски езикг 
прееедене, садг iipeu редг сг наравоучителними полезними 
излснбнГами и наставлЂнгами издате и сербскои ктости 
посвећене Басне. Басне састављају већи део књига, a после 
њих иде други део аутобиографије и преводи са енглескога. 
У Бечу je 1789 изишла Идсна на взлпИе БЂлграда. Прво из- 
дање дела Coôpanie pa3Hbix нравоучиГпелн1>1хг  вегцеп вг ползу 
и увеселен/е, изишло je y Бечу 1793, a друго y Будиму 
1808. У Млетцима, изишла je 1803 Етика или Ф1лософ'1л на- 
равоучителна, затим ПЂсна на инсурекцш Сербианомг 1804, 
a 1808 и Стихи на нова годг 1808. Своје књиге Обрадовић 
je издавао тешко, и на своју штету. Публике je било мало, 
црквени кругови били су непријатељски расположени према 
његовим делима — забележено je да су их калуђери спаљи- 
вали, — и он je имао да рачуна са малом публиком. Он je 
књиге издавао или својом уштедом или благодарећи родољу- 
бивој помоћи којега од имућних српских трговаца, али одзив 
je ипак био тако слаб да за извесна дела своја није могао да 
истера ни трошак око повезивања.

После смрти Доеитеја Обрадовића штампани су још ови 
жегови списи Мезимацх, други део Собран/л, y Будиму 1818; 
Xpucuioueïa cup'b'ib благи oôbinau и Вднацг отг Алфавита, 
y Будиму 1826, Писма, која je прикупио Ђорђе Магарашевић,



Ж И В О Т Б  И П р И К Л В З Ч Е Н Г Л

ДИМИТР1A . 
О Б Р А Д О В И Ч А ,

НАрЕЧЕНОГА y  К А Л ућЕ рС Т В у

Д O С I 0  Е А:
НИМБ  И С Т И МЂ  С П И С А Т Б  И И З Д А Т Б .

Ј Т Р В А  Ч А С Т Ђ .

У  Л А И П С 1К У

у  Т1П0ГрАФ1И БрлИТКОПФА,  

1 7 8 3'

Наслопнн лнст „Живота » Пциклучон1а“.



y Будиму 1829; Првенаг{Ђ. Ужица, или  Дот еева Буквица 
y Карловцу 1830. И доцније Доситеј Обрадовић je чешће 
издаван и више читан но иједан од старијих писаца српских. 
Остављајући на страну прештампавања појединих дела, и не- 
успеле покушаје издања целокупних дела^ он je y целини 
издаван још четири пута. Прво издање његових целокупних 
дела изишло je y Беаграду и Крагујевцу од 1833 до 1845; 
друго издање Др. Данила Медаковића y Земуну 1850; треће 
издање Браће Јовановића y Панчеву почетком осамдесетих 
година, и четврто, државно издање, 1911, приликом стогоди- 
шњице његове смрти.

Доситеј Обрадовић je имао читалаца не само код Срба, но 
и код Хрвата, Бугара и Румуна, и био je још рано превођен и на 
бугарски и румунски. За време илирског покрета он je често 
и радо прештампаван по илирским листовима и чзсописима, и 
неколико илирских писаца, Вјекослав Бабукић и Антун Ни- 
јемчић, стајали су под његовим утицаје.м. Поједине од ње- 

, гових књига прештампаване су латиницом. Код Бугара je био 
много читан и превођен. Ижица, на пример, имала je три бу- 
гарска превода y четири издања, и y главном преко њега српска 
књижевност утицала je на обнову бугарске књижевности. Код 
Румуна je Обрадовић био исто тако познат и превођен, чак 
и y новије доба. Он je први српски писац чије књиге прелазе 
границе српског народа. Може ce рећи да ниједан од старијих 
српских писаца није био толико познат код суседних народа 
и толико утицао на њихов духовни развитак.1

1 У Београду 1853 изишао je превод Станке Николице Ј в е  П риказки: 
за с.т внит е лсени и за Аза человекомр <еца ; y Београду 1857 изишао 
je бугарскп превод Ade.tauda, алпшскаШ а паст ирка. И ж ица  je прево- 
ђена три пута: 185-, прсвод Косте А. Сахатчијског, који je остао y рукопнсу; 
превод Т. Хрулева, који je y трн лздања пзишао y  Букурешту и y Русе, 1858, 
1864 ii 1868; затим трећи превод од Христа К. Грнчарова, штампан y Русе 1867. 
/  1звод i> огпђ СовЂтитЋ на здравшп разу.иг  нзишао je y Цариграду 1863. 
II. В. Оџаков издао je y Русе 1865 превод Д у и  и.ш  философЂ, Тазговори  
oïïib Досит еа ОбраОовича штампан je y Бечу 1867, n Г1. Крантвски y Само- 
кову, осамдесетих година, ИовЂспИ) смешна на еОни обцша. — На румунски 
Доситеј je превођен, врло рано. 1802, Димитрије Цикинђал штампао je y Бу- 
диму свој румунскн превод СовЂма Здраваго Разума, a 1808, опет y Бу- 
диму, изишао je његов превод Собранкч. Превод Басана  издао je мстн ире- 
видилац 1814 y Будиму, али под другнм насловом и под својим потпнсом. 
1885 изишао je y Араду нов румунски превод Басана  од Јоана Русу.
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Карактер. — Ретко je наћи писца код којега постоји 
такав склад између личних особина и идеја. Између писца и дела 
постоји пуна сагласност. Кротак, питом, нежан, сажаљив, пун 
симпатија према људама, врло социјалан по својој природи, он 
je лако примио човекољубиву и идеалистичку философију XVIII 
века. Пун старинске ,,чувствителности“ и „человјекол>убијa“, 
он ће волети спомен својих родитеља, деду, народ, све људе 
чиста срца, па чак и животиње и цвеће. Али с друге стране 
то je ведар дух, трезвена природа, и под утицајем књига и 
размишљања његов дух ће бити све критичнији и његов рацио- 
нализам све снажнији. И та врло складна мешавина старинске 
нежности и осетљивости, a с друге стране ведар и крепак 
дух, јака вера y „богодану свободу ума“, чине Доситеја Обра- 
довића једном од најсређенијих и најуједначенијих природа. 
Својом добротом срца и јачином ума он je чинио врло јак 
утисак на све који су га познавали. He само Срби, који су 
га уважавали као народнога мудрада, но и странци који су 
са њим разговарали, имали су тај исти утисак. Руски писац 
Андреј Кајсаров, који га je видео y Трсту 1805 годиде, дише 
о њему : „То није обичан човек".

Извесно je да код њега има више но што би требало 
лопустљивости, готово лониздости путујућег калуђера и пре- 
теране љубаздости једнога домаћег учитеља који je често 
живео од туђе дарежљивости. Али поред те гипкости y опхо- 
ђењу и карактеру, он има и моралне и духовне чврстине. 
И ако je проповедао смеле идеје, које су вређале многе 
предрасуде и интересе, он, питом, љубазан и прилагодљив, 
није имао великих сукобг са људима и доста добро про- 
шао je кроза живот. Скроман и благ, са филозофском бла- 
гошћу према људима, он je радо праштао и умео бити за- 
хвалан. Један такав човек био je предодређен за оптимистичку, 
алтруистичку и филантропску филозофију XVIII века, која je 
веровала y урођену доброту људску, осетљивост сматрала као 
једлу од првих врлина дулле, поставила за правило да je циљ 
човека што већа срећа што већег броја, и веровала y крајњу 
победу добра на земљи. По својој природи Доситеј Обра- 
довић je типски човек XVIII века.

Он je још имао велику „љубознателност“, духовну отво- 
реност и радозналост, жељу да што више види и научи, вд- 
соко развијену „словесну, разумну и свободну љубав ка



истини". Све што je имао постигао je својим личним на- 
порима, сталним развијањем и усавршавањем себе самога. Као 
врло стар човек, са утврђеним гласом најученијега Србина, он 
je поставио себи за девизу: „старим учећи се“, и на двадесет 
дана пред саму смрт писао je: „дневи ce и године поткраћују, 
тело изнеможе, a душа би јоште нешто хотела“.

Високо развијен и духовно и морално, он je природан 
и скроман и y књигама и y животу. Он ce не прави свецем 
и не изиграва генија. Као духовни карактер и тип Доситеј 
Обрадовић све више добија y колико ce више проучава. He 
само y оскудној српској књижевности XVIIj но y делој европ- 
ској књижевности тога времена, мало je људи који представ- 
љају тако потпун и леп тип човека тога доба. Са својим уро- 
ђеним врлинама, са честитошћу, кроткошћу и питомошћу једног 
благог и душевног човека, он je сјединио снажан оптимизам, 
племенити идеализам и широко човекољубље филозофа свога 
доба. Као писац и као човек, Доситеј Обрадовић je једна 
од најлепших и најразвијенијих личности које je цела наша раса 
и до данас дала.

II ЊЕГОВЕ ИДЕЈЕ.
Интелектуални утидаји. — У своме духовном разви- 

јању Доситеј Обрадовић je прошао кроз неколико разних 
ступњева.

Почео je прво, y детињству и y првој младости, читањем 
црквених књига, нарочито дела црквене романтике, житија 
светих. Жедан читања, он je гутао све што му je до руку пало: 
не само црквено-школске књиге, но и прологе и житија на 
словенском и влашком. Под утиском тих читања он je отишао 
y манастир, y Хопово, сав ce бадио y побожне књиге, „про- 
гутао и прождрао", како сам вели, сва житија, и почео чи- 
тати дебеле књиге старих хришћанских аскета и новијег руског 
богословља, руске црквене догматичаре, полемичаре и бесед- 
нике Јаворског, Полоцког, Гољатовског, Копинског. Поступно, 
он‘изилази из те верске грознице, чита рукописне зборнике, 
y којима je поред црквених ствари било и састава световног 
садржаја, географских и историјских одломака. Одатле, он пре- 
лази на читање руских „гражданских књига“, историја старог 
и новога доба, y којима ce упознао и са другим и сувреме- 
нијим погледом на живот. To му отвара вољу за. читање

б*



„и другојачијих књига осим црковних". Ta прва читања y 
Хопову од великог су утицаја на његов духовни развитак. У 
манастиру ce занео и опио дрквеним легендама и верско.м 
мистиком; ту ce упознао са руском сколастичком теологијом, 
која je поред свега свога догматизма и средњевековнога духа 
имала извесних саставних елемедата класичне и европске уче- 
ности ; ту je први пут читао Јована Златоуста и Езопа( 
које ће доцније преводити ; 'ту ce, y „гражданским росијским 
и историческим књигама" упознао са световном науком и мо- 
дерним духом, чији he апостол y српском народу доцније 
постати.

У манастиру je увидео несигурност и недовољност свога 
црквеног образовања, и решио ce да ce просвети. Он je y  
први мах помишљао на Русију, да y Кијеву или Москви изу- 
чава богословију. Али y Далмацији ce решио да изучава бо- 
гословију код нових грчких учитеља. У Грчкој je тада била 
неколико учених црквених учитеља, хоји су, школовани на 
Западу, били упознати са западном културом и науксш, по- 
кушавали да их пренесу код Грка, и вршили извесну духовну 
обнову y грчком народу. Код једнога од тих грчких црквених 
и просветних реформатора, који су били прилично задахнути 
идејама протестантским, код Јеротеја Дендрина, Обрадовнћ 
ce школовао три године. Тај грчки утидај на њега био je ве- 
лики. Код грчких учитеља не само да je добро научио грчки 
и ушао y стару грчку књижевност, коју he доцније y својим 
делима обилато наводити, но ce код њих први пут упознао ce 
и слободнијим, модернијим идејама и покушајима за реформу 
хришћанске цркве. Оно што су грчки учитељи писали про- 
тиву злоупотреба a за моралисање грчког православља, пот- 
пуно je важило и за изданак грчкога православља, за српско 
православље. И прва своја дела Обрадовић he писати према 
грчким делима. Буквице су изишле из одломака из Јована Зла- 
тоустог и навода „елино-греческих књига“; најранији његови 
први покушаји В'днацг отг алфавита и Xpucüiouûiia јесу 
слободни преводи са грчкога.

Али као и читање руских теолога тако и учење код грчких 
црквених реформатора било je само посредно упознавање са 
западном културом и модерном науком. Обрадовић ce ту отре- 
сао од старих предрасуда и заблуда, али не потпуно. Са цр- 
квом још није раскидао, и носио je увек црквено одело. Тек



после 1771, по одласку y Беч, дошавши y непосредан додир 
за западном културом и модерном митпљу, код њега ce из- 
вршила дефинитивна промена.

Бављење y Бечу и y Немачкој било je од осудног зна- 
чаја y духовној формацији Доситеја Обрадовића. У Бечу je про- 
вео више од двадесет година, готово трећину свога живота, и то 
y доба јозефинизма, духовног покрета и рефорама који су по- 
тресли Аустрију из темеља. Он je усвојио идеје Јосифа II, ве- 
личао ra искрено и одушевљено, бранио његове реформе, за- 
ступао делу његову просветну политику. ЕБегове књиге су y 
неку руку одбране тцх идеја и рефорама код Срба.

У Бечу и y Немачкој Обрадовић je дошао под утицај 
немачке културе и рационалистичке филозофије. Он чита фило- 
зофа Ф. Баумајстера; y Хале слуша критичког филозофа, Лајб- 
ницова ђака Еберхарда, који je y име здравога разума пре- 
тресао основне идеје хришћанске цркве. Од немачких писаца 
Доситеј чита и јако дени Лесинга, „остроумног и премудрог 
Лесинга", како га он назива, „просвештене Германије великог 
лросветитеља", и ставља ra напоредо са Сократом и Христом. 
Он чита Христијана Волфа, главног немачког филозофа из прве 
половине XVIII века, пријатеља и саветодавца Петра Великог. 
Он цени и преводи Цоликофера, протестантског пастора и мо- 
ралиста и једнога од најважнијих немачких проповедника y 
XVIII веку. Поред тога он чита цео један низ мањих немачких 
просветитељских писаца, усваја њихове идеје, примењује их 
на српске прилике и шири y српски народ.

На њега знатно утичу и енглески просветитељи. Као и 
сви просвећени људи из XVIII века он je англоман, и y Ен- 
глеској види класичну земљу духовне слободе и модерне цивили- 
зације. Енглези су за њега „најпросвештенији y Европи народ"; 
они „од свију народа европејских најслободније мисле, но на 
велику славу и дику и благополученије человјеческаго рода, 
и најразумније..." Као своју велику амбицију и програм рада 
он ставља: „с помоћу премудрих божествених инглеских књига 
сами десетак врста што полезно и разумно после себе оставити." 
Он зна за Бекона, Попа, Свифта, Честерфилда, Дифоа и 
његова Робинзона, Ричардсона, али нарочито цени и воли бла- 
гог и озбиљног Адисона, из чијег Spectator-a je доста пре- 
водио и преносио y своје српске књиге.

Мање од Енглеза и Немаца утицали су на Доситеја Обра-



довића Франдузи. Француски je научио још y Бечу, и њиме 
ce прилично користио. На прво место од свију француских 
писаца ставља „блаженог и светог“, „премудрог и доброде- 
тељног Фенелона11, хвали његове „премудре разговоре“, усваја 
и развија његове идеје о женском васпитању, истиче велику 
потребу да ce његов Телемак преведе на српски. Он цени 
Мармонтела, и од њега, из Contes moraux, преводи Аделаиду, 
пасШиркОг алписка и Лаузуса и Лидију. Он чита Лабриера, 
и узима из његових дела. Он хвали и често наводи Ле Сажа, 
Молиера и његове „оштроумне и благ.онаравне комедије". Ализа 
главне писце француске XVIII века он мало зна и не наводи их.

Развијан под свим тим утицајима, Доситеј Обрадовић 
није постао оригиналан писац. Он нема дубљих и својих идеја, 
и y њему не треба тражити једног самосталног мислиоца и 
творца филозофских система. Сав његов рад je чисто прак- 
тичан, и сав његов значај je што je код Срба примењивао 
општепримљене идеје сувременог европског рационализма, који 
ре и иначе ограничавао на популаризовање научних истина. 
Обрадовић je знао своју спрему и способности, и зато ce за- 
довољио једним осредњим еклектизмом, имајући непрестано 
пред очима стварне прилике и практичне потребе српскога 
народа. Полазећи од саме стварности, он je говорио о ствар- 
ности, критиковао, саветовао и упућивао. „Словесни будући, 
вели он, имам богодану и природну власт другима мисли моје 
приобшчавати и што сам добро и паметно од других чуо и 
научио другоме казивати“...

Заго y његовим делима има толико превода: буквица je 
састављена из Јована Златоустог: ХристоипИа je превод једног 
грчког популарног дела из XVIII века; Слово поучително je 
превод из Цоликофера; Басне су из реда из Езопа, Федра, 
Лафонтена и Лесинга; Совдти здраваго разума су „најизбра- 
није мисли и саветовања учених људи с разних језика преве- 
дене“; Дамон je преведен из Лесинга; Један иар папуча из 
талијанског новелиста Гаспара Гоци; Аделаида и Лаузус и 
Лидија  из Мармонтела, сарадника Енциклопедије; Етика. 
из талијанског филозофа Соави. За извесна места y његовим 
делима утврђено je да су преводи и прераде из разних не- 
мачких, енглеских и француских аутора, и to he ce y све већој 
мери показивати, y колико ce његова дела буду критички 
проучавала.



У опште, Доситеј Обрадовић je духовни производ више 
духовних праваца. У разним приликама свога живота, он je: 
претрпео неколико разних духовних утицаја: и хришћанске 
романтике и мистике, и руске догматичке теологије, и грчког 
реформаторства, и аустријског јозефинизма, и немачког про- 
тестантизма и просветитељства, и енглеског радионализма, к 
франдуског хуманитаризма. Из свега тога развио ce он y 
еклектичног и практичног филозофа, просветитељскрг попу- 
ларног писца, који je на свој народ примењивао идеје он- 
дашњег европског рационализма.

Рационализам. — Основно осећање код Доситеја Обра- 
довића јесте љубав ка истини, потреба да живи y истини и 
ради истине, да и свој и људски живот удеси према захте- 
вима истине. Он јасно увиђа колико зла долази од заблуда,

.празноверица и незнања, и сматра да je све питање унети y 
душу појединаца и y душу народа истину. И y име њено он 
he целога свога века давати своме народу „савете здравог 
разума".

Човек je y толико слободан y колико сме и може да сло- 
бодно мисли и расуђује. Народи „који само y старим мњенијам и 
обичновенијам остају, морају какогод остали азијатически и 
африкански народи y вечној тами и неразуменију лежати", тру- 
нути „у всеконечном и плача достојном бесловесију". И један 
од његових главних задатака je научити Србе „богоданој сво- 
боди ума“, да ce „усуде сверх сваке ствари свободно мислити 
и све што чују да суде и расуждавају". Али, до истине ce не 
долази само умовањем. Здрав разум je само средство, a циљ 
je просвета, створена на темељу науке и искуства векова и 
културних народа. Наука je прави лек од свих духовних и 
државних зала, искупитељ, нови месија човечанства. И До- 
ситеј Обрадовић неће пропустити ни једну прилику a да не 
велича „свету науку, Божји дар, небесни свет“. Ништа није 
важније но ширити научне истине, мудрим књигама просве-* 
ћивати људе: „Боље je много једну паметну и полезну књигу^ 
с коликим му драгом трошком дати да ce на наш језик. 
преведе и наштампа, него дванаест звонара сазидати, и y сви 
њих велика звона поизвешати... Књига, браћо моја, књига! a 
не звона и прапораца ! Књиге, предраги и непрецењени не- 
бески дар, просвећених умова поносите кћери! Оне сад на 
земљи и на миру царствују и премудре законе дају, оне в о



јују и побеждавају, оне славу благопулчних народа до самих 
звезда подижу и преузвишавају."

Педагог. — Доситеј Обрадовић не тражи толико истину 
ради истине, y његовим очима она не вреди сама по себи, но од 
практичне користи коју она пружа људима. Наука je само сред- 
ство, a диљ je духовна слобода и морално савршенство, слобо- 
дан, ведар, чист и угодан живот и појединаца и свих људи. Са 
таквим утилитарним, етичним и практичним схватањем науке 
и филозофије y опште, подређујући све моралном васпитању, 
„чловекољубију и к добрим нравом“, Доситејев р а д je морао 
неизбежно узети васпитни, педагошки карактер. Он je цео 
свој живот провео као васпитач: као народни учитељ y Дал- 
мацији, као домаћи учитељ и васпитач y Молдавији, Угарској, 
Бечу, Лајпцигу и Трсту, као просветни организатор и „попе- 
читељ просвјешченија" y новоослобођеној Србији. Његове 
књиге имају педагошки и васпитни смер. На наслову Басана 
Обрадовић je ставио: „Мусеј свешченик девојчицам и деци ја 

' појем", и цела књига je упућена „љубезној сербској јуности", 
са намером да je упути y свестан, разуман и моралан живот. 
Он je педагог са дубоким убеђењем, уверен, заједно са целим 
својим просветитељсквм добом, да ce човек рађа добар, да га 
само рђаво васпитање изопачава и да од доброг васпитања 
младежи зависи cpeha човечанства. Са апсолутним уверењем 
y спасоносност и неограничену свемоћ научне културе и ра- 
ционалног васпитања, он цео политички, социјални и морални 
проблем своди на „воспитаније младости", ту „ствар најнуж- 
нију и најполезнију чловеку на свету“. Сва будућност неуког 
и заосталог српског народа лежи y васпитању.

Када говори о васпитању, Доситеј не мисли само на ва- 
спитање мушке деце. Он исто тако тражи и васпитање женске 
деце, и још и y том погледу он високо стоји над својим добом.. 
У српском народу су владали увек патриархални и ориен- 
талски појмови о жени, и y жени ce толико гледало биће 
ниже врсте, да до 1730 жена није имала права ни y цркву 
да иде. Обрадовић устаје против тих жалосних заблуда, и 
тражи да ce жена подигне до свесног и разумног живота. Он 
тврди да ce народ не може подићи до просвете док жена 
остаје „у простоти и варварству". Он хоће да женска деца 
уче не само читање и писање, но и историју, географију и ло- 
гику, да могу разумно и правилно судити, да науче моралну



филозофију, како би знале своје дужности као кћери, супруге 
и- матере. Он верује да he просвећене, моралне и вредне жене 
моћи више но ико радити на општем просвећивању срп- 
скога народа.

Дрквене реформе. — Раскалуђер, ученик грчких цр- 
квених реформатора, следбеник европских рационалиста, по- 
борник антиклерикалних рефорама Јосифа II, — Доситеј Обра- 
довић ce најјаче изразио и највише истакао y верској кри- 
тиди, на пољу црквених рефорама. Као и за цело његово 
доба, питање вере изгледа му особито важно. И y име „чисте 
евангелске и апостолске цркве“, он y српском друштву први 
стварно почиње борбу против изопаченог хришћанства, вер- 
скога фанатизма и формализма, против калуђерскога парази- 
тизма, против застарелих и штетних црквених установа, a за 
верску сношљивост и за преображај цркве према захтевима 
здравога разума. Проповедајући те нове и смеле идеје, До- 
ситеј ие пресађује само оно што je код других напредних 
народа видео, ,и није само заступник антиклерикалне поли- 
тике Јосифа II и подстрекач антиклерикализма код Срба. Он 
тиме даје научну основу и књижевне формуле једном стању 
ствари које je код угарских Срба и раније постојало, оној 
борби грађанства против православне теократије, и световног 
и општенационалног духа против црквеног и уског сталешког 
клерикалног гледишта.

У XVIII веку и код Срба, као y целој Европи, дошло 
je до сукоба између световних и црквених сталежа. Српско 
грађанство, чим ce почело прилагођавати условима новога 
живота y Угарској, y земљи западне културе и где je било 
доста протестаната, почело je борбу против свемоћи црквене 
јерархије. На свима српским саборима, још од почетка XVIII 
века, световни, грађански посланици нападали су несавесност, 
грабљивост и самовољу архијереја, калуђера и свештеника, 
код којих je још увек владао балкански грчки дух, тражили да 
ce духовни сталежи y својој власти ограниче и утерају y гра- 
нице морала и хришћанске врлине, да народ врши контролу 
над радом својих црквених старешина, и да и сам има удела 
y управи над црквом. Ти сукоби су били стални, не само y 
саборима но и y црквеним општинама, и трајали су све до краја 
XVIII века, када ce и државна власт y њих умешала, али више 
из непријатељских осећања према православној цркви. Кул-



турни и световни елементи y српском народу и пре Доситеја 
Обрадовића вршили су критику црквених злоупотреба, во- 
дили борбу са црквеним људима, и тражили црквене реформе, 
и Доситеј Обрадовић je дошао да тим њиховим осећањима и 
жељама да сувремен и књижеван израз. И зато je он одмах 
имао толико успеха y своме раду, зато je стекао толики број 
читалаца, пријатеља и добротвора y грађанском сталежу.

У својој верској критици, Обрадовић пре свега удара 
на верску заслепљеност, и тражи, заједно са својим добом, 
да y духове и y нарави уђе модерно начело верске равно- 
правности и сношљивости. И он je за ту идеју не еамо као 
рационалист но и као Србин, као члан народа који je кроз 
цео један век био изложен суровим верским гоњењима. Догме 
и обреди, цела форма разних вера нема везе са правом ре- 
лигијом, религијом људске савести, која једино почива на еван- 
ђелској истини. „Сад ce међу просвештеним људма не пита 
више ko je источне, ко западне цркве, но ko je добродетељан, 
поштен и вредан човек". Црква треба да сједињује људе, a 
не да их мржњама раздељује. Верске мржње међу људима, си- 
новима једног истог небеског оца, раслирују они за које je вера 
постала занат од кога живе: маги, брамини, бонзе, јерофанти, 
ламе, хоџе, фратри, попови и калуђери. Први међу свима 
српским писцима православне вере, први y локалној и кон- 
фесионалној књижевности угарских Срба y XVIII веку, он' 
својим духом обухвата цео српски н а р л д ,  не само без обзира 
на државне границе но и на верске разлике, „колико грчке 
цркве, толико и латинске следоватеље, не искључавајући ни 
саме Турке, Бошњаке и Ерцеговце, будући да закон и вера 
може ce променнти, a род и језик никада“. Он први јасно 
види да ce сва будућност српскога народа, подељеног y три разне 
и завађене вере, налази y примени модерне идеје верске снош- 
л,ивости и истицзња начела народности над верским осећањем.

У својој верској критиди, Доситеј логично иде још даље. 
Као и сви његови учитељи и узори: Јеротеј Дендрин y Смирни, 
либерални протестанти и просветитељи y Немачкој, као Петар 
Велики y Русији и Јосиф II y Аустрији, он тражи основну 
реформу цркве, да ce она саобрази захтевима здравога ра- 
зума и потребама новога времена, да ce из ње избаце празно- 
верице, фетишизам, ритуализам, фарисејство, сви „стари плес- 
ниви и зарђати обичаји". Он хоће да ce одвоји „чисто еван-



гелско учење", оно што je основано и битно од оног што 
je доцније додато и штетно, од „човешких свакојаких пре- 
дања и лридодања“, „правоверје од сујеверја“, језгро од љуске. 
Он усваја и подупире дрквене реформе које je одлучно почео 
спроводити Јосиф II, уперене y првом реду прогив католичке 
цркве, али које су ce неизбежно преносиле и на православну 
цркву, и против којих je устала и материјално угрожена цр- 
квена јерархија, и прости и непросвећени народ, консерва- 
тиван y својим вековним невољама и увек y страху да ce иза 
тих рефорама 'не крије Унија. И јерархија и народ су ce бу- 
нили када je државна власт стала укидати силна празновања,. 
када je покушавала да ce бракоразводне парнице од црквених 
судова пренесу на грађанске, када ce издала наредба да ce, 
y интересу јавнога здравља, мртваци морају сарањивати y 
затвореним сандуцима и y гробљима даље од вароши. Маса 
народна je на то са зебњом гледала, и y неким дијецезама 
долазило je до отворених побуна. Обрадовић je уверавао народ 
да те реформе као умесне и корисне треба примати.

Од свију црквених рефорама, Доситеј највише полаже на 
укидање манастира и калуђера, што je Јосиф II y велико и с ус- 
пехом изводио y католичкој цркви, a y маломе и безуспешно 
покушавао y православној дркви. У Хопову, y својим путова- 
њима по православном Истоку, он je имао довољно прилике 
да види шта je калуђерство, и он сматра за дужност да своје ис- 
куство и другоме каже. („Ko ce год опари, a не каже друштву 
да чорба жеже, није добар за друштво".) Иначе миран и питом 
Доситеј никад ce није тако жестио но када je доказивао „беспо- 
лезеност манастира y опшчеству“ и преживелост и бесмисленост 
установе калуђерства. MueoiUb и приклњченги je y првом реду 
ради тога и писао. Он je за укидање манастира и калуђер- 
ског реда, и тражи да ce манастири претворе y школе, где 
би ce за свештенички и учитељски позив васпитала сирота 
народна деда.

Ta антиманастирска и јозефинска идеја код Доситеја je 
била тако јако код њега, да изгледа да je највећи део његових 
књига писан против калуђерства. И док су због тога грађанство, 
па чак и један део мирског свештенства y њима уживали, дотле 
су их калуђери оглашавали за јеретичне, прогонили, спаљи- 
вали, и све до половине XIX веки ометали и покушавали да 
спрече нова издања.



Политичке идеје. — Било што није хтео да долази y 
сукоб са цензуром, било што je хотимично избегавао да го- 
вори о сувременим догађајима, Доситеј Обрадовић врло мало 
говори о политици. О Француској Револуцији, о Наполеону, 
о политичким захтевима српским из 1790 године, код њега 
нема ни помена.

ББегова главна политичка идеја то je уважавање просве- 
ћенога деспотизма XVIII века, владара као што су били Петар 
Велики и Катарина II y Русији, Фридрих II y Пруској, a на- 
рочито Јосиф II y Аустрији. Као y опште филозофи XVIII века, 
и он држи да je најлакши пут за победу нових идеја имати 
једнога просвећеног човека на престолу, који ће наметнути не- 
просвећеној маси нове истине и напредне реформе. Напредак 
долази озго, a не оздо, и он држи да ce остварио Платонов 
сан, да je дошло доба када владари филозофишу, a филозофи 
са владарима владају. И те владаре-филозофе он прославља 
као месије човечанства.

Он je за монархију, али за монархију c'a просвећеним, 
правдољубивим, мудрим и добрим владарем, који he земљи 
бити ово што je добар домаћин кући, владати „мудрим и 
силним законима“, и на место насиља, нереда и неправде, 
обезбедити мир, сигурност и правду.

Националне идеје. —- До Доситеја Обрадовића српско 
родољубље je уско и има верски карактер. На крају XVIII 
века српски национални покрет, y колико га има, осећа ce код 
угарских Срба, y Карловачкој Митрополији. Србија je пуста 
и бедна, цео београдски пашалук нема ни 100.000 душа. Стара 
Србија je сеобама преполовљена; y Босни и Херцеговини влада 
тама и варварство; Црна Гора je y сталним борбама са Тур- 
цима и Арбанасима; Далмација, под млетачком републиком, 
преплављена талијанством, живи својим оделитим животом. 
Између појединих делове српског народа нема никакве везе, 
свест о народној заједници готово не постоји. Код угарских 
Срба, гањаних због вере, национално осећање ce ограничило 
само на православље, a католици y Славонији, Срему и Бачкој, 
„Шокци" и „Буњевци", стављени су ван националне заједнице. 
У добу око 1780 године српско осећање je ограничено само 
на православне Србе y Угарској, и нација je више једна ве- 
роисповест једне ограничене покрајине.

Доситеј Обрадовић из основа мења то уско и назадно



схватање. Он je много путовао и живео по готово свима срп- 
ским крајевима и на лицу места стекао осећање да je све то 
један исти народ. Он познаје српски народ и y Банату, и y 
Бачкој, и y Срему. и y Славонији, и y Хрватској, и y Далмацији, 
и y Црној Гори, и y Србији. Својим широким и модерним 
идејама о вери он ce високо уздиже над конфесионалним 
схватањем национализма, и из начела верске равноправности 
и сношљивости развија ce код њега идеја о народном једин- 
ству без обзира на верску поделу. Он ce први обраћа свима 
Србима „од Црне Горе до Смедерева и Баната“, пише за „све 
Србље од Адријатическога Мора до реке Дунава", уводи у 
српску народну заједницу не само православне, но и католике 
и муслимане.

- Његово родољубље je разумно и широко човечанско. Он 
осуђује националну надутост, искључивост и мржњу на друге 
народе. Али он високо мисли о природним способностима и 
урођеним врлинама српског народа, о његовој културној уса- 
вршљивости. „С горућим и пуним љубави срцем" говори он 
о „славној славено-србској нацији“ и верује да када наука и 
просвета дођу међу Србе „изабраније нације“ неће бити.

Он има јако развијено осећање националне солидарно- 
сти, на сасвим модерном, радионалном и социјалном основу. 
Сваки je човек члан народне заједнице, и зато што ужива 
користи од ње, дужан je да за њено добро ради. Када го- 
вори о народу, он нема пред очима апстракцију, но живе људе, 
народ, пук, који чине број, темељ и снагу нације. Његов па- 
триотизам има сасвим реалну политичку подлогу. Једно време 
заваравао ce празном надом да he Јосиф II ослободити Србе, 
али када je 1804 букнуо устанак y Србији, он je одмах осетио 
његов велики значај. Он je први српски писац који je видео 
историјску. улогу Србије, и који je веровао y њу. И пошто je 
y својим делима дао рационалан основ српском национализму, 
проширио га на све српске крајеве и на све три вере, пошто 
je први прокламовао духовно јединство вером и границама 
подељеног српског народа, он je почео и практично поли- 
тичко извођење тих идеја, својим радом на стварању Србије.

III КЊИЖЕВНЕ ОСОБИНЕ.

Језик. — Све док je српска књижевност имала верски 
и обредни карактер, док су писци изилазили из духовних ре-



дова, дотле je црквени, руско-словенски језик владао као 
књижевни језик. Али чим je грађански елеменат ојачао и када 
ce световни дух почео ширити, када су ce почели јављати 
писци световњаци, стало ce тражити да ce народни језик 
уведе y књижевност. Захарија Орфелин први то тражи, али 
са мало снаге, и сам ce више служи црквено-словенским. 
Човек који je први дао све разлоге за употребу народног 
језика y књижевности, и који ће својим примером показати 
како ce може тим језиком писати, био je Доситеј Обрадовић.

Он тим језиком пише од првих почетака свога књижев- 
нога рада, и ако ce прво образовао на руско-словенском. Он 
je тај језик нарочито упознао y Далмацији, где ce лепо и 
складно говори српски. И он he тај језик заволети са љубављу 
којом je волео своју земљу и свој народ. Он oceha да je потпун, 
да може дати пуно израза свом унутрашњем бићу само када 
говори својим матерњим језиком. Као и y свему рационалист, 
тако и y овоме он полази од гледишта: „језик има своју цену 
од ползе коју проузрокује". Језик je за њега оруђе напретка 
и просвете, и он тражи народни језик y књижевности да би 
прости људи, и сељаци и чобани, могли што лакше и са што 
више разумевања читати, и да би ce просвета могла што 
брже и дубље ширити. Нашто мртви словенски језик, који 
разуме само једна мала мањина, и који je туђ и неразумљив 
народу? Учити тај језик значи губити драгоцено време, a 
„само простота и глупост задовољава ce свагда при старин- 
ском остати“.

И Доситеј Обрадовић ће одсудно бити за „обшченародни 
језик и говорење", и писаће „нашим простим србским језиком". 
Али ипак тај његов језик није беспрекоран и потпуно чист. 
Он ce родио y једном крају где je српско становништво јако 
измешано са туђинским, и где je језик неизбежно морао из- 
губити од своје чистоте. Затим, он ce почео учити y руско- 
словенским књигама, већи део живота провео je y туђини, обра- 
зовао ce на туђим језицима, и није владао чистим народим јези- 
ком. Најзад, пишући филозофска и етичка дела он ce није могао 
служити простим, још неразвијени.м народним говором срп- 
ским, и отуда код њега велики број ненародних речи и ре- 
ченичних обрта, и то нарочито из руско-словенског и сло- 
венског језика, управо из руског језика XVIII века, y који je, 
после Петра Великог, ушло много страних и скованих речи.



Обрадовић je полазио са гледишта да y питању књижевнога 
језика „помоћу старога нови he ce от дана на даље y боље 
состојаније приводити", и писао je y основу народним јези- 
ком, али стручни, књижевни и апстрактни изрази били су 
позајмљени из руско-словенског. Граматике народног језика 
није било, и он прави честе граматичке грешке. У ствари, 
тако je и морало бити, и све то не умањује његову велику 
заслугу: да je y место мртв.ог и туђинског црквеног језика унео 
y српску књижевност живи и усавршљиви српски народни језик.

Књижевни таленат. — У целом своме књижевном делу 
Доситеј Обрадовић има основну идеју : бити користан срп- 
ском народу. Он не пише да ствара лична, оригинална дела, 
y којима ће изражавати себе и обезбедити себи књижевну 
славу y потомству. Као и наука тако и књижевност за њега 
није сама себи циљ, и y једној и y другој он види средство ду- 
ховног и моралног општег напретка народног. У идејама прак- 
тичне, утилитарне и тенденциозне књижевности XVJII века, 
он пише да проучи и просвети, не обраћа ce машти но разуму, 
не тражи стилске ефекте но убедљиве аргументе. Затим, и да 
je имао књижевних намера тешко би их остваривао, јер y то 
доба y српској књижевности није било књижевних традиција 
и узора, као ни развијеног књижевног језика. Све je имало 
да ce ствара, и на њега je пао тај теЖак историјски посао, y 
врло неповољним материјалним приликама по књижеван рад. 
Он ради брзо, и одмах даје y штампу. Отуда y његовом пи- 
сању има недостатака. Он je често старински китњаст, пре- 
терано „чувствителан" и панегиричан, са сувише усклика и 
апострофа. Он има склоности да ce расплињава и често ce 
губи y развијањима која су y слабој вези са оним што хоће 
■да каже. Његове периодичне реченице су каткада неразум- 
љиве. Интерпункција му није увек сигурна.

Он je писао y стиху и y прози. Он воли поезију, и на 
једном месту вели: „мени су на сваком језику стихови мили“. 
Али његови стихови су слаби, као сва српска поезија y XVIII 
веку. У његовом певању опажа ce утицај псевдокласицизма, 
који je тада владао y европској поезији. Прозни рад му je много 
•обилнији и болои. У првом реду и y главноме, он je јасан писац. 
Он ce први међу Србима обраћа великој публиди, делој нацији, и 
труди ce да буде што простији и разумљивији. Он јасно говори 
разумне и трезвене ствари, избегавајући све што je магловито,



високопарно, школско и педантно, и y писању je прост, де- 
посредан, природан и разумљив. „Штогод није чисто и јасно, 
вели он, не увесељава, a што не увесељава не може придо- 
бити срце“. И ако не тежи да прави књижевне ефекте, он 
пише књижевним стилом, непосредним и простим, али живим 
и живописним. To je најкњижевнији српски писад свога доба, 
и још за дуго после остао je као образац y писању.

У целом његовом писању има известан добродушан, ср- 
дачан тон. Онакав какав je био y животу, природан, кротак, 
питом, човекољубив, такав je и y свом писању. Он ce читаоцу 
обраћа са неком братском или очинском нежношћу, и y своје 
писање уноси толико „сладости", како je још један сувре- 
меник запазио. Он има ону „речитост срца“ коју су него- 
вали писдк са краја XVIII века, и често више осваја својом 
добротом и срдачношћу но солидношћу своје аргументације.

У опште узев, он je добар писац. Он.прича живо, живописно 
, и занимљиво, и његово живописно писање подсећа на интимне 

разговоре које’воде стари и добри пријатељи. У најбољим 
делима својим, y првом делу Живота и  приклњченгл и y 
Баснама, он показује и извесног књижевног талента, уноси y 
своје причање живота, слик§, покрета. Пишући о апстрактним 
стварима, он уме да буде занимљив, и најсувља извођења за- 
чињава чињеницама из стварнога живота, примерима и успоме- 
нама свога богатог искуства, анегдотама које забављају, из- 
рекама које остају. И све то објашњава што ce он тако радо 
читао, као што ce и још данас даје читати. Тиме, као и 
основним добродушним и инитимним тоном, он помиње на 
Љубомира П. Ненадовића, којем je y многоме служио за узор. 
У сваком случају, то je био једини књижевни писац српски y 
XVIII веку, чије књижевне способности достојно су служиле 
његове разумне и племените идеје. IV

IV ОПШТИ ПОГЛЕД НА ЊЕГОВ РАД И ЊЕГОВО МЕСТО У СРПСКОЈ
КЊИЖЕВНОСТИ.

Доситеј Обрадовић je новатор и иницијатор какви ce ретко 
виђају, један од оних људи који стварају епоху и остају као 
путовође делога једнога народа. Нови духовни и књижевни 
живот y српскоме народу несумњиво од њега потиче.

Место дотадашњег „мртворођенога детета старе скола- 
стичко-богословске књижевности11, он почиње једну живу, све-



товну, сувремену, реалну књижевност, на солидној основици 
способну за живот и усавршавање. Књижевност до њега била je 
y рукама само црквенога реда, намењена обредним циљевима и 
задахнута искључиво богословским духом, без везе са животом, 
без ослонца на искуство, без додира са стварношћу. Доситеј пре- 
кида са том средњевековном традидијом, и оснива модерну и 
световну књижевност, која ce обраћа грађанству и народу, која 
je y вези са стварним животом, или боље рећи која je израз 
народнога живота. И сву ту нову, праву књижевност, која je 
остала и која ce развила y овв што данас српски народ има, 
почео je он радити на народном и живом језику, одбацивши 
мртви, туђински и скрпљени црквени језик, исто онако као 
што je енергично потиснуо и црквене идеје.

У културном развитку српскога народа појава Доситеја 
Обрадовића je од епохалнога значаја. Све до њега Срби су жи- 
вели y духовној атмосфери Средњега Века. Он прекида са том 
некултурном источњачко-православном традицијом и одлази не- 
посредно y школу просвећенога Запада и његове слободне, 
рационалне и хумане културе. Византијски дух и руска тео- 
логија губе земљишта код Срба, и српски народ улази y кул- 
турну заједницу западних европских народа. У томе погледу, 
Доситеј Обрадовић je инициатор културног и напредног за- 
падњаштва, вођ y духовном ослобођењу српскога народа од 
Средњега Века и Истока и увођењу y модерно доба и на 
Запад. И то му je можда највећа и најтрајнија заслуга.

Његово дело има y првом реду практичан и утилитаран 
карактер, оно има више живота и стварности, почива више 
на искуству но дело и једнога српскога писца до њега, но 
дело ретко кога српског писда и после њега. Ma како он по 
природи био идеалист, ма колико цео његов рад изгледао 
одблесак европске идеологије XVIII века, ипак je он скроз 
позитиван дух и његове идеје имају солидну реалну подлогу 
и чисто практичан смер. Он не оперише са магловитим си- 
стемима и не лута у. метафизичарским апстракцијама, но остаје 
увек на земљи и y најобичнијој стварности, мислећи о при- 
ликама и потребама свога народа. Он има богато искуство 
као ретко ко, јер, „син својих дела", сам je себи прокрчио 
пут, самоуштвом, путовањима и y школи живота научио оно 
што му ce није дало да y младости редовним путем научи. 
Он познаје живот, јер je њиме обилно живео, и као писад
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он ће бити од оних који живот уносе y књиге a не књиге y 
живот. Он боље но ико познаје српски народ, јер je живео 
y њему, и то y свима крајевима његовим, и оно што je про- 
поведао одговарало je лично проученим приликама и стварним 
потребама y којима je српски народ живео. У томе погледу, 
Доситеј Обрадовић je први позитивист и реалист српски, y 
широком смислу тих речи.

Велика амбиција његова то je научити Србе „словесној, 
разумној и свободној љубави ко истини", да по здравоме ра- 
зуму о свему мисле, да о свему слободно расуђују, и да цео 
свој и унутрашњи и спољашњи, и појединачни и народни, 
живот удесе онако како je најпаметније и најкорисније. Снаж- 
није и потпуније но ико он представља рационалистички и 
критички дух y српској књижевности, просветитељску фило- 
зофију XVIII века y опште, аустријски јозефинизам на noce. 
Благодарећи њему српски народ ослобађа ce духовног јарма 
своје теократијеи „всеконечног и плача достојног бесловесија“.

Доситеј Обрадовић y исти мах продужује борбу која ce 
готово цео век y српском друштву водила између црквенога 
и световнога елемента, теократије и грађанства, и почиње по- 
пуларисати код Срба идеје духовнога ослобођеша, верске 
сношљивости, црквених рефорама, модерног критичнога духа 
и научнога образовања. Он почиње водити борбу против догма- 
тизма, фанатизма, „старих плеснивих и зарђатих обичаја“ y 
цркви, противу великих злоупотреба црквених људи, a наро- 
чито калуђера, и својим пером помаже напредне црквене ре- 
форме Јосифа II. Он покушава да Србе научи „разумно и 
свободно као словесни људи мислити", ослободити их од вер- 
скога фанатизма и робовања јерархији, формулама, догмама 
и обредима, он их учи да из вере одбаце све што je спо- 
редно, формално, накалемљено и противно здравом разуму и 
човечанском достојанству, и да место живота по „страху го- 
сподњем" приме слободни и хумани морал, који изилази из 
природе сама човека и људских одношаја y друштву. У томе 
погледу, Доситеј Обрадовић je први рационалист и слободни 
мислилац y српскоме народу, и „најрадикалнији заступник идеја 
Просвећивања код Јужних Словена" (Др. Матија Мурко).

Рођен y једном космополитском веку, космополит по 
својим идејама, Доситеј je ипак више но ико радио на ства- 
рању националнога осећања y српском народу. До њега срп-



ски национализам био je чисто вероисповеднога карактера и 
обухватао Србе y Карловачкој Митрополији. Он први уводи 
y појам народне целине Србе свију крајева, без обзира на 
покрајине y којима живе и државе којима припадају, и Србе 
y Угарској, и Србе y Турској, и Србе y Црној Гори, и Србе 
под Млетачком Републиком. Он прокламује да вера не опре- 
дељује народност, но језик и крв, и да су исто тако Срби и 
католици и муслимани. To je за оно доба била нова и смела 
мисао, од првореднога значаја за будућност. И ако je што 
жалити то je што ce y XIX веку та мисао није довољно схва- 
тила, и што je српски национализам још задуго задржао кон- 
фесионалан карактер. Тим својим идејама Доситеј Обрадовић 
ce истиче као творад широког национализма српског.

Доситеј Обрадовић јасније но ико види огроман значај 
просвете, и то просвете не ограничене на један повлашћен 
сталеж но на све слојеве народне, нарочито на радну масу 
народну. Проблем општега васпитања за њега je проблем целе 
будућности народне. Он тражи да школа не буде учионица 
молитава и црквених обреда, но да ce y њој младеж упути 
y сва корисна и практична знања, потребна за слободан и све- 
тован живот. Из просвете он ие искључује ни један сталеж, и 
исто тако ни један пол, и први међу Србима истиче велику 
националну и моралну потребу да ce и женскињу даду све 
благодети образовања. За просветни развитак српскога на- 
рода он je био један од најзначајнијих људи, и y њему треба 
гледати творца сувремене народне просвете српске.

Кренувши, правилно поставивши и решивши толика и 
тако важна питања народнога живота, он je био од огром- 
нога утицаја не само на своје сувременике но и на. потоње 
нараштаје српске. Он je прикупио око себе делу једну школу 
писаца, Јована Мушкатировића, Емануила Јанковића, Алексија 
Везилића, Глигорија Трлајића, Атанасија Стојковића, a нарочито 
Павла Соларића, који су спроводили и даље развијали његове 
реформаторске идеје. Мушидки, који je доцније издавао његове 
Басне, претрпео je његов утицај. Његове идеје о црквеној ре- 
форми имале су непосредног практичног значаја за време владе 
Јосифа II, када су ce озго подржавале и изводиле ; за доба 
реакције после цара реформатора, оне су изгубиле од своје 
актуалности, али су ипак остале толико y снази да y срп- 
скоме друштву y Угарској одржавају световни антитеократски



дух, који најзад триумфује y наше дане. Али нарочито су 
остале његове просветне и надионалне идеје, као и оно што 
je књижевно код њега. Доцније када ce духовни правац и 
књижевни укус код Срба променио, y доба романтизма, тако 
супротног његовим идејама, он je ипак чувао своју читалачку 
публику, духовно и морално утицао на целе нараштаје српске. 
Он ce издаје y целој првој половини XIX века, па чак и y 
пуно доба романтизма, и код Уједињене Омладине Српске 
слави ce као члан „Српске Свете Тројице", заједно са Св. 
Савом и Вуком Караџићем.

Али, између онога што je Доситеј Обрадовић мислио и 
приповедао и онога што су романтичари сањали и певали, из- 
међу његовог трезвеног и ведрог рационализма и вербалног 
романтизма „Вукове Омладине", постојали су y основу пот- 
пуне сулротности, и романтизам Вука Караџића и Омладине 
значи реакцију рационализму Доситеја Обрадовића. Као раније 
y Европи, тако су и код Срба око 1860 машта и осећање дошли 

_ место разума, традидија место рефорама, култ прошлости место 
култа будућности. Док Доситеј Обрадовић напада оне који ce 
„почну удаљавати од здравога разума (који неодложно мора 
служити за основ свију човечанских знања), упадају y оно што 
Немци зову : швермерај, a наши : парење и покретање ума...“, — 
наши романтичари, на против, нападали су на „ладан разум" 
растапали ce y тим „швермерајима", маштањима и сањаријама, и 
„на г.орама одушевљења'1 буктали од „божанствене страстиА 
Доситеј тражи само оно што je саобразно здравом разу!му и 
корисно друштвеној целини ; романтичари истичу оно што je 
најособеније и најексцентричније y личности, проглашујући 
право јединке да живи на своју руку и за свој рачун. До- 
ситеј y народним обичајима гледа доказе наше заосталости, 
трагове нашега варварства, и хоће да их неповратно уништи; 
романтичари y њима гледају свете остатке прошлости, нај- 
више изразе народне душе и особености, поуздан доказ-на- 
родне супериорности, и хоће да их сачувају да би ce имало 
чиме стајати ван, a и изнад других народа. Доситеј истиче 
науку и општечовечанску просвету као извор мудрости и је- 
дино средство не само напретка но и опстанка српскога на- 
рода ; романтичари место свега тога истичу народну поезију, 
траже y њој извор и утоку мудрости, сву етику и сву есте- 
тику, замену религије и упут за сувремени живот, алфу и



омегу свега знања и уметности. Доситеј je просвећени за- 
падњак и хоће да српски народ прихвати израђену и иску- 
ством оверену богату културу напредних западних народа; 
романтичари презиру „трули Запад“ и верују y „српску кул- 
туру“, коју никада нису ни дефинисали y чему ce састоји. 
Између Доситеја и романтичара наших постоји разлика која 
je између разумна човека који ведро гледа преда ce y бу- 
дућност и збуњених људи и магловитих. глава који гледају 
назад y прошлост.

После пада романтизма, од 1870 године, када су ce опет 
почеле ширити рационалистичке идеје, српски духови су ce 
стали враћати Доситеју Обрадовићу. И данас српски духови 
деле ce на два велика дела: на оне којима je родоначелник 
Доситеј Обрадовић са његовим широким рационалистичким, 
реалистичким и западњачким идејама, и на оне којима je ро- 
доначелник Вук Караџић са својим романтичарским и традицио- 
налистичким идејама. Један од данашњих пиСаца српских не- 
давно je Обрадовића назвао „родоначелником наше свести“. 
И одиста, данас после више од једнога века, Обрадовић из- 
гледа ближи, модернији, живљи од Вука Караџића, садашњост 
и стварност дају му за право, и зато je прослава његове сто- 
годишњице 1911 узела размере једне велике националне про- 
славе, и његов спомен прослављен као ничији до сада.

За своје сувременике и непосредне следбенике он je био 
велики човек. Павле Соларић га je називао „сербским Со- 
кратом" и „чрезвичајним Србином"; „преславни првопросве- 
титељ славено-сербскаго рода нашега", вели Глигорије Тр- 
лајић; „сребновласи мили Обрадовић", пише Лукијан Мушицки; 
„велики Доситеј", назива га Михаило Витковић; „блажени ста- 
рац“, вели Сима Милутиновић, a Јован Ст. Поповић назива га 
„преславним". Словеначки писац Урбан Јарник, 1838, исто тако 
назвао га je „преславним нашим Анахархисом скупа и Сократом". 
Ако ce вредност једнога писца одређује по плодности и дуго- 
трајности утицаја који je вршио на духове, по трагу који je 
оставио, по користи коју je допринео своме народу. Доситеј 
Обрадовић долази на прво место и за нову просвету он je 
оно што je био Св. Сава за стару. Он je био духовни пре- 
породитељ српскога народа, творад нове српске просвете и 
књижевности, „просветоначалник Народа Србског", како га je 
тачно назвао његов ученик Павле Соларић.



ЈОВАН МУШКАТИРОВИЋ.

Рођен y Сенти, y Бачкој, око 1743 године, Мушкатировић 
je свршио права y Пешти, и постао сенатор пештанске оп- 
штине 1778 године. Поставши адвокат 1783, као једини Србин 
адвокат заступао je српске народне ствари пред великим су- 
довима. Врло уважаван и као правник и као писац и као 
човек, умро-je y Пешти 14 јула 1809.

У свом књижевном раду Мушкатировић иде за стопама 
свога учитеља и пријатеља Доситеја Обрадовића. Већ 1786 
штампа он y Бечу, грађанским словима и на релативно добром 
народном језику, своју књигу Нрашкое размишлеше о празд- 
ници, коју je Доситеј Обрадовић препоручио Србима као 
„преполезну и достојну всеобшчег чтенија". Ta књижица имала 
je чисто практичан значај : она je правдала кораке државне 
власти за укидање силних празничних и нерадних дана y пра ■ 
вославној цркви. Доситеј je правдао те мере, умиривао Србе 
који су ce бунили, питао их каква смисла има „празновати и 
y лености и нераденију целу трећу част године за толико мно- 
жество светковина губити“, и уверавао их „да y светковању 
толиких светаца ниједна длака православија не стоји“. Муш- 
катировић je ту идеју развио y целу једну књигу. Он до- 
казује Србима да празнике није измислио Христосида их не 
помиње Свето Писмо, но да су ce они намножили, као плод „не- 
вјежества и сујеверија“, y доба када ce хришћанство стало 
удаљавати од своје првобитне чистоте. У чисто богословским 
разматрањима, где ce служи библијским текстовима и црквеним 
канонима, Мушкатировић ce служи старијим протестантским 
богословима и полемичарима, нарочито Швајцардем Рудолфом 
Хоспинијаном, писцем са краја XVI века. Али поред тога Муш- 
катировић познаје народни живот и народне потребе, и нај- 
занимљивији и најоригиналнији je када даје практичне разлоге 
против празновања, када чини трезвена и тачна опажања о 
сувременом животу и обичајима српскога народа, наводећи 
чињенице и случајеве које je сам видео.

У погледу рефорама на црквеном пољу, Јован Мушка- 
тировић заузима лепо, али споредно место, као један од првих 
српских писаца који су признавали слободоумне идеје Доси- 
теја Обрадовића. Али, поред тога, он je био први међу пра- 
вославним Србима који су почели прикупљати народне умо-



творине. 1787 изишла je y 
Бечу његова књига Прич- 
Ше, илит и по простому 
пословице, ШЂмже сентен- 
ц-ie, илит и рдчетл. Дру- 
го, умножено издање, изи- 
шло je y Будиму, 1807.
Мушкатировић je тај посао 
радио не као скупљач на- 
родних умотворина, које 
су ce y његово доба.у on
line мало цениле, но као 
моралист, да би показао 
како треба паметно жи- 
вети. Он je прикупио на- 
родне изреке, као и изреке 
појединих писаца, и све то, Јован Мушкатнровић.
по савету Доситеја Обра- (Из II издања његових „Причта", 1807). 

довића, издао „за ползу“ .
свом народу, и да би показао многа „својства, силе и красно- 
рјечија нашега сербскаго језика". Поред пословица преведе- 
них са разних језика, има и знатан број српских народних, 
из разних крајева српских, са народним анегдотама, беле- 
шкама о народним традицијама и стиховима из народних пе- 
сама. Књига je имала успеха: још за живота пишчева имала je 
два издања; њу je „са сербскога језика на илирички" „превео" 
Иван Амброзовић и издао y Пешти 1808 под насловом Pro- 
ricsja i  narecsenja, која shtiuch i obdersavajucli i sam sebe 
svaki i  druge pouzdano upravljati hoche. Словенски научењаци 
тога доба, Добровски и Копитар обратили су пажњу на Муш- 
катировићеву књигу, и Вук Караџић унео je многе пословиде 
из же y своју збирку српских народних пословица из 1836.

Мушкатировић ce бавио и народном историјом. 1790 го- 
дине, приликом Темишварског Сабора, да би историјски по- 
дупро политичке тражбине српског народа y Угарској, он je 
написао један историјски спис на латинском, који ce и данас 
чува y Мађарском Народном Музеју y Пешти. Извод одатле 
штампан je y Сербскомг ЛЂШопису за 1844, под насловом ЧерШе 
сербскогг живоша y Унгарги, a y целини je издао Димитрије 
Руварац y Српском Сиону за 1905 годину. Мушкатировић ce



служио понајвише мађарским историчарима, a од Срба Павлом 
Ђулинцем. Главна намера му je да докаже да су Срби y Угар- 
ској постојали и играли политичку улогу и npe сеобе на крају 
XVII века, и да су своје привилегије стекли својим заслугама 
на бојном пољу. To једело једног доброг српског родол>уба, 
које, и ако намењено једном практичном циљу, није без из- 
весне научне вредности, и заузима пристојно место y историо- 
графији српској y XVIII веку.1

Јован Мушкатировић je карактеристична личност српске 
књижевности XVIII века. Он не показује неки књижевни талент, 
ни оригиналност y идејама, и не може ce узети као прави 
књижевник и самосталан мислилац. To je био један просвећен 
и разуман човек, један ведар дух, користан народни и про- 
светни радник, „истинољубитељ и општег добра и ползе же- 
латељ", који je према својим силама хтео да помогне напретку 
свога народа. Он својим животом и радом врло добро и пот- 
пуно представља једног српског интелектуалца и просвећеног 
световњака с краја XVIII века, једног од оних л>уди који су 
ce тада y Европи, различно према земљама, звали: филозофима, 
енциклопедистима, просветитељима, слободним зидарима, јозе- 
финистима y Аустрији, „националистима" кодугарских Срба. Он 
je веран ученик Доситеја Обрадовића и примењује идеје свога 
учитеља на народни живот; на тридесет година пре Вука Ка- 
раџића он почиње прикупљати народне умотворине; уз Јована 
Рајића он покушава да да слику историјскога живота српског 
народа, и да му на основу славне прошлости улије веру y 
бољу будућност. И Доситеј Обрадовић je са разлогом хвалио 
овог „ученог и достахвалног мужа“, и његово „усердњејше 
отечеству и свој нацији нашој желаније“.

АЛЕКСИЈЕ ВЕЗИЛИЋ.

Рођен 1753, y селу Керу, y Бачкој, учио je „славенске" 
школе y Новом Саду и Сегедину, a латински и немачки језик y

1 1805 изишло je y Буднму Мушкатировићево дело: К р а т к а . ч  р а з .ч и -  

i i i . i e n i n  о с р е д с т в а х г  ч р е з и  ко.ч д р а ж п И ш е м ц  н а г и е м у  о Ш е ч е с т в у  H ln -  

l ja p c K O Ü  СЂ д о б р и м т }  м е с о м г  и  р и б о м т>  п о с т о .ч и н о  п о .ч о ш п  бш  ce .n o e .i •. 

u м е с а  ц м п л е н Ј е , с л Ђ д о в а Ш е л н о  у с е л е н у  с к у П о с т ч >  у д а л к п ш .  Ова прп- 
вредна књижица, која je још један доказ позитивног д}гха Мушкатировићевог, 
писана добрим народним језиком и штампана грађанском азбуком, изишла 
je прво на мађарском, 1802, y Будиму.



Пешти и Будиму. 1780 био je на учитељском курсу код школ- 
ског надзорника Стефана Вујановског. 1782 био je учитељ y 
Карловцима, 1785 слушао je права y Бечу. До 1788 био 
je учитељ немачког и латинског језика y Карловцима. Око 
1790 отишао je за инспектора православних румунских школа 
y великоварадском дистрикту. Са намером да ce закалу- 
ђери оде y Фрушку Гору. Умро je 12 јануара 1792 y Но- 
вом Саду.

На словенском језику написао je практичну књигу Краткое 
сочиненге и приваШнихг и публичнихг дЂлахг, која je изишла 
y Бечу 1785 (друго издање y Бечу, 1792). To je већи број обра- 
заца како треба писати јавне исправе и акта и приватна писма, 
уз које je изишло неколико забавних састава. Једна ода 
прославља дара Јосифа II, који „суеверства многа... изтреби 
из људеј11.1

Главно књижевно дело Везилића јесте спев Краткое 
написате о епокоинои жизни (Беч, 1788; друго издање y 
Будиму 1814). To je низ побожно-поучних размишљања о жи- 
воту и људским страстима, a y другом су делу пригодне и кит- 
њасте похвале важнијим Србима из свију сталежа. Све песме 
из првога дела чине једну моралну делину, y духу античког 
стојицизма и хришћанског сузбијања страсти. Хришћанско на- 
дахнуће je основно и главно, али обилато подупрто идејама и 
наводима из класичних филозофа и песника. На више места Ве- 
зилић излаже модерне и просветитељске мисли, које одају сувре- 
меника Јосифа II и присталицу Доситеја Обрадовића. Песник 
јако напада народне празноверице и оне које свесно експло- 
атишу верска осећања простога света. Везилић je и добар 
српски родољуб, и високо цени способности српског народа y 
свима правцима.

Његова поезија са чисто уметничког гледишта нема вред- 
ности. Везилип нема песничког надахнућа, версификација му 
je слаба и неразвијена, језик тежак, нечист, често несигуран. 
To je био један образован човек који je имао више лепих 
идеја и добрих намера но књижевног талента. Али његов спев 
ЕраШкое написате о c ü o k o ü h o ü  жизни има свога историјско- 
књижевног интереса: то je један од најранијих покушаја срп-г

1 Тврди ce да je од Везилића P 'B h h u k 'xs м а . ш и  н р м е ц к т  и  с е р б с к ш
(Беч, 1793).



ске уметничке поезије, прва збирка стихова y српској књи- 
жевности. Његова слаба версификација ипак je обилнија и 
разноврснија но код његових претходника, и он je један од 
оних који су положили основе уметничкој поезији српској. 
Класичним елементом, нарочито својим митолошким речником, 
он већ предсказује поезију Лукијана Мушицког, који ra je 
ценио, исто онако као и Јован Ст. Поповић. 1847 Јован Су- 
ботић га je назвао „отцем ученог србског стихотворства.“

ЕМАНУИЛО ЈАНКОВИЋ.

Рођен y Новом Саду 1758, Емануило Јанковић свршно 
je гимназију y Угарској, 1786 отишао на науке y Немачку. У 
Хале слушао je медецину, a y Лајпцигу упознао ce са Доси- 
тејем Обрадовићем. Учио je медецину, али ce нарочито бавио 
природним наукама, и 1788 изабран je за члана природњачког 
друштва y Хале. 1789 напусти Немачку, сз намером да y срп- 
ским крајевима оснује српску штампарију. Враћајући ce y до- 
мовину заустави ce y Прагу, где као ортак уђе y једну књи- 
жарску радњу да ce припреми за посао коме ce намеравао 
посветити. 1790 са купљеном штампаријом враћа ce y Нови 
Сад, и чини узалудне покушаје да добије право за подизање 
штампарије. Јоште млад умро je y 1792 години y Новом Саду.

Емануило Јанковић радио je на лепој књижевности и науци. 
Од научног рада, или боље рећи од популарисања природних 
наука, остао je од њега један мањи спис: Физическое сочи- 
ненге о изсушент и раздЂлент воде y  чоздухи и инлсне-н ie 
разливангл воде изг воздуха на землт. (Лајпциг, 1787). У 
рукопису су му остали радови: Морална философкч и Начело 
мудрости, где су изложени основи филозофије и логике.

Јанковић je био главни преводилац српски y XVIII веку. 
Први његов je превод комедије популарног талијанског коме- 
диографа Карла Голдонија Терговци (Лајпциг, 1787). У карак- 
теристичној посвети Јосифу II, он износи своје просветитељске 
разлоге зашто ce дао на преводилачки посао, и наглашује по- 
требу да ce позоришна дела читају и код Срба, са намером 

• Србе „из њихова незнања ослободити и комедије добре код 
њих y бољи кредит метути". И он позива Србе на рад и на 
просвету: ,,Ал' камо, Србљи, гди сте? Шта спавате? Зора je! 
Пробудите ce! Време je веће !“



1789 изишао je y Бечу нов његов превод Зао отацг и 
невалло синг, или  Родители, учите вагиу децу познавати. 
Ta „наравоучителна весела игра за децу“, од опскурног не- 
мачког писца Франца Ксавера Старка, јесте један педагошки 
трактат y облику диалога, без икакве књижевне вредности. 
Бољи избор Јанковић je учинио када je дао „сеоску веселу 
игру“ Благодарни с ш н ђ  (Лајпдиг, 1789), коју je написао Јохан 
Јакоб Енгел, један од бољих прозних писаца немачких y другој 
половини XVIII века. Тај комад je преведен „не просто срб- 
ски“, и није само преведен но и посрбљен, радња ce дешава 
y српском Банату и личности носе српска имена. To je први 
сл>чај „посрбљавања" y српској књижевности.

У погледу језика и правописа Емануило Јанковић je нај- 
напреднији српски писац XVIII века. Он ce одлучно изјаш- 
њавао за народни језик y књижевности: „ . . . ј а  нисам Слав- 
јанин него Србљин..., не пишем за Славјаие него за Србље.“ 
У преводу je изостављао г>, њ и љ писао са л' и н ’ и пред- 
лагао да ce избаде сва непотребна слова.

Умревши млад, тек када je ушао y живот и y послове, 
Јанковић, спреман, родољубив и напредан, није успео дати 
оно што je могао дати.

ГЛИГОРИЈЕ ТРЛАЈИЋ.

Глигорије Трлајић рођен je y Мблу, y Бачкој, 25 јануара 
1766, y сиромашној породици. Свршивши основну школу y 
месту рођења, ступи y службу једног сеоског газде да чува 
свиње. Напустивши село, отисне ce y свет. У Сегедину и Бу- 
диму je свршио гимназију, y Пешти je слушао филозофске 
науке, y Бечу права. Као свршени филозоф и правник, живео 
je y Бечу. 1790 руски посланик y Бечу кнез Димитрије Го- 
лицин узе га за свог секретара. После кнежеве смрти био je при 
српској штампарији и бавио ce народним пословима. Као до- 
маћи учитељ руског протојереја y Бечу, оде 1796 y Русију. 
1803 буде лостављен за ванредног професора опште историје 
и статистике на Царском Педагошком Институту y Петрограду. 
Када ce тај завод 1806 претворио y вишу правну школу, он 
je добио катедру ендиклопедије права. 1811 постао je про- 
фесор университета y Харкову. И иначе слабог здравља, под-



легао je услед напорног школског и научног рада. Умро je 
y селу Рјесноје, код Харкова, 28 септембра 1811.

Трлајић није био од оних Срба који су, отишавши y Ру- 
сију, потпуно ce одвојили од своје земље и сасвим ce одро- 
дили. Он je неколико пута долазио y завичај, и сачувао јако 
национално осећање. „Ја сам, вели он y једном писму, свагда 
љубио славно име Србин више него живот свој, и старао сам 
ce вазда, y колико од мене зависи, чинити му част.“ На руском 
језику изишло je 1810 y Петрограду његово дело Краткое 
руководство ко систем. познант  гражданскаго чесШнаго 
права Pocciu; на франдуском je штампао делце Mon opinion 
sur le'méthode de traiter l'histoire générale dans cet établissement 
général. Оставио je y рукопису и извесна правна дела.

На српском језику од њега, поред ситнијих пригодних 
спевова, има два превода и један оригинал. Идеа, илч  му- 
oicccKGH и женскан doôpoddîûenb, (Беч, 1793), јесте превод мо- 
ралне приповетке из старе историје римске од ЈТудвика Хајн- 
•риха Николаја. немачког епског песника и ђака Виландовог. 
Трлајић je додао примедбе којима су протумачене римске уредбе 
и закони. Важнији je Трлајићев превод Нума или процвЂ> 
Шашцгп PiiMi, (Будим, 1801). Трлајић je превео дело руског 
филозофског писца и слободног зидара Михаила М. Хераскова 
(1733—1807). Херасков je то дело издао 1776 и y писању стајао 
под утицајем Флориановог филозофског романа Нуме. У томе 
своме историјско-филозофском роману Херасков je дао при- 
годну слику идеалнога просвећеног владаоца, мислећи увек 
на Петра Великог и Катарину 11.

Једини оригиналан рад Трлајићев јесте спев Забавлете 
единаго лЂттаго утра, или удивлете есШестсвенншми кра- 
сотамЂ (Беч, 1793). Још као ђак y Бечу, Трлајић je написао 
овај идиличан и сентиметалан спев, по угледу на сентимен- 
талне идиле и пасторале какве су ce, под утицајем Жан-Жак 
Русоа и његовог „враћања к природи", писале на крају XVIII 
века. Као и y другим мањим песничким покушајима својим, 
Трлајић ce овде показао као слаб песник.1

Што ce тиче језика, Трлајић je био врло доследан y својој

1 У рукопису Трлајнћ je оставио за собом : једну оригиналну драму 
Всеблаг, или реШ-ки суПруг, почетак једне граматике, превод Фенеленова 
Телр.иаха и један превод похвале Марка Аурелнја.



љубави за руско-словенски. Он je био школован човек, писао 
je о апстрактним предметима, и за њега je народни језик био 
сасвим недовољан. И зато je усвајао савршен, књижевно већ 
развијен и филозофским терминима снабдевен, „чисти, богати 
и прекрасни славјански језик наш“. Он je тим језиком владао 
боље но ико од Срба, и_ ишао тако далеко да je поједине 
саставе своје писао сувременим руски.ч књижевним језиком. 
Доситеј Обрадовић који je ценио његову спрему и „остроу- 
мије“ и називао га „призрједним" и „нашим Ксенофонтом", 
жалио je што je писао туђим језиком, неприступачним простом 
народу српском. Тај језик био je највећа сметња Трлајићу, 
који je имао широке и модерне идеје као Доситеј Обрадовић. 
Он je остао тип кабинетског књижевника нашега, код кога ce 
y велико јавља сентиментална разнеженост и пасторалност 
с краја XVIII века, али који, пишући на туђем језику, далеком 
народу, није дао што je no својим способностима могао дати.

АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ.

Рођен je y Руми, y Срему, 20 септембра 1773. Основну и 
средњу, „граматикалну латинску школу“ свршио je y месту ро- 
ђења, и потом постао учитељ. Незадовољан стеченим знањем, 
продужио je школовати ce y Шопрону и Сегедину, 1796 учио 
je права y Пожуну, a затим je отишао y Гетинген, y Немачку 
где je учио природне науке. Ту je постао доктор филозофије 
и члан ученог друштва гетингенског и јенског. После довр- 
шеног школовања отиде y Русију, где добије за професора 
физике на университету y Харкову. Ту je и умро 2 јуна 1832.

Стојковић je радио на руској научној књижевности (0 воз- 
душнихг КамнлхП), и и хг  ироизхождети, Харков, 1807; Ва- 
чалнил основатл умозрителнои и  опишнои фцзгки, Харков, 
1809). Као и његов друг Глигорије Трлајић, Стојковић ce није 
одродио, но je стално остајао y вези са Србима, ревносно радио 
на српској књижевности и био „рода свог просветитељ", како 
га назива Доситеј Обрадовић. Он je нешто радио и на поезији. 
1800 штампана су y Будиму два његова мала спева, једна Ода 
о просветном напретку код Срба и Стгхг каковимк образомч> 
лк>ôoeb y  браку сохраниши можно. У то доба имао je намере 
да напише и неколико „епических сочиненија : „Милошиаду, 
Лазариаду, или Стефаниаду". Од њега je остало и неколико



Лтанаонјс Стојкови!..
(Из „Памлтника мужемЂ y славено-сербскомт. книжеству славншп>“ ол 

Лазара Бојића, 1815).



пригодних филозофских ода, један Сербскгп секретарг (1802, 
прештампан y Београду 1862). Исто тако написао je и два ро- 
мана, чија оригиналност није извесна. У Будиму je 1800 изишао 
поучни и симболички роман Еандорг, или откровенге египет- 
скихЂ iuaiiHo,  са испољеним пантеистичким идејама. У роману 
има и неколико песама, које указују на руску књижевност. 
Идуће године, 1801, такође y Будиму, изишао je Стојковићев 
сентиментални роман Аристгдг и НаШалга. Ову „повјест исти- 
ноподобну“ написао je он за „чисте и чувствителне душе рода“ 
свога, са просветном и моралном намером. „Нескверније нрави, 
свјатост добродетељи, њено јешче на овом свету награжденије 
и пагубна сљедствија порока јесу предмет повјести моје...“ 
Цела књига, писана „просто и без художества", више има 
поучан, готово педагошки карактер, по угледу на сличне ра- 
дове y страним књижевностима.

Природњак по струци, y идејама XVIII века, када ce много 
веровало y природне науке и када ce држало да je популари- 
зација знања из природних наука једна од првих духовних 
потреба и првих услова просвећивања, Стојковић je написао 
прву физику српску. Доситеј Обрадовић je то истицао као 
једну од кајпречих потреба, Орфелин je чинио мале покушаје, 
али посао je извео стручни Стојковић. 1801—1803, y три дела, 
изишла je y Будиму његова Фусгка, „простим језиком писана 
за род славено-сербски", која je наишла на велики одзив y 
cpncKGM читалачком свету. To je први систематски и велики рад 
на природним наукама код Срба. Стојковић je тај посао радио 
као деист и као просветитељ: да би показао y природи „силу, 
премудрост и величество Творца", и ради „општег благопо- 
лучија", против „сујеверија, која су многа тисјашч људи не- 
шчастними сотворила..." Обрадовић je видео практичан про- 
светитељски циљ ове књиге и одушевљено je хвалио што ће 
„не само садашњему, него и будуштим родовом отварати очи 
разумјенија и милионе њима показивати светова".

На крају свога живота Стојковић je узео да дотера превод 
Новог Завета од Вука Караџића, и, покваривши језик, издао 
je тај превод као свој y Петрограду 1824 године.

ПАВЛЕ СОЛАРИЋ

Најмилији ученик Доситеја Обрадовића, последњи међу 
главким писцима његове школе био je Павле Соларић.



То je први од важнијих српских писаца рођен y Хрват- 
ској. Рођен je y Великој Писаници 27 јула 1779 године, од 
ода православног свештеника. Као Доситеј хтео je да ce по- 
свети, отишао y Фрушку Гору и ту био манастирски ђак неких 
пет година. Учио je гимназију y Карловцима. Вративши ce 
y завичај, сељакајући ce из места y место, дође до Млетака, 
где постане коректор словенске штампарије, и од тада почиње 
ce бавити књижевним радом. Живео je неко време y Трсту и 
Падови, y Италији. 1816 постао je нека врста секрегара лорду 
Гилфорду, бившем гувернеру Цејлона и енглеском перу, и са 
њим je путовао по Италији и Аустрији. Последње године про- 
живео je y великој оскудици. Усамљен и y беди, умро je y 
Млетцима 6 јануара 1821 године.

Као и Орфелин, Соларић je радио на више поља. Он je 
просветитељ, и хоће да српска публика место псалтира и ча- 
словца добије световно и модерно образовање, нарочито ко- 
рисна знања. И y том циљу издао je он y Млетцима 1804 

' велико дело Ново гражданско землеописате, прву геогра- 
фију ка српском језику. Дело je проширен превод немачког 
писца Адолфа Христијана Гаспарија. Уз књигу иде атлас са 37 
карата и „Клгоч узЂ мое землеописаше", где су изложене идеје 
о овој књизи и о српској књижевности. Дело je за своје доба 
било добро, и имало je успеха код српске публике.

Соларић ce бавио филозофским проблемима, и y томе правцу 
дао : Улогуми человЂческога (Млетци, 1808), превод дела не- 
мачког писца Екартхаузена; Сверх воспитатн к ’ человЂколт6ito 
(Млетци, 1809), превод са немачког дела П. Вилома. Уз књигу 
иде повећи предговор y коме преводилац износи своје пбдагошке 
погледе; 0 ссшости (Млетци, 1809), превод са немачког дела 
философског писца Ј. Г. Цимермана, са опширним предговором 
y коме Соларић прича о свом животу; Мудролмбацљ индтсии 
(Млетци, 1809), превод чувеног етичког дела лорда Честер- 
филда, које je превођено на све живе језике. Српски превод 
дат je упоредо са француским текстом, да би ce Срби могли 
вежбати y језику на којем „сва знања и искуства најмучние 
могу поларповати као и из прве руке“. Најзад, 1813, y Млет- 
цима изишао je Соларићев превод Златнап книжица, содер- 
жагцан должности человЂка гражданска и христианска, 
и правила учтивости И то je превод, оригинал од тали- 
јанског писца Ф. Соави, чију Етику je Доситеј Обрадовић



раније превео. Све су то преводи филозофских писаца, или 
боље рећи рационалистичких практичних моралиста из XVIII 
векг. Соларић je све то радио ради „обше ползе“ и из љу- 
бави к „многољудном српском роду“. Он je ђак Доситеја 
Обрадовића, велича његово доба „кад су и Сербљи о свачем 
свободно мислили и тако богодану словесност своју употребља- 
вати почели“. Он хоће народ да отргне од „монашеског воспи- 
танија, које ce несрећом во обшче свој нашој деци прппода- 
вало“, од верских предрасуда („корист попова лежи y глу- 
пости пука“, вели он), и тражи модерну просвету, основану на 
разуму и науци. „Пренимо ce, дакле, једанпут из наше дре- 
межи, нисмо више y Египту ни на рекама вавилонским..."

Поред тих превода Соларић je дао још неколико дела разне 
садрж<не: y одломку 1ероглуфгку (1810), где je изложио своје 
некритичне погледе на словенску прошлост; Р им лт и  славен- 
сгпвовавшги (Будим, 1818), где je хтео да изведе сродност између 
Римљана и Словена; Букварг славенстп Шргазбучнии (Будим, 
1812), где je изложио своје погледе о словенској азбуци и право- 
пису; затим, једно библиографско дело, списак српских књига 
штампаних y млетачкој штампарији. Најзад, 1818, y Будиму, 
издао je Мезимца Доситеја Обрадовића. У рукопису, спремна 
за штампу, остала му je књига МстовеМностb Скуеа и Сар- 
маШа, доказана из печалШ и  'послангл понШГИски П. Овидм 
Насона.

Најзад, бавио ce и поезијом, и после његове смрти штам- 
пан je y CepôCKOMfb ЛЋшопису приличан број његових сти- 
хова, превода из Овидија и слабих оригиналних стихова.

У питањима језика и правописа Соларић je имао својих 
идеја. Он je мислио да y цркви треба сачувати црквену азбуку, 
a y световну књигу увести грађанску, којом he ce лакше сузби- 
јати „дремота и слепота рода нашего". Он није више „Слав- 
јанин" но „Славеносерб", неће „тајанствени језик волшебног 
књижника'1 но народни језик, који ће моћи разумевати и „једино- 
племеник сељанин“. Али он je y ствари писао мешавином 
српског и руско-словенског језика, натежући са филозофском 
терминологијом.

Несређен y својим идејама, он je био несређен и y писању. 
Своје махом нејасне и чудњачке идеје излагао je мутним, 
често неразумљивим језиком. Моралист, археолог, лингвист, 
географ, песник, он je све покушавао, и нигде није успео,



све радио као дилетант и химеричан дух, имајући лепих 
планова, идеја и добрих намера, али без ведрине и снаге 
да све то савлада.

ВИЋЕНТИЈЕ РАКИЋ.

Сасвим одудара од свога доба, и ради y супротном 
правцу Вићентије Ракић. Рођен y Земуну 1750 године, учио 
je само основне- школе, и одао ce на трговину. Оставши 
удовац, покалуђери ce 1780 y манастиру Фенеку, место све- 
товног имена Василије добије име Вићентије, a одмах затим и 
запопи ce. За време аустро-турског рата 1788 — 1791 служио 
je као војни капелан и становао je y Шапцу. 1796 постао je 
игуман манастира Фенека, али дошав y заваду са грубом и 
распусном братијом, оде 1799 за српског свештеника y Трст. 
1810, на позив свог пријатеља Доситеја Обрадовића, дође y 
Београд, за управника и наставника новоосноване богословије. 
После 1813 пребегне y Фенек, где je и умро 1818.

Вићентије Ракић je био самоук, и сам je научио грчки, 
руски и талијански. Човек вредан и истински побожан, он ce 
почео бавити књигом још док je био y Шапцу и стао преводити 
на српски побожне легенде. Он je y доста течне сгихове и 
на народном језику опевао животе хришћански светаца, и 
оставио за собом цео један низ побожних спевова. Од спевова 
те врсте најпознатији су: ПЂсш историческал о жизни св. 
гирраведнаго АлеШл человЂка божАл (Будим, 1798) и Жертва 
Авраамова, (Будим, 1799). Те популарне хришћанске легенде, 
опеване често y осталим хришћанским књижевностима, Ракић 
je превео y простим и разумљивим и течним народним сти- 
ховима, каткад са извесном топлином, и оба спева имали су 
много успеха код шире публике. Спев о Алексију имао je y 
току XIX века неколико издања, a Жертва Авраамова, пре- 
рада једног грчког спева, штампана je неколико пута, једном 
и латиницом, и прештампавана je још 1884.

Ракић je поред тога написао део још један низ разних 
књига : једну историју манастира Фенека, историју царског 
града Јерусалима, која je доживела два издања, црквене 
проповеди, један спев о победи дрногорској над Турцима, 
један талијанско-српски речник, један спис против употребе 
дувана, и т. д.



Вићентије Ракић, побожан хришћански песник и верси- 
фикатор старих хришћанских романтичких легенди, стоји y 
пукој супротности са нехришћанским рациовалистичким добом 
y којем je живео и ван општега духовног покрета који ce 
на крају XVIII века одртавао y српском друштву. Духовно 
усамљен, али y простом народу много и радо читан, он на- 
ставља прекинуту црквену традицију y српској књижевности. 
To je један од ретких побожних популарних песника какве 
су y великом броју имале наше католичке књижевности. 
Иначе, то je један од најчитанијих српских писаца y по- 
четку XIX века.



ОД РАЦИОНАЛИЗМА КА РОМАНТИЗМУ.



КУЛТУРНЕ И КЊИЖ ЕВНЕ ПРИЛИКЕ У ПРВОЈ 
ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА.

A r' Национално-културни живот Срба y Угарској — Ре-
лативно говорећи, политички положај српскога народа y по- 
четку XIX века био je знатно повољнији но y почетку XVIII 
века. За сто година учињен je осетан напредак на свима по- 
љима, и на политичком, и на културном, и на књижевном 
пољу. Срби y Угарској добили су верску и грађанску равно- 
правност, стекли активан и родољубив грађански сталеж, по- 
ложили основе световној и националној књижевности. У XIX 
веку, Срби y Угарској су продужили започето напредовање. 
За време владе Франца I и великих ратова противу Напо- 
леона, водили су ce извесни обзири према Србима који су чи- 
нили велик и одличан део аустријске војске. Године које иду 
после Бечкога Конгреса, од 1815 до Револудије од 1848, јесу 
године одмарања од дваестпетогодишњих ратова између Фран- 
цуске и Европе, доба трајног европског мира, када су народи 
најзад добили прилику да ce посвете раду и културном на- 
претку. Аустрија je била под оштрим апсолутизмом кнеза Ме- 
терниха, политички и јавни живот y њој био je пригушен, али 
je ипак било извесног материјалног напретка и осећале ce срећне 
последице мира. И ако су Срби остајали под сумњом пансла- 
визма, и ако ce нису поштовале њихове привилегије, и никако 
нису одржавани њихови црквено-народни сабори, и ако су им 
чињене извесне сметње y књижевном развитку (забрана другог 
издања Караџићевих народних песама, ометање покретања 
једног српског листа око 1830, обустављање Сероског^ Ј±Ђто- 
писа 1835 године, и т. д.), ипак су ce Срби кретали напред y свом 
духовном и књижевном животу. Број српских основних школа 
све je већи. Поред раније, y XVIII веку основане гимназије и



богословије y Карловцима, диже ce 1812, y Сент-Андреји, и 
српска учитељска школа, која ce 1816 преноси y Сомбор, где 
и данас постоји. 1816 оснива ce српска гимназија y Новом 
Саду, која 1819 постаје потпуна, са шест разреда, и која има 
за наставнике људе као што су : Павле Шафарик, Милован 
Видаковић, Ђорђе Магарашевић. 1820 године je прорадила 
нова српска богословија y Вршцу, која je трајала до четрде- 
сетих година. На бечком университету и мађарским академи- 
јама школује ce све већи број Срба, и број српске интелиген- 
ције стално расте. Срби долазе до својих листова и часописа, 
друштава и установа, и све више ce обележавају као само- 
стална културна и национална индивидуалност. Пред 1848 Срби 
су једна од национално најсвеснијих и најнапреднијих народ- 
ности y Аустрији.

Србија и њен национални п културни значај. — За
даљи напредак српског духовног живота и српске књижев- 
ности од пресудног значаја je било ослобођење српскога на- 
рода y Србији и стварање на место запуштеног београдског 
гјашалука напредне националне државе српске. Ослобођење 
Србије од 1804 до 1813, њен самосталан државни живот за 
доба Карађорђа, учинио je преокрет y српским духовима. 
Српски патриоти XVIII века, као Јован Рајић и Доситеј Обра- 
довић, задовољавали су ce да хришћанска Аустрија ослободи 
Аустрију од муслиманске Турске; од 1804 први људи y срп- 
ском народу, Доситеј Обрадовић први међу њима, верују y 
снагу српскога народа, y његове самосталне културне и др- 
жавне способности, и гледају y ослобођењу Србије почетак 
ослобођења целога српскога народа. Делом србијанских уста- 
ника националан идеал je створен, и српски народ и српски 
духовни живот имају од сада један одређен циљ, који he ce 
без престанка остваривати. Од 1815 до 1830 Србија проши- 
рује своја права, a од 1830 стално проширује своје границе, 
присаједињујући једну по једну од српских области, постајући 
све већа и све јача.

У културном погледу Србија чини исти напредак. У по- 
четку XIX она још мало значи y духовном животу српскога 
народа. Слабо насељена, са искључиво сеоским и раштрканим 
становништвом, које je највише живело од сточарства и пот- 
пуно патриархалним животом, изнурена тешким десетого- 
дишњим борбама са Турцима, несигурна y своју сутрашњицу,



Карађорђева Србија није имала ни времена ни снаге да изведе 
и културно ослобођење. Трудом придошлих Срба из Угарске 
учињени су први почетци културе y обновљеној Србији. Поред 
извеснога броја основних школа по већим местима, отворене су y 
Београду Велика Школа (1808) и Богословија (1810), али y бро- 
долому од 1813 са државном независношћу све je то нестало.

Када je 1815 Србија дошла ако не до пуне слободе a 
оно бар до аутономије, духовни живот ce y њој био готово 
сасвим угасио. Те године y целој Србији није било више од

Волика Школа y Београду из 1808.
(Данашњи изглед).

3 основне школе, о обнављању Велике Школе и Богословије 
није могло бити ни говора, једини српски лист тога времена, 
бечке Новине Сербске ишао je y делој земљи свега y 5 при- 
мерака. Још 1827 Вук Караџић пише да y Србији „ни y сто 
села нема свуда једне школе... Осим попова и калуђера једва 
би човјек y 1000 душа могао наћи једнога човјека који зна 
писмо читати (а писари су, као што je напоменуто, и међу 
поповима и калуђерима ријетки). Људи управо мисле да књига 
није ни за кога другога осим калуђера и попова. Тако не



само кнежеви и кметови и народни трговци по селима, него 
и многи варошани рачуне своје зарезују y рабош“. Просвета 
ce тако мало цени да je околина Кнеза Милоша, 1820, успела 
убедити га да њему као владаоцу није потребно да зна чи- 
тати и писати. 1836 године y Србији има само 72 основне 
школе, од којих свега 26 државних, са 2.514 ђака. Још 1844 
године од 17 председника судова 10 су само толико писмени 
да ce знају потписати, a 3 су потпуно неписмени. Једина два 
српска писца родом из Србије, Милован Видаковић и Вук 
Караџић, нису имали могућности _да живе и раде y Србији, 
која ce поступно преображавала из вековног турског паша- 
лука y модерну надионалну државу.

I-;: Али поред све несигурности свога међународнога поло- 
жаја, поред свих унутрашњих трзавица и побуна, Србија стаје 
све чвршће на ноге. Просвета и култура y њој ce развијају 
као природна последица самосталног државног живота. По 

-потреби државне службе долази све већи број школованих Срба 
из Угарске, и они земљу уређују по европском обрасцу. Међу 
њима je било и људи од пера и заслуга, као што су били 
Јован Ст. Поповић и Јован Хаџић. Напредак je нарочито 
живљи од'1830, када је-султановдм хатишерифом регулисан 
дотле неодређени међународни положај Србије, и када je 
кнежевина добила пуно право да ce слободно унутра уређује. 
Србија добија европско уређење и европске установе. 1831 
оснива ce штампарија y Београду. Основних школа, не само 
по варошима но и пз селима, поред мушких и женских, све 
je више; 1846 године већ je 213 школа са 6.201 ђаком. 1831 
оснива ce y Београду нека врста ниже грелње ттткпле, која 
ce 1835 претвара y класичку. гимназију. 1836. оснива ce Бого- 
гословија, a 1838 Лицеј, прво као неки мали филозофски 
факултст, a од 1841 п са правним факултетом ; од 1844 он 
je „велико училишге" на коме ce предају „више науке“. 1844 
оснива ce трговачка школа, 1846 нижа инжињерска школа, 
1850 војна академија, JÜ53 пољопривредна школа. Поред 
државне штампарије јављају ce и први листови, као званичне 
Новине Србске (1Д34), и први алманаси. као Забавникг (1833), 
Урангл (1837) и Голубица (1839). Штампају ce и књижевна 
дела, међу осталим и целокупна деда Доситеја Обрадовића. 
Научне установе ce исто тако стварају: Друштво Србске 
Словености 1841, Народна Библиотека, Народни Музеј. Од



1839 године почињу ce слати на страпу државни питомци, 
y Немачку. a нарочито y Франдуску, и они he створити 
„отечествену интелигенцију", либералне и родољубиве младе 
људе, чији утицај he ce осетити 1848. Из редова тих- „Паризли|а“ 
изићи he први научни радници и школовани државниди српски. 
„Од како су ce државни питомци стали враћати с наука,. 
утицај аустријских Срба у-нашем јавномдживоту све je више 
опадао; наша интелектуална зависност од Аустрије бивала je 
све слабија, и ми смо почели долазити y непосредни додир 
са Западном Европом" (Слободан Јовановић). Цео такозвани 
уставобранитељски режим (1838— 1858), имајући основну идеју 
да y држави треба да влада једна одабрана и школована 
мањина, и да je за једну нову земљу главно и прво ство 
рити бирократску интелигенцију, велику пажњу je обраћао 
на наставу, нарочито средњу и вишу, и Србија je за то време 
учинила велики просветни напредак.

И ако je Србија пролазила кроз цео један низ дина- 
стичких и политичких криза, њена просвета и културе су стално 
напредовале. У половини XIX века Србија je просветно орга- 
низована и положила je основ својој култури. 1855/1856 го- 
дине има 334 основних школа, мушких и женских, са 9.891 
ђаком. Крајем 1855 године, на становништво од 1,000.000 душа, 
има 350 разних школа, основних, стручних и виших. Крајем 
педесетих година било je y Србији преко 200 факултетски 
образованих људи, школованих y београдском ЈТицеју, a једним 
делом, око 50 њих, на француским, немачким и аустријским 
университетима. Један од српских писаца тога доба, Др. Да- 
нило Медаковић, 1852 године, y својој ПовЂстници, србскогг 
народа, овако констатује тај велики просветни и културни 
напредак Србије : „Има неколико година како je књижевни 
рад Срба y Аустрији малаксао. Међутим, он ce y Књажев- 
ству Србском, где су Турци пре тридесет и неколико година 
беснели, тако красно развијати почео, да ce најлепшим пло- 
довима надати имамо. Успеси су до сада већ велики, и сада 
ce много већи чине него што ce чине код Срба уАустрији".

• Ш тампарије. — У почетку XIX века српске књиге су 
ce штампале највише y штампарије пештанског универзитета 
y Будиму или y Хеодозиевој. штампарији y Млетцима. Од 1813 
почињу ce опет штампати y Бечу,.у штампарији Јована Шнирера, 
a од 1822—y штампарији јерменског манастира метихариста.



Од 1823 y штампарији Брајткопфа, y ЈТајпдигу ce опет штам- 
пају српске књиге. Од 1826 могло ce штампати српски y Пе- 
трограду, од 1827 y Темишвару, a од 1830 y Карловпу. y Хр- 
ватској, али све само по некоја књига. У 1831 основала ce др- 
жавна штампарија y Београду, која je једно време била и y 
Крагујевцу. Штампарија Павда Јанковнћау Новом Саду почела 
je радити -183.1, пошто je y Аустрији укинут мононол штам- 
пања. 1834 отвара ce штампарија и на Цетињу, која je тра- 
јала до 1852 године, када су, приликом турске навале, слова 
преливена y танад. Од 1838 и y Задру y Далмацији почињу 
ce штампати српске књиге. У току четрдесетих година Нови 
Сад добија још две српске штампарије: Каулиција, око 1844, 
и Др. Данила Медаковића, 1847, која ce за време Револу- 
дије 1848 склањала y Карловце и 3'емун. Четрдесетих година 
штампано je нешто мало српских књига и y Сегедину, од 1842, 
y Суботици, ОДЛ8445, и y Загребу, од 1847.

Број штампарија ce умножио. Али главна места y којима 
'су ce српске књиге штампале y првој половини XIX века била 
су : Будим, Нови Сад и Београд.

Проширивање културно-књижевне области српске. 
—• Општи појав y културној и националној струји српској y 
првој половини XIX века јесте да y културни живот улазе и нови 
крајеви српски. Поред Србије духовни живот буди ce y Хр- 
ватској, где je национално осећање почело да слаби, затим у 
Далмацији и Црној Гори. Још 1817 писао je руски консул y 
Дубровнику Јеремија Гагић: „ЈБуди су безчуствени к наукам 
y овом крају“. Талијанска култура била je y Далмацији све- 
моћна, и тек крајем тридесетих година почео ce будити сло- 
венски дух, прво српски, код православних, са покретањем 
Лмбителл ирос^дштешл, „србско-далматинског алманаха“, 
1836, потом хрватски код католика, са покретањем Zore Dal- 
mati/iske, 1844. Далмација, која je дотле живела засебним кул- 
турним и књижевним животом, окреће ce главној маси на- 
родној, Загребу, Новом Саду и Београду, далматинска књи- 
жевност као засебна целина престаје и прелази y српску и 
хрватску књижевност. Исти случај je y Босни и Херцеговини, 
y колико je тада било културнога и књижевног живота y њима: 
православни ce окрећу Београду, a католици Загребу. У Црној 
Гори y почетку XIX века просветне прилике биле су жалосне, 
и још 1826 владика Петар I писао je да y земљи сем њега



нема другога „чтеда и писара“. Долазак на престо владике 
Петра II, песника Горског Вијенца. значио je велики преокрет 
на боље. Просвећен и књижеван човек, он прибира око себе 
писце, Симу Милутиновића и Вука Караџића, 1834 подиже штам- 
парију на Цетињу, y којој ce почињу штампати српске књиге.

Око 1840 извршиле ce знатне промене y духовном жи- 
воту српског народа. У XVIII веку српска култура je на на- 
родној периферији, само код угарских Срба ; y првој поло- 
вини XIX века она ce шири и y центру, захвата Хрватску, Дал- 
мацију, Црну Гору, и што je од нарочитога значаја, Србију. 
У исто доба врши ce концентрација: православни ce групишу 
y српску целину, католиди y хрватску, једним постаје центар 
Београд и Нови Сад, другима Загреб, и место ранијих ло- 
калних, слабо везаних књижевности, јављају ce две књижев- 
ности : српска и хрватска, на једном истом језику.

А-^Учена друштва. — Од почетка XIX века јавља ce мисао 
о стварању једне југословенске или српске академије. Око 1805 
y Сремским Карловцима крај митрополита Стевана Стратими- 
ровића било je као неко мало „приватно учено друштво'1, 
такозвани „Карловачки Круг“, чији чланови су на седницама 
читали своје радове и водили историјско-филолошке дискусије. 
јјУЛ^ француеки писад Шарл Нодје, који je са службом био 
y Љубљани, предлагао je генералу грофу Бертрану, гувернеру 
Илирије, да ce створи „Слободна Илирска Академија". Вук 
ЈОараџић je OKQjfL17 дредлагао да ce приреди један састанак 
учених Срба, на коме ће ce решити питање о књижевном је- 
зику и правопису. 1820. Лукијан Мушидки je намеравао да 
оснује „Србскоје Језикоиспитателноје Дргужество“.

Али прво организовано књижевно и научно друштво било 
je Ма.тида Срдсда, према којој су доцније основане матице 
готово свију словенских народа. (Матица Чешка 1832, Илирско,- 
Хрватска 1842, Лужничко-српска 1845, Галицијско-руска 1848, 
Моравска 1859, Далмахинска 1862, Словачка, 1861, Словеначка, 
1864, Матица Српска y Дубровнику, 1906). Угледајући ce на 
Мађарску Академију, коју су мађарски родољуби основали 
1825.y Пешти, српски родољуби, неколико имућних трговаца 
и књижевник фован Хаџић, такође y Пешти, 1826 године, осно- 
вали су Матицу Српску. Циљ јој je био постављен: „распро- 
страненије К1вижевства и просвештеније народа србског", да 
ce „књиге рукописне србске на свет издају и распрострањују".



Матида Српска узела je y своје руке издавање 
ДЋШоЈшт, почела издавати и књиге, и остала центар књи- 
жевне и научне делатности код угарских Срба све до дана- 
шњега дана.

МаШица Сербска, y почетку свога рада, прикупила je 
консервативније елементе српскога друштва, нарочито ce око 
ње истакли противници правописних и језичних рефорама Вука 
Караџића./И зато су млађи људи и присталице Караџићеве на- 
меравали да оснују ново друштво. Тако je око 18Д8 године Ди_- 
митрије Тирол, y Темишвару, основао Друштво ЉубиШеља 
Вњисисевства Србског, са циљем: „говорни србски језик обра- 
зовати“, „полезне књиге сочињавати", „прилику и начин дати 
србском роду просвештавати ce, и књижну културу србску 
колико ce више може подкрепљавати". У том друштву, које 
je између осталих ствари, имало издавати „један литературан 
журнал“, „неће заповедати ћифте и доминуси, већ учени људи 
од карактера". Но то je била само једна лепа намера: друштво 
није имало ни материјалних средстава ни људи за рад. Пошто 
ra мађарска влада није одобрила, друштво ce 16.31 растурило! 
Боље среће није било ново Србско Књижевно Друштво, Koje 
je 1833 створио y Пешти Јосиф Миловук, са циљем „писати 
и издавати она дела која би нашем књижевству чести и ползе 
принети могла". Друштво je међу својим члановима имало 
Јана Колара и знатан број младих школованих Срба, али су 
га угушили са једне стране митрополит Стратимировић, a 
с друге стране мађарска државна власт.

У Србији je исто тако било неколико покушаја.уДидш,- 
трије Тирол, који je прешао y Србију, предлагао je ГНТГда 
ce оснује Учено Друштво. 1^|4Х-Јован Ст. Поповић и Атана- 
сије Николић крећу мисао да ce y Београду оснује Србска 
Академија Наука. Предлог je прихваћен, и 1841.основано je 
y Београду Друштво Србске Оловесности, са циљем: „рас- 
прострањавање наука на србском језику, и поглавито образо- 
вање и усавршенствовање језика србско-народног". Оснивачи 
су били, сем Симе Милутиновића, све сами угарски Срби, међу 
којима Јован Ст. Поповић. Друштво које je било више једна 
просветно-професорска комисија но учено тело, отпочело je 
свој рад 1_842-у више праваца: радило ce на утврђивању право- 
писа, на стварању научне терминологије српске, на оснивању 
Народне Библиотеке и на писању школских уџбеника. 1847



кренут je друштвени орган Глаг.иииг Дрџшшва Србске Сло- 
весноспш, a од 1848 почели ce издавати Извори за нову Србску 
исШорГт. 1849, y друштву ce извршила подела рада на пет 
стручних одсека, и оно je узело y своје руке сву научну 
активност y Србији. Постојало je дсу IM 4, када je претворено 
y Српско Учено Друштво, где ће ce продужити успешно за- 
почети научни рад.

•^ЛХозоришта. — Прве позоришне представе код право- 
славних Срба забележене су још y првој половини XVIII века. 
173jL године ђаци ..Латинске Школе" y Карловдима играли 
су трагедију свога учитеља Емануила Козачинског о смрти 
цара Уроша, коју je доцније прерадио и издао Јован Рајић. 
1787 срлски ђаци y Великом Бечкереку давали су позоришне 
представе. На крају XVIII века српски писди преводе и по- 
зоришне комаде. Доситеј Обрадовић преводи Лесингова Де- 
мона и хвали Молиерове „остроумне и благонаравне коме- 
дије". Емануило ЈанковићД 7Д7ддтампа свој превод Терговаца, 
од познатог талијанског комедиографа Карла Голдонија, и y 
нарочитом предговору истиче својим сународницима „хасну 
комедије". Поред „Терговаца" преводи он са немачког и 
Злог оци и неваљалог сина и Благодарног сина, све то са 
циљем: Србе „незнања ослободити и комедије добре код 
њих y бољи кредит метути“. Глигорије Трлајић на крају 
XVIII века пише и оригиналну драму y пет чинова Всеблиг 
или ретки супруг. Забележено je још да су ђаци српске 
школе y Вршцу, y току школске године 1792—1793, прика- 
зивали три %омедије: „једну о Ироду, другу о Богатом Че- 
ловјеку и трећу о Злом оцу“.

У почетку XIX века по српским варошима y Угарској, 
као на Западу y Средњем Веку, ђади приказују побожне 
комаде, драматизоване епизоде из Старог и Новог Завета, 
такозване мистерије. Српски ђаци y Новом Саду, о великој 
недељи пред многобројном публиком, играли су по-
божни комад Христов гроб. 18_li, опет y Новом Саду, ђаци 
дају сличне комаде: Рожденије и гоненије Мојсеја, Стрида- 
није прекраснаго Јосифа, Жертва Авраамова. Црквено-школ- 
ске власти учиниле су крај тим ђачким представама. 1818 
изишла je наредба да ce не смеју више играти „тако глаго- 
лаемоји комедији, сирјеч игри, публично пред собраним на- 
родом, посредствијем учеников...11



Позорпшна лнста из 1841.

Али баш y доба када су забрањене ђачке представе y 
школи, почињу дилетантске представе y позоришту. Прва таква 
представа била- je 1813.у Пешти, када je Доаким Дујић-еа ди- 
летантима играо свој превод Крешталице од Коцебуа. Тај први 
покушај имао je великог успеха, и Вујић, који ce одао позо- 
ришту, почео je давати такве дилетантске представе по већим 
српским местима y Угарској. Забележено je да je било таквих



представа 1815 y Баји и Сегедину, 1823 y Земуну и Те- 
мишвару, 1832 y Араду, 1835,y Панчеву. Глумди су били 
махом одрасли ђаци и „љубитељи уметности из места“, a и сам 
Вујић, који je преводио комаде, играо je као глумац, „по 
примеру почившега Г. Водтера", како сам вели. Вујић, пре- 
шавши y Србију, 1835 и 1836, .са ђацима je y Крагујевду играо 
своје комаде, и носио титулу „директор књажевско-србског 
театра".

Од двадесетих година XIX века код Срба ce све више 
шири љубав за позориште. У појединим местима стварају ce 
дилетантске дружине које представљају оскудни српски ре- 
пертоар онога доба, састављен махом из превода из Коцебуа. 
Тако, између 1820 и 1825 y Новом Саду je радила једна жива 
дилетантска дружина, чији чланови су махом били ђади прав- 
ници („јурати"), од којих су неки и сами почели писати по- 
зоришне комаде. Међу тим представљачима било je и жен- 
ских, што je било 'новина и значило један велики корак y 
напред. Стварање сталног мађарског лозоришта y Пешти дало 
je подстрек Србима, и српски листови су стално наглашавали 
националну потребу једног „србског театра".

Позоришна уметност стално напредује код Срба. После 
ђачких представа и дилетантских дружина долазе и путничке 
глумачке трупе са мушким и женским члановима. Већ 1838 
јавља ce једно таково „летеће позоришно друштво", које je 
давало представе уЈЗовом Саду, Земуну, Панчеву. Ти путнички 
глумци ишли су y Србију и y Хрватску, и тамо давали пред- 
ставе. 1840-Они су први y Загребу играли на народном језику. 
Дилетантске трупе нарочито играју y Новом Саду, Панчеву 
и Београду. Пред 1850 годину створила ce и српска позо- 
ришна публика, и српски репертоар, и 'српски глумци, и'имало 
je да ce учини само један корак па да ce дође до сталних 
народних позоришта.

Срби су без редовних годишњих публикација. Те године Ди- 
митрије Давидовић и Димитрије Фрушић покрећу y Бечу Но- 
вине Рербске, где ce давало доста места књижевности, и које 
су излазиле до почетка 1822. До 1834 Срби нису могли да 
добију право за покретање листа, и тек те године кренуте су 
„с височајшим дозволенијем правителства" y Београду зва- 
ничне Новипе Србске, које још и данас изилазе. Главни ли-
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Насловнп лпст „Србскогг ЈГародногЂ Лиета '.

стови српски са краја тридесетих и четрдесетих година били 
су недељни Сербскт Народнип Листг (1835—1847) и Сербске 
Народне Новине (1838—1849), које je уређивао Теодор Па- 
вловић, и y којима ce вели.,а пажња обраћала књижевности. 
Поред тих главних листова, нарочито од четрдесетих година, 
почело je y Угарској и Србији, изилазити још неколико ли- 
стова који нису били дужега века, и y којима je било више 
поуке и забаве него политике. Такви су били: Магазино за



художество и моду, y Пешти (1838—1839), Пештанско Бу- 
димскЈп Скоротеча (1842—1844), С/рбскш Улакг (1843— 1844) 
и Новцне Чгталишта Београдскогг (1847— 1848) уЈЗеограду. 
За време Револуције од 1848—1849 излазило je неколико ли- 
стова, од којих су најзнатнији били ВЂсникг, прво y Пешти, 
потом y Новом Саду и Карловцимај и Папредак y Карлов- 
цима и Земуну, први лист штампан новим правописом. Сви 
ти листови нису били дугог века, али су показивали како су 
ce духовне потребе код Срба развиле и како ce створила чи- 
талачка публика за листове.

Први књижевно-научни часоиис y XIX веку био je Серб 
ckîü Жђтописго, који je 1825 y Пешти кренуо Ђорђе Мага- 
рашевић, a од 1826 прешао y власништво новоосноване Матице 
Српске, и све до данас остао главни орган научне делат- 
ности угарских Срба. У првој половини XIX века имао je за 
уреднике, погле Магарашевића, Јована Хаџића, Павла Стама- 
товића, Теодора Павловића и Др. Јована Суботића, и за све 
време био најважнији часопис српски. Познији уредници били 
су: Јаков Игњатовић, Субота Младеновић, Јован Ђорђевић, 
Антоније Хаџић, Јован Бошковић, Др, Милан Савић, и, данас, 
Др. Тихомир Остојић. Од 1843 до 1849 изилазила je y Бео- 
граду Подунавка, први часопис y Србији, али на коме су, y 
великој већини, радили угарски Срби.

Прва половина XIX века нарочито je богата алманасима, 
који су тада радо читани. Димитрије Давидовић дао je пример 
својим Забавникомг, који je од 1815 до 1821 изилазио y Бечу, 
a од 1833—1836 y Београду. Вук Караџић дао je за неколико 
година своју Д аницу, од 1826—1829 и за 1834. Важнији алма- 
наси из тога ДобаДу ' још Сербска Пчела Павла Стаматовића 
„цвјетник", „с различним драге народности, душевног увесе- 
ленија, забаве умне и словености сербске цвећем засађен и 
обдјелан", (Будим, 1830—1841), Урангл Димитрија Тирола 
(Београд, 1837—1838), a нарочито Голубиуа  „с цветомтз кнн- 
жевства србскогв", (Београд, 1839—1844), најбољи српски 
алманах тога времена. Ђачка Вила, једина српска публикација 
са илирским тенденцијама, изилазила je y Новом Саду, под 
уредништвом Др. Петра Јовановића (1841, 1844 — 1845). У Кар- 
ловцу je 1836 Др. Теодор Петрановић кренуо „србско-далма- 
тински алманах" ЈВобгсШелв просвЂшШенгл, доцније Магазинг 
србско-далматински.
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За књижевни развитак српски y овом периоду од зна- 
чаја je што су створене повремене публикације, листови, ча- 
сописи и алманаси, око којих ће ce усредсређивати сва српска 
књижевна производња тога времена.

ј^  Књижаре и читалачка публика. —- У XVIII веку, штам- 
пари Курцбек^кЈЗтефан Новаковић y Бечу и Теодози y Млетцима 
били су y исти мах и књижари. Поред њих су руски трговци 
са књигама, „Москаљи“, које су Срби дочекивали као „утеши- 
теље православија", обилазили српске вашаре. На крају XVIII 
века, како je био забрањен увоз књига из Русије, Јевреји и 
и Јермени су их кријумчарили и за скупе новце потајно про- 
давали Србима и Румунима. У првим десетинама XIX века 
српске књиге су обично изилазиле с пролећа, махом y Бу- 
диму, и трговци из доњих крајева српских, који су долазили 
на велики годишњи пештански вашар y марту, узимали их и 
разносили их претплатницима и прекупцима. Књижара међу 
Србима још нема (1811 y целој Угарској било je свега 12
књижара). 1810..на целом југо-западу, y области српско-хр-
ватског језика, била je свега једна књижара, y Карловцу. 
„Пренумерација“ je од првих година XIX века главни начин 
растурања српских књига. 1833 пише о њој Вук Караџић: 
„пренумерација je код нас права прошња и велика досада, 
како списатељима тако и скупитељима; али како немамо још 
праве књижевне трговине, она je опет један једини начин не 
само књигу издати, него je и по народу разнети. Многи човек 
не би нигда књиге купио да није пренумерације". Свако веће 
српско место, y Јужној Угарској, Хрватској и Далмадији, има 
свога „совокупитеља“, који тај посао ради из родољубља, и 
готово сталне „љубитеље књижевства1', који ce y већем броју 
претплаћују на важније књиге, више из осећања родољубиве 
дужности, често и зато да би им имена са ласкавим титулама 
биле штампана, него из личних књижевних потреба. Од 1820 
јављају ce већ „књигопродавци", књижари, и око 1830 има их 
y Пешти, Новом Саду, Земуну и Београду. Неки од њих били 
су издавачи, као Јосиф Миловук y Пешти, Дамјан Каулици 
y Новом Саду, Гаврило Ковачевић y Земуну, Глигорије Во- 
заровић y Београду.

Као и y XVIII веку, тако и y почетку XIX века велику 
већину српске читалачке публике чине трговци, свештеници 
и занатлије. И ако цензура знатно кочи и књижевни и књи-



жарски напредак, књиге ce све више штампају : док je од 
1740—1780 изилазило просечно по 2 књиге годишње, од 
1780—1800 по 7, од 1800—1820 изилази по 19, од 1820—1830 
по 23 на годину, од 1830—1850 _по 45 на годину. Док je y 
целом XVIII веку штампано непуних 220 српских књига, y вре- 
мену од 1800—1850 изишло je преко 1400. На крају XVIII века 
српске књиге штампане су y 3—400 примерака, око 1820 y 
6—800, a око 1830 има их које ce штампају y 2000 примерака. 
У колико ce просвета простирала на даље крајеве и на шире 
слојеве народне, број купаца и читалаца књига све ce више 
увећавао.

У свима правцима ocehao ce материјални напредак српске 
књижевности.

КЊИЖЕВНА ОБЕЛЕЖЈА

ПРЕЛАЗНОГ ПЕРИОДА ОД РАДИОНАЛИЗМА КА РОМАНТИЗМУ.

Одлика овога периода, који иде од прилике од 1810 до 
пред 1848 годину, то je прелазност.

Утидај Доситеја Обрадовића y првој половини XIX века 
je још увек јак, управо тада ce ствара читав његов култ. 
Његова неиздата дела издају ce. Он ce чита више но икада, 
и 1835—1845 и 1850 изишла су два издања његових цело- 
купних списа. Он има непосредних ученика, и готово код 
свију писаца тога времена опажа ce утицај његових идеја. 
Сви су они више или мање рационалисти, и y књижевности 
гледају само једно моћно средство народнога напретка. При- 
родне науке су y модд, и ревносно ce ради на популаризовању 
корисних знања. Сва књижевност има карактер просветитељ- 
ски, готово педагошки.

Класицизам свуда завлађује. Срби почињу више ићи 
y школе, и тамо ce уче класичним језицима и добијају кла- 
сичну књижевну културу. Срби y Угарској, где je државни 
и школски језик био латински, школовани по класичним 
гимназијама, били су сасвим класичарски васпитани и имали 
су класичарско схватање просвете и књижевности. Kako су 
они уређивали средње школе y Србији, то je прва на- 
става y Србији чисто класичка. Они су прелазили y Ср- 
бију и долазили са идеалом да Србију просвете према 
класичним узорима, да јој даду „Солоне, Ликурге, Демо-



стене, Аристотеле, Страбоне, Омире, Виргилије и проче“, да 
y Шумадији, где ce само за гусле знало, дижу „олтаре му- 
зама.“ У „наставленију" од 1845 латинском језику обраћа ce 
нарочито велика пажња, „будући ce језик и књиге класичне 
древности сматрају као основ сваке учености, и као средство 
не само душевне силе младића покренути и изоштравати, него 
и њега за све остале науке предуготовити". Грчкој и римској 
митологији и „древности" обраћа ce нарочита пажња. У шко- 
лама ce чита Цицерон, Цезар, Тадит, Светоније, Вергилијева 
Енеида, Овидијеве Метаморфозе, Хорадије, Плаут, Пропер- 
ције. На крају године, на „торжеству гимназије", ђаци држе- 
„слова" на грчком и латинском. „У време када сам ја био ђак 
y гимназији, прича Љубомир Ненадовић, митологија беше 
главни предмет учења. Хришћански катихизис беше три, a мно- 
гобошка митологија двадесет ситно писаних табака. Ту непамет 
морали смо учити на памет“. Књижевни укус васпита ce no 
класичним узорима, чине ce покушаји латинског стихотворства, 
почиње ce певати по калупу класичних песника, нарочито Хо- 
рација, српска књижевност пуна je „одара“, — „одаџија", како 
he их доцније подругљиво звати —, настаје оно што je Јаков 
Игњатовић назвао „поетично српско књижевство y латин- 
ској форми“.

Упоредо са тим утицајем класицизма јавља ce и јак немачки 
утицај. Срби y Угарској васпитају ce y немачкој књижевности. У 
Србији по средњим школама нарочита пажња обраћа ce не- 
мачком језику, најближем од велидих културних језика, и чита 
ce Клопшток, Хердер, Виланд, Лесииг, Гете, Шилер, Клајст, Фос. 
У српској преводној књижевности владају Коцебу и Чоке. 
Немачки писди ce читају радо и много, они ce почињу по- 
дражавати и преводити, немачка хегелијанска филозофија осо- 
бито je на цени, и y српску књижевност, нарочито око 1840, 
лочиње улазити немачка сентименталност, y поезију немачка 
версификација. Настаје оно што je Тургењев назвао „гњурање 
y немачко море.“

Од прилике y исто доба јављају ce и појаве романтизма, 
чији je носилац био Вук Караџић. Романтизам ce јавља на- 
рочито y виду култа народне прошлости, за коју je код тра- 
диционалистичких Срба било увек много смисла и осећања, 
и y виду љубави за народну поезију, која je y то доба стекла 
европски глас. И y колико ce Вук Караџић приближавао крајњој



победи својих идеја о језику и о народу, y толико ce више 
осећао дах романтизма y српској књижевности. Крајем четр- 
десетих година Караџићева победа je потпуна, млађи нараштај 
ce окреће к њему, и романтизам као школа јавља ce y срп- 
ској књижевности.

Крајем четрдесетих година y српској књижевности јошвлада 
мешавина праваца. После смрти Лукијана Мушицкога, од четр- 
десетих година, јавља ce реакција противу владајућег класи- 
дизма. 1844 пише Ђорђе Малетић y Подунавци: „Докле ћемо 
ce с митологијом ограничавати и с туђим боговима храмове 
наше-красити? Докле ли ћемо ce y тумаралишту том као муве 
по затвореној соби витлатв ? Прођимо ce већ једанпут неу- 
мереног употребљавања митологије, ако не желимо да нам 
производи њени на одећу од самих закрпа разне боје и ма- 
терије састављену, наличе". To осећање да je класицизам пре- 
живео све више ce шири, и y току четрдесетих година он 
осетно нестаје y српској књижевности. У толико јаче наступа 

’ романтизам, угледање на немачке романтичарске писце и 
култ.српске народне поезије. Али, ниједан књижеван правац 
није потпуно одређен, писди не припадају одређеним и јасно 
обележеним књижевним школама. Духови су несигурни, писци 
ce колебају и имају особине и рационализма и романтизма 
мењају оба правца, обележавају једно пролазно доба.

Али, општи књижевни напредак je велики. Нови нара- 
штаји, образованији, y повољнијим приликама, стварају нову 
књижевност, богатију и бољу, која ce проширује на све 
крајеве српске. Оснивају ce прва учена и књижевна дру- 
штва, крећу ce књижевни листови и књижевни алмадаси, 
ствара ce стална и све већа читалачка публика. Питање о 
књижевном језику y главном ce свршава : стари руско-сло- 
венски језик напушта ce y почетку XIX века, неко време влада 
такозванн „средњи стил“, мешавина народног и црквено-сло- 
венског језика, управо народни језик са јаком мешавином 
ранијег, књижевног „славено-сербског“ језика, док најзад не 
преовлада народни језик, заједно за упрошћеном азбуком. 
И образовани људи и књижевни радници јављају ce y све 
већем броју. Поезија, из почетка псевдо-класичка, под немачким 
утицајем прелази y „објективну лирику", са уведеном нема- 
чком версификацијом. Четрдесетих година ствара ce такозвана 
школа „мирнога чувства", y којој влада „лирика мисли“, која



nëea мирна, сталожена, општа и безлична осећања, склона 
поуци и моралисању, y основу рационалистичка. Али, пое- 
зија не даје више само покушаје но дела од стварне вредности, 
и то доба има да забележи два велика песника : Јована Ст. По- 
повића и Његоша. Позориште ce оснива, и драма и комедија 
Јована Ст. Поповића je једна велика књижевна тековина тога 
доба. Ради ce на књижевним радовима који донде y срп- 
ској књижевности ни су били обделавани. Епској поезији, на 
којој дотле готово нико није радио, обраћа ce нарочита пажња. 
Историјске драме и трагедије, са предметима из народне исто- 
рије, почињу ce обилно обделавати. Комедија, и што je на- 
рочито важно: комедија која црпе грађу из сувременог живота 
српског друштва, такође ce јавља. Приповетка, која je y по- 
четку најрадијеразрађивала историјске мотиве, пред 1848 обраћа 
ce сувременом животу српском-. По листовима ce јављају први 
и скромни покушаји књижевне критике, са нарочитим обра- 
ћањем пажње на питања језика и правописа. У том периоду 
српска књижевност несумњиво постаје шира и разностранија.

На крају овог периода, пред 1848, и духовни и књижевни 
напредак je врло јак. Једне године, на пример, знамените 1847, 
изилазе на српском: Горски Вијенац Његошев, Песме Бранка 
Радичевића, Лазарица  Јоксима Новића Оточанина, Караџићев 
превед Новог Завјета, Даничићев РаШ за српски језик и 
правопис. прва свеска Гласника Србског Ученог Друштва  и 
омладински алманах Славлнка. Нови нараштаји, са израђеним 
књижевним језиком, стварају нову књижевност, која ce више 
неограничава на индивидуалне и усамљене покушаје. Преокрет 
и полет су велики, и настаје једна револудионарна епоха y 
српској књижевности. У половини XIX века српској књижев- 
ности, y којој je рационализам нестајао a романтизам ce јављао, 
положени су сигурни темељи, и нови нараштаји су долазили 
да успешно наставе оно што су старији исто тако успешно 
започели.

ЛУКИЈАН МУШИЦКИ.

Живот. — Рођен je y селу Темерину, 27 јануара 1777. 
Српску основну школу свршио je y месту рођења, немачку y 
Тителу, гимназију y Новом Саду и y Сегедину. У Пешти je 
учио филозофију и права, али нарочито ce бавио естетиком



и поезијом. 1800 године ступи као чиновник y митрополијску 
канцеларију y Карловцима, и y исто доба постане наставник 
y богословији. 1802 закалуђери ce, и место крштеног имена 
ЈТука добије калуђерско име Лукијан. Непрестано y придворној 
служби код митрополита и y богословији, где предаје словенски 
језик, он чита, усавршава ce, учи грчки и енглески. Калуђери 
ra не воле због његовог образовања, митрополит му забрањује 
да пише стихове, и он споро напредује y црквеним чинови.ма. 
Тек 1812 постао je архимандрит и старешина манастира Ши- 
шатовца, Он стиче књижеван Mac, y вези je са свима српским 
и многим страним писцима, али ce y манастиру показује као 
рђав администратор. Пошто му je одузета управа над мана- 
стиром, он ce око 1822 нашао y тешким приликама. Гони га 
митрополит, који не може да му опрости што хвали Доситеја 
Обрадовића и што je пријатељ Вука Караџића; манастирска 
братија, од које ce толико разликовао својом интелигенцијом, 
кињи га, као што je кињила и Јована Рајића; дугови су га 

оптеретили, он je y очајању, пун мржње на „црни полк“ ка- 
луђерски, и проклињући живот. Тек 1823 враћен je на своје 
старо место. 1824 постављен je за администратора горњо-кар- 
ловачке епархије. У Плашком он започиње јаку и смишљену 
просветну и црквену акцију y тој запуштеној епархији. 1828 
буде постављен за епископа. Користан цркви и народној про- 
свети, Мушицки je на том месту остао до смртл, 15 марта 
1837 године.

X? Песник. — Мушидки je први уметнички песник y српској 
књижевности. Своје стихове објављивао je y пригодним књи- 
жицама и по листовима. и часописима. Његова скупљена дела, 
Лукгана Мушицкогг стгхоШворетл изишла су после његове 
смрти y четири књиге: прве две y Будиму, 1838 и 1840, друге 
две y Новом Саду, 1844 и 1847.

Мушицки je почео певати кој .̂ (^рсја^када готово нико 
није певао, и y српску поезију уводи нов правац^! псевдокла- 
сични, који ce y Европи стао ширити после Обнове, и какав 
je он нарочито нашао y мађарској и руској књижевности XVIII 
века. Као песник Мушицки потпуно прдпада псевдо-класи- 
чарској школи. Када ce он као ђак школовао y Пешти, ма- 
ђарску књижевност био je захватио псевдокласицизам. Од 
великог утицаја на његов књижевни развитак био je Лудвик 
Шедијус (1768—1847), ђак немачких филозофа, његов про-



фесор естетике и фи- 
лозофије y Печити, 
ревностан поборник 
класичне уметности.
Мушицки je све своје 
књижевне идеје при- 
мио од њега, Упућен 
y том правду, он на- 
рочито изучава Клоп- 
штока и „немачког 
Хорација" Карла Вил- 
хелма Рамлера. Нау- 
чио je одлично латин- 
ски и грчки, и при ка- 
луђерењу узео име 
Лукијана Самосаћа- 
нина. Из сачуваног 
списка његове библи- 
отеке види ce јасно 
колико јевелико било 
његово књижевно и филозофско образовање. Ту су не само сви 
главни писци грчке и латинске старине, но и модерни, од Не- 
маца Хердер, Хегел, Кант, Менделсон, Клопшток, Гете, Виланд, 
Шилер, Биргер; од Француза: Босие, Молиер, Боало, Ла- 
фонтен, Волтер, Хелведиус, Дидро, Кондијак ; од Енглеза 
Шекспир, Голдсмит, Поп; од Талијана : Данте, Ариосто, Тасо, 
Бокачо, Голдони; од Руса, Ломоносов, Державин. Мушицки 
je извесно био најобразованији српски писад свога времена.

Хорације je био његов главни узор, и De arte poëtica знао 
je на памет. У своје „љубимце" он рачуна три песника: „псал- 
мопјевца" Давида, Клопштока, онда слављеног немачког пес- 
ника Месијаде, и свога „драгога Орација", како га je на- 
зивао. Он преводи Хорацијеве стихове, поред Анакреонових 
и Катонових. У један мах намеравао je да преведе све Хора- 
цијеве песме, и преводио га толико, тако да мује митрополит 
Стратимировић запретио да ће га искључити из цркве ако 
и даље преводи једног „јазичникаЕ Као Хорације он je при- 
годан, пише ласкаве похвале и посвете, и Копитар му по- 
водом тога пише: „волео бих да сте поносити као Клопшток, 
и да ce не удварате као Хорације и Вергилије". Од Хора-

Лукијан Мтшндкп.



ција узима свечан, хвалбен тон, реторичарску помпу, али без 
његовог епикурејства. Његова версификација je сасвим хо- 
рацијевска, и он сам вели како најрадије пева по „Флаковој 
лири“. Он сматра за велики успех српског језика што ce на 
њему може певати по латинском размеру. Он метричне обрасце 
узима из Хорадија, највише алкејску строфу, али речи акцен- 
тује по руско-словенском, без икаква обзира на акдентуадију 
српског језика. Увиђајући тешкоће и бесмисленост таквога 
певања, Вук Караџић je са разлогом осуђивао тај Мушицков 
„римски размјер0, „за који још остаје питање да ли ce y нас 
може пјесмом назвати“.

.^Дждактичар и патриот. — Лукијан Мушицки je човек 
XVIII века и велики поштовалац Доситеја Обрадовића. 1S00 
издао je y Будиму избор његових Басапи, a 1811 свечано 
оплакао његову смрт. Сва његова поезија носи духовно обе- 
лежје XVIII века: она je пригодна и поучна. У младости, док ce 
није закалуђерио, око 1801, написао je известан број слабих 
љубавних стихова, сасвим y духу ладне и нелиричне поезије XVIII 
века, певајући безлично „красну Хлоју“, Мелису, Кларису, Ку- 
пидо „Венерино дете младо“, „љубве стреле“ и „сердца бољу“. 
Али он je остао на тим младићским лирским покугаајима; све 
остало je дидактично, пригодно, академско и кабинетско „учено 
стихотворство“. Поједине љегове веће песме, нарочито Гласг 
Народолтобца (1819) и y своје доба славни Главо арфг шиша- 
товачке (1821) јесу потпуни национално-просветни програми, 
који су нашли великог одјека y образованим круговима српским, 
нарочито y школској младежи. Мушицки стално проповеда: 
хуманост, „просвешченије", „добродјетељ", „благонаравије“, 
„народољубије”, живот за друге, за човечанство и народ, рад, 
дужност, самопожртвовање, даје низ моралних поука „младим 
Србљима".

Али он није онолико космополит као што je то обично 
y традицији класичарске поезије. У његовој поезији има врло 
много јаког српског патриотизма, и то je оно чиме je он нај- 
више утицао на савременике. Лак и слаб y појединим тре- 
нутцима свога живота, са доста крупних личних мана, он има 
једну велику врлину: искрено српско родољубље, које je под- 
једнако показивао и као песник и као црквени човек. Његов 
српски национализам обухватао je сав српски народ „от града 
Будима даже до Његуша", национално образовање за њега



je било важније од религиозног, и као владика више je радио 
као Србин но као црквени човек. Оно што je 1826 писао 
важи за цео његов песнички рад:

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

Ј^-Је зик. — Мушидки je био више научан дух но песнички, 
и y младости ce више бавио науком но књижевношћу. Наро- 
чито су га занимала питања из српске прошлости, црквене 
историје и науке о језику. Он je намеравао да преведе Би- 
блију на српски, да да један словенски речник, и оставио je 
y рукопису словенску граматику и српску библиографију. Он 
ce стално бавио питањем о односу између српског и словенског 
језика. Када je y српској књижевности Вук Караџић кренуо 
питање о језику и правопису, он ће остати по среди. Он je 
y добрим личним односима са Караџићем и због њега ce за- 
мера митрополиту. Он je за слово ј  и уноси y српску азбуку 
слово tj, изјашњава ce за народни језик, и пише: „учите с' го- 
ворити к’о Р о д . . .“ . „ Ж иви језик народа србског, вели он, јесте 
сокровишче мисли његових, јесте отпечатак духа и карактера 
његова, стољетијама утврђена и осећана. Шта ce y њему са- 
држи, светиња je сваком правом Србљину". И знатан део 
својих састава писао je на српском језику, не особито чистом, 
али ипак српском.

Али као црквени човек, он je и за стари руско-словенски, 
црквени језик, и пише таквим руско-словенским језиком да су 
његови ученици поједине његове оде морали просто прево- 
дити на српски. Он je за оба језика:

Словенски, сербски језик — два су пута.
К једној цели воде нас

Он разликује „внешње“ и „внутарње" богатство језика. Спољне 
богатство састоји ce y броју речи које означују живе и вид- 
љиве предмете ; унутрашње богаство састоји ce y обиљу речи 
које означују апстрактне појмове („умозрителне мисли“ и „вну- 
трење предмете“). Српски народ je „орао и копао, много дјелао, 
јуначествовао, ал’ мало мислио, кромје о первама нуждама", — 
и зато je сиромашан речима за апстрактне појмове. Ради тога 
потребно je, користити ce „виткошћу" српскога језика, ства-



рати нове речи, a нарочито обраћати ce за помоћ „богатом и 
благоволателном сојузнику и спомоћнику — славенском језику“. 
Али сваки од њих има право на живот и на употребу, црквени 
за цркву, богословска дела и учену књижевност, народни за 
народну и популарну књижевност. И Мушицки je тако писао 
према приликама. Вук Караџић који je код њега констатовао 
увек „нешто калуђерштине", уверавао га je да „живот ода 
зависи од језика“, и предсказивао да ће његове „славјан- 
ствовање" много нашкодити његовој поезији, туђој и нера- 
зумљивој народу.

Олшти поглед. — И ако je Мушицки за себе писао да 
je „готово сав чувство", он je y основу био сув и ладан 
човек, без маште, без осећања и правог песничког талента. Ње- 
гове „торженствене оде“ производи су школске реторике и 
узори оног „украшеног словосочиненија" („sintaxis ornata“), 
y коме ће ce тридесетих и четрдесетих година вежбати ђаци 
по српским класичним гимназијама. Поезија je код њега ствар 

'Главе, разумна, симетрична, сређена, и њему je увек потребна 
или једна идеја или догађај да изради песму. Он je сав y 
оној чисто интелектуалној поезији која je y Европи умирала 
када je он на њој почео радити. Стил му je апстрактан и 
безбојан; песме кабинетске, књишке, пригодне, везане често 
за догађаје који су од пролазног значаја или за личности 
које нису биле достојне громких похвала. Форма je усиљена, 
конвенционална, једнолика, туђа. Класички калупи y које je 
силом угуриван словенски и српски језик, она „славенска риза“ 
којом je одевао своје песме, тежак, усиљен, неприступачан 
језик којим je писао — још више су чинили његову поезију 
архаичном, туђом и мртвом.

У доба од 1820 до 1840 Мушицки je био јако на гласу. 
Његов Гласг арфе шигиатовачке нашао je више одјека но 
и један српски песнички производ пре њега. Копитар га je 
називао „Српским Хорацијем", Шафарик „кнезом српских пес- 
ника", Његош „Генијем Рода“, Ђура Даничић „оцем новије 
српске књижевности". Али њега су више ценили но волели, 
више хвалили но читали. Он je импоновао својим великим 
књижевним образовањем, својим жарким родољубљем које ce 
подједнако огледало y његовој поезији и y његовом јавном 
раду. Он je имао поштовалада, али не обожавалаца; имао je по- 
дражавалаца, али не ђака, оставио je велики глас, али не пес- 
ничку школу. После његове смрти умрла je и његова поезија.



ЈОАКИМ в у ј и ћ .

У занатлијској породиди, y Баји, y Угарској, родио ce 
Јоаким Вујић 9 септембра 1772. Српску основну школу свршио 
je y - Баји, потом je учио месну католичку школу. У Новом Саду 
учио je латински и немачки, потом гимназију y Калочу и Се- 
гедину, и лицеј и права y Пожуну. Од 1796 настају његова 
велика и непрестана путовања. У Карловцу je писар код једног 
адвоката, y Футогу и Старом Бечеју учитељ, до 1801. Са 
заштеђеним новцем иде y Трст, ту даје лекдије и штампа 
своје књиге. И ту не остаје, но обилази Италију и плови по 
Средоземном и Црном Мору. Вративши ce y домовину, учи- 
тељује y Новој Градишци и Земуну, где због политичких 
кривица допада затвора. Од 1813 он je наставник српске 
учитељске школе y Сент-Андреји, и ту остаје као учитељ 
и списатељ до 1831. Силази затим y доње крајеве, обилази 
Јужну Угарску, y два маха путује по Србији, и прибија ce 
уз кнеза Милоша. Са титулом „књижевско-србског театра ди- 
ректор", организује представе y Крагујевцу. и y Београду. У 
Србији остаје од 1833—1839. После чини нова путовања, чак 
до Јужне Русије. Bpaha ce 1842 y Србију, где y оскудици 
умире 8 новембра 1847.

Јоаким Вујић je no својим идејама човек из XVIII века. 
Наставник и домаћи учитељ, „дјетоваспитатељ", он he увек 
писати „в ползу јуносги“, да je поучи и просвети. За школ- 
ску потребу он je написао једну француску граматику, превео 
Рафово Естествословге, (1809), дао једну општу географију 
(1825), и превео неколико књига за младеж, међу осталим и 
Младогг Робинзона (1810) и неколико других забавних дела 
из талијанске и енглеске књижевности. У свом драмском раду 
увек остаје педагог : ШеаШар je за њега особито једна „нужна 
школа", a нигде ce ништа не може чути „душеполезније и 
душеспасителније".

Вујић je y два маха описивао свој живот, y једној књизи на 
немачком (Будим, 1826) и на српском (Ioam,na Вуича, славено- 
сербскаго списателл ЖивоШописате и чрезвичаинањЂ гова при- 
клтчетл, Карловац, 1833) — књига фантастична, пуна претери- 
вања и измишљавања, y којој ce он сав открива онакав какав je: 

» „комични тип сујетнога списатеља, или непоправна прецептора 
и морализатора, или гладна и амишна књижевника". (Павле По-



повић). О себијемно- 
го писао и y свом Пу- 
тешествгто по Сербш 
(Будим, 1828), гдеима 
спискова старина по 
манастирима и црква- 
ма и ропских ласкања 
кнезу Милошу. 1845, 
y Београду, описао je 
своје Путешествге 
по Унгарги, Валахги, 
Молдавги, Бессара- 
ôiu, Xepcomj и  Кри- 
му Огорчен против- 
ник Вука Караџића, 
он je оставио за со- 
бом један недотупа- 
ван памфлет Тужба 
книжевства сербска- 
го, писан око 1833.

У историји српског позоришта Јоакиму Вујићу припада 
нарочито место. Од 1813 он je no већим местима y Угарској, 
a потом и y Србији, почео приређивати позоришне представе, 
преводећи и пишући комаде, a често и сам лично играјући. 
Још 1805, y Будиму, штампао je он две мале „театралне књи- 
жице“ Фернандо и Лрика, од немачког писца Карла Екартс- 
хаузена, и Лтбовнал зависш урезг едне ципеле, свакако такође 
превод. Књиге су имале успеха, и он почне издавати цео један 
низ позоришних превода и прерада: „сесску игру“ Награж- 
denie и Наказанге (1807), Слет1п Мшиг (1809), Крешталица 
(1814) од Коцебуа, y рукопису још део један низ преведених 
комада, највише превода из Коцебуа. У рукопису je оставио 
21 позоришно дело, шаљивих игара, друштвених комедија, и 
поучних и романтичних драма. (Шиањоли y Перувији, Жертва 
смерти, Шнајдерски калфа, Л а Пеуруз, посрбљени комади 
Паунка Јагодинка, Сербска Принуеза Анђелг/ја, и т. д.) Од 
мађарског писца и глумца Балога превео je „ироическо по- 
зоришче" Сербск-iü вожд Георггп Петровичв, иначе нареченнмп 
Црнми, или Отлше Београда о т ђ  Турака. Све те преводе, * 
од којих су многи остали y рукопису, он je радио више као

Јоакгох Втјић.



управник позоригпта, но као драмски писад, да би имао шта 
играти. И зато су ти преводи без избора, брзо, непажљиво пре- 
вођени, на рђавом српском језику, без књижевне вредности.

О Јоакиму Вујићу су сувремени српски писди судили 
rope но и о једном од познатијих старијих писаца српских. 
Beh тридесетих година он je био прегажен временом. Слаб као 
писац, смешан као личност, Вујић има заслуга caivo као први 
српски списатељ који ce јако заузео за позориште, органи- 
зовао најраније српске позоришне представе, обилно лифе- 
ровао комаде за нову српску позорницу, заинтересовао српску 
публику за позоришне представе и драмску књижевност.

МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ.

Живот. — Милован Видаковић je први писац y новој 
српској књижевности којега je Србија дала. Рођен je y Не- 
меникућама, y садашњем београдском округу, 1780 године. 
Као дете, за време аустро-турског рата 1788, пребегао je са 
породицом преко Саве, и тамо стално остао до смртн. Шко- 
ловао ce y Новом Саду, Темишвару, Сегедину и Кежмарку. 
Био je прво домаћи учитељ, потом професор y српској гимна- 
зији y Новом Саду. 1824 je отпуштен, и од тада до смрти 
живео од давања часова и књижевног рада, махом y Пешти. 
Умро je y оскудици 28 октобра 1841.

Поезија — Видаковићев књижеван рад je врло обилан. 
,У првим двема десетинама XIX века он je са Јоакимом Ву- 
јићем најплоднији српски писац. Почео je популарном побож- 
ном поезијомг . опевањем y стихове црквених легенди, онако 
као што je пре њега писао Вићентије Ракић. Упућена народу, 
„љубезној простоти нашој“, писана народним језиком и y 
стиховима слабим и примитивним, али течним и читким, та 
дела су имала много читалаца, и y току XIX века често су 
прештампавана. Исторгл о Ирекрасномг Iocucffd (Будим 1805; 
потом 1810, 1833, 1844, 1862, 1868, 1880, 1885); Млад biü 
Toeia, библијска „повјест једна древна" (Будим, 1825), Путе- 
шествге y  1ерусалимЂ (1834, 1885), „за благочестиве и по- 
божне Христијане из Светог Писма изведено и на просте 
стихове сербске сложено"; ПЂсн6 ироическа о свлтомг вели- 
комученику Георгт  (1839).

Романи. — У XVIII веку јавља ce и y српској књи-
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жевности љубав за 
романе. Роман ce све 
више развија и стиче 
све више читалаца. 
Тако су преведени: 
Мармонтелов Вели 
зарт, тако je Трлајић 
дао Нуму од М. Хе- 
раскова, тако je 1799 
изишао и српски пре- 
вод Робинсона. У по- 
четку XIX века роман 
постаје све. популар- 
нији y српској књи- 
жевности: поредпре- 
вода славних романа 
из светске књижев- 
ности, као што je 

Милован Впдаковнћ. Виландова UoeVcïüb
древнихЂ Абдери товЂ

(1803), Фенеленова Приклк>чешл Телемака, сина Улисева 
(1814), има преведених романа мање познатих писаца, прерада и 
слабих покушаја. Да задовољи све већу потребу српске књижев- 
ности за романом дошао je Милован Видаковић. Видаковић je 
био познат нарочито као романописац, и он je творац романа y 
српској књижевности. Његови многочитани и често прештампа- 
вани романи ови су: УсамЛЂннзт уоноша (Будим 1810, 1836, 
1852, 1880); Благовоннми Kpbim цЂломудрешн лшбве, либо 
страдателнал ûoeticiïib Велимира и EocujbKe (Будим, 1811, 
1844, 1854, 1880); Лтбомир y Елгаум у  y три књиге (Будим: 
1814, 1817, 1823; 1857; 1885); Kaccia цариуа или  Шравер- 
зиранг ОктавЈанг (Будим, 1827, 1846, 1869, 1880); С1лоан b 
и Милена, Сербкинл y Енглескоп (Будим, 1829, 1854, 1880); 
Лмбезна сце^а y  веселомЂ двору Иве Загорице (Будим, 
1833; 1864, 1885), и, најзад, недовршен СелимЂ и Мергма 
(Будим, 1839).

Видаковил je писац слабе оригиналности, и његови р о  
мани су не само угледања на популарне немачке ритерске 
приче i i  филозофско-педагошке романе, но често проста пре- 
рађивања, посрбљавања. За Kaccrn царицу je утврђено да je



превод средњевековног романа Kaiser Octavianus, за Сглоана 
и Милену сам Видаковић вели да je „изображена из једне 
самочувене приповетке". И to he ce, доцнијим књижевним 
истраживањима, утврдити и за друге његове романе.

Дух његових романа. — Видаковић je прелазан писац 
између рац^оналистичког XVIII века и романтичног XIX века. 
Он je дидактичар, моралист, педагог, и главна му je на- 
мера да поучи и да васпита своје читаоде. Он остаје „вос- 
питатељ" и „наукољубитељ“, који Србе учи „просвешче- 
нију духа, изображенију сердца и исправленију нрави“. У књи- 
жевном раду форма je за њега споредна, садржина главно; 
књижевност му je само средство „рада на просвјешченију 
нашег народа и на обшчем добру1'. Он схвата књижевност 
исто онако утилитарно како су je схватали филозофски писди 
XVIII века: „Романи бо, сатире и басне јесу таква сочиненија 
којима су паметни људи многе вогрешке y роду человечском 
истребили, a худе к добродјетељи приклонили...“ У једној 
полемици он изрично вели: ’ „Ја сам више позррствовао на 
морал, неже ли на роман“.

Али, са друге стране, он неће да буде сув и апстрактан, 
он тачне мисли и корисне идеје хоће да лепо и приступачно 
изнесе: њих ваља „живо и слатко представити да нам дух 
восхити, да нам сердце ублажи и развесели". И зато ce он 
служи „поетическом фантасијом11. Као романтичари он воли 
народну прошлост, и већем делу својих романа даје историјски 
оквир. И са таквим схватањем он he писати своје „морално- 
романтическе повјести", y којима су машта и осећање стављени 
y службу разуму. У његовом речнику, романШически значи 
чудан, занимљив догађај, који je испричан са много „чувствел- 
ности“, сентименталности. Он je човек XVIII века, он воли 
природу и усхићава ce њоме, истиче прост и природан живот; 
он ce лако разнежава, усхићава, кличе и плаче. Њега занима 
нарочито питање васпитања, које он xohe „просто и при- 
родно“, и његов Лтобомирг y EjiicitjMij no педагошким идејама 
подсећа на Емила  Жан-Жака Русоа.

Књижевна вредност. — Чисто књижевна вредност 
романа Милована Видаковића je мала. Његово дело je ме- 
шавина претераног фантазирања и непрекидног моралисања. 
Његово књижевно образовање није велико, и он чита и 
подражава немачке гшсце нижега реда. Очевидно je да он
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ради без веће спреме и без нарочитих књижевних способ- 
ности. Његови романи су пуни недоеледности и лротив- 
речности, психологија je наивна, готово детињаста, тако да ce 
Вук Караџић y једној полемици питао за кога пише он своје 
романе, „да не приповиједа дјеци, y порти код пештанске 
дркве под липом". Историјски . роман, y опште, јесте један 
лажан књижеван рад, роман ту искреће историју, историја



скучава слободу инвенције. Поред тога, Видак-овићеве спо- 
собности за тај тахо тежак рад биле су недовољне. И етручно 
знање његово јеслабо, географско исто тако, и цело његово 
дело кипти грешкама y хронологији и топографији. Он нема 
историјско бсећање и способности да уђе y дух епоха које 
описује, и личности из прошлости слика као модерне људе, 
пушта да раде и говоре као да су из данашњице, У исто- 
ријском костиму он представља људе XVIII века. Најзад, како 
je живео од књижевног рада, писао je брзо, без пажње, и ње- 
гови романи често чине утисак првог нацрта. Школован y 
Угарској, убеђен да „прости ваља за ученима да иду“, при- 
сталица старе школе, он пише помешаним језиком, полу срп- 
ским полу црквено-словенским, чинећи често грубе граматичке 
грешке. (1838 штампао je, црквеним словима, Граматгку 
Сербскц, y ствари нешто мало модернизовану и y језику по- 
прављену Мразовићеву граматику из XVIII века.)

Али Видаковић има и својих добрих страна. Има y ње- 
говом тону нечег кротког, благог, простодушног и добро- 
душног, нешто очинско према деци, и сам Караџић му je при- 
знавао „сладак штил“. Он пише течно, читко, на начин врло 
приступачан широј публици. Он je освојио српску читалачку 
публику, забављавао je за неких педесет година, још 1852 
почела су ce издавати његова целокупна дела, осамдесетих 
година je прештампаван, па и данас, y најнижим слојевима, 
није изгубио своје читаоце. Тај популаран писац створио je 
српски роман и за дуго време задовољавао скромне књижевне 
потребе ондашње публике српске. У своје доба његов утицај 
био je врло велики. У првим десетинама XIX века било je 
међу Србима људи који су ce старали да живе и који су го- 
ворили као јунади његових романа, млади писци су ce код 
њега учили како треба писати, a родитељи су давали својој 
деци имена личности његових романа.

Н адионалне заслуге. — Видаковић није без извесних 
кационалних заслуга. Њега je српска историја јако занимала, 
и он je „на простом дијалекту сербском" издао један извод 
из историје Јована Рајића (1833—1837). Сви његови романи 
имају много историјског елемента, и сувременици су га на- 
зивали „српски Валтер Скот“. Он je немачке романе посрб- 
љавао, уносио српске владаре, јунаке, и догађаје из српске



историје, величао српску славу и српско јунаштво, китњасто 
представљао српску прошлост. Још y почетку његова рада, 
1815, писао je његов противник Вук Караџић : „Он je по- 
вјестним догађајима и сходно од туда произведеним нраво- 
учителним наукам обилан, које су сваксиме невином срцу благо- 
пријатне, a они не само што на памет доводе многе бојне 
случајеве и имена храбрих мужева и српских јунака (које сваки 
Србљин са особитим чувствованијем чита и слуша), него ce y 
њима чини спомен многих некада знаменитих мјеста, от којих 
нека и данас стоје, a нека љубопитљивом желатељу или ce y 
развалинама показују, или им ce само име y садашњега онде по- 
томства задржало". Тај историјски и патриотски дух y морално- 
сентименталним романима одговарао je стварно расположењу 
српских читалаца, и он je доста припомогао ширењу српског 
историјског и националног осећања. Затим, Видаковић je својим 
јунадима давао лепа српска народна имена, која je раније право- 
славна црква код Срба била прогонила као паганска и замењи- 
вала их календарским. Више но ишта његови популарни ро- 
мани су учинили да народна имена потисну календарска.

Видаковићева вредност je историјска. To je историјски 
писац који ce сав преживео. Његово дело нема књижевне 
вредности, али он je играо корисну улогу y српској књижев- 
ности. Колико je могао, по својим скромним способностима, 
он je задовољавао духовне потребе шире српске читалачке 
публике, отварао je вољу к читању и љубав ка књигама, будио 
љубав ка народној прошлости, јачао надионално осећање, 
и положио основе српском роману. Он je био један од оних 
који „пробијају пут и шуме крче“.

МИХАИЛО ВИТКОВИЋ.

Михаило Витковић родио ce 1778 године y Јегри, y Угар- 
ској. 1801 свршио je права и постао адвокат y Пешти. У ма- 
ђарском јавном животу играо je врло видну улогу. 1807 био 
je посланик на мађарском Сабору; важио je као један од нај- 
бољих адвоката y Мађарској. Био je и врло виђен мађарски 
писац. Цењен и код Мађара и код Срба, умро je 9 септембра 
1829 године.

Рођен y једној изгубљеној српској оази y Мађарској, 
васпитан y мађарским школама, и пошто je цео век провео



y мађарском друштву, он je мађарски знао као српски, имао 
известан мађарски патриотизам, мађарски језик називао „наш 
народни језик“, Мађаре називао „наш народ“, и живо уче- 
ствовао y мађарском књижевном покрету. РБегов дом y Пешти 
био je главни мађарски књижевни салон, његови списи, из- 
дани 1817, били су јако на цени, нарочито његове басне, 
поређене са Лесинговим, и епигра.ми, поређени са Марција- 
ловим. Он je и данас сачувао знатно име y историји мађарске 
књижевности.

Али Витковић, који je изникао из једне старе и за- 
служне војничке и свештеничке породиде српске, био je и 
добар Србин, одржавао стално везе са Србима, и радио и 
на српској књижевности. Он je веровао да je могућ један 
српско-мађарски патриотизам, мађарско „домољубље" спојено 
са српским национализмом, као што je педесет година доц- 
није мислио и проповедао други један српски писац рођен 
y горњим угарским крајевима, Јаков Игњатовић. Он je остајао 
по средини између Мађарства, где га je вукла средина и 
васпитање, и Српства, где га je вукао дубок национални 
нагон. Он je величао српски језик, и по мекоти и звучно- 
сти стављао га упоредо са грчким и талијанским, Он je 
Мађаре стално обавештавао о српским стварима, и увео 
српске народне песме y мађарску књижевност. Радио je на 
српским листовима, и на доста чистом и углађеном језику 
давао сентименталне и пригодне песме, где су помешани 
класичарски елементи са идејама Ж ан-Жака Русоа, и од 
којих су ce неке по народу певале. 1816 издао je y Бу- 
диму посрбљену мађарску приповетку Сиоменг Милице, a 
1830 Матица Српска издала je два његова превода с не- 
мачког: Оддло изг Тргеста од Ј. Ф. Јингера и Шертва 
нсо CM epïûb  (Opfertod) од A. Коцебуа. Оба ова дела превео 
je и на мађарски.

Витковић je оставио веће име y мађарској књижевности 
но y српској. Верујући y своје „поетическо возхишченије" он 
je са убеђењем писао : „ Ја мислим да ће ме род мој за Бир’ 
гера држати". У ствари његов глас га je мало надживео, y 
српској књижевности бар. Он je значајан као жива веза 
између српске и мађарске књижевности, и као човек који 
je непосредио утицао на двојицу важнијих писаца српских,



Теодора Павловића и Јована Хаџића, Иначе, глас који je 
уживао код Срба био je изнад његове стварне књижевне 
вредности.

ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ.

Рођен je y Земуну 12 октобра 1789. Основну школу 
свршио je y Земуну, гимназију y Карловдима, Кежмарку и 
Пешти. У Пешти je почео учити медецину, и наставио je y 
Бечу. Ту je, са својим школским другом, Димитријем Фру- 
шићем, 1813 покренуо Новине Сербске, које je са великим 
тешкоћама издавао до 1821. Оптерећен дуговима, он те године 
пређе y Србију. Ту je до 1829 био секретар Кнеза Милоша, и 
често су му повераване дипломатске мисије, y којима je, no 
оцени Кнеза Милоша, показивао „изврстан дипломатски та- 
ленат“. Он je био један од првих поборника. уставности y Ср- 
бији, и први српски устав од 1835 године дело je његових 

'  руку. Кратко време, y уставном режиму, био je министар уну- 
трашњих дела и министар просвете. Када je кнез устав по- 
газио, Давидовић падне y немилост, и повуче ce y Смедерево, 
где je и умро 24 марта 1838.

Давидовићев чисто књижевни рад je незнатан. Као ђак 
публиковао je 1812 y Будиму два мала списа: Списатл учи- 
лигцна од И. Јагта, и Наставлеше кђ Благонаравт  од Ајсе- 
мана. Он je оснивач првог српског листа y XIX веку Новина 
Сербскихг, које су y времену од 1813 до 1821 биле књижевни 
центар српски ; он je био први уредник званичних новина y 
Србији, и кренуо je први алманах српски ЗабавникЂ, који je 
изилазио y два маха, 1817—1821 и 1833—1835, и које.ч je био 
не само уредник но и готово једини сарадник. За неких два- 
десет година он je био главни организатор штампе и публи- 
кација српских.

Давидовић ce бавио и српском историјом, не као научник 
но као практичан националан радник. „Из разних историка", 
нарочито по Енгелу, који ce махом ослањао на Рајића, он je из- 
радио дело ДЂнтл кг исторт србскога народа, које je изишло 
y Бечу 1821. Ово дело, посвећено „роду и обшчеству србсктР, 
имало je да представи „славу праотаца наших“ : „чуствујући 
величину њину, a трудећи ce да ce и ми сравнимо њима y свему 
што су они добро и красно чинили, a клонимо ce свега y чему



су они погрешили".
Дело je писано доста 
добрим језиком, „она- 
ко као што y посве- 
дневном разговору".
Ово je била прва срп- 
ска историја написана 
на народном језику 
и намењена народу, 
и као таква имала je 
великог успеха. 1846 
изишло je y Београ- 
ду ново издање, a 
1848 и треће издање, 
са којим упоредо иде 
и француски превод 
А. Вињерона. До по- 
јаве Медаковићеве и- 
сторије, 1851, Дави- 
довићева историја би- 
ла je главно дело y коме су ce Срби упознавали са својом 
прошлошћу.

Давидовић није био књижевник, и он има више значаја 
као национални и просветни радник на општим пословима; y 
књижевности он je био оно што je за њ рекао Теодор Пав- 
ловић: „ревностан словености србске узбудитељ1'.

ЂОРЂЕ МАГАРАШЕВИЋ.

Родио се 10 септембра 1793 y селу Азашевцима, y Срему. 
Основну школу свршио je y месту рођења, гимназију y Кар- 
ловцима, филозофију y Пешти. Једну годину богословије учио 
je y Карловцима. 1813 постао je професор y карловачкој бо- 
гословији, a 1817 y Новсш Саду. На том месту умро je 6 
јануара 1830.

Магарашевић припада истом реду писаца y коме су Ди- 
митрије Давидовић, Теодор Павловић, Данило Медаковић, пис- 
цима који су више културни радници но прави књижевници. 
Вредан и врло родољубив човек, Магарашевић ce бавио раз- 
ним пословима. Он ce нарочито бавио историјом, и написао

Димптрије Давпдовик.



неколико превода и 
компилација: Новеис- 
Шорическе памлти- 
достопности oicneo- 
ma Наполеона Бона- 
ûapïïie, Будим, 1822; 
ИсторГл наиважг ш  
политични евроПеи- 
ски приклпченлл отг 
BïencKoeb мира 1609. 
do 1821. год., Беч, 
1823; КраШка f-.ce- 
мгрна uciïïopia. (Бу- 
дим, 1831). Поред то- 
га Магарашевић je, 
као велики Доситеје 
вац, издао дело Духи  
Списатн Доситееви 
(Будим, 1830), и при- 
куиивши брижљиво 

са свих страна, издао Писма Доситен Oôpadoew<a (Бу- 
дим, 1829).

Магарашевић je 1827 године путовао по Србији, и тај 
свој пут описао y Писмима фгиосерба, y Сербскомг ЛЂШопису 
за 1828—1829, која су, на дотераном језику, изишла y Народној 
Библиотеди Браће Јовановипа под насловом Ђорђа Магара- 
шевића пуШовање по Србији 1827 године. Магарашевић je тај 
пут чинио са намером да испита старе споменаке, али y ин- 
телигентној љубави према Србији он je посматрао и описивао 
цео живот y земљи, трудећи ce да позна „праву својственост 
народа, његов начин мкшљења и чувствовања, његов прави 
карактер". Опис je сумаран и недовољан, али то je један од 
првих описа обнов.Ђене Србије и има значај доброг културног 
документа.

Велика заслуга Магарашевића je што je, no наговору 
Павла Шафарика, покренуо Сербске ЛЂтописи, дао им mu- 
poxy словенску и опште-српску осчовицу, одредио књижевно- 
научни правац, и прикупио српске писде тога времена.



ТЕОДОР ПАВЛОВИЋ.

Родио се 14 фе- 
бруара 1804, y Кар- 
лову, y Банату. Срп- 
ску школу свршио je 
y месту рођења, гим- 
назију y Темишвару,
Великој Кикинди, Се- 
гедину и Карловдима.
Филозофију je свр- 
шио y Сегедину и 
ГТожуну, a права y 
„питомом, музама по- 
вољном Пожуну “. Ра- 
дио je y адвокатској 
канцеларији Михаила 
Витковића, и сам по- 
стао адвокат. 1832 
примио je уређивање 
Србскогг ЛЂтописа, 
потом je постао секретар Матице Српске, коју je ставио на 
сигурну основицу. Он je покренуо два важна српска листа: 
Сербскш Народнии ЛисШг 1835 и Сербске Нородне Но- 
вине 1836, a потом и алманах ДрпголобЂ  (1845—1847). Као 
публидист, уредник, посланик на Српском Сабору, јако je 
утицао на културни, књижевни и политички развитак српски 
пред 1848. Оболевши душевно, умро je 12 августа 1854 y 
Карлову.

Чистом књижевношћу мало ce бавио. Од њега су остала 
два превода од Виланда, „германског Волтера": Виландове 
симпапНе, или  разговори мудрог^ прилШ^лл са сроднимЂ 
душама (Будим, 1829) и 0 обхожденш cb лчодма од Адолфа 
Книгеа (Будим, 1831). Његов рад je посредан. To je био кул- 
турни радник и иницијатор, „духа народног будитељ". Као 
уредник СрбскогЂ ЛдШописсс, Сербскогг Народногг Л ш т а, 
Сербскихг НароднихЂ Новина и Драголобп, он je био од јаког 
утицаја на развој српске књижевности п српске народне мисли, 
и за угарске Србе четрдесетих година био што je шездесетих 
и седамдесетих година био Светозар Милетић.



СИМА МИЛУТИНОВИЋ-САРАЈЛИЈА.

Ж ивот. — Сима Милутитовић je први писац нове српске 
књижевности кога je Босна дала. Рођен je y Сарајеву 3 октобра 
1791, од оца Милутина, трговца, који je тамо дошао из Србије. 
Због куге цела породица остави Сарајево и дође y Земун. 
Сима je учио школу y Сегедину, Карловцима, и, не свршивши 
ништа, неко време бавио ce трговином поред ода. 1809 постао 
je писар код Правитељствујушчег Совјета y Београду. 1813 
био je y чети Зеке буљубаше на Дрини. По паду Србије пређе 
у. Земун, лута по Угарској, иде до Беча, силази до Хрватске 
и Далмације ; 1814 je y Србији, као писар код владике Дио- 
нисија y Благовештењу, и на том месту он je један од оних 
који y потаји спремају нов устанак y Србији. Кад je плануо 
устанак y 18-15, сн ce y чети „гслаћа“ туче под Цером и на 
Дубљу. Потом, постаје писар код војводе Марка Штитарца, 
којд Јована Обренозића, и при Народној Канцеларији.

Немирна духа, не могући дуго да остане на једном месту 
пође y Русију да види своје родитеље који су тамо пре- 
бегли 1813. Оставши без нозаца, заустави ce y Видину. Ту je 
био прво чувар баште једног Турчина, потом учитељ y ос- 
новној школп, 1817, због веза са грчким хетеристима, буде 
ухапшен и y затвору мучен. Пошто ce једва спасао, он ce враћа 
y Србију. 1818 je писар код Јеврема Обреновића. 1819 иде 
y Бесарабију до родитеља, који су као остали српски бегунци 
уживали руску помоћ. Тамо je остао све до 1825, када са го- 
товим рукописом < 'ерб-анке оде y Лајпциг да je штампа. У 
Лајпцигу je, поред штампаља књиге, слушао филозофију код 
Круга, упознао ce са Гетеом, Јаковом Гримом, Уландом и 
Талфјевом. 1827, остави Немачку, и преко Трста оде y Црну 
Гору, где постане секретар Петра 1, a затим учитељ његова 
синовца Рада, потоњег владике Петра II. Када je његов ученик 
1830 постао владар, он je добио титулу „народа церногор- 
скога секретар". И ту није дуго остао. Побегавши из Црне 
Горе, врати ce y Србију. 1831 je полицијац y Београду, за- 
поведник (,,би1мбаша“) 2.000 Срба y Кључу, помоћник крајин- 
ског сердара, историограф кнеза Милоша, цариник, повер- 
љива личност за дипломатске мисије y Црној Гори. 1836 ишао 
je y Лајпциг да штампа своју историју Другог Устанка. Свр- 
шивши тај посао, y повратку y Србију, 1837 заустави ce y



Пешти, и ту подуже 
остане. У Будиму су 
га српски ђаци све- 
чано крунисали за 
„класическог песника 
y Србов". Оженивши 
ce y Будиму са јед- 
ном поштоватељком 
своје поезије, врати 
ce y Србију, и ту по- 
стане директор ос- 
новних школа. Поли- 
тичке уставне борбе 
тада y Србији почи- 
њу, он улеће y њих, y 
редове „уставобрани- 
теља“. 1842, по дина- 
стичној промени, no
era je секретар Ми- 
нистарства Просвете, 
потом члан апелалационог суда. 1846 води државне питомце 
y Русију, где остаје пет месеца. Као секретар министарства 
просвете, оптерећен дуговима, готово y оскудици, умро je 
30 дедембра 1847. Сарањен je свечано, и ожаљен као највећи 
песник српски.

Карактер. — Симо Милутиновић je један од најчуднијих, 
најзанимљивијих, најфантастичнијих типова y српској књижев- 
ности. To je рођен пустолов који ce никада није могао скра- 
сити на једном месту и y једном послу. Рођен y Босни, он 
иде y Србију, бије ce y Устанку, лута по Угарској, Аустрији, 
Немачкој, Хрватској и Далмацији, ускаче y Црну Гору, бави 
ce y Бугарској и Влашкој, y неколико махова иде y Русију. 
У Србији ce зове Сарајлија, ван Србије ce назива Србијанац, 
после бављења y Црној Гори — Црногорац. Он je y разним 
тренутдима свога бурног живота бивао : трговац, војник, 
писар, чувар баште, учитељ, историограф, песник, апеладиони 
судија, пивар, трговац с плагном. Он ништа редовно и пот- 
пуно није учио, a бавио ce свим и свачим : читао je кла- 
сичне и модерне песнике и бележио народне песме, спремао 
ce да пише бугарску граматику и водио политику y Србији.



У исти мах учио хемеопатију и филозофију, писао стихове и 
оснивао „водолечилишта", измишљао нове плугове, радио са 
кошницама и са платном, оснивао пиваре.

Кроз живот иде као фантаст, одушевљен, занесен, и 
Вук Караџић га назива 1838 „лудим човјеком" вазда y екстази. 
Он сам говори да код њега нема равнотеже y духу, и 1818 
говори о свом „безумију" и „махнитости1*. Носи ce мимо 
цео свет: капут као душанка, широке „вицезуавске" панта- 
лоне, руска капа. „Бећар“ je био y младост, такав je остао 
до краја y животу : не волн рад, не зна цену времену, не- 
споеобан je за ред и правад y животу, увек y оскудици. 
Навикао je да гладује 1,:ада пише ; своју драму Обилићг 
писао je за осам дана y Ловћену, и дневно пије no десет 
ока воде. ББегове идеје мутне су, замршене, чудњачке. Он 
има своју етимологију и тумачења речи : реч Марко значи: тко 
мари, газда: гази да ; пандур : бан дури ; паорија: па ори ја. 
Србин долази од „Сербиш y Вавилоније ријеке" ; Саконтала 
je : закон дала, Мухамед : муха и мед, пегаз : пегаш ; Цер- 
берос, Керверос: Крварош; Морлак : онај -који лако сноси 
море. Немачког преводиоца српских песама Герхардта уверио 
je да сви римски песниди носе српска имена која су само 
писари и писци искварили, и чак да и y Србији има Герхарда, 
само ce зову Ђеро.

Један такав необичан човек, који je тако необично живео, 
необично ce носио, необично говорио и дисао, који je толико 
одударао од осталих људи и од осталих писаца, допадао 
ce млађем нараштају, који je y њему гледао генијалног пе- 
сника, не само ван људи но и изнад људи,

Песнички рад. — Милутиновић je почео писати врло 
рано, још око 1810, ако не и раније. Ади главни његов пес- 
нички рад пада y доба од 1826 до 1844. Он сам себе je на- 
зивао „крајњим филхелином и обожаватељем богодуховненог 
Омира", писао je y главном no класичким узорима, и никад 
није могао изаћи из класичке митологије. Његов песнички рад je 
и обилан и разностран. Зорица (Будим, 1827) садржи неколико 
алегоријских и лирских песама. Његове лирске песме без веће 
вредности издала je Српска Књижевна Задруга y Београду 1899. 
Као и сви песници његовог времена, писао je доста пригодних 
песама. нарочито политичких. Око 1840 године и четрдесетих 
година он je био бард уставобранитељске странке, као што



су додније Змај и Јакшић били барди омладинства, и написао 
je део један низ „песама уставовачких", династичких ода, 
стихованих брошура и памфлета, који су могле задовољити 
страсти онога доба, али који немају књижевне вредности. Оно 
што je главно код Милутиновића као песника то су његова 
епска и драмска дела.

Епски песник. — По угледу на старе, он ce нарочито 
и радо бавио епом, и то епом историјске садржине. У том 
правцу дао je неколико дела : на првом месту епопеју или 
управо низ епских песама из Првог Устанка Сербианка (Лајпциг, 
1827), Троесестарсшво или  Сербске Шри милине (Лајпциг, 
1837), првобитан наслов Tpu виле или  грације, апологија 
кнеза Милоша и Другог Устанка, и Тровбратство. Шо ecuib 
родг, пут г и uaadfb мужа, (Београд, 1844).

Одтих радова Сербианка, Сербијада, како ce првобитно 
звала, долази на прво место. „Обожаватељ богодуховненог 
Омира", он je хтео да да Илијаду Првог Српског Устанка. 
Много ствари тога херојског доба он je лично видео; као писар 
y Совјету био стално поред главних војвода и вођа народндх, 
затим живећи неколико година y Бесарабији са српским еми- 
грантњма он je много што-шта записивао., и не мислећи да 
пише спев. У свој спев, који je писао када je био y емигра- 
цији, унео je сав тај обилан историјски материјал, мање био 
песник-уметник a више историчар-кроничар-, који поставља за 
циљ : „окривљеност с невиног скинути, род свој утјешити..." 
У ствари, то није један велики еп но низ историјско-епских 
песама о појединим људима и догађајима из Устанка. Он често 
само суво и опширно излаже историјске догађаје. Спев je 
обилан: много лица, много догађаја. У ствари то je y стихове 
стављен велики историјски материјал.

При писању Сербианке служио му je као узор с једне стране 
велики класични en, a с друге стране Андрија Качић-Миошић. 
Као Качић он y стихове „у вкусу народњем" слаже историјске 
догађаје ; од Омира му je остао митолошки речник. Иначе, 
спев je пун усиљених и мутних алегорија, опширних парафраза, 
бизарних идеја, нејасности и тамнине, писан често тешко ра- 
зумљивим језиком. Књига je y опште непесничка, тешко ра- 
зумљива, тако да су јој потребни нарочити коментари. Зато 
што je нејасна, дуго време мислило ce да je дубока, као нека 
књига „са седам печата". Данас, Сербианка увек много хва-



љена a мало читана, остаје као дело ладно, слабо, прома- 
шен покушај за стварање српскога епа. Од интереса je као 
први покушај своје врсте, по обиљу надионалнога духа и по 
местимичном угледању на народне песме, a нарочито као исто- 
ријски и биографски материјал за доба Првог Устанка.

Д раматичар. — Од Милутиновића су остала два драмска 
рада: Д т к а  Црногорска (Цетиње, 1835) и Tpaeedia ОбилићЂ 
(Лајпциг, 1837). Обнлчћ je један од најранијих покушајау српској 
књижевности да ce драматизује косовска трагедија; ДШка Црно- 
горска су драматизрване главне епизоде црногорске историје 
од Косова до владике Данила „тровјека историја народа јед- 
нога". Милутиновић пишући ове драме није имао узора y 
српској књижевности, нити су му били познати узори страних 
књижевности, и сам je, поводом Дш ке Црногорске, признавао 
своје „оскудно с овакога начина писања Музама ђознанство". 
Драме су поређане епизоде, са много фантастичнога, историјски 
нетачнога и тамнога, и не само да нису за играње (никада 
нису ни игране), но нису ни за читање. Њихов значај je само 
књижевно-историјски. To су рани покушаји драме y српској 
књижевности, са мотивима из народне прошлости.

Историчар. — Милутиновић je no својој оскудици равно- 
теже y духу и по свом тамном излаг. њу био најмање позван да 
ради историју. A он je и на том радио, и био један од првих исто- 
ричара.обновљене Србије и Црне Горе. Кнез Милош му je дао 
титулу „историографа". Он je издао y Београду 1835 дело 
Исторгл Церне-Горе одг искона до новгега времена:■ При пи- 
сању тога дела служио ce народним предањима и народним 
песмама, a и иззеснпм писменнм документима. Као „историо- 
граф“ Кнеза Милоша написао je историју Другог Устанка, под 
насловом Исторгл Сербга odb почеШка 1813 до конца 1815 го- 
днне (Лајпциг, 1837; друго издање, Београд 1888). Он je живео 
y том добу, участвовао и сам y том'Устанку, и ако није дао 
систематску и сигурну псторију дао je, као y Сербпанци, низ 
корисних података којима су ce доцније историчари и био- 
графи корисно послужили.

Милутиновић као историчар je без спреме и без равно- 
теже y духу, невешт y излагању, несигуран као извор, и зато 
јако подложан контроли. И само оскудидом y правим исто- 
ричарима може се објаснити чудна одлука Друштва Србске



Словености када je њему, 1847, поверило да изради план за 
писање нове српске ист.орије.

Скупљач народних песама. — Сима Милутииовић je 
рођен у.крају и живео y земљи где ce много и добро певало, 
и он je народне песме знао још из детињства. Патриот и роман- 
тичног духа, пријатељ Вука Караџића, он je народне песме још 
више почео волети и денити. Још 1817 y Видину бележио je на- 
родне песме. У збирку Неколике шеснице (Лајпциг, 1826) унео 
je и неколико народних песама. По једном писму Вука Караџића 
изилази да je Милутиновић „отишао y Црну Гору да купи 
пјесме". Преводилац српских народних песама y немачкој књи- 
жевности Вилхелм Герхард причао je да га je Милутиновић 
увео „у златне руднике српске поезије". 1828 скупљао je за 
Вука Караџића народне песме y Црној Гори. 1833 штампао 
je y Будиму велику збирку Пђваннгн церногорска и  херцего- 
начка (друго, умножено, издање изишло јеуЛајпцигу, 1837). 
Он je тврдио да je ове народне песме „чисто и верно" бе- 
лежио „из устах казатеља", али сва je прилика да je поправљао, 
дотеривао и уносио свога. О вредности ове збирке постоје 
разна мишљења : док једни, као на пример Јагић, тврде да je 
то слаб и несигуран посао, пун невештина и недоследности; 
дотле други, као на пример А. Серензен, сматрају je као важан 
докуменат за историју српске поезије, a филолози придају овој 
збирци знатну диалектолошку вредност. У сваком случају, Сима 
Милутиновић je после Вука Караџића први од нових писада 
српских који je увидео вредност народне поезије и који je 
радио на њезином. скупљању.

Његов стил. — Он није био ведра глава, и довољно je 
зато читати његова чудњачка писма и пратити га y животу. 
Он врло често није знао шта говори, и сва je вероватноћа да je 
хотимично говорио заплетено и мутно да би давао утисак гени- 
јална човека. Стил му je тежак, нејасан, често сасвим неразумљив. 
И ако je добро знао народни језик, писао je неким нарочитим, 
својим језиком. Код њега има доста архаизама, знатан број 
провинцијализама, често врло грубих, али што je најгоре он 
je, пуст и без икакве владе над собом, сам ковао фантастичне 
речи. У њега je тих нових скованих речи тако много, да ce 
не може читати без коментара. Он, на пример, лише: идућност, 
снамјер, предњачар, скук, зив, довјерје, размождавац, кобе- 
љевац, љепштак, одривак, толк, шифљикар, марило, гонба,
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навјешћавка, счедност, разхор, глупеж, најважност, уплачење, 
обручност, крозност, наткачај, зборавица, безмождник, при- 
крич, чрезмјерац, стуж, свјерак, јуротак, фалац, дозбор, људ- 
скоћа, худница, суројка, и т. д. Он речима које имају свој 
смисао даје смисао који ce њему свиди: свијест за њега значи 
грижа савести, a језа значи језик. Свему томе треба додати: 
реченице испрекидане, изломљене, сажимане, недовршене, увр- 
нуту синтаксу, прекинута излагања мисли, невезаност y иде- 
јама, крајњу невештину y композицији,злоупотребљавање хчито- 
логије, „безприкладне или паче чрез>мне митологије греческе".

Али о овом најзаплетенијем и најнејаснијем српском писцу 
нису сви савременици тако мислили. Већина од њих ту његову 
тамнину и збрканост схватали су као знак дубине, ориги- 
налности и генијалности, и y то доба славили су људе који 
су умели да тумаче поједина места из Сербианке. Његош, 
који je сам био песник високе мисли и јаког надахнућа, 
певао му je:

Ђе ce снлни полет мјери, међу прве ти си-, Снмо,
Трудно те je и зазрети, камо ли ти проћи мимо !

Професори су ce довијали да буду што досетљивији y тума- 
чењу, и Милутиновић je код нас нашао_својих коментара као 
Данте код Талијана. Један од ранијих критичара српских 
извео je целу једну теорију да објасни његов стил: код њега 
je „осећање јаче од речи“. „Симу хоће понекад осећање да 
угуши. Он не може да дође до речи. Кад je осећање на нај- 
вишем врху, онда обично усахне поток од речи. У невољи 
Сима гради речи, нов језик; али тај језик слабо ко разуме. 
Симу убија његова снага, поезија му вене од унутрашње ватре“. 
На страну чињеницу да има песника који су имали много више 
осећање и снаге, па опет су писали правилним језиком и ра- 
зумљивим стилом, али ваља поменути да je Милутиновић такав 
исти не само када падне y песничку екстазу, но и y обичном, 
свакидањем животу, када пише пословна писма о врло про- 
заичним стварима. To je био човек без икакве равнотеже y 
духу, пуст и пометен, и Вук Караџић који je са њиме друговао, 
писао je за њ да je пошкропљен „лудотворном водом".

Општи поглед. — Cmvla Милутиновић je био слављен као 
ретко ко од српских песника. Необавештени Гете препору- 
чивао je да ce Сербианка преведе на немачки; Јан Колар je



Милутиновића и Мидкијевича називао „двома најглавнијим 
певдима садашњега века“ ; Мицкијевич je његовог Обилића 
•стављао y исти ред са Пушкиновим ДимиШријем. И не само 
л a су тако о њему судили страни писци, који нису знали или 
слабо знали српски, исте су похвале и код домаћих'гхдраца.; У 
-српској књижевности чују ce само претеране похвале; звали 
•су га ,српским Омиром" и „српским Осијаном"; Његош, који 
му je подветио Л учу Микрокозма, назвао га je „дивним пјевдем 
српске народности"; Бранко Радичевић му je певао : „Богј je 
теби гром y руке дао“, Васа Живковић ra je назвао „преуз- 
вишени Србин", Јаков Игњатовић je говорио; „овакоје само 
Шекспир писао“. У времену од 1830 до 1850 он je сматран 
као највећи песник српски, и историчари књижевности су.јму 
дали једно од главних места y српској књижевности.

Данас Милутиновић не изгледа оно што je некада из- 
гледао To je песник разностран и плодан, плоднији но ико 
y његовом нараштају, са извесном снагом и замахом. И својим 
животом и својим изражавањем он je сувременицима давао 
илузију онога што ce звало „богодани песник", Иесника, једнјом 
речју; и свим својим бићем и свом својом поезијом одударао 
je од бирократа и црквених лица који су тада једнолико, 
свечано и укрућено певали y српској поезији. Затим, било je 
код њега врло много родољубља, и он je цењен као наци- 
•онални песник. Али то je била слаба и збуњена глава, невешт 
писац, уврнут таленат. Он ce отимао између два правца: из- 
међу класицизма, за који није имао школску спрему, начита- 
ност, обавештаност и доследност једног Мушицког, и између 
романтизма, где га je вукао нагон. Несређена духа, необуздане 
фантазије, мутне главе, y глумачкој жељи да игра улогу генија 
и да зачуђава читаоце, он je y корову своје разуздане фанта- 
.зије угушио оно мало цветова свога песничког талента.

ЈОВАН СТ ПОПОВИЋ

Живот. — Јовдн Ст. Поповић родио ce y Вршцу, y 
Банату, Г јануара 1806. Отац му je био Брк, трговад, мати 
Српкиња, кћи српског живописца дз ДУШ века Николе Неш- 
ковића. Почео ce школовати y Вршцу, али га отац извади 
из школе и да y трговину. С муком je успео да продужи 
ликоловање. У Темишвару, од 1824 до 1826, учио je гимна-

11*



m
m

Јовпн (Јт. IIonOBHli.



зију, a 1826 продужио je y Пешти. Од 1828 до 1829 учио 
je права y Кежмарку. Затим ce вратио y Вршац, и ту, y једној 
приватној средњој школи, постао професор латинског језика. 
1836 постао je адвокат. Када ce основао Лицеј y Крагујевцу, 
•он бу-де позван за професора. На крагујевачком Лицеју пре- 
давао je, од 1840 до 1842, природно право. 1842 постане на- 
челник („столоначалник") министарства просвете. Као врло 
активан и користан просветни радник он je на том важном 
месту остао све до 1848. За то време радио je на заснивању 
наставе y Србији, на оснивању Друштва Србске Словесности, 
Народног Позоришта и Народног Музеја, писао школске уџ- 
бенике из разних предмета. Из разлога непознатих оставио 
je 1848 Србију, и вратио ce y место рођења. Није узео 
учешћа y покрету од 1848. Када je 1849 мађарска војска за- 
узела Вршац, склонио ce y Београд, и ту остао до краја 
Буне. Потом ce вратио y Вршац, где je болестан, y оскудици, 
ловучен и незадовољан, остао до саме смрти. Умро je 26 
фебруара 1856.

Лочетак каиж евног рада. — Још као ђак средње 
школе y Вршцу, Јован Ст. Поповић почео je писати. У његовој 
породици било je извесне књижевнетрадиције, дед му по матери, 
живописац Никола Нешковић, писао je стихове. Одушевљен 
романима Милована Видаковића, он je како сам прича, добио 
„глад к читању“, читао и дању и ноћу све што му je до руку 
дошло, и сам почео писати „нека поетична покушенија". Као 
ђак y Темишвару штампао je 1825 спев Слезш, имиж и Болгаргл, 
нагцастге лЂта 1374 сбивгиеесл оПлакиваеШњ. 1825 објавио je 
да ће дати y штампу збирку преведених стихова Седмостручшс 
цвЂтакг борећимт, ce Грцима. Књига није изишла, али je сачу- 
вана y рукопису. По оду грчкога порекла, Јован Ст. Поповић 
ce био загрејао за грчки устанак, за који y доба општег 
јеленофилства y оно доба били су ce загрејали и велики 
песници европски, као Бајрон и Виктор Иго. Поповић je на 
српски превео 8 грчких патриотских песама, међу осталим 
3 од револуционарног песника Риге из Фере, и 2 из Адаман- 
тиса Кораиса.

У том почетку свога књижевнога рада он стоји под ути- 
цајем класичне поезије, нарочито Овидија, и ти први његови 
стихови иду y псевдокласичарску поезију којој je на челу био 
Лукијан Мушицки. Али Вук Караџић привлачи младога писца.



Он 1825 пише оду y његову част, одушевљава ce његовим 
радом, проучава народну поезију и стара ce да пише народ- 
ним језиком. Један Караџићев дописник, Димитрије Тирол, 
пише 1827 године Караџићу о Јовану Ст. Поповићу: „Он 
сад вас само брани, вас одобрава и народне песме тражи да 
их читајући научи.“

Али y свем том првом периоду свога књижевнога рада, 
Јован Ст. Поповић, увек под туђим утицајима, тражи свој пут, 
и по првим његовим слабим и несигурним књижевним ра- 
довима није ce могло слутити каквог je писца српска књи- 
жевност добила y њему.

Романописац. — У почетку свога књижевнога рада, Јован 
Ст. Поповић, одушевљен Милованом Видаковићем, почео je 
писати романе, y којима ce угледао на свога узора. 1828 
изишао je y Будиму његов роман Боп на Косову или  Милано 
Топлица и Зораида. Роман није оригиналан, сам Поповић 

„ признаје да je радио по „славном Г. Флоријану". To je по- 
србљен роман Флориана, француског писца из XVIII века, Gon- 
salve de Cordoue ou Grenade reconquise. Предмет романа, лич- 
ности и целе стране узимане су из Флориана, али.је Поповић 
y свом посрбљавању употребио историју Јована Рајића, унео 
косовску причу из летописа XVIII века и користио ce исто 
тако и народном традицијом. Роман je претеране романтич- 
ности, наиван, натегнут, историјски нетачан и недоследан y 
посрбљавању, и нема књижевне вредности. У истом правцу 
Поповић je написао још један историјтки роман: Дејан и Дам- 
јанка или паденије босанског краљевства (1830), који je 
остао y рукопису.

Почетнички период књижевног рада Поповића то je 
лутање, тражење пута, наивни романтични, сасвим младићски 
покушаји. Од прилике y добу око 1830 настаје преокрет y 
његовим идејама и књижевном раду. Он ce духовно развио, 
читањем добрих страних писаца стекао знатну књижевну кул- 
туру, и оставља романтику и прилази посматрању стварнога 
живота и рационалном реализму. У једном писму Вуку Ст. 
Караџићу он, 1832, поводом свога Лалсе и  Паралаже (1830), 
пише ово : „после дугог тумарања и кривудања једва на правац 
изађох, и надам ce да нећу с овог пута сврнути..." Шта више, 
он исмејава правац којега ce y почетку држао. Његов узор 
y писању романа није више Милован Видаковић, но Ле Саж,



Стерн и Виланд. 1838 изишао je y Новом Саду први део њего- 
вог „шаљивог романа" Романг безгромана, писаног још 1832, y 
коме je, као Сервантес што je некада са Дон Кихотом od Манче 
ударио на витешке романе, исмејавао фантастичне и сентимен- 
талне романе врсте Милована Видаковића, све старинске „роман- 
џије“ какав je и сам из почетка био. При писању овог антироман- 
тичног сатиричног романа доста ce служио немачким сатири- 
чарем Вилхелмом Рабенером (1714—1771), на којега ce иначе 
и додније доста угледао, као што je y опште радо читао не- 
мачке сатиричаре са краја XVIII века. Али je и сам показао 
духа, оштроумља, тачних идеја и оштру критичност. Радња je y 
роману сасвим споредна, главне су дигресије и рефлексије, y 
којима ce писац лако и неусиљено подсмева романима по 
„старом калупу" и „романџијама“ врсте Милована Видаковића. 
Дело je први сатиричан роман y српској књижевности, и зна- 
чајно као први напад на старинску фантастичну романтику и 
болешљиву сеентименталност.

Позоришни писад. — И пре Јована Ст. Поповића било 
je људи који су писали драмске покушаје y српској књижев- 
ности, али све je остало само на невештим и несрећним по- 
кушајима. Први je Јован Ст. Поповић дао право позоришно 
дело, и положио темељ српској драми и комедији. Његово 
основно схватање позориште je исто онако рационалистичко као 
код Доситеја Обрадовића, који je y комедији тражио „у игри 
и шали прекрасне и превисоке науке", као код Јоакима Ву- 
јића, за кога je позориште било „особито нужна школа". Тако 
je и за Јована Ст. Поповића „театр школа где ce људи уче“. 
Он пише или да сликањем славне прошлости национално 
окрепи и подигне Србе, или да исмејавајући мане и ругобе 
ситне садашњости иачини Србе бољим и разумнијим.

Историјска драма и трагедија. — Он je на драми почео 
радити врло млад, још као ђак, двадесетих година. Како je 
почео писати y времену када je историјско осећање почело 
све живље бивати, y време другог издања историје Јована 
Рајића и другог умноженог издања народних песама y збир- 
кама Вука Ст. Караџића, имајући иначе много интереса за 
историју и народну прошлост, бацио ce на историјску драму, 
на драматизовање појединих тренутака из српске народне 
историје и појединих српских народних песама. 1827 изишло 
je „жалостно позориште" HeeuHoeîüb, или  СветиславЂ иМ и-



лева, a 1828 „јуначко позориште" Милоии, Обилићг. Тако 
je 1830 издао Наодг Симеонг или  несретно супружество. 
драматизовану познату народну песму. Све су то младићски 
покушаји, врло романтични, врло сентиментални, са много љу- 
бави, уздаха и суза, са ритерским тирадама, са лаким ефек- 
тима, са наивним размишљањима, без знања позоришног за- 
ната и без животног искуства. Додније, Поповић, сазрео и 
упућен y посао сам ce отресао тих наивних покушаја, и на- 
лазио y њима све „трагове недозрелости не само y плану 
него и y дијалогу".

Када ce развио и књижевно образовао, он je проду- 
жио писати историјске драме и трагедије, али са више смиш- 
љености и умешности. Још тридесетих година узео je да 
пише трагедију СмрШb Стефана Дечанског, коју je непрестано 
исправљао, која ce са великим успехом играла тек 1841, a 
штампана тек 1849. Почетком четрдесетих година, он je са 
Атанасијем Николићем радио на стварању националног репер- 
тоара за српска позоришта која су ницала на. све стране. Из 
тога доба су његови драмати: Ајдуци (1842), израђени по на- 
родној песми; Владиславг (1842) из бугарске и српске исто- 
рије, стара историјска легенда о Владимиру и Косари ; Ла- 
х п н ђ  (1842), „жалосно позорије" са предметом из бугарске исто- 
рије; и Скендербегг. Забележен je још само наслов једног ње- 
говог комада Теранција, који je пропао y пожару y Новом Саду 
1849 године. Поред тога дао je и неколико пригодних патриот- 
ских комада: Торжество Србије, апотеоза обновљене Србије, 
(1847), Санг КралЂвића Марка (1847), патриотска алегорија, y 
којој je позната химна Устај, устај, Србине! Сви ти послови 
означавају напредак када ce упореде са драмским покушајима 
из доба пре 1830. Али и ту има много романтике, много сен- 
тименталности, много позоришног намештања и извештачености, 
авети, анђела, крви, отрова, мача, примитивне психологије, 
наивних објашњавања, много тирада и лаких ефеката, мало 
природности, мало живота, мало историјске верности, мало 
стила и мало књижевности. Ти комади, својом историјском 
садржином и патриотском тенденцијом, писмено писани и пуни 
ефеката, задовољавали су једну потребу ондашње српске по- 
зорниде, и имали су великог успеха код ондашњих српских 
гледалаца, који су мало тражили и код којих je најјаче било па- 
триотско осећање. Њихов успех не одговара њиховој стварној



вредности, и да су од Јована Ст. Поповића остали само ње- 
гови историјски драмати, драматизације историјских легенди 
и народних песама, он никако ве би заузео онако високо 
:место y српској књижевнности како данас има.

Комедија. — После лутања и покушаја на пољу исто- 
ријског романа идраме, Јован Ст. Поповић прелази на коме- 
дију, која je одговарала природи његова духа и талента и 
где je постигао великиуспех. Он постаје први писац комедије y 
српској књижевности. Он je имао књижевног образовања више 
но и један писац онога времена, читао je најбоље драмати- 
чаре европске, и за његов књижевни успех je врло карактери- 
стично да je 1842 превео на српски Les fourberies de Scapin 
од Молиера. Романтичар y драми и трагедији, он je реалист y 
комедији. Он полази од сасвим нове идеје да треба прикази- 
вати стварност и сликати типове који ce сусрећу y сувреме- 
ном животу, али увек да треба изобличавати и поправљати 
зло y друштву и народу. Први његов оглед y томе правцу 
била je Лаж а и Паралажа (1830), мала комедија карактера, 
y којој ce исмева лажно и површно туђинско васпитање, са 
много локалног, чисто српског, са лепо израженим типовима 
из сувременог друштва, комедија која ce може узети као прво 
реалистичко дело y српској књижевности.

1837 дао je Јован Ст. Поповић нову комедију, Тврдицу, 
која je додније остала позната под именом главног јунака 
Кир-Јања. Ово „шаљиво позориште" имало je великог ус- 
пеха, још 1838 доживело je друго издање, доцније неколико 
пута прештампавано и до данас ce стално одржало на репер- 
тоару српских позоришта. У тој комедији карактера, где je, 
као y Молиеровом Тврдици, оцртана страст тврдичења оли- 
чена y једном човеку, Поповић je дао сву своју меру и по- 
казао све своје посматрачке и списатељске способности. Поред 
извесних претеривања и вулгарности, комедија je рађена врло 
вешто и живо, типови су врло добро уочени и јасно обеле- 
жени, радња je пуна покрета и интереса, и, што je нарочито 
важно, комад има сасвим српски колорит. Као Лаж а и Па- 
ралаж а  и Тврд-ца, тако je комедије карактера и Зла Жена, 
(1838), више лакрдија но комедија, израђена по једној немачкој 
оперети, са вулгарностима и неприродностима, али увек са 
добро уоченим типовима. Исто таква je комедија карактера



Покондирена шиква (1838), са истим манама и врлинама прет- 
ходнога комада.

Све дотле Јован Ст. Поповић je радио комедију ка- 
ракШера, цртајући поједине типове и изобличавајући y њима 
људске страсти код појединаца, сујету, тврдичење, пакост, 
напућеност. Али он иде и један корак даље и даје комедију 
нарави, комедију y којој су описани не појединци но поје- 
дине друштвене средине, не једна страст но људска душа 
y опште. Оштар посматрач, трезвен дух, са ретком способ- 
ношћу да види слабе и смешне стране код људи, он je 
успео да врло лепо прикаже поједине стране нашега жи- 
вота. У томе правцу најбољи су му радови: „позоришни од- 
ломци“ Женидба и удадба (1841), разрађена сдена из Романа 
без романа, духовита и необично тачна, готово фотографска 
слика конвенционалних и буржоаских бракова из рачуна; Бео- 
градг некадг и садг (1853), веран и пријатан пркказ патријар- 
халног нараштаја и новог нараштаја који je ушао y западну 
културу, слика верна, предизна, која има знатну вредност 
једног историјског документа. Од нарочите су вредности Родо- 
љубци, дело снажно и разумно, плод његове духовне и књижевне 
зрелости, горка сатира лажног и фразеолошког патриотизма^ 
приказ свега онога што ce локазало фантастично, неозбиљно, ло- 
вршно и ружно y српском друштву приликом локрета од 1848. 
„Настојеће позорије, вели он y значајном предговору, нисам 
измислио, него све што ce y њему находи, пак и саме изразе 
и речи, покупио сам, које из живота, које из новина..." Ta 
„приватна повесница српског покрета" дело je једног прониц- 
љивог духа, оштрог лосматрача, и рационалног родољуба^ 
и као социјално-политлчка слика целога једног периода иде 
y најбоље радове своје врсте y српској књижевности.

Рад Јована Ст. Поповића на комедији je врло обилан. 
У Београду четрдесетих година, јако- занет за позориште, он 
je за та позоришта написао цео један низ малих позоришних 
комада, малих комедија, често лакрдија, не увек оригиналних, 
обично драматизоване анегдоте, каткад пародије, којима je, 
махом, био циљ забава публике. Такви су комади : Лревара 
за превару (1842), Волгиебни мпгарац (1842), Симпатуја и- 
антипатија, или чудновата болест (1842), Џандрљиe муж  
(1847), Судбина једног разума je лично разрачунавање са јед- 
ним противником. Сви ти комади, слабије вредности, остали 
су y рукопису и штампани су тек y последње време (1909)-



Јован Ст. Поповић je y основу био рационалист, књи- 
жевност je ценио само као средство a не диљ, и за њега, као 
за немачког драматичара Ифланда, позориште je било „школа 
практичне мудрости". Он je о позоришту мислио исто онако 
као она личност y једној његовој комедији која вели да je 
„театр школа где ce људи уче“. Своја схватања драме изнео 
je y предговору Тврдици: „Моје je намерење при писању 
Тврдице било, узимајући нарочито y расуђење мало, боље 
рећи никакво число комедија на нашем језику, таково дело 
написати, које би читатеља или гледатеља (јер je време, ми- 
слим, да ce и код нас театри заведу) на зевање не натерало, 
но напротив часове му брига и домашњих незгода пуно раз- 
галило, a при том — ако уши слушати има — и науку жив- 
љења дридодало". У својим делима он je разуман и добро- 
намеран цензор нарави, изобличава дичне и друштвене мане, 
хоће да морално подигне и појединца и дело српско друштво, 
и позориште за шега вазда остаје само згодно оруђе моралног 
и националног васпитања. ,

Али, он ce није зауставио само на томе. Он je y своје 
комедије унео свој стваран и снажан таленат. Извесно, y ње- 
говим комедијама има много мана. Пре свега, он je сувише 
моралист и предикатор, и личности представља и интригу води 
ради поучнога свршетка и неизбежнога „наравоученија". Радња 
му je намештена, одвећ брза, немотивисана, често и непри- 
родна. Он нема много укуса, има вулгарности, грубости, кари- 
катура, грубих ефеката, и из комедије често и лако силази y 
лакрдију. Најзад, он није увек оригиналан, и код шега ce могу 
наћи не само подражавања но и позајмице из других писаца.. 
Али он има књижевно образовање као нико пре н>ега y срп- 
ској књижевности, он познаје велике узоре страних књижев- 
ности и има их на уму, нарочито Молиера (Његов Тврдџца 
лодсећа, по замисли, на Молиерва Тврдицу, као што Локон- 
дирена тиква je далек одјек Молиерова Пучанина као вла- 
стелина.). Јака памет, ведра глава, он има осећање живота, 
на људе гледа критички и без илузија, има посматрачке способ- 
ности и редак дар да слика речима, да живо и рељефно прикаже 
поједине типове и прилике из српског живота, да да пуну илузију 
стварности. У његовим делима ce говори природним језиком, 
свака личност ce изражава својим језиком, и тако нам ce даје 
пријатна, верна и занимљива слика српског друштва из доба од



1825 до 1850 год. „Стерија je одиста један, можда несвесни, наш 
последник Молиеров. Није обухватио онако широку галерију 
порока и слабости људских као Молиер (Стеријина je збирка 
типова мала), али je y кас створио комедију карактера и на- 
рави, и држао je на доброј висини. Избор оригиналних ти- 
пова, локална боја y сликању, тачност посматрања и верно 
хватање црта из живота, доцније смелост, пуна искреност и 
осећан песимизам — то су особине Стеријине као писца ко- 
медије" (Павле Поповић).1

Песник. — Јован Ст. Поповић je не само оснивач ко- 
медије српске, но и добар песник, један од најбољих песника 
свога доба, један од најмисленијих песника српских y опште.

Као ђак, „реван питомац цариде олимпске", скретао je на 
ce пажњу својим поетским покушајима, и још на ђачкој клупи 
називан je poetarum patriarcha. Први његови стихови су 
чисто класичарски, и ако je доцније исмејавао „одаџије", пес- 

^нике класичних ода, он je до саме смрти остао под јаким 
утицајем класицизма. Прве песме су му писане сасвим по 
угледу на Лукијана Мушицког, и обликом, и речником, и 
језиком, и стиховима. Када je 1844 уређивао средњешкол- 
ску наставу y Србији, он јој je дао потпуно класичарски 
и хуманистички карактер, и на латински и грчки језик и књи- 
жевност обратио нарочиту пажњу. И y последњим својим књи- 
жевним радовима, педесетих година, он je још преводио Хо- 
рација, употребљавао класичну метрику, и сневао да грчку 
просодију пренесе y српску поезију.

У младости je написао известан број стихова, расејаних 
по разним часописима српским. Четрдесетих година, сав заузет 
радом на драми и комедији, слабо ce бавио стиховима. Као 
песник, y свој својој вредности, показао ce тек y последњим 
годинама живота. 1854 изишла je y Новом Саду његова зна- 
менита збирка Даворд, „пјеснословни производи y избору",

1 Јован Ст Поповић je један од ретких старијих српских пнсаца који 
су ce играли и читали ван ужег круга српског. 1857 играна je y Загребу 
ОПпнчарица по моди или Опапучени опанак, a то je била Покондирена 
пшква удешена према загребачким локалним приликама На бугарскн je пре- 
веден Tepchaia, и y засебној књизи изишаоу Видину под насловом Ск&Пер- 
никг кир Дни  Сава И. Доброплодни превео je на бугарскн, 1860, Београд 
некад и сад и Лахана. 1863 представљан je y Сегедину мађарски иревод 
СмрШи Стефана Дечанског.



писана црквеном азбуком, са предговором y коме ce осуђује- 
грађанска азбука и тражи враћање црквеној азбуди. На супрот 
осталим песницима српским, који су певали врло млади, ду- 
ховно неразвијени, још на прагу живота, Поповић je са де- 
финитивном збирком стихова изишао као зрео човек, сталожен 
дух, са пуно животног искуства. И ти његови рефлексивни сти- 
хови иду y најинтелектуалније производе српске књижевности.

У Даворк) песник мало говори о себи. Он пева опште- 
човечанске теме, обраћајући ce више духу и разуму, но души 
и машти, са диљем да убеди a не да одушеви. Рационалист 
увек, он и овде, као и у  позоришним делима, хоће да поучи 
појединце и да просвети народ: „моје je лечит’ род“, вели 
y једној песми. И човек од истине, искрен дух, он презире 
лаж, самообману, личну и националну сујету, фраз.у, „красно- 
рјечија шум“, но казује нагу и тужну истину, ствари онакве- 
какве јесу, неулепшавану „сушчност“.

Овај писац „веселих позорија" и велики забављач српске 
публике није био весео дух. Једном приликом je казао: како 
je „главна черта мога темперамента меланхолија". У ствари, 
он је био песимист, и готово сва његова збирка je испевана 
y том духу. Његов песимизам није био онај помодни роман- 
тичарски „светски бол“, једно накалемљено и туђе осећање, 
развијање једне конвенционалне књижевне теме. Живот га 
je начинио песимистом, и својим дубоким унутрашњим жи- 
вотом дошао je до закључка о ништавилу света и о ве- 
личини бола. Несрећан y очинском дому, несрећан y брач- 
ном животу, рђаво прошавши y чиновничкој кариери, од- 
бачен y једно мало место где га нико није разумевао, y 
тешком.добу после угушене Буне, y последњим годинама и у  
материјалној невољи, нарочито болестан —- он није могао гле- 
дати ружичасто на живот. Он je био изгубио веру y идеје, y 
људе, y живот, и рад, и свуда je видео: „ништа, ништа, ништа“,- 
У Даворт он ће дати израза тим својим осећањима : y оз- 
биљним, ладним стиховима он he певати пролазност свега 
на земљи и вечитост људског бола, плиткоћу људских страсти 
и дубину људске несреће, таштину свега људскога, урођену 
и неизлечиву рђавштину људи, празнину речи, обмане идеја, 
излишност наде, победу зла над добрим код човека, који je 
син блата, и y људској историји, где мржња и насиље увек 
имају последњу реч. Човек je зла животиње која ce не даје



укротити и поправити; живот je прљава река y којој ce човек 
поји бедом и јадом. Све je „сујета, сенка и дим“. Најбоље 
je и не доћи на овај свет, који je „долина суза“, a када ce 
човеку већ деси несрећа да буде рођен, најбоље je умртвити 
своја чула, ништа не видети и не осећати, чекати гроб y који 
леже све и који једини даје одмор и мир. Те црне идеје, налик 
на посмртне псалме и молитве, казиване прбсто и непосредно, 
нису ce допале сувременидима који су ce окретали френетич- 
'ном i i  сјајном романтизму, и ДаворЂ није имало онај успех 
који je no својој интелектуалној дубини требало имати.

Општи поглед — Са Јованом Ст. Поповићем y српској 
књижевности десио ce чудан случај. Рационалист и песимист 
није ce могао допасти фантастичним и оптимистичним нара- 
штајима романтичарским који су после њега дошли. У доба 
када ce волео гест, фраза, поклич, крајњи национализам, није ce 
могао волети тај песник од дискретних и суморних идеја и не- 
чзосредног и ладног изражавања, који je пре био склон песи- 

'гмизму, космополитизму и резигнираном консерватизму. Наро- 
чито, није му ce заборављало што ce 1854 усудио штампати 
књигу црквеним правописом, што није писао чистим народним 
језиком и био против Вука Караџића. Поповић je тако шез- 
десетих година изгубио од великог књижевног гласа који je 
за живота уживао, читаоци су ra напуштали, a критичари 
■одрицали или, што je још rope, заборављали. Он je остајао 
као писац неколико комедија, које су давали дилетанти и пут- 
ннчке позоришне дружине. Готово књижевно сарањен, он je 
васкрсао код данашњих нараштаја. Време je казало своју пре- 
судну реч y његову корист. Од краја деведесетих година, 
са променом дњижевног укуса, a нарочито са променом идеја, 
и духови и читаоци почели су ce враћати Јовану Ст. Поповнћу. 
Нови историчари књижевности указали су не само на исто- 
ријски значај његовпх драма и комедија и утврдили му стари 
глас „оца српске драме", но истакли y њему најбољег ко- 
медиографа сриског кога ни данас још нико није претекао, 
„првог нашег модерног литерата y правом смислу те речи“. 
To je y исти мах један од књижевно најобразованијих и нај- 
умнијих људи који су на српском језику писали, први реа- 
лист y српској књижевности, најбољи песник такозване објек- 
тивне поезије, и најбољи представник интелектуалве поезије 
_у опште.



ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ.

Живот. — Родио ce 1 новембра 1813 године на Његу- 
шима, y Црној Гори. Крштено име б.ило му je Радивоје (Раде), 
■а када ce покалуђерио добио je име Петар. Стриц, владика 
Петар I, узео га je к себи 1825 са. намером да га школује. 
Школу je учио неко време y Боци Которској. Од 1827 до 1830 
дошао му je за учитеља Сима Милутиновић, који га je васпитао 
на особит и чудњачки начин. После стричеве смрти, би зака- 
луђерен, и предузе владу над Црном Гором. Одмах je почео 
борбу против домаће анархије, против племена која су ce 
међусобно тукла и против крвне освете, стао централизовати 
државну власт, почео дизати школе, путеве, установљавати 
судове. Пошто je са великим напорима и жртвама увео нешто 
реда y земљи, 1833 оде y Петроград, где буде завладичен. 
Вративши ce наставио je своју тешку владавину, с једне 
стране увек на ратној нози са херцеговачким муслиманима и 
скадарским пашама, с друге стране увек y сукобу са поје- 
диним племенима y земљи. 1836 понова je ишао y Русију, за- 
држао ce неко време y Бечу, и тек 1837 стигао y Петроград. 
Остатак живота провео je y сталној борби и y тешкој вла- 
давини. 1846 ишао je државним послом y Беч, где ce задржао 
до 1847. 1848 помаже Аустрију y Далмацији; 1849 закључује 
са Србијом уговор о ослобођењу Босне и Херцеговине. 1850 
ce разболи, ради лека оде y Италију, где y Напуљу проведе 
виму. Тешко оболео врати ce на Цетиње, и умре 19 октобра 1851.

Карактер. — ББегош je био владика особите врсте. Он 
ce закалуђерио не зато што je ocehao љубав према цркви, но 
зато што je такав био ред, што по утврђеној традицији' владар 
Црне Горе морао je бити владика. Он носи црквено одело само 
када служи архијерејску службу, a то бива врло ретко. Јака, 
жива духа, плаха карактера, он живи слободно као световњак. 
У својим религиозним идејама он нимало није догматичан. Он 
учи француски y Волтеровим списима, y својимХписима иска- 
зује често скептичке, пантеистичке и деистичке, нимало орто- 
доксне идеје, стоји изнад вере, и једном приликом пише:

Српствуј ђелом, вјеруј што вјерујеш,
Лактом вјере глулост чојка :мјери....

Он сталио ставља народност изнад вере. У својој сасвим до- 
ситејевској песми Поздрав роду из Беча 1847 год. на којој ce
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потписао Владика црногорски, он осуђује оне који y име вере 
сеју „адско сјеме братскога раздора", и вели :

He п и т а  ce k o  ce к а к о  к р с т и ,

Но чија му крвца грије душу,
Чије га je мл’јеко задојило.

Политичко-национални интереси и страсти код њега су изнад 
еванђелских хришћанских учења, и он пева како му je турска 
крв као жртва милија „него уље из кандила и измирна и кадила“. 
Он има сасвим световно и филозофско образовање. Он je y 
првом реду световњак, владар, Србин, мислилац, па тек, y

Његошев гроб на Ловћону.

другом реду и формално, дрквени човек. Онакав какав je он 
чини згодан прелаз од црквенога владара ка световном, од 
владике Петра I ка кнезу Данилу.

Духовно образовање. — Као Доситеј Обрадовић и Вук 
Караџић, Његош није прошао кроз редовне школе, и сам ce 
духовно образовао. Код боко-которских калуђера учио ce само 
основној писмености. Први учитељ му je био Сима Милути- 
новић-Сарајлија, који je и сам мало био учио, који je читао на 
дохват и по случају, и чије знање y опште je било не велико, не- 
систематско, несигурно и хаотично. Оном што je сам знао и како 
je умео и могао, Милутиновић je учио свога ђака, више му
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отворио вољу на читање но што му je могао дати каква по- 
зитивна и сређена знања. Његош je доцније захвалио свом 
првом учитељу, Луча Микрокозма посвећена je Милутино- 
вићу, a y песми Спровод араху С. Милутиновића он je певао:

Ја сам теби много дужан — дужности су ове свете,
Ка олтару признаности нека вјечно оне лете.
Ти м’ уведе поглед први y зрачнијем просторнма,
У којим ce зв'језде тиће и шетају хоровима...

Милутиновић je y сваком случају отворио му вољу за писање. 
Његош га je y почетку имао за узор, и могу ce изводити 
извесне формалне сличности између Сербианке и Свободијаде, 
(Земун, 1854), Д т ке црногорске и Горског Вијенца. Извесно 
je да je Његошу од Милутиновића остало: мешавина народне 
поезије и митологије, митолошки речник, местимично коване 
речи, чести архаизми, a негде ce осећају и мање реминисценције. 
Лукијан Мушицки, који je тридесетих година био на врхунцу 
свога књижевнога гласа, такође je један од његових песничких 
учитеља. Пример „митроносног" песника, плашког владике, ути- 
цао je на младог цетињског владику. 1833 писао je Вук Караџић 
Мушидком колико га уважава Његош, који и сам пише „сти- 
ховелепе“: „ „Глас народољупца" вашега зна на изуст и обожава 
вас за ваше родољубиве мисли, него му je мало жао што још 
простије српски непишете, јер он мисли да на свету нема лепшега 
језика од нашега народнога...11 Када je Мушицки умро, Његош 
je y песми Нелажни знак памети праху народољупца, ожа- 
лио смрт „генија рода“, „житеља надоблачног, високолетећег”:

Храм ce српских музах разруши на в’јеки.

Али његов класицизам ce састоји само y речнику, никада y 
форми и садржини, и y колико више пева он ra ce све више 
ослобађа и постаје све слободнији и оригиналнији.

Сима Милутиновић му je улио вољу к читању, развио 
љубав за писање, дао му прве угледе. Мушицки му je по- 
служио као пример и подстрек. Врло даровит, ретке при- 
родне интелигендије, Његош je продужио сам ce образовати. 
У цетињској пустињи, сам, без игде икога, без икаквог инте- 
лектуалног друштва, он ce баца на читање, размишљања и 
писања, и y духовном раду тражи разоноду и утеху. Као његов 
игуЈман Теодосије Мркојевић y Шћепану Малом он на звездама



учи богословију. Путовања по Русији, Аустрији, Италији, 
све више су ширила његов духовни видик. Он учи руски, фран- 
цуски и талијански, чита Дантеа, Петрарку, Милтона, Бајрона, 
Державина, Ламартина, Пушкина, „шчастљивог пјевца великог 
народа“. Он преводи један део Илијаде, Слово Игорово, 
Химну nohu Ламартинову. Самосталним радом, непрекидним 
читањем великих писаца и мислилаца, он успева да стекне 
велико књижевнс и филозофско образовање.

Почетак књижевног рада. — ББегош je пропевао још као 
дечак. Из доба од 1825—1827 по*миње ce једна његова несачувана 
„пресмијешна и више сатирична но исторична пјесна о некаквим 
ћеклићским сватовима". У својој ИЂваннш церногорскои, и хер- 
цеговачкои (1833) Сима Милутиновић je унео пет песама за које 
тврди да их je ББегош испевао, y добу од 1828 до 1832. 
(Еова пјеена г\рногорска о војни Русох и Тураках ИочеШој 
y  1828-ом году, Мали Радојица, Вој на Мартиниће г. 1832, 
Вјелице, Кавајка.) Први његови стихови, често испевани уз 
гусле, имају сва обележја народне поезије, и тешко их je 
разликовати од народних песама. У брзо je изишла прва ње- 
гова књига Вустинлк цетински, првобитно названа Глас 
каменштака, написана 1833, a штампана, „у печатњи свободе 
црногорске на Цетињу", 1834. Књига садржи десет песама, 
махом ода великим и утицајним личностима y Русији, али ту 
има и песама које већ предсказују песника интелектуалног ли- 
ризма, као што je химна Црногорац к свемогућему Богу и 
поетска визија Заробљен Црногорац од Виле. У томе делу 
Његош из народне поезије прелази y уметничку поезију, 
под очевидним утицајем Симе Милутиновића. Чист језик из 
првих песама овде ce меша славизмима и русизмима. 1834 
године изишла je на Цетињу његова друга збирка стихова 
Лијек јарости турске, са 4 песме испеване y народном духу, 
y којима ce славе сувремена јунаштва црногорска (Пјесна за 
Вида и Мирчешу, Уоирац на МарГииниће, Вук пријатељ 
овчи и акростих Нахије). Поред те две књижиде, тридесетих 
година по српским часописима и листовима почињу ce јављати 
мањи стихови Његошеви, махом пригодни и рефлексивни, 
често сасвим слаби. Оде и посланице, често личностима које 
ту част нису заслуживале, имају одвећ пригодан карактер, 
ладнога су то.на, службене и облигатне. У рефлексивним пе- 
смама врсте Црногорац к свемогућему Вогу, нарочито y песмама



Вјерни син uohu пјева иохвалу мислима, Ода cyui{y, спје- 
вата ноћу без мјесеца, Hoh скупља вијека, y Мисли (1844), 
високо религиозној и пантеистичког надахнућа, открива ce 
будући песник Луче Микрокозма и Горског Вијенца. Ње- 
гошева дела, не сва, и то некритично приређена, изишла су 
осамдесетих година прошлог века y издању Браће Јовано- 
вића y Панчеву. Његове мање песме прикупио je Др. Милан 
Решетар и критички издао 1912 године (Мање пјесме владике 
црногорскога Летра П-ога Петровића Његоша, Српска Књи- 
жевна Задруга, књ. 141).

Скупљач народних песама. — Рођен y крају где je на- 
родна традидија била врло јака, и где су ce не само чувале 
старе народне песме но и нове песме непрестано стварале, 
живећи y тренутку непрекидних борби са Турцима, васпитан 
од Симе Милутиновић који je занесено волео народну поезију, 
Његош je знао народне песме, волео их, скупљао их и по- 
дражавао. Вук Караџић му je отворио очи и показао му 
вредност народне поезије, и он je народне песме y Црној 
Гори стао скупљати. Он почиње опевати црногорске бо- 
јеве, ређа песме слабе, једноставне, без поезије, по угледу нг 
народне песме, и тако je испеван и Лијек јарости турске, и 
доцније издани спевови Кула Ђуришића и Чардак Алексића 
(Беч, 1850), Вук Караџић мисли да je и друге песме о новим 
бојевима црногорским испевао сам ББегош, и да су оне, испе- 
ване сасвим по народном, ушле y народ и остале као народне. 
Од њега je остала и једна збирка народних песама, Огледило 
србско, штампана y Београду 1845. Ta збирка, y којој има и 
песама из Караџићеве и Милутиновићеве збирке, и y којој 
има врло вероватно и ТБегошевих песама испеваних y на- 
родном духу, али тако да je тешко распознати их, има знатан 
фолклоран и диалектолошки интерес. Када je y младости пре- 
водио са руског поједине делове Илијаде и руског народног 
спева Слово о полку Игорову, он je то чинио y народноме 
десетерду. У свима његовим познијим песмама утицај народне 
доезије остаје врло јак.

Главна књижевна-дела. — Нзегош ce доста споро, алд 
стално и јако развијао. Од имитација Милутиновића, Мушиц- 
кога и народних песама, он je прешао на оригинално књижевно 
стварање, и y последњим годинама живота дошао до пуне 
духовне и књижевне зрелости и почео стварати крупна дела.



У добу од 1844 до 1847, последњих седам годинаживота, изишла 
су главна његова дела: Ј±уча Микрокозма (Београд, 1845), 
Горскт Вгенацг (Беч, 1847), и Лаж ни цар Шћепан Мали 
(Загреб, 1851).

У колико je изилазио из прве младости, после многих чи- 
тања и размишљања, НБегош je улазио y једно високо рели- 
гиозно расположење, и место полународног песника дневних 
борби јавља ce y њему пантеистички мислилад и интелектуални 
песник. 1844, y песми Филозоф, Астроном и Поета, ка- 
зивао je то своје основно расположење:

Ја сам предан слуга матере природе;
Њезина je књига тајне пунана,
Ради мога ока вјечно отворена.
Ја појући идем кроз мрачну гробницу 
У пределе свјетле вјечите радости,
Да глас моје лире с гласовима слијем 
Лика бесмртнога код пр’јестола Вишњег.

У том расположењу свога озбиљнога духа он je написао ре- 
лигиозно-алегоријски спев Л учу Микрокозма, једино своје 
дело, „чији предмет није из историје", епопеју стварања света 
и човека, борбу Сатане против анђела, — најмање оригиналан 
свој велики рад. Његош je читао Милтонов Изгубљени Рај, 
и очевидно ce надахнуо њиме када je писао свој спев. Иначе, 
спев има полета и замаха, визија je јака, идеја висока, језик 
филозофски како ни y једном спеву српском дотле. Религиозно 
осећање je врло оригинално и дубоко, и ми ни до данас не- 
мамо ниједног тако високог религиозног спева.

Вероватно под утицајем Пушкинова Бориса Годунова, 
Његош je узео да драматизује српског самозванда, Шћепана 
Малог. Он je прибрао све што жива народна традиција прича 
о овом занимљивом пустолову, и 1847 y млетачком архиву 
нашао je архивске податке о њему. Дело je било написано 
1847, али ce појавило тек 1851. Цео посао Његош je радио 
као историчар и као политичар, сувише обраћао пажњу на 
историјске појединости и чинио политичке рефлексије су- 
временог човека. Црногорски живот je улепшан, a људи су 
идеализовани. Дело je израђено y драмском облику, али то 
je y ствари ређање дужих и краћих сцена без ближе везе. 
По облику и по склопу и начину излагања Лаж ни цар Шће- 
пан Мали je истоветан са Горским Вијенцом, али више драм-



ски склопљен но Горски Вијенац, често и са фразама из њега, 
но без његове поезије и величине. Дело није имало великог 
успеха код публике. Издавано je четири пута: 1851 y Загребу, y 
два издања осамдесетих година y Панчеву, и 1902 y Београду.

Горски Вијенац. — Круна песничког стварања Њего- 
шева, главно дело његово, то je Горски Вијенац. To дело 
радио je са особитом љубављу, врло пажљиво, и y њега унео 
своје највише способности. Горски Вијенац je синтеза Tbe- 
гошева духа и ранијег песничког рада; ту песник националист 
иде заједно са песником мислиоцем, и цело дело je складна ме- 
шавина између народне уметности и рефлективне поезије. 
Предмет je истрага потурица y Црној Гори, Црногорско Бадње 
Вече y почетку XVIII века, које je y његовим очима значило 
рађање слободе дрногорске и српске (и зато ce дело прво- 
битно y рукопису звало Извијање Лскре — изви искра — из- 
вита искра) и зато je овај спев о ослобођењу Црне Горе по- 
светио Карађорђу, ослободиоцу Србије. Историјски догађај 
дао je само оквир делу, али оно што je најлепше y њему то 
су високе рефлексије, филозофска дубина, снажан патрио- 
тизам, живи описи народних обичаја и традиција, рељефни 
херојски типови, лапидаран, пословички стил, y коме je кри- 
стализовано много филозофије и много поезије. По форми 
ово „историјско збитије осамнаестог вијека“ je драма, али 
само формално. У ствари то je en сведен y диалоге, y ко- 
јима има много високо лирског елемента, нарочито y мислима 
владике Данила, кроз чија уста je сам Његош говорио. Било 
je покушаја да ce Горски Вијенац игра на позорници (1897 y 
Карловцима, 1902 y Новом Саду), али без успеха. У Горски Ви- 
јенац  Његош je унео и лично себе, много свога. Када je писао 
Горски Вијенац Црна Гора je преживљавала тешке дане, као 
y време владике Данила, и кроз уста владике Данила y свом 
спеву ББегош je казивао своја суморна осећања и црне мисли о 
судбини српскога народа, као што je кроз уста игумана Сте- 
фана износио своје филозофске идеје. По неким лирским 
местима даје ce оценити колика je штета што су изгубљене 
његове раније лирске песме.

Његош je успео y ономе што су многи и пре и после 
њега узалуд покушавали : да на основу народне поезије, са 
елементима народнога живота, из народне душе, створи ве- 
лико и оригинално књижевно дело. Одмах после изласка
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Огледала Србског, када му још била „пуна глава народних 
песама“, он je узео да пише Горски Вијенац. Он ce служио 
и Милутиновићевом Дш ком црногорском и његовом Исто- 
pvjoM Церне-Горе, и некојим записима, али поглавито на- 
родном традицијом и народном песмом, и то y толикој мери 
да ce могло рећи да je Горски Вијенац „једна опсежна син- 
теза песама о Даниловом времену" (ПавЦр Поповић). Размер 
и ритам je сасвим из народне поезије, a и слика нема, као 
готово y свима Његошевим песничким радовима. Има y Гор- 
ском Вијенцу веома много „живе старине“ црногорске, народ- 
них предања, веровања, обичаја, филозофије и изрека, ту je сав 
народни живот Црне Горе који 1846 није био много другојачи 
но y почетку XVIII века. Његош je имао дубоко национално 
осећање, и осетио je народну душу као ретко ko y српској 
књижевности. Отуда његово дело je y толикој мери нацио- 
нално, толико je блиско и разумљиво народу, и зато je овај 
производ високе литературе y исти мах и најпознатије дело 
српске књижевности, којег има читалаца и y најширим слоје- 
вима народним.

Неочекивано, Његош ce y Горском Вијенцу показао као 
велики писац, надмашио све што je раније пксао и све оне који 
су пре њега писали. Споредно je питање шта je управо Горски 
Вијенац , јер je y њему складна мешавина и драме и епа и 
лирике. Епизоде можда немају велике везе са главном радњом, 
и има празнина и прескакања y историјском излагању, Има много 
књижевних и историјских реминисценција, писано je гдегде y 
претерано сажетој, сасвим елиптичној форми, тако да су стручни 
коментари неопходно потребни. Али дело има својих великих 
естетичких, етичких и интелектуалних лепота, да ce мањи не- 
достатци сасвим губе. He само по облику, но по високом ре- 
лигиозно-моралном тону, по свечаном ритму и узвишеној про- 
стоти, оно подсећа на најбоље античке драме. Цео Горски 
Вијенац испеван je y свечаном и високом тону највише по- 
етске инспирације, y њ je Н>егош унео сав свој дух и сву своју 
душу, своју песимистичку и детерминистичку филозофију, свој 
бол човека који ce бори на пучини судби.не, свој дубок патрио- 
тизам и снажну веру y српски народ Цело дело, пуно садржине, 
нема ниједне сувишне речи, чак би му ce могла пребацити 
претерана концизност. Стил je силан и драматичан, језик богат, 
чист, афористичан, живописан, изразит, стихови збивени, ме-
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тални, пуни снаге и израза. У том делу највише поезије Његош 
je умео да буде и веран сликар народног живота, дао много 
локалне боје, живо, рељефно и верно, готово би ce могло 
рећи реалистички сликао људе и догађаје, тако да кроз цело 
дело читалац има утисак непосредне стварности, и чини му 
ce као да присуствује крвавој трагедији Вартоломејске Ноћи 
y Црној Гори.

Ако има дела које je заслуживало велики успех, то je био 
одиста Горски Вијенац. Тај најбољи спев српске књижев- 
ности y исти мах je и најпопуларнија, највише издавана и 
најчитанија српска књига. Од 1847 до 1913 доживела je 20 
издања, од којих 4 латиницом. И то : 6 издања y Бео-
граду (1867, 1870, 1892, 1909, 1910, 1912), 5 y Новом Саду
(1860, 1885, 1889, 1892, 1901), по 2 y Бечу (1847 и 1876),
Задру (1868 и 1905) и y Загребу (1890 и 1904), no 1 y Пан-
чеву (1881), на Цетињу (1913) и y Котору (1913). Као спев
хрватскога песника Ивана Мажуранића Смрт Смаил-аге Чен- 

'  гића, тако je и Његошев Горски Вијенац постао заједничко . 
дело и српске и хрватске књижевности, једна књига која 
везује обе књижевности нашега језика. Превођена je готово 
на све словенске језике, y неким књижевностима по два пута 
(на руски 1887; бугарски 1891; чешки 1897; словеначки 1907); 
преведена je, затим, на немачки 1886, наталијански 1902, мађар- 
ски 1902, и шведски (1913). И одиста, српска књижевност, када 
има да изиђе пред страни свет, нема да покаже ништа веће, 
оригиналније и лепше но што je Горски Вијенац.

Општи поглед. — Његош je умро млад, када му није било 
ни четрдесет година, унапонуснагеизрелости свогаталента, онда 
када je почео да ствара савршена дела. Но и по ономе што je ура- 
дио, нарочито по Горском Вијенцу, он језаузео једно од првих 
места y српској књижевности. Он je имао више унутрашњег жи- 
вота и духовне дубине но и један српски песник; то јенајмиса- 
онији човек, најбоља филозофска глава, најјачи и најдубљи дух 
међу свима српским писцима. Он je песник трагике мисли, 
највише рефлексивне поезије и лирике духа. To je песник 
народни y највишем смислу речи, који je дубоко осетио и 
силно изразио целу српску расу, унео y себе, унутра разрадио 
и као цвет развио особине српског националног духа, и зато 
остао песник елите и песник пука, тако да га данас учени људи 
изучавају a прост народ зна на памет, као што je случај са



истински великим песницима светске књижевности. Он je и 
песник националне енергије и снаге, песник народне душе, 
народни песник y највишем смислу речи.

ЈОВАН СТЕЈИЋ.

Јован Стејић je један од главних угарских Срба који су 
y Србију уносили „просвештеније" и један од карактеристичних 
писаца српских из прве половине XIX века. Рођен y Старом 
Араду, y Угарској, 1803, основну школу и неколико разреда 
гимназије учио je y месту рођења; гимназију je свршио y

И /

Пешти. Медецину je почео учити y Пеипи, a довршио je 1829, 
када je постао доктор медецине. Свршивши студије, 1829, 
Стејић оде y Србију за личног лекара Кнежева брата, Јеврема 
Обреновића. У два маха био je и лекар Кнеза Милоша, али 
1832 ћудљиви Кнез га отпусти из своје службе, и он исте го- 
дине пређе y Земун. По измењеншм политичким приликама, 
1840, понова пређе y Србију, и одмах постане начелник сани- 
тета y „попечитељству внутрених дела“. 1845 постао je главни 
секретар Државног Савета. И као начелник санитета и као 
саветски секретар, Стејић je радио на просветном напретку 
Србије, и био један од главних покр.тача и радника Дру- 
штва Србске СловесносШи. Умро je y Београду 23 новембра 
1853 године.

Стејићев обилан књижевни рад почиње врло рано, од 1824. 
Још као ђак дао je неколико књига. У Бечу, 1826, изишао je 
његов допуњен превод дела немачког писца X. В. Хуфеланда 
МакровгоШика, или  ноука о продуженгњ живота човеческогг. 
Две свеске Забава за разумг и срце изишле су y Бечу и Бу- 
диму 1828 и 1831. Саборг истине io науке доживео je два 
издања (Београд, 1832 и 1866). Од Стејића су остале још ове 
књиге: Огледи умне науке (Будим, 1836), Новиго прилогг за 
душевну забаву (Нови Сад. 1839), АнШропологгл, или  наука  
о човеку (Београд, 1850). Поред тога, знатан број етичккх, 
хигијенских и филолошких чланака по часописима и листо- 
вима. Његови СкуПљени Списи изишли су y Панчеву осамде- 
сетих година, y издању књижаре Браће Јовановића.

У маломе, он подсећа на Доситеја Обрадовића, са којим 
има заједничке идеје, програм и начин рада. Он je рацио- 
налист по идејама и лекар по професији, сав je васпитан



у културазума, како 
je то схватао XVIII 
век, и цео његов рад 
je давање савета како 
да ce складно y чо- 
веку и народу одр- 
жава душевно и те- 
лесно здравље. Проб- 
леми практичне ети- 
ке y првом реду га 
занимају, и као циљ 
сваке науке он ставља: 
„добродетељ и наше 
дужности познавати, 
и радно време ува- 
жавати". Своје идеје 
црпе из немачких по- 
пуларних филозофа 
са краја XVIII и почет- 
ка XIX века, нарочито 

ученика Кантових. Али, он није педантски педагог и апстрактан 
филозоф, но излаже живо и јасно, своја развијања поткрепљује и 
илуструје изрека.ма и анегдотама не само из страних писаца свију 
времена но из српске народне у.четности и српског народног 
живота. Он je човек нових и напредних идеја, и његов поглед 
скренут je ка будућности. Он тражи да ce народне масе не 
само душевно но и материјално подигну, осуђује интелиген- 
цију што ce довољно не одужује своме народу, тражи сувре- 
менију наставу и бољу школу, напада на верски фанатизам и 
верске предрасуде. Он чини оштру критику стања сувремене 
српске књижевности, осуђује неспрему и неозбиљност са којом 
ce y њој ради, тражи да књижевност стане y службу општег 
народнога напретка, одриче Видаковића и Јоакима Вујића, 
препоручује Валтера Скота, преводи Лукијана Самосаћанина, 
Рабенера, Коцебуа.

Као готово сви српски писци онога времена, и он ce уме- 
шао y борбу око језика и правописа, и ту показао разумна и 
зрела схватања. Он je за народни језик, али држи да тај језик 
треба облагородити, пречистити, попунити, подићи на ви- 
сину књижевног језика. Образовани људи имају више идеја

Јован Стејик



и осећања, зато не могу писаги језиком „баба-Санде“, и морају 
стварати нове речи, враћати y живот старе, или. позајмљи- 
вати из других језича. Стејићеве-Ззикосл.овне примЂтбе о 
Караџићеву преводу Новога Завета, штампане 1849 y Глас- 
нику Друштва Србске Словесности за 1849, јесу најтачнија 
и најбоља критика коју су савременици учинили Караџићу. Он 
ту тражи „да ce народни језик диже на степен књижевнога 
достојанства, где он показује и мора показивати више снаге 
и с прибавком нових или књижевних речи, и више лепоте с до- 
датком писмене углађености слога, него колико и једне и друге 
y устима пука или простога народа има и имати може“. И 
сасвим тачно, Стејић сва спорна питања о језику и правопису 
y српској књижевности оставља на решавање „општем мње- 
нију“ и времену.

ЈОВАН ХАЏИЋ.

Родио ce y Сомбору, y Бачкој, 8 септембра 1799 године. 
Како je остао рано без родитеља, узео ra je под своје ујак, бачки 
владика Гедеон Петровић, и брижљиво га школовао. Српску 
основну школу свршио je y Сомбору, немачку y селу Оџа- 
цима, гимназију y Карловцима и ГТешти, права y Пешти и Бечу. 
У Пешти je 1826 положио докторат права и постао адвокат. 
Као ђак био je један од главних оснивача Матице Српске y 
Пешти. 1830 постао je директор новосадске гимназије. Од 
1830—1831 био je уредник Сербскогг Јрбтописа. 1837 отишао 
je y Србију, на позив Кнеза Милоша, и ту девет година из- 
рађивао законе. Он сам je израдио грађански закон, и био 
главни организатор државиих власти y Србији после Устава 
од 1838. Поред тога уређивао je Голубицу (1839—1844) и 
живо участвовао y уставној борби, као „правни саветник 
уставобранитељске странке1', као „учитељ и пророк њен“. 1845 
Грађански Закон ступио je y живот, и 1846 дошавши y сукоб 
са Вучићем, вратио ce y Нови Сад. 1847 je био посланик на ма- 
ђарском сабору y Пожуну, a 1848 на српском сабору y Карлов- 
цима. 1850 постављен je за владиног комесара за судско уре- 
ђење Војводине; 1854 je стављен y пензију. 1864 покренуо je, 
без успеха, часопис Огледало Србско, a 1864 и 1865, такође без 
успеха, радио као посланик на српском сабору y Карловцима. 
Умро je y Новом Саду, 23 априла 1869 године.



Јован Хаџић, y 
„књижевству назван“ 
Милош Светић, био 
je један од најакТив- 
нијих писаца српских 
свога доба. Образо- 
ван човек и гипка 
духа, он ce огледао 
на неколико поља. У 
почетку свога рада 
бавио ce поезијом, и 
око 1840 важио као 
једаноднајбољихпес- 
ника српских. Почео 
je писати још 1821, 
одушевљен поезијом 
Лукијана Мушицког, 
и тада му je Мушицки 
певао: „О сродни ду- 
ше духу ми мојему". 

Вешто подражавајући свога узора, Хаџић je преводио Вергилија, 
Марцијала, Клопштока, Хердера, Гетеа, Шилера, a нарочито 
јХзрација. 1827 превео Ј0^)радијшу посланицу De artepoëtica, 
под насловом К. Орацгл Флакка о стихотворству книга. Своје 
стихове, оригинале и преведене, штампао je доцније, под на- 
словом ДЂла Ioeaua Хаџића, y кшижевству названога Ahi- 
лоша СвеШића 1 —II, Нови Сад 1855, Карловци 1858.)

Хаџић je велики. поштовалац „древне вештине", класичне 
поезије. И ако познаје и цени српску народну поезију, и кат- 
када пише по узору народне песме, и ако je и Вергилија и 
Хорација преводио y размеру народних песама, ипак он држи 
да српска књижевност треба да има за узор класичне књи- 
жевности и нове књижевности које су ce угледањем на њих 
развиле. Он има рационално схватање поезије, садржину истиче 
над формом, разум над маштом и осећањем, и зато je најра- 
дије певао патриотске оде, пригодне песме, политичке басне.
У току свог плодног књижевног рада, он je показао и књи- 
жевно образовање и одређен књижеван програм, али знање, 
разумност и добра воља нису могли надокнадити оекуд^у 
правог књижевног талента. Он je песник главом, али не срцр-м,

Јован Xiiniik.



и, као човек од књижевног заната, и остао тип „ученог сти- 
хотворца" нашег.

Бавећи ce y Србији, скупљао je од још живих сувреме- 
ника грађу за историју Првог- Српског Устанка. Те белбшке 
je средио и штампао под насловом : Усшанакг србскт подг 
ЦрнимЂ Ђорђелњ, (Нови Сад, 1862). Синтетично дело ДухЂ 
народа србскогЂ (Карловци, 1858) je дилетантски посао, где ce 
на основу недовољне грађе хтело да праве велика уопштавања. 
Превео je и Лесинговог Натана Мудрогг (Нови Сад, 1861).

Хаџић je нарочито остао познат као главни противник 
Вука Караџића. У почетку свога књижевнога рада он je био 
y добрим односима са Караџићем и опходио ce према њему 
као ученик према учитељу. 1821 Караџић му je писао : „ви сте 
већ отели Мушидкоме име Орацијево" и храбрио га да по- 
стане „српски Пиндар". Почетком двадесетих година ова два, 
доцније љута противника били су тако блиски један другом 
да му je y једном писму Караџић говорио „о нашој партији". 
Хаџић je тада био и остао присталида народнога језика, био 
један од првих српских писаца који су стално уважавали 
српску народну поезију, али он je мислио да искључив народни 
језик није y стању без позајмица и развијања да постане 
књижеван језик. Он je одлучно био да ce очува стари и етимо- 
лошки правопис. Био je доследан y својим основним погледима, и 
„као год што je y питању правописа војевао противу народ- 
нога говора, тако je y области законодавства војевао противу 
обичајнога права“ (Слободан Јовановић). Он je борбе против 
Вука Караџића водио y добу од 1837 па до 1847, п продужио 
их je шездесетих година, врло упорно, али са недовољним 
стручним знањем и са мало убедљивом аргументацијом.

To je био један од најобразованијих Срба свога вре- 
мена, врло савестан радник и плодан писац, који je све по- 
стигао што ce вредноћом и добром вољом може постићи. 
Али ни на једном пољу он није имао успеха. Имао je y један 
мах велики песнички глас, али од све његове ладне и учене 
поезије ништа није остало; његови историјски покушаји остали 
су само покушаји; његове филолошке полемике остале су без 
икаквог дејства. Његова je невоља што je y поезији после себе 
имао Змаја и Јакшића, a y филологији као противнике Вука 
Караџића и Ђура Даничића. Али Јован Хаџић ипак више вреди 
но глас који су му створили његови огорчени противници.



ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ.

Рођен je y Јасенови, y Ба- 
нату, 1 марта 1816 године. У 
месту рођења и y Белој Цркви 
учио je српску и немачку ос- 
новну школу, y Ораовици и 
Карловцима гимназију, y Се- 
гедину филозофију. 1838 пре- 
шао je y Србију, и 1839 по- 
стао помоћник секретара суда 
y Крагујевцу, и узео учешћа 
y политичким борбама. До 1842 
служио je y дипломатској и 
просветној служби; после ди- 
настичке, промене од 1842 буде 
отпуштен, и до 1847 живео je 
y Земуну. 1848 постане профе- 
сор Лицеја, a 1859 директор 

гимназије y Београду, и на том месту остао je до 1878, када 
je стављен y пензију. Од 1856 до 1858 уређивао je y Земуну 
часопис Цодунавку, a 1858, y друштву са Владимиром Вујиће.м, 
покренуо je „лист за распрострањавање полезних знања“ Ро 
долшбацг. Умро je y Београду 1 јануара 1888.

Ђорђе Малетић био je полиграф y пуном смислу те речи. 
Радио je на разним пољима, стално и обилно: био je песник, 
и лирски, и епски, и драмски, и драматург, и естетичар, и 
историчар, и политичар, и школски радник.

Са стиховима ce од 1837 стално јављао по часописима и 
алманасима. У засебним књигама издао je ове песничке поку- 
шаје: Три побратима, (Београд, 1844), Лесме, две књиге 
(Београд, 1849 и 1855), поред тога неколико пригодних спе- 
вова, од којих су најважнији „позорје духова y једном дјеј- 
ству" Споменикљ Лукглну Мугиицномг (Београд, 1845) и 
Апотеоза ВеликомЂ Карађорђу (Београд, 1850). Као и остали 
његови сувременици он има радионално и етичко схватање 
поезије. Песник je за њега изабраник Провиђења, који људе 
треба да води истини и моралном идеалу. Сва његова поезија 
je чисто дидактнчна, пригодна и родољубива. Правих лирских 
песама има врло мало, и када оаева љубав то je безлично,

Ђор1)0 ЈГалотпћ.



као једно опште човечанско осећање, једну уобичајену књи- 
жевну тему. У правцу, он ce колеба између псевдокласицизма 
који напушта, и утидаја народне поезије чији значај увиђа) 
али нарочито остаје ђак немачких песника, које je често и 
радо преводио. Са знатном књижевном културом, али без та- 
лента, он je давао дела ладна, безлична, општа, књишка, и 
само рђавим стањем српске поезије око 1850 може ce објас- 
нити зашто ra je Љубомир П. Ненадовић y то доба називао 
највећим живим песником српским.

Његови епски покушаји: Три побратима, „истинити до- 
гађај y Босни“ (Београд, 1844), и Сватови (1855), „народна 
приповетка", израђени су по свима правилима естетике и рето- 
рике, али млитаво и бледо, без личног акцента и без књижевног 
обележја. Малетић ce радо бавио позориштем, још 1844 превео 
Шилерова Паразита, a педесетих година бавио ce и позоришном 
критиком, 1871 вршио je дужност управника народног позо- 
ришта, 1884 издао je Грађу за историју српског народног по- 
зоришта. Од њега je остало и неколико драмских покушаја: 
Апотбза Великомг Карађорђу (1850), Преодница србске сло- 
боде, или  србски агдуцу, „жалостна игра y пет делова“ 
(Карловци, 1863), Смрт цара Мшаила, „жалосно позорије y 
пет делова", (Београд, 1866), поред тога повише пригодних 
инсценација. Све су то правилно и савесно рађени послови, 
али без поезије и живота, и без књижевне вредности.

Као и сви главни српски писци његова времена, Малетић 
улази y књижевност са одређеним догмама. Он je сав y иде- 
јама немачке идеалистичке филозофије и естетике, нарочито 
Шилера, кога радо преводи и често наводи и од кога je на- 
рочито примио идеју о социјалној и моралној мисији уметности 
и идеалистичко схватање да треба да „привидност триумфује 
над стварношћу и уметност над природом". Малетић je често 
и радо по листовима и часописима излагао идеје идеалистичке 
естетике, и стекао глас првог српског естетичара четрдесетих 
година. Као дугогодишњи „професор србске словесности“, он 
je штампао Teopiw поезиге (Београд, 1854, 1868) и Реторику 
(Београд, 1855—1856), које су остале као школске књиге све 
до седамдесетих година. Малетић je веровао y идеално Лепо, y 
вечне и сталне естетичке истине, y реторична правила и шаб- 
лоне, и није хтео другу поезију до ону која je no естетичким 
правилима и која je рационална, рефлективна и објективна.

13ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ.



Он врло добро представља српског литератора четрде- 
сетих година: књижевно образован, сав y немачкој естетици, 
схватајући књижевност као рад на општем добру, склон да 
ce огледа на свима књижевним радовима, мислећи да ce no 
правилима и према реторичким упутствима може радити на 
књижевности. И y лирици, и y епу, и y драму, он je тако спро- 
водио своја догматичка естетичка начела и радио по ретори- 
чарским обрасцима, али не показујући нигде талента и не до- 
чекавши правог успеха.

ЈОВАН СУБОТИЋ

Рођен je y Добринцима, y Срему, 30 јануара 1817 године. 
Основну школу учио je y месту рођења, гимназију y Карлов- 
цима и Сегедину, права y Пешти. 1836 добио je докторат фи- 
лозофије на пештанском универзитету, a 1840 докторат права. 
Као адвокат остао je y Пешти до 1848, вршећи y исти мах 
дужност цензора за српске и румунске књиге. У један мах 
заступао je на пештанском университету професора римскога 
права. Живо je учествовао y народном покрету 1848, и био 
на Словенском Конгресу y Прагу. После Револуције живео je 
као адвокат y Пешти и Новом Саду. i860 изабран je за под- 
жупана сремске жупаније, a 1862 постао je члан Касадионог 
Суда y Загребу. 1865 изабран je за народног посланика на 
загребачком сабору, где je играо видну политичку улогу. 1867 
ишао je на словенску етнографску изложбу y Москву, и због 
тога изгубио државну службу. 1870—1872 уређивао je поли- 
тички лист Србски Народ y Новом Саду, a 1873 постао je 
адвокат y Осеку. 1884 преселио ce y Земун, где je остао до 
смрти, 16 јануара 1886.

Јован Суботић радио je много, био један од најплоднијих 
и најразностранијих српских писаца свога доба, a y исто време 
један од најактивнијих јавних радника међу угарским Србима. 
Стиховима ce јавио још 1834, збирка Jlupa изишла je y Пешти 
1837, a Босилд y Будиму 1843. Наука о србскомг стгхотвор- 
ству изишла je 1845. Његова скупљена Д ела  изишла су од 
1858—1873 y 8 свезака (1 свеска лирских песама, 1 епских, 4 
драма, 1 приповедака). Од важнијих књижевних дела јесте еп 
Ералв Дечанскги (Будим, 1846, друго издање1860) и роман Ка 
луђер (Нови Сад, 1881). Поред тога уређивао je Србски ЛЋто- 
UuMi удва маха, 1842—1847 и 1850—1853; приредио je известан



број школских књига, 
читанака и антологи- 
ја, писао политичке 
расправе, граматичке 
огледе, биографије, 
беседе, и тако даље.
Његова опширна ау- 
тобиографија, подна- 
словом Живот Д-ра  
Јована Суботића, и- 
зишла je од 1901 —
1910, y Новом Саду, 
y пет свезака.

Јован Суботић je 
био, пре свега, вре- 
дан и вешт стихо- 
творац. Из почетка 
je стајао под утица- 
јем класичке, a наро- 
чито -©Шачч-ке-  пое- 
зије, доцније je почео подражавати народну поезију. Нео- 
ригиналан дух, он ce тако повијао под утицајима, и давао не- 
поетичне и ладне стихове Он ce нарочито одликовао као 
епски песник, написао неколико правилних епских песама, 
a међу њима и y своје доба слављени еп Краљ Дечански. И ту 
ce показивао као књижевно образован, трудољубив и добро- 
намеран писац, способан да ради по туђим обрасцима, али без 
оригиналности, без надахнућа, без поезије и полета, увек само 
вешт и ладан стихотворац.

Суботић je један од највреднијих и најобилнијих драма- 
тичара српских. Од њега су штампане: драме Херцег Владислав 
(1862), Немања (1863), Звонимир (1868), Прехвала (1868), 
Бодин (1869), трагедије : Милош Обклић (1869), Краљица Ја- 
кинта (1871), „слике из прошлости" С аннаЈави  (1869), као 
и известан број пригодних пролога. Све његове основне мане 
огледају ce и на његовом обилном драмском раду: његове драме 
су конструисане по свим правилима старе драмске естетике, ро- 
дољубиве су y својим историјским мотивима, личности су врло 
достојанствене и говоре свечаним језиком, али речи су тешке, 
ладне, усиљене. Ти комади својом националном садржином и

Јован Стботпћ.



патриотским смером могли су ce допадати одушевљеној публици 
шездесетих година, и задовољавати потребе оскудног нацио- 
налног репертоара y позориштима y Новом Саду, Београду и 
Загребу, али су данас сасвим заборављени. Суботић je био 
један од најранијих приповедача српских, и оставио приличан 
број историјских приповедака, y којима ce или описује стари 
српски витешки живот, са очигледним угледањем на немачке 
списе те врсте, или ce дају сентиментално-патриотске слике из 
сувременог живота, из доба од 1848. Све су то само неуспели 
покушаји. Роман Колуђер je релативно бољи, и садржи више 
живота и стварности.

Суботић je имао јаку радну снагу и велике амбиције, и 
што je један човек без талента и дух без оригиналности могао 
дати, то je он дао. Он je y српској књижевности остао као при- 
мерак одличног медиокритета

НИКАНОР ГРУЈИЋ.

Милутин, y калуђерству назван Никанор, Грујић, родио 
ce 1 децембра 1810 y Липови, y барањској жупанији y Угар- 
ској. Српску, немачку и мађарску основну школу свршио je 
y Липову, Мароку и Харшану. 1826 отишао je y гимназију y 
Мухач, a 1831 y Печуј, где je, свршивши вишу гимназију, остао 
до 1835. 1837 ступио je y карловачку богословију, коју je 
свршио 1840. 1841 покалуђерио ce, и до 1843 остао као 
искушеник y манастиру Кувеждину. Од 1843 био je придворни 
калуђер y митрополита Јосифа Рајачића. 1848 га je затекла 
као протосинђела, и тада ce одликовао као велики беседник 
на Мајском Сабору y Карловцима и на Словенском Конгресу 
y Прагу. Од 1850 до 1864 био je архимандрит манастира Кру- 
шедола. 1861 постао je епископ. Као владика био je y Пакрацу, 
где je умро 8 априла 1887 године.

Још као ђаком почео je певати на латинском језику. Првим 
својим течним стиховима, који су носили потпис „Срб-Ми- 
лутин", одскакао je од гомиле многобројних „стихокресатеља" 
онога времена, и његове родољубиве и сентименталне песме 
привлачиле су општу пажњу. Он ce нарочито интересовао за 
народни језик и народну поезију, и његове песме одлико- 
вале су ce чистотом језика и народним духом. Педесетих 
година, под разним потписима, писао je пригодне и алего-



ричке песме, y који- 
ма je казивао вели- 
ко политичко незадо- 
вољство српскога на- 
рода противбечкере- 
акције. 1861 изишао 
je његов епски спев 
Св. Ca’ea Неманићг, 
пун побожно-патри- 
отских размишљања, 
али y тешким стихо- 
вима и без живости 
и поезије.

Грујић je доста 
писао y прози. Про- 
тив Вука Караџића 
који je без одобрења 
Синода издао 1847 
свој превод Новог За- Никанор Грујић.
вета, он je написао
полемичке ЛриЂШбе (Земун, 1852), y којима je не само 
критиковао тачност превода но и сумњичио Караџића да 
je y том послу „туђинско оруђе“ y борби противу пра- 
вославља. И иначе, y целом свом прозном раду он je био 
црквени човек, богослов и моралист. Као писад y старости 
нарочито ce бавио поуком и побожном књижевношћу. Од 
њега je остало неколико превода и оригинала y том правцу: 
Увод y тумачење Св. Писма, Лз живота светих угодника 
божјих, две књиге, (Нови Сад, 1885); Приповетке мојој 
кћери и Савети мојој кћери, од француског писца Ж. Н. 
Бујија, (Нови Сад, 1882) ; Два пријитеља, од Ле Сажа, 
(Нови Сад, 1886), и т.д. После његове смрти, тек 1905, изишла 
je његова Автобиогр^фија, коју je писао y дубокој старости. 
To je y првом реду дело једног незадовољног калуђера који 
y црквеној кариери није дотерао донде докле би по својим 
способностима могао ићи ; затим, то су полемике са либе- 
ралним политичким противнидима који су хтели y српској 
цркви да ограниче моћ епископа. Алиутомспису има добрих 
описа сцена из младости ; језик je леп и чист.

Као црквени беседник Никанор Грујић заслужује наро-



чити помен. Његове беседе, нарочитр из 1848, имају ши- 
роке речитости, и иду y најбоље ствари српскога црквеног 
беседништва. Неке од тих пригодних беседа штампане су y 
засебним књижидама.

Грујић je био писад од извесног талента, али je црквени 
човек и дидактичар и моралист угушио y њему песника. Од 
педесетих година његове песничке способности очевидно су 
почеле да слабе, и узалуд je Ђорђе Малетић, који je y њему 
гледао „достојног пријемника Мушицког", изражавао наду 
да ће он „повратити дидактичку лоезију y целрј њеној кра- 
срти“, Он то није мргао учинити, као владика и прлитички 
човек напустио je дрезију, и рставио трага само као црк- 
вени беседник.

ВАСА ЖИВКОВИЋ.

Ррдио ce 31 јануара 1819 y Панчеву, y Банату. Свршио je 
, оснрвну школу y месту рођења, и ту започео и средњу шкрлу; 

гимназију je учио y Карловцима и Сегедину. Од 1838 учио je 
права y Пешти и Пожуну. 1841 дошао je y Вршац на богр- 
слрвију, и ту био један од оснивача дружине Србске Слоге 
Банатске. 1846 постао je парох y Панчеву, и учествовао y 
1848. Цео свој живот провео je y Панчеву као душа рндашњег 
Српства. Од 1864 био je неколикс пута биран за нар дног 
посланика на Карловачком Сабору. 1868 псстао je протсјереј. 
Умрр je y Панчеву 25 јуна 1891.

Јрш кар ђак, од 1838, прчео ce јављати својим стихо- 
вима y разним српским листсвима и алманасима. Као и други 
песници његова нараштаја, он je колебљив y правцу. Он je 
одушевљен поклоник Лукијана Мушицкога, и има и крд њега 
„ученсг стихотворства“. Али он добро зна немачку књижев- 
ност, занесен je Гетеом и Шилером, које врло добро преводи, 
и на његовим стиховима, и y форми и y садржини, рпажа ce 
немачки утицај. Нарочито на њега утиче Шилер, крји je хтео 
бити класичар, али који je и преко сврје воље склизнур y 
романтизам. Тај немачки утицај преоблађивао je, и он ce сав 
подаје њему. И y том правцу он je један од првих песника 
четрдесетих година који су напустили стару класичарску по- 
езију, и према немачком узору стварали мрдерну поезију, са 
новсм верификацијом и новим осећањима. Живковић je испевао



знатан број мор-алвих 
и сентименталних пе- 
сама, од којих су не- 
ке, писане чистим je- 
зиком, y добрим сги- 
ховима и са извесном 
топлином, биле, врло 
популарне и дуго ce 
певале y народу. Али 
после тих песама, y 
којима ce љубав пе- 
вала као једно опште 
осећање, он je y вре- 
мену од 1856 — 1858 
испевао известан број 
љубавних песама, где 
je отворено и искре- 
но опевао својалична 
осећања, заносе своје 
маште и чула, сасвим 
субјективно и страсно, као што he доцније романтичарски пес- 
ниди певати. Његове скупљене Песме изишле су y Београду 1907.

Живковић je био један од најпопуларнијих српских пе- 
сника. Неколико његових родољубивих песама (као „Радо 
иде Србин y војнике..." и „Ор’о кликће са висине..,“) постале 
су готово химне угарских Срба. Неколико његових сентимен- 
талних песама ушле су y народ и дуго ce певале. Он je био 
један од људи који су y своје време писали најбоље стихове 
српске, и својим радом он везује „објективне" песнике четрдесе- 
тих година са романтичарским песницима шездесетих година.

МАТИЈА БАН.

У првој половини XIX века дубровачка књижевност, као 
делина, гаси ce, и дубровачки писци прилазе или српској или 
хрватској књижевности. Двојица од најпознатијих-дубровачких 
писаца из доба око 1840, Матија Бан и Медо Пуцић, опре- 
дељују ce за српску књижевност.

Матија Бан родио ce 4 децембра 1818 године y Дубров- 
нику. 1836 ступио je y фрањевачки ред, из кога je изишао

Васа ЖпвковиК.



брзо, већ 1836. Он оставља 
завичај, иде на Исток, постаје 
учитељ језика y грчкој школи 
на острву Халки, потом y Ца- 
риграду и Бруси. 1844 долази y 
Србију, и 1845 постаје васпитач 
кћери кнеза Александра Кара- 
ђорђевића. Српска влада га че- 
сто упо-требљава y дипломат- 
ским мисијама и y пословима на- 
ционалне пропаганде. Око 1848 
обилазио je Нови Сад, Загреб, 
Задар, Дубровник, Цетиње. 1850 
постао je професор францус- 

кога језика на Лицеју y Бео- 
граду. Приликом династичке 
промене, 1858, изгубио je др- 

' жавну службу. 1861 постао je шеф пресбироа, и на томе 
месту остао je до 1880, када je стављен y пензију. Умро je 
y Београду, y дубокој старости, 1 марта 1903.

Бан je почео писати рано, још око 1834, и на српском 
и на талијанском. Од четрдесетих година настаје његов врло 
жив и плодан књижеван рад. За више од пола века написао 
je, како ce рачуна, преко 40.000 стихова. На српском и фран- 
цуском језику написао je неколико политичких расправа и 
педагошких списа, чак и војних расправа, остављајући на 
страну обилан новинарски рад.

1853 и 1861 изишле су y Бео-граду две свеске његових 
Различнихг пЂсама. У њима ce види 'чисто рационално схва- 
тање књижевности. Целом свом раду Бан поставља за задатак: 
„развој свијести и моралности нашега народа, као и његов 
углед пред свијетом". Без талента, без икакве песничке маште, 
y основу свога бића ладан и вазда учитељски моралист, он 
je неуморно писао слабе стахове, конвенционалне и укочене.

Релативно важнији je његов рад на драми. Он je један 
од најплоднијих драмских песника српских. Од њега je остало 
13 драма и трагедија : Мејрима (1849), ' Милијенко и Добрила 
(1850), СмрШ кнеза Доброслава (1851), СмрШ Уроша V, или  
последњи Немањићи (1857), Краљ Вукашин (1857), Цар Лазар 
(1858), Цвијети Србске (1865), Ванда (1868), Еобна Шајна

ДГатпја Ван.



(1869), Марта Посадница (1871), Маројица Кабога (1879), 
Јан Хус (1880), Кнез Никола Зрињски (1888). Сви ти комади, 
са предметима из словенске, нарочито српске историје, имају 
много словенског и српског патриотизма, али мало уметности 
и поезије. To су кабинетски радови, y којима писац показује 
оскудно надахнуће, слабу машту, недостатак осећања, површну 
психологију. Радња je трома, излагање суво, стихови слаби, 
цели комади крајње досадни. Данас je тешко схватити како 
су такви комадн могли иматк не само позоришнога но и књи- 
жевнога успеха. У своје време Бан je, сасвим озбиљно, био 
поређен са Шекспиром и његове драме превођене на неко- 
лико словенских језика. Романтична драма, живља и већма 
песничка, потисла je његову суву кабинетску драму, и он ce 
од седамдесетих година и као драматичар и песник почео 
губити. Умро je готово сасвим заборављен.

МЕДО ПУЦИЋ.

Банов друг и пријатељ, дубровачки властелин Медо 
(Орсат) Пуцић родио ce марта 1821 године y Дубровнику, y 
једној од најстаријих и најугледнијих породида дубровачких. 
Као што je тада владао обичај y дубровачким патрицијским 
породицама, школовао ce y Италији. Лицеј je свршиоуМлет- 
дима, права y Падови и Бечу. Неко време био je коморник 
на двору војводе од Луке, y Италији, a од 1868 до 1872 био 
je наставник кнеза Милана Обреновића y Београду. Више но 
ико Медо Пуцић je учинио на буђењу и развијању народне 
свести y Дубровнику, и био душа српског покрета код дал- 
маткнских католика и дентар целога једдога круга писаца и 
јавних радника. Увек на послу и јако цењен, умро je y Ду- 
бровнику 30 јуна 1882 године.

У Италији, y којој ce школовао за време најживљег на- 
ционалног покрета талијанског, Пуцић ce загрејао прво за 
ствар националне слободе y опште, за словенске и српске 
идеале потом. Упозиавши ce 1841 са Јаном Коларом, он je 
постао велики словенски родољуб. Слободнога и либералнога 
духа, . одвајајући веру од народности, он je постао убеђен и 
одушевљен Србин. У том основном срцском и словенском осе- 
ћању, занесен поклоник народне поезије, он je певао народо- 
љубиве и слободољубиве песме, које су врло јако утицале на



млађи нараштај уДал- 
мадији. 1844 издао je 
y Бечу Славјанску 
антологију, избор из 
дубровачкога песни- 
штва. 1848 дао je y 
Загребу збирку еле- 
гија Talijanke, 1858 
издао je y Београду 
врло важне Опомени- 
ке Србске од 1395— 
1423. 1862 изишла je 
y Карловцу његова 
збирка Pjesme. Нај- 
•главнији његови књи- 
жевни радови јесу: 
Босанске Даворије, 
патриотска призива- 
ња Срба на обнавља- 
ње „порушене старе 

славе“ ; Карађурђевка, опевања Карађорђева јунаштва и обнав- 
љања Србије; затим дубровачка песничка приповетка Цвијета 
(Беч, 1865), најбољи од његових књижевних послова, и Пома, 
дела једна програмна песма српског национализма. Његове 
скупљене песме изишле су 1881 y Панчеву.

Као код готово свију српских песника четрдесетих го- 
дина, и код Меда Пуцића има више добрих намера но праве 
поезије, више лепих мисли но добрих стихова, више родо- 
љубља но уметШсгА. Он je, y опште, био више апостол сло- 
венске и српске идеје но књижевник y правом смислу речи. 
Овај заслужни јавНи радник био je „последњи бард дубро- 
вачки", за тренут je васкрсавао из прошлости стару дубровачку 
књижевност и везивао je са новом српском књижевношћу.

ДАНИЛО МЕДАКОВИЋ.

Рођен 17 децембра 1819 y Зрмањи, y Лици, где je свршио 
немачку основну школу. У Задру je свршио гимназију 1838. 
До 1839 био je y Србији учитељ Кнежеве деце и чиновник 
y државној служби, a потом, до 1845, секретар Кнеза Ми.



Др. Данпло Модаковик.

хаила. 1845 оде на сту- 
дијеу Берлин, и 1847 
постане доктор фило- 
зофије. 1847 отворио 
je српску штампарију 
y Новом Саду, улази 
y политику и јавни 
рад. Он креће цео је- 
дан низ српских ли- 
стова : 1848 HaUpe- 
дак, Србски Днев- 
никг од 1852 до 
1858, Седмицу од 
1852—1858, алманахе 
Ласту и Годишњак, 
постаје главни публи- 
цист српски педесе- 
тих година. 1850, по- 
сле династичке про- 
мене, прелази y Ср- 
бију, и ту остаје до 1862. Bpaha ce y Нови Сад, 1863 понова 
креће Наиредак и.безуспешно покушава да настави поли- 
тички рад. Повучен из јавнога рада, умро je y Загребу 5 
новембра 1881.

Медаковић je био активан јавни радник, и за Србе пе- 
десетих година био оно што je око 1820 био Димитрије Да- 
видовић, око 1840 Теодор Павловић, око 1865 Светозар Ми- 
летић. Он je створио читалачку публику српску, био један 
од главних будитеља народне свести y тешким ^ременима, 
и организатор књижевног рада српског педесетих година.

Од њега je остало дел'о 11овЂсшница србскогг народа од 
ноистирги времена до године 1650. (I—IV, Нови Сад 1851 — 
1852). Медаковић je тим делом допунио једну велику празнину 
y српској књижевности: дао je популарну делокупну историју 
српског народа. Он je тај посао узео да ради нд као научник, 
но као национални радник Његов циљ je био y народу про 
будити : „топло чувство и достојну памет спрам наши исто- 
ричних хероја, спрам свију славни дела наших прародитеља, 
понос народни, љубав свом народу, Живо осећање спрам свега 
онога што нам je велико, сјајно, славно и Богу угодно..."



Као таква, ова књига je образац патриотске историје, и ути- 
цала je и на буђење свести код широких слојева народних 
и на историјско васпитање нашега романтичарског нараштаја.

ЉУБОМИР П. НЕНАДОВИЋ.

Ж ивот. — Унук кнеза Алексе Ненадовића и син проте Ма- 
тије Ненадовића, Љубомир Ненадовић ce родио 14 септембра 
1826 године y Бранковини, y ваљевском округу. Гимназијује 
свршио y Београду, и ту je почео учити и Лидеј. Од 1844 до 
1848 био je студент на университетима y Прагу, Берлину и 
Хајделбергу, и тада je путовао y Швајцарску и y Париз. По 
повратку, 1848, постао je професор београдског лицеја. 1851, 
због листа Шумадинке који je покренуо дође y сукоб са 
влашву, и, добивши одсуство, оде y Италију и Француску. До 
1857 служио je y министарству просвете и унутрашњих дела. 
1857 био je на Цетињу; 1858 био je секретар српскога по- 

'Сланства y Цариграду; 1859 постао je начелник министарства 
просвете. 1868 буде стављен y пензију, и до 1874 живео 
као пензионар y Ваљеву. Од 1874 до 1878 бавио ce y Црној 
Гори. 1878 вратио ce y Србију, и настанио ce y свом родном 
мдсту, y Ваљеву. 1892, Народна Скупштина, y знак народнога 
признања одредила му je годишњу помоћ од 4.000 динара. 
Умро je y Ваљеву, 21 јануара 1895 године.

Књижевни рад. — Ненадовић ce јавио y књижевности 
још врло млад, и на њој je радио до саме смрти. Прве две књиге 
песама изишле су му 1849: Песме y Земуну, и Славенска Вила , 
ћирилицом y Карловцима, латиницом y Загребу. Ново издање 
песама изишло je y Земуну 1860. Спев Доичиновићг Воин, 
изишао je y Земуну 1861. Од 1850 до 1857, са прекидима, из- 
давао je y Београду врло популарну Шумадинку, где je изишао 
велики део његових песничких радова и путописа. Издао je 
такође и две књиге алманаха Шумадинче (Земун, 1852 и 1853). 
Као своју академску беседу штампао je y Београду 1889 Поглед 
на поезију и њен утицај на човечинство. Од његових превода 
вреде помена : драма НаполеонЂ Бонапарта (1850) од Алек- 
сандра Диме оца и Историја Француске Револуције (1863) од 
А. Мињеа, дело y своје доба јако омиљено и много читано y 
либералним омладинским редовима. Ненадовић je издао и један 
део заоставштине свога оца : Мемоаре Проте Матије Нена-



doeuha (Београд 1867; друго издање, Српске Књижевне За- 
друге, Београд 1893) и његова писма о ратовању на Дрини 
1811—1813 (Београд, 1861).

Скупљена оригинална дела Љубомира П. Ненадовића 
изишла су y два непотпуна издања, оба y Београду; једно y 
13 свезака, од 1881 до 1885, др>го y 20 свезака, од 1892 
до 1895.

Љубомир ТГ. Нонадовлћ
y млађим годинама.

Песник. — Ненадовић je један од првих Србијанаца који 
су ce школовали на страни и започели радити на кшижевности. 
Од како je почео писати 1843, y београдској Подунавци, 
па до саме смрти радио je без прекида и озбиљмо. Он 
je ушао y књижевност са извесним филозофским образо- 
вањем, био присталица рационалне филозофије и поштовалац 
Доситеја Обрадовића, и његова поезија je радионална, дидак- 
тична и етичка. У ствари, он je на књижевност гледао увек



као на средство за 
ширење истине и до- 
бра међу људима, био 
морализатор, y том 
духу уређивао Шу- 
мадинку, писао поуч- 
не списе као Свеш- 
тенсшво u Ратар- 
ство, и y старости 
написао део један низ 
поучних прича за на 
род (као Up eu Ло- 
нац, Зле очи, Нека 
je  срећа ма и луда 
била). Као Обрадо- 
вић он пише басне, 
ставља их y просте 
и прозаичне стихове, 
додаје им „нараво- 
ученија", a y Запи- 
сима даје опште мо- 

ралне поуке и савете за живот. По угледу на Шилерово 
Звоно написао je неколико већих песама, као што су До- 
пара, Кузман, МаниШи Глумац, Столар, Једна ноћ, Бер- 
бер-Трајки, — песме проткане размишљањима, изрекама, оп- 
штим мислима популарне филозофије о пролазности свега на 
земљи, о ништавилу живота, о правди, о слози, о слободи, 
о народности, о љубави према људима, о безмерноети про- 
етора, и тако даље. Све je то казивано да поучи и да упути. 
To je поука y оквиру поезије.

Његови стихови су прости и развучени, еликови врло обични 
и слаби, цела поезија одвећ налик на прозу. Ненадовић je био 
образован човек, пун лепих идеја и добрих намера, али ладан, без 
осећања и без песничког талента. Све то могло je занимати 
полу-књижевну публику, код које je он кроз цео свој живот 
остао врло популаран, али као поезија није ce могло одржати.

Путописн. — Од своје младости Ненадовић je волео 
путовати и добар део својих путовања описао je y лепим 
путничким писмима (у Шумадинци : 1850, писма из Северне 
Немаче, 1852 и 1855 писма из Швајцарске, 1855 писма из Па-

Љубомпр II. Нонадовик 
y старијим годинама.



риза). Млад, здрав, имућан, он je чило и весело облетао Европу, 
и своја путовања описивао y занимљивим писмима, која одли- 
кује занимљивост, хумор, ведрина и природност. Писма из 
Швајцарске и прва писма из Немачке одају ведар дух, мла- 
дићско расположење и животну радост; писма из Италије 
више су посвећена владици Његошу, са којим ce Ненадовић 
на путу 'сусрео; друга писма из Немачке показују већ зрелије 
духовно стање и извесну скепетичну филозофију. Писма о Црно- 
гордима су опевање Црне Горе и њених становника, слика оду- 
шевљена и идеализована, али занимљива, пуна анегдота и духа.

Сва та писма имају пријатан интиман карактер. За своја 
путничка писма из Швајцарске рекао je Ненадовић 1852 y 
Шумадинци: „ова путничка писма нису писана с том намером 
да ce игде печатају, које ће ce из њиовог простог и сасвим 
искреног приповедања видити — но кад ce y свет пуштају, 
сваки читатељ, коме je воља, може држати да су управо њему 

_ писана, почем њега ради само ce и печатају". To ce може про- 
ширити и на сва Ненадовићева писма. У свим својим путопи- 
сима он није уметник утанчаног укуса и више осетљивости 
који казује своје утиске и даје књижевне описе — но срдачан и 
природан човек, који добродушно и духовито прича шта je ви- 
део и како je кроза свет пролазио. Tbera не занима толико сама 
природа и утисци које она буди y њему, но y првом реду људи, 
њихов живот, нарави, уредбе. Он не удара y неку високу фило- 
зофију, но насмејано прича шта му ce на путу дешавало, онако 
као што пријатељ пише пријатељу y интимном писму И то je 
оно што ce допадало y његовим путописима: лака филозофија 
живота, добродушна и ведра шала, љубав према људима, према 
слободи и правди. Сва та пријатна, ведра и разумна причања 
имају нарочити чар који долази од лепе душе самога писца. 
Ненадовићеви путописи су први добри покушаји своје врсте 
y српској књижевности, са разлогом су имали великога успеха, 
и данас ce још могу пријатно читати и сачували су књижевну 
вредност.

Ненадовић je један од најлопулариијих старијих писаца 
српских, и y широј књижевној публици он je стекао готово 
исте симпатије на које je раније наишао Доситеј Обрадовић, са 
којим иначе има толиког заједничког. „У своје време — писао 
je 1887 Милорад Шапчанин, — учинили су Ненадовића Попара



и Јована Илића Хасан Пепељар толики утисак да су их на 
изуст знале чак и старе судије и помоћници начелстава.“ 
Искрен патриот, славенофил, слободњак, моралист, добар човек, 
лак и пријатан писац — os je привлачио и својим идејама и 
својим писањем. Као песник није ce могао одржати, али je 
остао као уредник популарне Шумадинке, једног од најра- 
нијих и најбољих књижевних листова y Србији, и као писац 
веррих и пријатних путописа, где ce показао добар стилист 
и један од оснивача данашњег књижевног стила српског.

МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ-СРБКИЊА.

Рођена je y селу Буковду, y Срему, 1830 године. Школе 
je мало учила; y родитељској кући, поред оца сеоског свеште-

ника, сама ce обра- 
зовала великим чита- 
њем и општењем са 
људима од пера. По- 
сле очеве смрти до- 
шли су за њену по- 
родицу рђави дани. 
Она одлази y Србију, 
где живи од прија- 
теља. 1877 умрла je 
y Београду заборав- 
љена и y беди

Као готово сви 
људи њенога нараш- 
таја она ce огледала 
на поезији. Почела 
je певање још као 
млада девојка 1847, 
и јављала ce готово 
по свима листовима 
српским онога време- 

на. Издала je три књиге Цесама (1850, 1855 и 1868), готово ис- 
кључиво патриотске и моралне садржине. У своје доба, као 
прва жена која je живље ушла y књижевност, слављена je 
као велика песникиња. Била je y пријатељству са свима глав- 
ним песницима српским, дописивала ce и са појединим немач-

Мплпца Стојадпновнћ —  Србкнња.



ким и чешким писцима, имала велики глас y целом књижевном 
свету српском. И као девојка која je морала водити обзире, 
и као присталица објективне лирске где ce интимна осећања 
имала крити, она пева опште песничке теме, општа места ста- 
ринске поезије. Али, њена je поезија безлична, безизразна, 
општа, сувише пригодна и конвенционална. Она нема осећања 
ни за језик, ни за стил, ни за ритам. У њеним стиховима има 
много патриотизма, много морала и поуке, много љубави за 
књижевност, али нема поезије.

Значајније je њено дело У Фрушкои Гори, дневник писан 
1854 године, које je штампано y три свеске (Нови Сад, 1861; 
Земун 1862; Нови Сад, 1866). To су интимне белешке хватане 
с дана на дан, исповести једне идеалисткиње коју живот неми- 
лосрдно обмањује, y којима има нежности, сањарија и топлине, 
и један леп докуменат и интимно познавање душа тога доба.

Милица Стојадиновић je y опште занимљивија као појава 
но као књижевница. To je прва српска жена која ce огледа 
y оригиналном књижевном раду, и њен живот поетичнији je 
но њено дело.



Р О М А Н Т И З А М .



КУЛТУРНЕ И КЊИЖЕВНЕ ПРИЛИКЕ.

Реакдија после 1848. — 1848, y „обе Србије", y српској 
Јужној Угарској и y Кнежевини Србији, ocehao ce јак покрет 
y омладини, револуционарно-надионалан, панславистички и 
великосрпски y политичккм тежњама, романтично-националан y 
књижевном погледу. Млади су узимали y своје руке водство 
над српским духовима, и y књижевности су y велико почели 
сузбијати старе идеје. Али сав тај напредак био je нагло угушен 
политичком реакдијом после 1848. У целој Европи владари и 
владе стали су угушивати тежње за политичким слободама, 
друштвеном правдом и националном независношћу, и што су 
осетили остали европски народи осетили су и Срби, не само y 
Аустрији но и y Србији. Србима y Аустрији после 1849 била 
je дата нека врста националне самоуправе, такозвана Српска 
Војводина, али тако удешена да су Срби y њој били мањина, 
и тако управљана да су били и политички и национално 
притиснути, лишени свих грађанских права, гоњени и као на- 
родност и као грађани, под пуним притиском сурове полиције и 
бруталне централне власти са германизаторским тежњама: У Ср- 
бији je сав омладински, либерални и национални покрет око 
1848 насилно угушен, и отпочела je владавина цензуре и биро- 
кратског угњетавања. У to  време, педесетих година, „обе Србије“ 
падају y тежак положај. Јаван живот потпуно je обустављен, 
строга цензура гуши сваку слободнију и напреднију мисао, 
књижевни рад ce једва осећа, публика je заплашена или 
равнодушна, и тих десетак година иду y најнеплодније и 
најпразније године српске књижевности.

Центри српске активности. — У овом периоду дешава 
ce једна знатна промена : центар српске духовне активности 
који je до краја XVIII века био y Бечу, потом до пред 1848 y 
Пешти, помиче ce ка југу и прелази y Нови Сад. Од XIV века,



склањајући ce од турске навале, Срби су свој центар стално 
повлачили ка северу: после Скопља, крајем XIV века такав 
центар постао je Крушевац, y XV веку Смедерево. На крају 
XVIII века такав центар je Беч. У колико су Турци сузбијани, 
српски дентар ce помицао на југ. Око 1825 такав центар по- 
стаје Пешта, од четрдесетих година ту улогу почиње преу- 
зимати Нови Сад. Доста велико место, са врло предузимљивим 
српским становништвом, „највеће српско опшчество на свијету" 
ка.ко га je Вук Караџић назвао још 1817, на згодном гео- 
графском положају, y центру Српства y Угарској, не далеко 
од Србије, Нови Сад постаје српски дентар. 1816 добија српску 
гимназију, од 1831 прорадила je y њему српска штампарија, 
a четрдесетих година и друга. Учени људи и писци почињу 
ce стицати y њему. Пред 1840 он има на 10.000 српских ста- 
новника, трговина и земља су y српским рукама, национална 
свест je врло јако развијена. Педесетих година, када je Војво- 
дина одцепљена од Угарске, Пешта губи значај који je некада 
имала за Србе. Нови Сад постаје средиште духовног живота 
српског, „отечество учених Србаља“. Педесетих година y њему 
ce крећу и политички и књижевни листови : Србски Дневникг, 
ТОжна Пчела, Воивођанка, Седмица.

Духовни живот y Новом Саду ce развио нарочито шезде- 
сетих година, од увођења уставног живота. 1864 преноси ce из 
Пеште y Нови Сад Матица Српска, што je било од великог 
значаја; оснива ce српско народно позориште; 1865 гимназија 
постаје велика. Највећи део српских листова и књиге штампа 
ce ту. Књижевни листови ту изилазе: Даница, Jaeop, МаШица. 
Главни српски писци станују y Новом Саду. Новосадски поли- 
тички листови, Србски Дневник и Застава, дају правац y целом 
српском народу. Књижевне прославе, велики национални ску- 
пови, културне установе прво отпочињу y Новом Саду, који 
игра улогу „Српске Атине" све до почетка седамдесетих го- 
дина, када духовна хегемонија српска прелази на Београд.

Немачки романтизам и словенски романтичари. — 
Од краја XVIII века па до половине XIX, романтизам je захватио 
све европске земље, из Скандинавије и Немачке прешао je на 
латинске земље Фрнцуску и Италију, па и на словенске. Аустриј- 
ским Словенма, па и Србима, романтизам, као и рационализам, 
дошао je из немачких извора. Србима je дошао и посредним 
путем, преко чешких, словачких и словеначких романтичара.



Аустријски Словени, који су стално стајали под духовним 
утицајем немачке културе и књижевности, усвајали су ту нову 
књижевно-националну струју. Нарочито они који су ce школо- 
вали y Немачкој, махом протестанти, после 1810, прихватили су 
идеје немачког романтизма, који je y то доба вршио духовни 
и књижевни преображај жемачког народа. Они су оно што су 
налазили код Немаца преносили на Словене, место Germania 
или Teutonia стављали Slđvia, место Deutschheit — Slovanost, 
место Alldeutschland — Všeslđvia. Онај исти култ прошлости и 
историјски национализам који су немачки препородитељи про- 
поведали свом народу y борби против Француза и њихове 
културе, почели су, изменивши само имена, словенски препо- 
родитељи проповедати својим словенским сународницима, ко- 
јима je грозила опасност од Немаца и Мађара.

Људи који су y том правцу не само посредно и непо- 
средно утицали на Србе били су: Јосиф Добровски, Јернеј 
Копитар, Павле Шафарик, Јан Колар и Људевит Штур.

Почетак XIX века je доба упоредног изучавања језика, 
религија, митологија и књижевности, и y том општем покрету 
почело ce изучавати и Словенство. Добровски, „патријарх и 
отац славистике“, почео je научно изучавати словенску про- 
шлост, хватати везе које постоје између разних словенских je- 
зика. И ако сам лично није веровао y будућност Словена и своја 
дела писао на немачком језику, он je својим научним проуча- 
вањима дао Словенима једну идеју о њиховој прошлости, казао 
им оно шта су некада били. Други су после њега дошли и до 
краја ишли y његовим идејама, из те заједнице y прошлости 
и заједнице језика извлачили закључке душевне заједниде и 
заједничког рада y садашњости. Добровски y својим проуча- 
вањима, нарочито када je изучавао питање ћирилице и лати- 
нице, стао ce јако занимати Јужним Словенима, y првом реду 
Србима и Хрватима. Он je имао и личних веза са Србима, својим 
саветима помагао покретаче Новина Сербскихг 1813, као и 

ука Караџића y првом почетку његова рада. Из његових 
Списа, често навођених и делимично превођених y српској књи- 
жевности y почетку XIX века, Срби су ce упознавали са сло- 
венском прошлошћу и односима између разних словенских 
језика, стицали осећање словенске заједнице и солидарности.

Словенац Јернеј КопиШар био je од врло великог и не- 
посредног значаја по развитак идеја и књижевности код Срба



у првим десетинама XIX века. Још млад, он je сасвим ушао 
y идеје немачког романтизма, и y свсше народу почео ce бавити 
народним језиком и народном поезијом. Као цензор словенских 
књига y Бечу, и као сарадник бечких романтичарских листова 
за словенске књижевности, он ce још пре 1810 јако заинте- 
ресовао за Србе и Хрвате, тражио људе који he га оба- 
вестити о српско-хрватском језику и прикупљати народне 
песме, о којима ce y западном свету било већ чуло. Он ce 
ради тога обраћао на све стране. Његова cpeha и cpeha no 
српску књижевност била je што je 1813 наишао на Вука Ка- 
раџића, кога je увео y своје идеје и планове, упутио га y 
граматичарски и скупљачки посао, руководио га y свима ње- 
говим пословима. Копитар je уверио Караџића да народни 
језик треба да потисне црквени и обавестио га о правој вред- 
ности народнлх песама, подржавао га и морално и материјално 
y тешким борбама које je овај имао да издржи са својим про- 
тивницима. Он je Караџићеве резултате саопштавао западном 

' научном и књижевном свету, преко Грима и Гетеа створио 
интересовање за српски језик, и њему лично има ce захвалити 
што je српска народна поезија стекла европски глас.

Утицај Јана Колара на Србе био je још непосреднији и 
живљи. Било je мало људи који су имали тако широко сло- 
венско осећање као што je то био случај са Јаном Коларом. 
Под речју „наш народ“ он je обухватао сва словенска пле- 
мена без разлике. За Србе он je имао нарочитих симпатија, 
и српски језик и српска народна поезија су ra особито инте- 
тересовали. У Србима je гледао један од етнички најчистијих 
и најсвеснијих словенских народа, код којега су најбоље сачу- 
ване старе словенске особине. Тражећи словенску концентра- 
дију, он je српски језик, са руским, чешким и пољским, сма- 
трао као један од четири главна словенска језика, и тражио 
Да сви Јужни Словени прихвате српски језик као свој. Као 
парох словачке протестантске општине y Пешти, он je имао 
великих веза са Србима, нарочито са Вуком Караџићем и Тео- 
дором Павловићем. После свог знаменитог спева Sldvij Dcera 
он je постао главни идеолог и теоретичар „Славјанства", кул- 
турно-књижевног по форми, национално-политичког y ствари, 
и y њему ce и код Срба гледао пророк нове словенске вере. 
Он je врло чесго навођен и превођен код Срба. Његов 
знаменити чланак 0 књижевној узајамности међу народима



и наречјима словенским, манифест књижевног панславизма 
изишао je прво на српском, y једном српском листу, y 1835, 
y СербскомЂ Народномг Лист у. У Пешти он je имао сталног 
додира са родољубивом српском ђачком омладином, јако утицао 
на њу, и развијао y њој ону веру y Словенство која одликује 
српско поколење пред 1848.

Лавле Шафарик je радио y самој српској средини. Као 
протестант и немачки ђак, није могао добити службу y свом 
завичају, и 1813 дође за професора српске гимназије y Нови 
Сад, где je остао све до 1832. Он ce бада на проучавања ју- 
гословенске, нарочито српске прошлости. Он има двострук 
циљ : да код Срба развије осећање словенске свести и соли- 
дарности, и да западни словенски свет упозна са Србима и 
Хрватима. У оба правца он je имао пуна успеха. Он je више 
но ико учинио, нарочито преко Сербскогг ЈрђШописа, којем 
je и y ствари био главни покретач, да ce Срби упознају са 
словенском прошлошћу, да стеку појма о сувременом стању 
Словенства, и да преко тих општих научних знања дођу до 
словенске свести. Са друге стране, живећи међу Србима, он 
je први научно почео проучавати српску прошлост и српски 
језик, први стао испитивати старе српске споменике и при- 
купљати грађу за историју српске књижевности, и y том по- 
гледу имао толике заслуге да ra je Србски Летопис 1863, 
забележивши његову смрт, упоредио са словенским апостолима 
Ћирилом и Методијем.

Добровски и Шафарик били су више научењади, Колар 
више идеолог и теоретичар, Словак Људевит Штур био je 
практични радник, организатор, агитатор словенски, човек који 
je непосредно образовао српску младеж пред 1848. Кнез Ми- 
хаило га je школовао y Немачкој и издржавао као професора 
на пожунском лицеју. На том месту, Штур je постао духовни 
вођ и васпитач све словенске омладине, уливао y њу не само 
словенско осећање но готово словенски фанатизам. Под ње- 
говим утицајем створене су прве српске ђачке дружине, и 
васпитало ce неколико важних људи, међу којима прво место 
заузима Светозар Милетић. Он je својим ученицима уливао не 
само широко осећање словенске солидарности, но им je на- 
рочито развијао љубав према народној поезији y опште, да- 
јући српској народној поезији једно од главних места. Његова 
књига о словенским народним песмама, коју je 1857 Јован



Бошковић превео на српски, јако je утицала на књижевно- 
романтично васпитање младо: нараштаја српског.

Под свим тим утицајем тих словенских будитеља развило 
ce y млађем српском нараштају, нарочито четрдесетих година, 
врло живо словенско осећање и јак књижевно-национални 
покрет, чије je главно обележје: словенски надионализам y 
политиди, романтизам y књижевности. Под непосредним ути- 
цајима Колара и Штура оснивају ce ђачке дружине срп- 
ске, које имају своје писане књижевне органе. 1846 те дру- 
жине ступају y везу и издају 1847 збирку панславистичко- 
романтичких радова Славлнка. У покрету од 1848 та омла- 
дина, груписана око листа Напретка, игра врло револуцио- 
нарну улогу. Покрет je захватио и Србију. Око Друж ине 
Младежи Србске групише ce не само лицејска омладина y 
Београду, но и сви млађи напредни људи. Друштво постаје 
средиште словенске активности, српске националне пропаганде 
и либералног покрета y целој Србији. У свом алманаху Не- 
вену Слоге (1849) они су изнели сав свој програм „славјан- 
ства“ и „србскости", „слободе“ и „равенства".

Уједињена Омладина Српска. — Од шездесетих го- 
дина настаје велики преокрет и y јавном животу и y књи- 
жевности. 1859 године Аустрија je побеђена на Мађенту и 
Солферину, и принуђена, ради унутрашњега мира, да даје 
уставне слободе и да попушта народностима. Од 1860 враћа 
ce уставно стање, a са њиме и бољи услови за јаван живот. 
У Србији, династичка промена од 1858 није била само сме- 
њивање на престолу, но y неколико и победа уставних идеја. 
И ако ce нису испунила сва очекивања младих либерала, ипак 
су ce услови за јаван рад релативно поправили, нарочито од 
1860, када je на престо дошао кнез Михаило. И y Србији и 
y Војводини јаван живот ce буди, и наставља ce оно што je 
насилно било прекинуто 1849.

Прву реч y народу сада узима омладина. Beh доста мно- 
гобројни српски ђаци y Бечу и Пешти почињу ce прикупљати 
и започињати један политички и национални покрет. 1861 
оснива ce y Пешти ђачко друштво Преодница, 1863 y Бечу 
Зора. И та два активна ђачка друштва постају средишта жи- 
вога омладинског рада и y политици и y књижевности. Ђачки 
и омладински покрет нагло захвата сва места где je било 
српских ђака и по вишим и по средњим школама. Између



свих тих ђачких дружина одржавала ce стална веза. И-при- 
родно ce помислило и на једну заједничку организацију. По 
угледу на немачки Tugendbund и на талијанску Младгу Ита- 
лију, оснива ce свечано, 1866, y Новом Саду савез „Младога 
Српства", Уједињена Омладина Српска.

Друштво je основано са циљем да буди народни дух и 
да шири српску књижевност, У њјс су ушли не само ђади, но и 
млађа интелигенција, трговци, занатлије; y један мах она je била 
не само савез ђачких дружина, но и певачких, учитељских

Јодна група омладинаца.
(У горњем реду с десна четврти Лаза Костић, на крају Антоније Хаџић).

трговачких и занатлијских. Покрет je захватио нарочито Вој- 
водину и Србију: y Војводини, он ce окренуо y једну нацио- 
налну и антиклерикалну странку; y Србији, где je због мање 
повољних политичких прилика мање имао маха, добио je ка- 
рактер једне либералне, анти-апсолутистичке и надионално 
одлучне странке. Доцније, око 1870 године, покрет ce, y много 
мањем обиму, проширио и на Хрватску, Далмацију и на 
Црну Гору.

Организација Уједињене Омладине Српске почела ce



живље изводити тек 1867. Али те године, на другој омладин- 
ској скупштини y Београду, због либералних манифестација, 
дошло ce y сукоб са реакционарном српском владом, и тиме 
рад y Србији буде отежан. 1868, после убиства кнеза Михаила, 
Омладина, осумњичена да je била духовни подстрекач тога 
дела, била je прогоњена y Србији и y Војводини, и њен рад 
je био за неко време заустављен. Али омладинске скупштине 
ce стално држе: 1868 y Великом Бечкереку, 1869 y Великој 
Кикинди, 187-0 y Новом Саду, 1871 y Вршцу, И српске, a на- 
рочито мађарске владе су са неповерењем гледале на овај 
покрет, и 1871 и 1872 он je угушен. Било je тешко са једним 
програмом радити y две разне земље, y Србији и y Аустро- 
Угарској. Поред тога, y самој Омладини било je, поред личних 
размирица, и сукоба локалне природе, између војвођанских и 
србијанских омладинаца, и сукоба начелне природе, између 
старијих и умеренијих либерала и млађих, напреднијих соци- 
јалиста. Гоњена и од пештанске и од београдске владе, растр- 
зана унутрашњим борбама, без сигурне материјалне подлоге 
иАодређзног програма радај Омладина није могла бити дуга 
века. Престанак друштвеног органа Младе Србадије, 1872, 
значио je крај омладинске организадије.

Уједињена Омладина Српска отпочела je као савез ђачких 
друштава, потом je постала организација целог млађег нара- 
штаја ради културно-националних циљева, најзад je постала 
национално-политичка странка, која je стала на чело целог 
српског народа. Захвативши готово све крајеве и све сталеже 
српске, она je започела обилан рад y свима правцима. Пре- 
давањима, „беседама", часописима, књигама, алманасима, она 
je радила на надионалнОАМ васпитању српског народа, на на- 
ционализацији целокупног живота српског. Године њеног рада 
биле су узбуркана доба када су ce потлачене нације буниле 
и када су ce националне државе стварале : то je било доба 
устанка Луке Вукаловића (1861), бомбардовања Београда (1862), 
пољског устанка (1863), грчког устанка на Криту (1866) и 
кривошијског устанка y Боци Которској, очишћења градова 
y Србији од последњих турских посада (1867), доба стварања 
уједињене Италије (1859 и 1870) и уједињене Немачке (1866 
и 1870—1871). У тој атмосфери мислило ce да je куцнуо „из- 
весни час“ српског ослобођења и уједињења, прекоревала 
ce Србија што педесет година остаје y „блатомиру", обожа-



вада.се Црка Гора која јежепрестано на ратној нози, и Омла- 
дина je српске духове позивала за блиско дело националног 
ослобођења и уједињења.

Омладина je y посао ушла са широким програмом и 
великим плановима. To je билзАдоба полета, заноса, наде и 
вере y победу. Али успех није одговарао великим очекивањима. 
Пре свега, Омладина, која je означавала једну општу, при- 
лично магловиту тежњу за националним и човечанским на. 
претком, обухватила je људе од разних, чак и супротних пра- 
ваца. Било je y њој старијих људи, васпитаних y „славјанском" 
духу, који нису ишли даље од поетскога панславизма; било 
je млаких либерала, који су тражили скромну уставност и рад 
на „српској култури"; било je идеолошких демократа, који 
су сневали једну балканску републику као саставни део ве- 
лике демократске републике Сједињених Држава Европских; 
било je, најзад, и социјалиста, који су сматрали да je поли- 
тичка и национална слобода само услов рада на економном 
ослобођењу радних маса, да je уједињење и ослобођење Срп- 
ства само „један колут на ланцу других слобода". За тако 
постављене велике задатке није било довољно снаге, и све ce 
више сводило на речи и на почетке и покушаје. Али то не 
умањава значај овога покрета. To je први духовни покрет 
који je захватио цео српски народ, y коме ce упоредно и 
споразумно радило и y Србији и y Војводини. To je први пут 
да једно српско поколење y целини уђе y јаван живот. Тада 
су ce створиле прве политичке, либералне, странке и y Војво- 
дини и y Србији, тада ce израдиле идеје које ће дуго међу 
Србима живети, и започео цео један књижеван покрет који ће 
дати људе и дела од вредности. Све што je y српском јавном 
животу и кшижевности вредело, и y политици и y књижев- 
ности и y науци, прошло je кроз школу Уједињене Омладине 
Српске. Ако ce ни из близа није остварило све оно што je 
Уједињена Омладина Српска маштала, остало je ипак несум- 
њивих резултата: дела једна национално-либерална идеологија, 
либералне странке и y Србији и y Војводини, романтични 
национализам, и дела једна књижевност, романтична књижев- 
ност, која je дала велики број писаца, међу којима je било 
неколико првога реда.

Омладинска идеологија. — Пред 1848, Срби, y идејад1а 
својих непосредних учитеља Јана Колара и ЉудевиТа Штура,



зову ce „Славјани“ и сневају о „великој Славији" и „Славјан- 
ском Царству", али и осећање „србства“ и идеал „србскости“ 
увек су јаки. 1848 je врхунац словенског осећања код Срба; 
после тога то осећање слаби, a искључиво српско национално 
осећање јача. Свакако, словенско осећање код Срба и доцније 
je јако, и то ce видело приликом Кримског Рата (1854—1856), 
приликом Словенске Етнографске Изложбе y Москви (1867), 
томе су сведок братске везе са руском омладином, заједнички 
рад са бугарском емиграцијом и хрватским и словеначким 
родољубима, али поред свега тога завлађује оно што je Штур 
горко називао „себично родољубље“.Место идеала „Славјанског 
Царства11 долази идеал „Душановог Царства“, и из панславизма 
четрдесетих година изилази ужи српски национализам.

У духу романтизма, исто онако као што су немачки ро- 
мантичари идеализовали стару Германију и Теутонију, као 
што су чешки и словачки романтичари идеализовали старо, 
предхришћанско словенство, — и српски романтичарски омла- 
динци почињу идеализовати српску прошлост, српску историју, 
коју, по речима Ламартина, „треба певати a не писати“ и која 
je „песма што још није готова“. Они схватају историју као 
и немачка историјска хајделбершка школа: да je њен задатак 
да диже надионални понос. Историјско осећање било je увек 
врло живо код Срба, народна поезија сачувала je све успомене 
на прошлост, и нови нараштај сав ce окренуо слављењу исто- 
ријске прошлости, налазећи y њој не само утехе за садашњост 
но и снаге за борбе y садашњости и вере y бољу народну 
будућност.

Европски романтичари су прихватили идеју Жан-Жака 
Русоа: да цивилизација квари човека, да je човек најбољи y 
примитивном стању, и да ce зато треба „враћати к природи". 
Српски национални романтичари, y томе смислу, стварају култ 
простог народа, коме придају све могуће духовне, моралне и 
националне врлине. За њих je српски народ најблагороднији, 
најјуначнији, најбољи народ на свету. „Српски je прост народ, 
вели Вук Караџић, поштенији, паметнији и просвјештенији од 
свију народа које сам ја до данас виђао, a виша класа нашег 
народа онакова je као што je њено воспитаније..." Као што 
су немачки романтичари устали на туђинску, нарочито фран- 
цуску културу, на оно што je Фихте презриво називао die 
Ausldnderei, тако српски романтичари устају на „трули Запад“,



од кога долази сва зла и несрећа. Зато ce идеализује народни 
живот, село, задруга, народна поезија, народна филозофија, 
устаје ce против „више класе“, истиче ce идеал : бити што 
ближи народу, осећати, говорити као он, носити ce, живети 
као он, једном речју: бити чист, сиров Србин, Србенда.

На све стране хоће ce национализација. Почиње ce но- 
сити или средњевековно одело, душанке и лазарице, или се- 
љачко одело. He зове ce више господине, госпођо, госпођице 
— но браШе Србине, сестро СрОкињо ; место ви цео свет по- 
чиње говорити једно другом Ши. Народна имена, која je црква

раније прогонила, намећући календарска, почињу ce давати 
деци. Они који су при крштењу добили календарска имена 
окрећу их y народна. Тимотије Атанацковић постаје Богобој 
Атанацковић, Алексије Радичевић — Бранко Радичевић, Ђорђе 
Поповић — Ђуро Даничић, Коста Новаковић — Стојан Но- 
ваковић, Јанићије Кујунџић — Милан Кујунџић, Јован Грчки 

- Јован Грчић. Ko ce звао Ђорђе зове ce Ђурђе или Ђурађ, 
или Ђорђије; Димитрије постаје Дмитар или Гмитар. Иде ce 
тако далеко да ce посрбљавају и имена страних писаца: 
Фридрих Готлиб Клопшток назива ce Љубомир Богољуб Клоп- 
шток. Посрбљавају ce имена празника: Св. Георгије, Јован



Крститељ, Вознесеније, Рождество Христово, Воскресеније — 
постају Ђурђев-дан, Ивањ-дан, Спасов-дан, Божић, Ускрс. 
Славе ce и црвеним словима пишу y календару српски свеци: 
Св. Сава, Арсеније I, Василије Острошки, Петар I цетињски, 
Мајка Ангелина, Стефан Пиперски, Ђорђе Кратовац, и т. д. 
И људи из источних крајева почињу писати јужним наречјем. 
Из језика ce избацују речи туђинског порекла. Играју ce на- 
родне игре, скупљају ce и певају народне мелодије. Општи 
идеал постаје бити Србин од главе до пете, y свим унутрашњим 
и спољашњим манифестацијама свога бића, Сав Србин.

Као романтичарски надионални покрети код других на- 
рода, као што je било y опште око 1848, тако je и српски 
национални романтичарски покрет имао либерално обележје. 
Српски омладинци су обожаваоци Гарибалдија и Мацинија и 
њиховог републиканског национализма ; они симпатишу Лиги  
за мир и слободу, која je око 1870 године била средиште 
републиканског и демократског покрета y Европи. ОмлаДина 
je са великом љубављу пратила републиканске покрете y 
Француској и Шпанији. У унутрашњој политици омладинци 
су уставовци и либерали: борећи ce против апсолутизма Кнеза 
Михаила, траже уставну слободу, „народну владу“ y Србији, 
демократизацију и националну аутономију y Аустро-Угарској, 
која има да постане нека врста источно-европске Швајцарске. 
Они хоће један федеративан савез са балканским народима, са 
крајњим циљем : Савез Балканских Земаља или и Савез Ду- 
навских Држава.

Док je старији нараштај, y коме je било толико црквара 
и иравославаца, био окупљен око митрополита и патријарха, 
омладински нараштај, и ако деистички, кида са црквеним пре- 
драсудама, постаје одсудно антиклерикалан, али не антирели- 
гиозан. Нарочито y Угарској, y оквиру српске дрквено-школске 
аутономије, омладинци воде живу борбу против црквене јерар- 
хије. У то доба, и под утицајем тих нових слободњачких и 
слободоумних идеја, на чело народа место црквених велико- 
достојника долазе млади либерални световњаци. Оно што je 
некада за угарске Србе био митрополит Стеван Стратимиро- 
вић и патријарх Рајачић постаје y новоме добу млади адвокат 
и новинар Светозар Милетић.

Шездесетих година три главне идеје владају y младим 
духовима српским и изражавају ce y српској књижевности:



крајњи српски национализам, политички лдберализам и све- 
товњачки антиклерикализам.

Листови, часописи и алманаси. — Као и све, тако и 
часописи y романтичарском периоду постају бољи и књижев- 
нији. У то доба ce врши деоба између публицистике и књи- 
жевности, између политичких листова и књижевних часописа, 
и јављају ce први прави књижевни часописи српски.

He значи то да штампа није напредовала. ЈТистови, на- 
рочито од шездесетих година, све су многобројнији, и све 
бољи. 1852 године Данило Медаковић je y Новом Саду 
кренуо Србски Дневникг, један од ретких словенских поли- 
тичких листова y Аустрији, који he за неких дванаестак го- 
дина, до 1864, остати главни орган српскога народа. Лист je 
уређиван y патриотском и словенском духу, и, савлађујући ве- 
лике тешкоће од стране цензуре, имао je успеха, дотерао до 2000 
претплатника, што je за оно време био незапамћен број. Ме- 
даковић je својим Србскимг Дневникомг створио читалачку 
публику познијим политичким листовима српским. Шездесегих 
година јављају ce неколико добрих политичких листова срп- 
скнх, консервативни Видовданг y Београду (1861—1876), y 
коме ce, нарочито y почетку, поклањало много пажње књи- 
жевности, и два либерална органа, Застава Светозара Ми- 
летића (прво y Пешти, потом y Новом Саду, од 1866 до 
данас) и Србија Љубомира Каљевића y Београду (1867—1870). 
Оба добро уређена листа били су политички органи Уједи- 
њене Омладине Српске, уређивани су врло начелно и књи- 
жевно, и остали су као пример идеолошких листова. Други 
листови имају све мању везу са књижевношћу, и штампа ce 
одваја и развија независно од књижевности.

Књижевни листови ce тек поступно ослобађају од дневне 
политике и зависности према политичким листовима. Педесе- 
тих година, као и четрдесетих, часописи су или као додатци 
политичким листовима, или су мешавина између дневне по- 
литике и лаке литературе. 1851, Милорад Медаковић кренуо 
je y Земуну ВоИвођанку, „листза књижевност, забаву и живот“, 
y коме ce поред ББегоша јављао и Јован Ст. Поповић и 
Јован Илић. Одзив je био слаб, a када му je забрањен пре- 
лаз y Србију, престао je изалазити. Медаковић није имао 
више среће ни са листом ВЈжном Пчелом (1852), на чијем



књижевном додатку радили су : Јован Ст. Поповић, Богобој 
Атанацковић, Јован Хаџић и Јован Сундечић. Лист није имао 
успеха и престао je исте године. Дужег века и већег ути- 
цаја била je Седмица, „лист за науку и забаву", коју je, 
Данило Медаковић кренуо 1852 y Новом Саду, као додатак 
Србскомг Дневнику. Медаковић јој je био уредник до 1854, 
од тада па до престанка, 1858, изилазила je под једним од- 
бором млађих писаца, y коме су, између осталих, били и 
Ђорђе Поповић и Јован Ђорђевић. Седмица je имала велики 
књижевни успех, и за кратко време стекло ce y њој све оно 
што je имало гласа y тадашњој српској књижевности. У њој 
су радили не само старији писци, као Јован Ст. Поповић и 
Јоксим Новић Оточанин, но и млађи, као Јован Илић, Јован 
Јовановић, Ђура Јакшић, Стеван Влад. Каћански. Оно што je 
била Седмица за Војводину била je Ш умаданка за Србију. 
Љубомир П. Ненадовић, тада већ писад од гласа, кренуо je 
тај лист 1850 y Београду, и са прекидима издавао до 1857 
(1850, 1852, 1854— 1857). Лист занимљив, разноврстан, често 
духовито писан, са добрим сарадницима (међу осталима, Његош, 
Јован Ст. Поповић, Јован Илић), националан и либерадан, имао 
je лепог успеха и оставио je трага и добрих успомена. Ђорђе 
Малетић je y два маха покушао да крене часопис : од 1856 
до 1858 уређиваоje земунску Подунавку, a 1858 y Београду, 
заједно са Владимиром Вујићем, поучни лист Родолтбацг. 
Сви ти листови, и ако су некоји од њих као Седмиг{а и Шу- 
мадинка били знатно књижевнији, нису били још прави књи- 
жевни часописи, но мешавина између политичко-поучног листа 
и књижевнога часописа.

Тек од шездесетих година, од како je романтизам прео- 
владао y српској књижевности, јављају ce и прави књижевни 
часописи. 1860 године, под уредништвом Ђорђа Поповића, 
почела je y Новом Саду излазити Даница, први чисто књи- 
жевни часопис y српској књижевности. Штампана новим пра- 
вописом, искључиво књижевна и забавна, она je прикупила 
око себе готово све млађе писде српске, и што je y оно доба 
српска књижевност могла дати, то је Даница  давала. У њеном 
уредништву су били Јован Јовановић и Лаза Костић, и на 
њој су.поред те двојице радили: Ђура Јакшић, Јован Илић, 
Стеван Каћански, Јаков Игњатовић, Љубомир П. Ненадовић, 
Јоксим Новић Оточанин, и цео један низ мањих омладинских



писаца, нарочито песника. Она je из почетка била нека врста 
књижевног органа омладинског романтизма, али већ од 1862, 
од како ce уредник y политици одвојио од омладинских 
вођа, млади ce почињу одбијати од Данице, која je садржи- 
ном све слабија, наилази на све мањи одзив, последњих го- 
дина сасвим пада, и гаси ce 1872 године. На супрот Д аници  
омладинци су кренули Јавор, који je 1862—1863 изилазио 
y Новом Саду под уредништвом Јована Јовановића. Како 
ce Јавор није могао одржати, то je Омладина_1866 кренула 
Матицу, која je, y издању Матице Српске, изилазила y 
Новом Саду до 1870, под уредништвом Антонија Хаџића. Ма- 
Шица je имала карактер омладинског књижевног органа, y 
коме ce скупљали готово сви млађи писди српски, али je дала 
места и популаризацији наука и отворила врата новом реа- 
листичком покрету. Млада Србадија, идеолошки орган Ује- 
дињене Омладине Српске, заменила je Матицу, и излазила, 
прво y Новом Саду, потом y Београду, од 1870 до 1872, док 
je, због одлучног надионалног и либералног писања, нису угу- 
шиле владе y Угарској и Србији. Србија, од гтрестанка Шу- 
мадинке, 1857, није имале књижевног листа све до 1865, док 
Стојан Новаковић није покренуо y Београду Вилу, која je за 
србијанске омладинце била оно што je Матих^а била за вој- 
вођанске омладинце, али са нешто научнијим карактером и 
модернијим идејама. Вила  je, услед слабог одзива, престала 
изилазити 1868. У опште говорећи, књижевни часописи из доба 
омладинскога романтизма означавају велики напредак, и тек са 
њима српска књижевност долази до правих часописа.

Карактеристично je да y овом периоду српске књижев- 
ности јављају ce многобројни хумористични и сатирични ли- 
стови, најчешће са политичким либералним и антиклерикалним 
тенденцијама, од којих су неки имали и књижевнога еле- 
мента, као Комарац (1861—1869), Змај ( 1864—1871) и Жижа 
(1871-1873).

Алманаси су изгубили онај значај који су имали y првој 
половини XIX века. Али, јављају ce још, као Шумадинче Љу- 
бомира П. Ненадовића (1852—1853) и омладински алманаси: 
Дицејка  лицејске омладине y Београду (1862—1864) и Пре- 
одница српске омладине y Пешти (1863).

Квижевни утицаји. — У XVIII веку Срби су били под 
јаким руским утицајем ; од краја тога века осећа ce и све



више раст^ немачки утицај. Тај утицај био je посредан и 
непосредан : преко аустријских Словена, чешких и словач- 
ких панслависта, и непосредан, право од немачке школе и 
немачке књижевности. Шафарик, Колар, Штур, Копитар, 
учениди немачке науке и књижевности, били су главни на- 
учни, књижевни и y опште идејни васпитачи Срба y првој 
половини XIX века. Будући y једној немачкој земљи (све до 
почетка XIX века Срби y Србији звали су Ауст-рију Немпчка), 
где су школе, као y Војној Граниди, биле немачке, и где 
je виша настава била немачка, сва српска интелигенција y 
Угарској добијала je немачко васпитање. Немачке књиге ce 
почињу обилно читати, немачки писци подражавати. Фи- 
лозофија ce зна по Хегелу и по Кругу, књижевност по Ге- 
теу, Шилеру и Геснеру. Шилер, кога je „Млада Немачка" 
више волела но Гетеа, јесте главни песнички узор песницима 
четрдесетих година; шедзесетих година Хајне постаје узор 
младим српским песницима. Српски песници, Бранко Радичевић, 
Јован Суботић, Лаза Костић почињу писањем немачких сти- 
хова. Немачка ориенталистичка поезија успешно ce пресађује 
y српску књижевност. Немачка версификација завлађује y 
српској поезији. Књижевни романтизам код Срба y главном 
je немачког порекла.

Доста јак био je и мађарски утицај. Живећи међу Мађа- 
рима, идући често и y мађарске школе, Срби су их често узи- 
мали за узор, нарочито y национално-политичким покретима. 
Мађарска политичка и књижевна обнова око 1825 имала je 
одјека и међу Србима, и по мађарском примеру Срби су стали 
национализовати и свој живот и своју књижевност, стварати 
књижевне и уметничке установе. Романтичари ce упознају са 
цветном мађарском књижевношћу око 1850 и I860 године, 
мађарски писци, песници, занесени патриоти и слободњаци, 
нарочито Петефи, читају ce, преводе и утичу на српске пес- 
нике шездесетих година.

Европски романтизам je нарочито волео три велика пес- 
ника : Дантеа, Калдерона и Шекспира, нарочито Шекспира. '  
Од шездесетих година и y српској књижевности ce ствара 
култ Шекспира, она карактеристична гиекспиролатрија ро- 
мантичарских покрета. Шекспир ce почео славити, преводити 
и подражавати. Бајрон, чији утицај je био тако јак и пресудан



y пољској и руској књижевности, код Срба утиче мање и по- 
средније, али ипак осетно.

Књижевне идеје. — Романтизам, y опште, y књижевности 
значи превласт осећања и маште над разумом, пуну против- 
носг ран^јем радионализму и класицизму. Док ce y немачкој 
књижевности јавио нарочито y виду култа Средњега Века, y 
Француској y облику индивидуализма, код Срба ce јавио y виду 
ослобођења од школске литературе и педагогије, јаког нацио- 
нализма, словенског и српског, враћања ка народу, култа на- 
родне прошлости и народне поезије, субјективизма, владе „бо 
жанствене страсти" y поезији. Још y првој половини XIX века 
има ознака и предзнака романтизма y српској књижевности: 
y сентименталној идеализацији народне прошлости код Мило- 
вана Видаковића, y необузданој, прекипелој поезији Симе Ми- 
лутиновића, y Његошевој љубави за народну поезију, y пла- 
чевности песника четрдесетих година и њиховом подражавању 
народне поезије. Естетичар старе школе Ђорђе Малетић већ 
почетком четрдесетих година ce жали што млади песници „у 
сањаријама усладе налазе и y лепој вештини неуким читате- 
љима мозак завртети желе".

Нов нараштај, онај који je пропевао педесетих година и 
пуну своју меру^дао шездесетих година, сав улази y романти- 
чарска осећања и идеја. Настаје ослобођење од старе, школске, 
псевдокласичке књижевности, отрже ce од „ћлвђ-а-не огромне 
коске коју су Римљани-са своје гозбе бацили“, како je говорио 
један немачки романтичарски песник. Нови песници не држе ce 
старе објективне, безличне, умерене и поучне поезије, но отпо- 
чињу поезију своје личности, необуздане и безобзирне страсти, 
казују сва своја осећања не да поуче но да олакшавају своме 
срцу, не да нзросвете' но ,да занесу. To нису више црквена 
лица или бирократи као y ранијем добу, као Лукијан Му- 
шицки, Његош, Никанор Грујић, Јован Хаџић, Ђорђе Мале- 
тић, Јован Суботић, но или пропали ђаци, или чергаши који ce 
нигде нису могли станити, махом људи који су изишли из сбич- 
них колосека живота. Они хоће одушевљење, и да би „свети 
пламен11 увек буктао y њиним грудима, они пијанство по- 
стављају као једну књижевну потребу, алкохолизам сматрају 
хао атрибут „богоданог" песника. Нзихова поезија има више 
одушевљења но мере и укуса. Она често има карактер грубог 
анекреонства и алкохоличарског одушевљења. Они певају



силну, чулну љубав, душевна очајања, егзалтацију, и парок- 
сизме осећања, побуну личности, мржњу на баналне људе, на 
вулгарност и прозаичност живота; за њих je аксиома Бајро- 
нова реч: „поезија je само страст“. Они су y сталној егзал- 
тацији маште, y хипертрофији осећања, y пуној „френетичној 
поезији“.

У европском романтизму нарочито je цветала лирска 
поезија и драма. Исти случај био je y српској књижевности. 
Наши романтичари су y првом реду и изнад свега песници, 
и то песници вреле, реторичне, емфатичне лирске поезије. En ce 
напушта, комедија ce готово никако не обделава, драма ce y 
стиху пише, не само приповетка но и историја ce поетизује. 
Пева ce више и боље но икада y српској књижевности. За 
кратко време млади освајају, потискују старије, некада слављене 
песнике: Малетића, Бана, Суботића, Хаџића, Никанора Грујића. 
Два песника првога реда, Змај Јован Јовановић и Ђура Јакшић, 
дижу српску лирику на висину на каквој дотле није била, за 
њима ce јавља знатан број песника другога и трећега реда, који 
такође проширују, усавршавају српску поезију. Тек тада српска 
књижевност долази до праве, субјективне, чисте лирике, ствара 
ce дефинитивно српска верификација, стиче ce један поетски 
језик. Највећа тековина српскога романтизма била je на пољу 
лирске поезије.

Али на брзо долази ce до песничких злоупотреба. Од- 
метнувши ce сасвим од контроле разума, песниди падају y 
оргије маште и речи, y болесна фантазирања или отужна сен- 
тименталисања, y празан вербализам и фразеологију. Природ- 
ност ce сматра као баналност, и пева ce одвећ подигнутим 
нотом, y лажном тону. Ствара ce један шаблон певања и на- 
рочити „појетски" језик. („Војно“, „љуба“, „селе“, „чедо“, 
„лане“, „лаор" или „лаорић", „миомир", „бајна нева“, „росно 
цвеће“, „умилни славујак“, „румена зора“, „тајни уздисај“, 
„слатки пољубац“, „чаробни снови“, „гусле јаворове“, „кости 
прађедовске“, „ране косовске1*, „тија нојца“, „горке сузе“. 
Ти су диминутиви као: „сићан“, „млађан“, „блеђан", „тијан“, 
„росица", „горида“, „песмица0, „звездица", и тако даље. Пише 
ce натегнутим, свечаним, одвећ китњастим стилом. И тако 
певају сви из реда, и они који немају никаквих талента, увек 
no једном истом калупу.

Ta романткчарска лирика дала je неколико песника од



вредности, али и знатан број стихотворада и песничких симула- 
ната. Ограничивши ce на уздисаје, пренемагања, изјаве љубави, 
алкохоличарске заносе, реторичке клетве, новинарске тираце 
— она je људе од укуса и духа почела изазивати против себе. 
Још y пуном добу њеног цветања, половином шездесетих 
година, почели су се"из самих романтичарских редова чути гла- 
сови критике и протеста. Крајем шездесегих година, злоупо- 
требе те поезије биле су толике, незадовољство je било тако 
велико, да су оштре критике Љубена Каравелова и Свето- 
зара Марковића дошле не толико као нова схватања поезије, 
но као израз општег незадовољства са једном натегнутом, 
неискреном и вербалном поезијом.

Култ народне поезије — Једна од главних одлика срп- 
скога романтизма била je љубав према народној поезији.

To je била једна од општих одлика европског романтизма 
y почетку XIX века. Од друге половине XVIII века из Енглеске 
ce разнела љубав према старим народним баладама. Збирка 
владике Томе Персија (Reliques of ancient en glis ch poetry, 1765) 
почела je тај нови покрет. Књижевни песници који су дотле 
радили према класичним узорима, почињу y своју поезију уносити 
елементе из народне поезије. После Макферсонове полу-мисти- 
фикације (1762) и огромног успеха његових тобож народних 
шкотских балада, настала je y Европи „осијанска грозница", 
У немачкој књижевности, Хердер y народној поезији гледа прво- 
битну форму религије, филозофије и историје, која даје слику 
правог, природног човека, неисквареног цивилизадијом. Он 
развија целу једну нову теорију: да je народна поезија „једина 
права поезија", и тврди: да y колико je један народ примитив- 
нији, ближи природи, y толико je његова поезија слободнија, 
пунија живота, лиризма и драматичности. 1778—1779 изилази 
шегова збирка народних песама разних народа, „поетски Пан- 
теон“, Stimmen der Vèïker in  Liedern, која чини датум y историји 
народне поезије. Немачки романтичари установљавају књи- 
жевну теорију да су народне песме, безименог и заједничког 
порекла, најбољи израз „народне душе“, онога што je најса- 
мо-никлије, најособеније и најинтимније y једном народу. Е(еле 
песничке групе и школе, идући за Жан-Жаком Русоом, гледају 
на пук као на „здрав и песнички део народа", хоће да обнове 
и књижевни језик и уметничку књижевност ослањањем на народ. 
Романтичари свију народа скупљају и подражавају народне
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песме, y књижевним круговима интересује ce врло много за 
народне епопеје егзотичних народа, пиринејских Баска, грчких 
острвљана, српских примораца и брђана.

У том све већем интересовању за књижевни егзотизам и 
фолклоризам, још доста рано обраћена je пажња и на ориги- 
налну и свежу српску народну поезију. Још 1768 Клопшток ce 
заинтересовао за српске народне песме; 1774 талијански опат 
Алберто Фортис, својим делом Viaggio in Dalmasia, одмах 
преведеним на немачки и француски, скренуо je пажњу на дал- 
матинске „Морлаке" и њихову поезију; Хердер je неке срлске 
песме унео y своју збирку; Гете их je стао преводити, и само y добу 
од 1825 — 1827 y Kunst und Alterthum, десетак пута говорио 
о српским народним песмама ; Валтер Скот исто тако их je 
преводио ; Г-ђа де Стал са пажњом говори о „далматинским 
импровизаторима", а лордБајрон о „босанским песмама". Али 
све до Вука Караџића о српској народној поезији знало ce 
мало, y одломцима и неодређено. Копитар je упознао Гетеа и 
Јакова Грима са великим благом y Караџићевим збиркама. 
Нарочито Грим je био неисдрпан y похвалама „прекрасних 
лесама" „природног народа“ српског, тврдио да ce од Омира 
ништа тако значајно y свом роду није јавило, да je вредност 
српских песама толико општега значаја да ће због њих Европа 
учити српски. 1827 француски романтичарски часопис Le Globe 
писао je да je српски језик „један од најлепших језика на 
свету" и да ће српске гусле „наскоро постати тако славне 
као Осијанова харфа“. За српске песме ce интересују Вилхелм 
Хумболт и Ламартин, који je дао ову поетску слику „дивног 
дунавског цвећа", српске народне поезије: „Њена одлика je 
љупкост y снази, и сласт y смрти. Кад би требало наћи за 
ове песме какву аналогију или слику, ја бих их упоредио 
с оним источњачким сабљама димиекијама, чија оштрица сече 
главе, а чији рез ce блиста као огледало“. После Хердера, 
Гетеа и Валтера Скота, српске народне песме преводе Шарл 
Нодје, Проспер Мериме, Пушкин, Мицкијевич. Само једна 
песма, песма о Хасанагиници, преведена je на стране језике 
30 пута, од чега 13 пута само на француски. Око 1830 године 
српска народна поезија ужива европски глас.

И код учених Срба, који су дотле знали само за школске 
класичне узоре, под утиском тог европскога гласа, почиње ce 
денити народна поезија. Још 1818 Новине Сербске писале су:



„Нас мрави подилазе кад јуначке песме слушамо, a коса нам 
расти, a очи сузама ce пуне, кад нам слепац српски песме 
наше запева". После Вука Караџића, први српски песници свога 
доба, Сима Милутиновић и Његош скупљају народне песме, a 
за њима цео један низ мање познатих, тако да до сада има 
преко 70 збирки српских народних песама. Народна уметност 
ставља ce изнад књижевности образованих људи. Јан Колар 
je писао: „Као што y другим земљама писци певају за народ, 
тако на југу од Дунава народ пева за песнике". Вук Караџић 
напада „вишу класу“, вели да су „умотворине нашијех уче- 
нијех људи такове да им ce свак ко их позна мора смијати и 
жалити народ што нема према себи ученијех класа", и велича 
народне песме као „једино и вјечно украшеније литературе 
наше“. Прецизирајући Караџићеву идеју, Ђура Даничић писао 
je 1847: „...у данашње вријеме ријетко ко може постати књи- 
жевник, a да не изгуби много од своје народности, особито 
од нас Срба, — па и с ову и с ону страну Саве. Тога ради 
су нам за народну књижевност од велике потребе и од не- 
исказане користи народне пјесме и друге народне умотворине. 
Овдје већ не гледаш духа но огледало, не гледаш слике ње- 
гове, него њега само; не казује ти га други, него ти он сам 
збори, он ce сам с тобом разговара. Народне су умотворине 
сјеме; из тога сјемена треба да нам никне књижевност, то ће 
само бити права књижевност..." Песниди и драматичари узи- 
мају мотиве из народне поезије, y народном стилу преводе ce 
и Вергилије, и Хорације, и Ариосто, и Гете, и Бајрон. Ствара 
ce култ гуслара, религија народне поезије. У народној поезији 
ce тражи не само естетика, но и етика и директива за сувре- 
мени живот — она за српске романтичаре постаје „Народно 
Јеванђеље".

Оснивање сталних народних позоришта. — Напредак 
y позоришној уметности, знатан y првој половини XIX века, 
продужује ce и даље, и Срби долазе до сталних позоришта 
и до позоришне уметности. 1848 прекинут je жив рад y томе 
правцу, и педесетих година јављају ce овде-онде, по Угарској 
и Србији, дилетантске и путничке позоришне дружине. Млади 
омладински нараштај нарочито ce загрејао за позоришну умет- 
ност. „Долази време, писао je Лаза Костић, да ce бојишта 
преруше y позоришта". Покрећући 1862 Јавор, Змај Јован 
Јовановић ставља као главни задатак свога листа развијање
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„новог народног позоришта и драматичке литературе". Уједи- 
њена Омладина Српска поставила je такође као један од својих 
првих диљева „ширење уметности y све редове народне", и то 
„у првом реду позоришне уметности“. И омладинци и y Вој- 
водини и y Србији живо раде на оснивању народних позо- 
ришта, и најзад и успевају y тој својој намери. Око 1860 била 
je y Банату једна прилична дружина глумачка српска, од које ce 
могло створити стална позоришна трупа. Јован Ђорђевић, оду- 
шевљен позоришни човек, имајући ту дружину на уму, почео 
je писати y Србском Дневнику  низ чланака доказујући „ствар 
преко нужну“: националну и књижевну потребу једног сталног 
народног позоришта. 1861, Српска Читаонида y Новом Саду 
одлучи да цео посао узме y своје руке, стану ce прикупљати 
народни прилози, саставе ce правила, и трупа почне свој рад 
још 1861. Репертоар je постао знатно шири и кндшевнији, и 
Шексдиру и националној драми дато je нарочито место. У 
том позоришту свечано je 1864 године прослављена триста- 
годишњица Шекспирова. Из те новосадске труле изишли су 
и први београдски глумци, као и известан број загребачких 
глумаца. Новосадско лозориште од свога постанка стално je 
обилазило сва већа срлска места y Аустро-Угарској, вршећи 
корисно свој национални задатак.

Дилетантске представе ђака и младих чиновника даване 
су не само y Београду но y свим већим местима y Србији. 
У Србији, где je још од 1835 Јоаким Вујић давао лредставе, 
и где je четрдесетих година било честих позоришних пред- 
става, развила ce љубав за „театор". 1851, „љубитељи на- 
родне просвете" образовали су y Београду нарочити одбор 
за подизање сталног позоришта, прикупили приличну суму, и 
отпочне зидање и саме зграде. Али како je зидање почело 
на рђавом земљишту, и како није било довољно новаца, цео 
посао буде обустављен. Шездесетих година играле су путничке 
дружине, каткада и немачке — што je особито бунило родо- 
љубиве омладинце — и Београдска Општина и Држава чиниле 
за то су кораке за оснивање позоришта. Кнез Михаило нарочито 
ce заинтересовао, и {деговим настојавањем и обилном помоћу 
подигнута je y Београду зграда Народног Позоришта, који и 
данас постоји. 30 октобра 1869 свечано je отворено Народно 
Позориште y Београду, које je постало главно огњиште српске 
позоришне уметности.
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Са оснивањем сталних народних позоришта, почиње живљи 
и систематичнији рад на драмској књижевности, преводној и 
оригиналној, као и на драмској критиди.

Језик и правопис. — У првој половини XIX века 
бију ce велике борбе y српској књижевности око језика и 
правописа, и y том добу ствара ce нови књижевни језик и 
правопис српски.

У почетку свога рада, борећи ce за народни језик и 
упрошћен фонетички правопис, Вук Караџић je наишао на 
оштар отпор y књижевним, дрквеним и службеним круговима. 
Црквени људи су га сумњичили да je y служби римокатоличке 
пропаганде, књижевни људи су упорно бранили књижевну 
традицију, власти су чинили сметње ширењу новог књижевног 
језика и правописа. 1832 године званично je забрањено y Ср- 
бији штампати књиге новим правописом, и та забрана по- 
оштравана je 1850 и 1852. У Војводини, јерархија je прого- 
нила нови правопис, гледајући y њему јерес и опасност по 
православље. Још педесетих година штампали су ce за народне 
школе руско-словенски буквари, a до почетка шездесетих го- 
дина катахизис y школама предавао ce на црквеном језику.

Али време je давало за право Караџићу. Крајем чегрде- 
сетих година он добија два добра помагача : Ђура Даничића 
и Бранка Радичевића. Даничић, својим знаменитим Ратом за 
cpUcKU језик и правопис (1847), даје научну основу и аргу- 
ментацију Караџићевим реформним идејама, док на против- 
ничкој страни нема никога који je y стању та питања научно 
дискутовати. Исте године; 1847, јавља ce Бранко Радичевић 
својим Песмама, које су не само израз једног јаког младог 
талента, но и књижевна примена Караџићевих идеја о језику, 
непосредни доказ како ce на „говедарском језику“ даје умет- 
ност лепо неговати. 1848 већ ce јавља лист писан новим 
језиком и правописом (Напредак). Од половине XIX века, 
од како су млађи нараштаји стали пристизати, нови језик 
и нови правопис завлађују. Писци пишу све бољим јези- 
ком, и књиге штампане новим правописом све су чешће. 
1849 Друштво Србске Словесности y Београду тражи да ce 
дигне званична забрана новога правописа. 1859 та забрана ce 
диже, сем за школске књиге и службена издања. Ђуро Да- 
ничић, професор на Лицеју, доцније Великој Школи, од 1859 
до 1865, васпита нови нараштај y Караџићевим и својим иде-



јама. Код таквих учитеља, под утидајем народне књижевности, 
Вука Караџића и Ђура Даничића, који су нарочито својим 
преводима Библије дали обрасце књижевнога језика, млади 
писци, место заплетеног, макаронског, књижевног, школског и 
канцеларијског језика старијих нараштаја, почињу писати при- 
родније; јасније, простије. Добар књижеван стил српски y 
велико ce ствара. У Србији народни језик y књижевности сасвим 
осваја, 1865 нови правопис постаје службени на Великој 
Школи, 1868 диже ce последње ограничење новога правописа 
y Србији, и Караџићев правопис постаје званичан.

У Војводини напредак je y истом правцу. Омладински 
нараштај од шездесетих година, „Вукова Омладина", доследан 
свом национализму и антиклерикализму, усваја потпуно на- 
родни језик. Када je 1865 Матица Српска дошла y руке младих, 
пала je и последња брана новом правопису. Од краја шездесетих 
година нов правопис je општи правопис српске књижевности, 
и народни језик сасвим преовлађује. Језик ce чисти од страних 
речи, и y томе пуританству иде ce до крајности и до оси- 
ромашавања књижевнога језика. Победиоди постају искљу- 
чиви и неправедни. и, по речима Милице Стојадиновић, на 
сваку књигу која није написана према Вуковим идејама „ба- 
цају анатему као калуђери на Доситијева дела". Чистоти је- 
зика даје ce толико значаја да ce књижевна дела врло често 
суде искључиво са језичне тачке гледишта, и y томе добу 
многи писди су проглашени за велике зато што су биле прд- 
сталице Вука Караџића, а. извесни добри писии сасвим по- 
тиснути, зато што су били противници простонароднога језика 
и правописне реформе.

Победа, бар y колико ce тиче књижевног језика, ипак није 
потпуна, и нијеизвојевана без комлромиса и ограничења. Није ce 
потпуно испунила жеља Караџићева да народски, простонародни 
језик постане књижевни. Узет je за књижевни језик народни 
језик, али са знатним позајмицама из старог, руско-словенског 
језика, иарочито y апстрактној терминологији, и језик ce стао 
развијати многим неологизмима, који ce без престанка ства- 
рају. Народски језик и књижевни језик не поклапају ce пот- 
пуно, и, обратно оном што je Караџић очекивао, књижевни 
језик, школом и књигом, знатно утиче на народни језик. 
Затим, јужно наречје, којим je писао Караџиђ и које je он 
предлагао за књижевно наречје, које су усвојили не само



писци из западних крајева као Његош, Јоксим Новић, Матија 
Бан, Медо Пуцић, Јован Сундечић и Стјепан М. Љубиша, но 
и писци из источних крајева, као Ђуро Даничић и Јован Илић 
и некоји омладински писди, јужно наречје није преовладало. 
Услед политичке и културне надмоћности северо-источних кра- 
јева српских, Србије и Војводине, источно, екавско наречје 
остало je владајуће наречје y српској књижевности.

ВУК СТ. КАРАЏИЋ.

I живот.

Породица Караџића je из Херцеговине, од племена Дроб- 
њака, и око 1739 доселила ce y Јадар, y Србију. 26 октобра 
1787, y селу Тршићу, од ода Стефана и матере Јегде, рођене 
Зрнић, родио ce Вук Караџић. Читати и писати научио je од 
рођака Јевте Савића-Чогрића, који he играти извесну улогу y 
Првом Устанку. 1795 отишао je y основну школу y Лозницу, 
затим ce као манастирски ђак учио y манастиру Троноши. Из 
то мало школе изнео je знање да може читати и писати, вратио 
ce y село, до Устанка седео дома, и био y својој околини нај- 
писменији човек и писар.

Када je букнуо Устанак 1804, он постаје писар y чети 
војводе Ђорђа Ћурчије, и ту остаје неко време. Жељан да што 
више научи, он пређе y „Немачку", y Карловце. Ту je, како 
сам вели, на своју „велику и незаборављену жалост познао да 
има на свијету још и виша наука осем нашега псалтира и ча- 
сослова". Како га због година нису примили y гимназију, он 
ту две године приватно учи немачки, латински и словенски. 
Неко време био je ради учења немачког језика y Петрињи, y 
Хрватској. 1807 врати ce y Србију, постаје писар код ваљев- 
ског вдјводе Јакова Ненадовића, затим писар y Правитељ- 
ствујушчем Совјету y Београду. Он je један од најранијих 
ђака Велике Школе Доситеја Обрадовића, али ce и сам обра- 
зује, утврђује ce y немачком, и чита све што му до руку дође.

1808 разболе ce, и отидне на боловање y Тршић. Ради 
лека 1809 године ишао je y Нови Сад и Будим. Од лечења 
je било само делимичног успеха ; остао je хром, и то je било 
од значаја по цео ток његова живота. „Са гатулом, писао 
je он доцније, не могох више мислити ни на коње ни на рат, 
морадох ce навикавати, како могах, на сједење код куће. Да



ми није било ове моје штуле, ја бих одавна већ погинуо био 
од Турака, као што су сила другијех мојих вршњака, a овако 
ме штула моја натјерала да сједим с миром и на миру књиге 
читам, и на миру биљежим на хартији што су ми уши слу- 
шале и очи видјеле...“

1810, Караџић je y Београду, као учитељ основне школе, 
и ту остаје до 1811. Те године отишао je за писара код 
свога рођака Јевте Чотрића, који je узео под закуп скелу 
y Кладову. 1812 и 1813 био je цариник и судија y Брзој Па- 
ланци y Крајини, a када су Турди надирали y Србију, он je 
заповедао једним мањим одрецом војске. 1813, као готово 
све народне старешине, и он je пребегао y Аустрију. У јесен 
исте године већ je био y Бечу.

Долазак y Беч био je одсудан тренутак y његовом жи- 
воту. Ту je дошао y додир са образованим српским писцима 
који су ce скупљали око тек покренутих Новина Сербскихг, ту 
ce, што je нарочито важно, упознао са Копитарем, који га je 
увео y књижеван рад. Од 1814 Караџић већ почиње свој 
посао. 1814—1815 je y „доњим крајевима", y Карловцима и y 
Фрушкој Гори, где бележи народне песме и скупља речи за 
свој речник. 1817 оженио ce y Бечу, и та женидба са Неми- 
дом, која ce никада није могла навићи на живот y српским 
крајевима, била je главни узрок да je он готово сав свој 
живот провео y Бечу.

Када ce после појаве Српског Рјечника дигла повика на 
њега, он 1819 пође y Русију, са намером да тамо нађе и мо- 
ралне и материјалне помоћи за свој даљи књижевни рад. 
Преко Кракова, Варшаве, Вилне и Пскова дође y Петроград. 
Добро примљен, упознао ce са најзнатнијим људима ондашње 
Русије : Карамзином, Жуковским, Аделунгом, Шишковом, Рум- 
јанцовом. „Обгцество лгобителеИ poccicK oü словености" иза- 
брало га je за свога члана ; Шишков га je на једној седници 
представио члановима Руске Академије. Више почаствован 
но награђен, он je y Русији, нарочито y Петрограду, a неко 
време и y Москви, провео девет месеца. Вратио ce преко 
Новгорода, Твера, Туле, Кијева и Кишенева, где ce неко време 
задржао. У јесен 1819 налази ce y Бечу. Без сталних сред- 
става, живећи тешко y туђини, реши ce да ce врати y Србију. 
Средином 1820 дође y отаџбину, y Крагујевац, али непросве- 
ћена околина кнеза Милоша није трпела образована и про-



свећена човека, и он, y рђавим материјалним приликама, по 
други пут напусти Србију.

На страни његов рад почиње бивати цењен. 1823 добија 
од јенског универзитета почасни докторат философије, 1825 
постаје члан ученог друштва y Гетингену. У страном књи- 
жевном и научном свету почиње ce говорити о његовом раду. 
Али, он je још-увек материјално необезбеђен. Помоћ од кнеза 
Милоша, коју je добио за писање кнежеве биографије, била 
je недовољна. Пошто je неко време, 1822, нашао склоништа 
код својих пријатеља y селу Пањеву, код Темишвара, y Ба- 
нату, 'Н 1823, преко Прага, пође y Немачку да учи медецину. 
У Немачкој, бавећи ce нарочито y Лајпцигу и Хале,. a нешто 
мало и y Каселу, Вајмару и Гетингену, напустио je своју на- 
меру да учи медедину. Како y Бечу цензура кнеза Метерниха, 
који je подржавао Турску и попреко гледао новостворену 
Србију, није допуштала даље штампање српских народних 
песама y којима су ce певали српски бојеви са Турдима, Ка- 
раџић ce користи својим бављењем y Немачкој, и ту штампа 
друго издање својих збирки народних песама. Он ce, y опште, 
y Немачкој бавио штампањем својих књига и упознавањем 
са научним и књижевним радницима немачким (међу осгалима 
и са Јаковом Гримсчм, који ce и раније особито интересовао 
за њега, и Гетеом, који га je y Вајмару лепо примио). Али 
Караџић није имао средстава да лродужи тај живот, поро- 
дичне обавезе позивале су га натраг, и после једногодишњег 
бављења y Немачкој, 1824, врати ce y Беч. Ty r a  je очекивао 
стари оскудан живот књижевника без сталних и сигурних при- 
хода. 29 децембра 1825 писао je он из Беча једном пријатељу: 
„Не могу вам казати y којој сам ја сад невољи. Вјерујте ми 
да на Божић нијесам имао зашта купити фунте меса, a камо 
ли печенице! Мислећи који je онда дан и гледајући на ђецу 
моју, плакао сам као лудо дијете Све што ce могло лродати 
или заложити, заложио сам или распродао; сад не знам шта 
ћу чинити са женом и троје нејаке ђеце. Зимно доба, a 
дрва нема, љеба нема“. Тек када je 1826 добио од руске владе 
пензију од 100 дуката годишње, „за заслуге за словенску 
књижевност", почео je нешто боље живети, али и то je још 
увек био тежак живот.

1828 учинио je нов покушај да живи y Србији. Он по- 
стаје . прво члан „Законодателне Комисије", чији je главни за-
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датак био да преводи законе за Србију. Караџићев посао 
био je да са немачкога преводи Наполеонов Законик. Потом 
постаје судија, a 1831 председник суда y Београду („прези- 
дент славнога магистрата наије и вароши београдске“). Сре- 
дина y коју je запао била je груба и сурова. Он je бивао 
кињен, вређан, и најзад разболевши ce и дошавши y сукоб 
са самим Кнезом Милошем, 1831 напусти Србију, поневши собом 
као једину зараду знатан број нових народних песама и речи 
за речник. У крајњој оскудици, гањан од кнеза Милоша, осум- 
њичен код руске владе као аустријски и католички агент, 
a код аустријске владе као руски човек, опасан демагог и 
члан „тајних друштава“, одвојен од лородиде која ce y оску- 
дици налазила y Бечу, он je провео осам месеца y Земуну, 
као y неком полузаточењу. „Ја сам сад y највећем очајанију, 
писао je он y Земуну y пролеће 1832: овака гоњенија, на 
врату жена и четворо ђеде, a сувише слабо здравље и си- 
ромаштво!" Тек y априлу добио je од аустријских војних 
власти допуштење да може живети прво y Будиму, потом y 
Бечу. Али новчана оскудица га je непрестано пратила. 1833 
родољубива српска општина y Трсту, која je раније помагала 
Доситеја Обрадовића, , Атанасија Стојковића и ГТавла Сола- 
рића, одредила му je извесну новчану помоћ.

1834, помогнут од Руске Академије, он пође на научно 
путовање y југозападне крајеве. Преко Трста дође на Цетиње; 
1835 био je y Боци Которској. Те године, обогаћен матери- 
јалом и са ширим и потпунијим познавањем народнога жи- 
вота, враћа ce y Беч. 1835 године успева да добије малу пен- 
зију од Србије (прво од 150, после од 400 талира годишње). 
1837 путује по Срему и Хрватској, где су га Илирци лепо 
дочекали, и по Далмацији. Приликом династичке промене y 
Србији 1842, изгубио je пензију, која му je враћена тек 1845.

После неких тридесет година напорног рада и тешког 
живота дошли су му мирнији, лакши и сигурнији дани. Он, 
y главном обезбеђен материјално, прослављен као писад, члан 
многих страних учених друштава, живи y Бечу, непрекидно 
ради и објављује своја дела, с времена на време учини по 
какво путовање. 1841 са руским путницшма Надеждином и 
Кнежевићем путује по Хрватској, Далмацији, Црној Гори, 
Србији; 1843 био je y Прагу и Берлину. Од 1844 помаже га 
и кнез Михаило Обреновић. 1845 опет je био y Србији, и
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том приликом израдио повратак своје пензије. 1848 узео je 
учешћа на Словенском Конгресу y Прагу. Потом 1849 био je 
y свом родном месту. Србију je обишао опет 1852. 1850 бер- 
линска Академија изабрала га je за свога дописнога члана; 
1852 и 1857 ишао je y Берлин. Од 1859 до 1861 неколико 
пута je долазио y Србију. 1861 године Кнез Михаило ra je 
no једној политичкој мисији слао y Црну Гору.

Цењен, признат y страном научном свету више но и 
један Србин пре њега,. слављен као нико до њега y младом 
нараштају, дочекавши да види готово пуну победу својих 
идеја за које ce толико борио, Караџић je доживео да ce 
1863 свечано прослави педесетогодишњида његовог плодног и 
сталног рада. Али и y старости, и постигавши готово све чему 
je тежио, он je непрестано радио, није ce предавао старости 
и болести, „е да би ce јоште шта отело од смрти“, Умро je 
y Бечу 26 јануара 1864. 1897, са великим свечаностима, пре- 
несене су му кости y Београд.

II СКУПЉАЊЕ НАРОДНИХ УМОТВОРИНА И ОПИСИВАЊЕ НАРОДНОГа
ЖИВОТА.

Јернеј Копнтар и Вук Карацск. — He само почетак рада 
Вука Караџића hđ и цео његов рад немогућно je оделити од 
личности Словенца Јернеја Копитара (1780—1844). Сам Кара- 
џић je једном учинио ову одсечну изјаву: „Главни узрок да сам 
ја данас списатељ остаће до вијека Копитар. У том сам му 
дужник, ако не y свему, y многом, врло многом“.

Широког духа и велике научне радозналости, Копитар 
je имао врло опсежно знање: monstrum scientiarum, називао 
га je Јаков Грим. И ако јоште млад, Копитар je већ био на 
гласу y уском кругу људи који су ce онда бавили словен- 
ском филологијом. 1808 године изишла je y ЈЂубљани ње- 
гова граматика словеначког народног језика, Gramatik der 
slavischen Sprache in  Krain, Karnthen und Steyermnrk. Сло- 
веначки језик je проучавао на широј компаративној основи, и 
природно ce стао занимати и осталим југословенским јези- 
дима, нарочито српским. Од 1809 он хвата везе са Србима и 
тражи податке и објашњења о правом српском језику. Од 
1811 он je y преписци са Лукијаном Мушицким и са митро- 
политом Стратимировићем. 1810, поставши цензор словенских 
књига y Бечу, он међу Србима тражи човека који ће га оба-



вестити о правој природи српског језика, о томе: да ли je 
тај језик онакав како су га писали славено-српски писци или 
онакав како je писао Доситеј Обрадовић, да ли je ближи руском 
језику или језику далматинских и славонских писаца. Убеђен 
романтичар, сељачко дете, дајући много значаја народним умо- 
творинама, он je тражио међу Србима и једног „бољег Ка- 
чића“, неког ко he му прикупљати српске народне песме. 
После дужег тражења, он je наишао на таквог човека y Вуку 
Караџићу. Копитару као цензору дошао je на преглед један 
Караџићев чланак о паду Србије 1813, намењен Давидови- 
ћевим и Фрушићевим Новинама Сербскимг. -Он je y том је- 
зику видео прави српски језик, осетио доброг познаваоца 
народног језика, народног човека којега књиге нису збуниле. 
У почетку 1814 пише он једном пријатељу: „Овде je неки 
Вук који прекрасно пише српски". И он ce одмах упознаје 
са Караџићем, узима га y своје руке и упућује y посао.

Копитар je увидео необичне природне способности Ка- 
раџићеве, и одмах га огласио за „најбољу главу" на коју je он 
међу Србима наишао. 1815 он са учитељским поносом вели: 
„Мој Вук“; Добровски тада пише да Копитару „Вук je изнад 
свега“. Копитар je Караџића обавестио о значају народнога 
језика и народних умотворина, дао му не само прва упутства 
но и активно сарађивао на његовим првим радовима, извесне 
ствари са њиме заједно писао. Караџић сам прича како je 
Копитар y њему познао „човјека од народа“, „друкчијег од 
свију Срба које je он донде виђао и познавао". „И познавши 
ce са мном, наговори ме мало по мало не само да пишем на- 
родне пјесме, него и ријечи и граматику... Што ce тиче пр- 
вога узрока и почетка скупљања нашијех народнијех пјесама, 
ријечи и правила y језику, то je једина заслуга Г. Копитара". 
Копитар му je дао не само прва упутства, но га поучавао 
стално, подржавао, развијао y народном правду. „Ово je трећа 
година, писао je 1816 Караџић Копитару, од како сам ce ја 
с вама познао ; од онда сам натраг почео ићи и приближавати 
ce говору народном, и јошт нисам на право мјесто дошао..." 
Он je са њиме оснивао оно што je називао „наша партија". 
Када je y један мах посумњао и пољуљао ce y својим увере- 
њима, Копитар га je y тим тешким часовима подржао.

Караџић не би могао продрети y европску јавност без 
Копитара, који je био y пријатељским односима са Гетеом,



В. Хумболтом, Ф. А. Волфом, Ј. Гримом и Ф. Шлегелом Он 
му je створио везе y Русији, и помогао му да тамо нађе при- 
знања и помоћи. Он je Грима и немачке иисде заинтересовао 
за српску народну поезију; он je за Гетеа преводио на не- 
мачки читаве народне песме; он je био тај који je и непо- 
средно српској народној поезији стварао европски глас. Ње- 
гови чланци о српским стварима и прикази о српској књи- 
жевности y бечким часописима као што су: Annalen der 
Literatur iind Kunst, Vaterldndische Blatter, Wiener Allge- 
meine Zeitung, Archiv fü r  Géographie, Histone, Staabs-und 
Kriegskunst, Oesterreichischer Beobachter, Jahrbücher der Lite- 
ratur, — сви ти чланци, прикази и преводи српских народних 
песама, писани са разумевањем и са симпатијама, привукли су 
пажњу западног, нарочито немачког, књижевног и научног 
света на Србе.

Од Копитара произилазе три главне идеје Караџићеве 
језичне и правописне реформе: народни језик као књижевни 
језик; фонетички правопис; усавршавање графике. Стално бо- 
рављење Копитарево y Бечу y вези je са Караџићевом приве- 
заношћу Бечу. Кроз цео живот Копитар му je остао пријатељ, 
заштитник, саветник, па и сарадник, и рад Вука Караџића није 
могуће замислити без велике сарадње Јернеја Копитара.

Скупљање народннх песама. — Копитар, припадајући 
романтичарском бечком кругу, сарадник аустријских роман- 
тичарских листова, волео je народну поезију y опште. Још 
док je био y ЈБубљани он je знао за српску народну поезију, 
и стално je тражио човека међу Србима који he ra из ближе 
са њоме упознати. Код Хрвата je нашао помагача y родољу- 
бивом загребачком бискупу Максимилијану Врховцу, који je 
1813 издао подручном свештенству окружницу за скупљање 
народних песама. Али код Срба таквог човека није налазио. и 
он ce вајкао што тако остаје y тами „благо како може бити нема 
ниједан народ...“ Наишавши на Караџића, пошто га je под- 
сетио на Качићеву збирку и показао му Хердерове Stimmen der 
Vô'lker, убедио га да он треба да започне тај посао међу Ср- 
бима. Beh 1814 Караџић je забележио известан број народних 
песама српских којих ce сам сећао, поред тога још неколико 
које je чуо од једне своје рођаке. Тако je y јулу 1814 изишла 
Мала иростонародвна славено-сербска песнарица, прва књига 
Вука Караџића. Она садржи 100 лирских, „женских“, и 6 епских,
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„мушких„ песама. („Песне мужеске су оне које ce уз гусле 
певају“; „све онар песне које нијесу од десет слогова и не 
могу ce уз гусле певати, зову прости Србљи женске песне“.)

Када je Караџић издао ову прву збирку народних пе- 
сама, још није био начисто о правој природи и значају овога 
посла. Доцније, 1842, пишући о тој првој збирди својој, рекао 
je сам: „ја оне вриједности нашијех народнијех пјесама, коју 
су Грим.и Гете и Копитар y шима нашли и свијету je казали, 
нијесам познавао и онда када сам прву књижицу штампао...“ 
Тек доцније он ће y њима видети „највећу драгоцјеност" 
српскога народа, '^једино и вјечно украшеније литературе 
наше“, и истицаће ихДзисбкхг због „најдрагоценије чистоте и 
сладости нашега језика.. “ У први мах, он je тај посао радио 
из општег родољубивог осећања, из „гореће љубави к роду 
сербскоме", за „сваког оног Сербљина који национализмус 
свога рода љуби“. To je била y опште једна песмарица, како 
јој и само име каже, и то на језику који није био чисто народни 
но y неколико дотериван. Караџић je све то сматрао само 
као грађу којом he ce доцније послужити уметнички песник 
српски: „пак he ce онда који наћи којега je Бог даром пе- 
снотворства обдарио, и дао му случај да може на латинском 
или на њемецком језику правила тога разумети; онај ће по- 
купити сва она собрања и претрести; a неке песне и сам по 
вкусу и начину рода свога сочинити, и тако од свију оних 
малих собрања једно велико цело сочинити..."

1814—1815 он je продужио скупљање народних песама, 
нарочито за време свога бављења y Срему. Друга збирка на- 
родних песама изишла je y Бечу 1815 године, под насловом 
Народна србска пдснарица, са.101 „женском" и 17 „мушких" 
песама. Ту су биле песме које je покупио по Срему, међу 
осталим и дивне песме које je чуо од великих народних пе- 
вача Тешана Подруговића и Филипа Вишњића, и које иду y 
најбоље производе српске народне поезије. Овога пута Ка- 
раџић je бележио верно, онако како их je „преписивао из 
уста Срба и Српкиња". Али циљ скупљања тих песама још 
му није довољно јасан, и он y ову збирку уноси „неколико 
нових пјесама што су учени људи састављали". Језик ове 
књиге био je много чистији, и Копитар и Караџић сматрали 
су Народну србску пЂснарицу од 1815 за „прву књигу српску“, 
прво дело написано чистим народним језиком.



Ове две збирке сматрају ce као прво издање српских 
народних песама. Од тада ce почиње стварати велики глас 
српских народних песама y европској књижевности. Копитар, 
стручан референт бечких романтичарских листова за словен- 
ске књижевности, поводом Караџићевих збирки стао je Нем- 
дима скретати пажњу на нову, оригиналну и снажну српску 
народну поезију. Он je за Гетеа лично превео Караџићеву 
Песнарицу из 1814, y бечким часописима штампао своје пре- 
воде српских народних песама, међу осталима и познату Виш- 
њићеву песму Почетак буне на daxuje. Он je исто тако писао 
о разним преводима српских народних песама y страним књи- 
жевностима. Јаков Грим, убеђен пошговалад старине и тра- 
диција, уверен y тесну везу између прошлости и садашњости, 
који ce y свом проучавању старе Германије јако занимао 
„живом старином" y опште, особито ce заинтересовао за срп- 
ски језик и српску народну поезију, давао Караџићу упут- 
ства како да ради, и одушевљеним изразима почео писати о 
„прекрасној поезији" српској. Он je за српску поезију y Не- 
мачкој почео правити читаву пропаганду, и Мушицки га je 
због тога звао : „честити, храбри, одлични сербофил". И од 
тога доба успех српске народне поезије y западном свету 
само раст£. Охрабрен тим неочекиваним успехом, Караџић 
продужује започети посао, и не напушта га до краја свога 
живота. Копитар га je стално подстицао на непрекидан рад 
y скупљању народних песама. 1822 писао je он Караџићу: 
„песмарицу пре свега ! Таквих песама ниједан народ нема, 
нити je имао“. И Караџић je стално скупљао песме и увећавао 
своје збирке. 1830, када их je бележио од посланика прве 
народне скупштине y Крагујевцу, писао je да je то његов 
„прави и најмилији посао“.

Велики посао око Српског Рјечника прекинуо je за неко 
време Караџића y објављивању народних песама. Али он стално 
прикупља материјал, бележи га сам лично, или набавља преко 
пријатеља из све ширега круга српских земаља. Од двадесетих 
година изилази ново издање његових скупљених народних 
песама, три књиге y Лајпцигу, од 1823 до 1824 (књига III — 
1823, књ. II „у којој су пјесме јуначке најстарије" крајем 1823, 
књ. I — 1824); књ. IV, „у којој су различне пјесме јуначке", 
изишла je y Бечу 1833. Ту су песме које су биле y збиркама 
из 1814 и 1815, али допуњене многим новим. Песме су имале



успеха и код Срба, јер су простијем свету чиниле задовољ- 
ство као да их од гуслара слуша, a образованим људима 
страна критика je казивала њихову високу уметничку вред- 
ност. И четрдесетих година отпочиње ново издање (I књига 
1841, II — 1845, III -  1846, IV — 1862, V — 1865, VI — 1866). ' 
У значајном предговору Караџић je дао корисне и опширније 
податке о начину певања тих народних песама и о сувременом 
стању српске народне поезије.

Караџић није никако остављао издавање песама. Скупљао 
их je стално, организовао посао око скупљања, и нашао и 
извежбао скупљаче готово по свима српским крајевима. Шта 
више, враћајући ce 1819 из Русије, он je y орловској губер- 
нији забележио и неколико руских народних песама, a 1822 
издао je и неколико бугарских народних песама. Караџић je 
стигао да бележи чак и румунске народне песме. Румунски 
фолклористи бележе да je он први направио збирку народних 
румунских песама, сакупљених по Влашкој, Ердељу и Банату. 
Ta његова збирка, коју je предао Асакиу, изгорела je y једном 
пожару y Јашу 1827 године. Иначе, он je и на даље стално 
и систематски скупљао српске народне песме. С времена на 
време публиковао je no коју нову збирку народних песама, 
и за собом je оставио прикупљен материјал који je после ње- 
гове смрти издаван. Целокупно издање народних песама које 
je он прикупио отпочело je изилазити 1891 године (књига I 
— 1891, књ. II — 1895, III— 1894, IV — 1898, V — 1898, VI — 
1899, VII и VIII — 1900, IX — 1902). Поред тога изишао je. no 
свима српско-хрватским крајевима, ћирилицом и латиницом, 
велики број популарних издања појединих народних песама 
из његових збирки.

Као скупљач народних песама Караџић има врло великих 
заслуга. Он je пре свега живео y доба када je народна по- 
езија била y пуном цвету, и лично je познавао народне гу- 
сларе-песнике, као што je био слепац Филип Вишњић, који je 
опевао Први Устанак. Сам он имао je y себи нечег дубоко на- 
родног, и после педесетогодишњег борављења y туђини остао je 
народни човек. Народну поезију je осећао y дубини своје душе 
и разумевао je боље но ико од сувремених писаца српских^- 
Најзад, он je имао књижевнога укуса, и из великог броја на- 
родних песама које су му до руку биле дошле, он je умео да 
одабере оно што je најлепше. Извесно je данас да je он те



песме, ако не дотеривао, a оно свакако одабирао и сређивао, 
избацивао оно што je вређало укус, изједначавао метрику, изо- 
стављао понављања, уносио ред и јединство. У предговору 
другог издања Српских Народних Приповиједака, 1853, он 
моли своје скупљаче да ништа не изостављају, но да оставе 
онако како су чули од народа, „па гдје буде потребно да ce 
која ријеч премјести, или дода, или изостави, то ћу ја чи- 
нити, као што сам радио и y оним свима које сам написане 
добио...“ Као и са приповеткама радио je и са песмама. Тако 
je радио y осталом Јаков Грим, скупљајући немачке народне 
приповетке, тако немачки романтички песниди Арним и Брен- 
тано, скупљајући немачке народне песме. Караџићеве збиркеСХеСа ,
су најбоље не само здто што их je он почео скупљати y време 
цветања народне поезије и када je y множини непокупљених 
песама могао одабирати најлепше, но и зато што je био уре- 
ђивач који je имао и укуса и смисла за тај посао, био y 
неку руку и сарадник народних певача. И Караџић je до данас 
остао најбољи скупљач народних песама не само код Срба 
но и y целокупном Словенству

Скупљање народних приповедака и пословида. — 
У току свога плоднога живота, Караџић je непрестано про- 
ширивао круг свога рада. Од скупљања народних умотворина 
y стиху природно je прешао на скупљање народних умотво- 
рина y прози.

По савету Јакова Грима, који je са својим братом од 
1812 почео скупљати немачке народне бајке, Караџић je почео 
прикупљати и српске народне приповетке. У Бечу 1821 изишле 
су његове Народне Српске Приповијетке. У нарочитом пред- 
говору он je писао програм делог свога рада: „Нека родо- 
љубиви Мушицки лети за Пиндаром и Орацијем, нека ce 
дружи и пореди с Рамлером, с Клопштоком, с Державином, 
с Дмитријевом; нека дубоко замишљени Соларић истражује 
и доказује каким су језиком говорили земљаци Рема и Ро- 
мула, коме Србину српски језик не ваља нека га поправља 
0о своме вкусу, и нови нека гради: не завидим, на част сваком 
своје, — a ја ћу само готово да скупљам оно што je народ 
српски већ измислио". Он ће да прикупља народне умотво- 
рине „док ce нијесу просвјештенијем и новим модама загу- 
шиле и искоријениле". Том приликом Караџић чини и ову 
значајну исповест како он схвата скупљачки посао: „Пјесме,



загонетке и приповијести, то je готово народно књижевство, 
коме ништа не треба него га вјерно, чисто и непокварено 
скупити. Али y писању приповијетки већ треба мислити и 
ријечи намјештати (али опет не по своме вкусу, него по свој- 
ству српскога језика), да не би ни с једне стране било пре- 
ћерано, него да би могао и учен чатити и прост слушати...“

У овом издању било je 12 дужих и краћих приповедака 
и анекдота, уз које je додао и 166 одгонетнутих народних 
загонетка. Уметничка вредност и оригиналност народних при- 
поведака очигледно je несразмерно мања но народних песама. 
Друго издање, проширено, са 50 приповедака, изишло je y 
Бечу, 1853, посвећено „славном Нијемцу Јакову Гриму". У 
предговору Караџић и приповетке дели на мушке и женске. 
„Женске су приповијетке оне y којима ce приповиједају које- 
каква чудеса што не може бити, и по свој прилици само ће 
за њих бити ријеч ?аШке, њемачки Marchen; a мушке су оне 
y којима нема чудеса, него оно што ce приповиједа рекао би 
човјек да je заиста могло бити.“ Ту збирку превела je на 
немачки Караџићева кћи Вилхелмина, и, са нарочитим пред- 
говором Јакова Грима, издала y Бечу 1854. Tpehe издање, 
умножено (од 50 приповедака y другом издању овде ce по- 
пело на 111) изишло je y Бечу 1870, a четврто, опет умно- 
жено, (70 приповедака и 50 „шаљивих прича“, заједно са 782 
загонетке), y Београду 1897.

У скупљању народних пословица Караџић je имао прет- 
ходника : поред Јована Мушкатировића, који их je скупљао 
још y XVIII веку, и два писца из почетка XIX века, сомбор- 
ског пароха Стефавд Ференчевића и игумана манастира Го- 
мирја Севастијана Илића, који су своје мале збирке штампали 
y Новинама Сербскимг за 1818 и 1820. Али ти послови су 
рађени непотпуно и делимично. Први Караџић je дао једну 
целокупну збирку народних пословица. Он их je почео скуп- 
љати још од 1816, и када je прикупио довољан број издао 
je 1836 на Цетињу Народне српске пословице и друге раз- 
личне, као оне y обичај узете ријечи. Пословице je уредио 
азбучним редом, и где je било потребно објаснио их анегдо- 
тама које су за њих везане. Као и осФале своје сличне по- 
слове, тако je и ову збирку попуњавао новом грађом. 1849 
дао je ново, проширено издање. 1900 изишло je ново, допу- 
њено издање.



Описивање народних обичаја. — Наши писди XVIII века, 
са рационалистичким и космополитским идеалом свога века, са 
тежњом ка просветном изједначивању свију људи и ка једној 
вишој општечовечанској цивнлизацији, нису марили за народне 
обичаје и традиције. Они су y њиховим очима били заостатди 
варварства, и називали су их: предрасудама, заблудама и 
празноверицама. Матија Рељковић, који je из свог бављења 
y Немачкој донео један виши идеал европске културе, гледа 
на особине народног жквота y Славонији, на народне оби- 
чаје и традиције, као на заостатке робовања под Турцима, 
назива их „турском шкулом" и „хадетима мрским“. Доситеј 
Обрадовић хоће да код Срба искорени „стара мњенија и 
обикновенија11, „старе гглесњиве и зарђате обичаје", и хвали 
једног српског епископа y Банату што je прогонио обичај 
коледа. Јован Мушкатировић осуђује народне обичаје „от 
идолопоклоников заоставше" и „сујеверије од Турака узај- 
мљено"; тако и Алексије Везилић жигоше народне обичаје y 
народу, „стаду простодушном".

Вук Караџић о народним обичајима има сасвим друге 
погледе. Он je y идејама сувременог романтизма, који, идући 
засЖан-Жаком Русоом, сматра да je примитивни човек много 
бољи и лепши и да je народни живот прави и нормални живот 
људски. За Караџића народни обичаји су „жива старина", 
оно штр одликује један народ и обележава његову ориги- 
налност. У полемици са Милованом Видаковићем он га осу- 
ђује што његов јунак y роману Лтбомирг y Елгсгуму говори 
против народних обичаја. ЈБубомир, вели он, показује „ма- 
гарећу памет“ када ce жали на оно што чини „светињу11. 
„...Наш Љубомир ваљада je чуо где ДосиШеј и Рељковић (и 
јошт гдјекоји) вичу на обичаје народне, a није знао расудити 
да су они сви y том лудовали". На супрот рационалистима 
XVIII века, Караџић истиче ново, сасвим романтичарско схва- 
тање: „Код сваког су народа најсветије ове три ствари: закон, 
језик  и обачаји\ тим ce народи један с другим рођакају, и 
један од другог разликују. Како народ изгуби те три светиње, 
он изгуби и своје име“.

Схватајући тако народне обичаје, он их je још врло рано 
почео прикупљати, и то опет по савету Јернеја Копитара. „У 
Рјечнику he српском, пише Караџић, бити описани скоро сви 
обичаји српски. Копитар ме на то наћерао". У СрПском Рјеч-



нику из 1818 поред великог броја речи има краћих и дужих 
описа народних обичаја, и тиме je ово знаменито дело добило 
и велику фолклорну вредност. 1849 изишла je y Бечу Кара- 
џићева књига Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба 
сва три закона, y којој има и етнографског материјала. У 
важном чланку Срби све и свуда, он сасвим русовљевски на- 
пада „вишу класу“ српску, образоване људе што су ce „оту- 
ђили од свога народа и његових обичаја" и „друкчије од 
народа носе ce и живе“, и велича „просту класу народа.на- 
шега“, која чува народно име, језик и обележје.

Караџић je непрекидно и систематски прикупљао грађу 
за опис народног живота с намером, како je сам говорио, да 
изнесе српске „обичаје, сујеверје, митологију и домаћи живот". 
Он бележи не само народне обредне песме, но хоће да опише 
целокупан народни живот y свим његовим појавама. После 
његове смрти остао je рукопис ЖивоШ и обичаји нарида 
српског, који je штампан y Бечу 1867. To још недовршено 
дело имало je да опише сав народни живот, да y српском 
фолклору буде оно што je y српској лексикологији био Српски 
Рјечник. И ако недовршена, ова књига je драгоцен прилог 
испитивању народног живота. У засебним поглављима Ка- 
раџић je описао народне обичаје, традиције, веровања, изнео 
начин живота y кући, y селу, y општини. Када ce види како 
je на ширем основу схватио тај посао, као неки компендиум 
за етнографију српског народа, онда ce мора жалити што je 
остао недовршен. Он je дао пример, и за њим су дошли уче- 
ници који су посао настављали. Одмах за њим Вук Врчевип 
je стао описивати живот српскога народа y Херцеговини, a 
Милан Ђ. Милићевић y Србији. По његовом имену, Караџић, 
звао ce етнографски „лист за српски народни живот, обичаје 
и предања" који je излазио y Алексинцу 1899—1901 и 1903 
године.

III РЕФОРМА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА.

Почетак рада на реформи језика и правопнса. — Када 
je већ изишао на глас, Караџић je тврдио да ce врло. рано, 
још док je са службом био y Србији, за време Устанка, почео 
бавити народним језиком. Још 1810, тврдио je он, другови y 
Београду сматрали су га за „зналца српскога језика", a 1813, 
када je био са службом y Брзој Паланци, он je обраћао пажњу



на народни говор и бележио што му ce .„чинило да треба 
знати“. Али све je то радио „без икакве књижевне намере... 
него само за себе".

To његово тврђење y целини није сигурно, али je из- 
весно да je y добу око 1813 он врло добро знао српски језик. 
Рођен y једном крају где ce лепо и чисто српски говори, не 
прошавши кроз школе y којима ce предавао славено-сербски, 
он je својим знањем народног језика одскакао од осталих.

Копитар, y то време када су ce филолози са одушев- 
љењем бацали на компаративно изучавање индо-европских је- 
зика, тражио je човека код којега he ce моћи обавестити о 
правој природи српскога језика. У уском кругу ондашњих 
словенских филолога још није било решено питање шта je 
управо српски језик, диалекат руског или засебан словенски 
језик. Још 1809 Копитар je писао о „неопходности новосрпске 
граматике“. О вештачки створеном језику ондашње српске 
књижевности писао je да je „plane b rbara, nulla, ficta stulta 
r i d i c u l a Он je ca највећом похвалом дочекао реформаторску 
књижицу Саве Мркаља Сало дебелог iepa, либо азбукопре- 
трес (1810) и писао да y њених дваестак странида има више 
„лингвистичке филозофије но y другој дебелој граматици". 
Другом приликом je писао : „Срби очекују још свога Херкула- 
Кораиса, који ће очистити ову Аугијасову шталу, и који ће и 
старом мртвом дрквеном језику, и новом, живом, народном, 
зајемчити њихова узајамна права. Он ће доћи тај Херкул- 
Кораис". Када му je 1813 дошао y руке Караџићев чланак 
намењен за Новине Сербске, упознавши лично Караџића, оце- 
нивши његову велику личну вредност, он je видео да je на- 
ишао на човека који му je требао, прогласио га „најбољом 
главом међу свима Србима“, и 1814 писао своме пријатељу 
Словенцу Жупану: „Срби ће вас све оставити за собом. Овде 
je сад неки Вук који прекрасно пише српски“.

Караџић je тада потпао под његов пун духовни утицај. 
Без школа и без школских предрасуда, природно бистар и 
проницљив, Караџић je лако прихватио његове идеје. И Ко- 
пигар идеје које je проповедао и спроводио код Словенада, 
преко свога ученика преноси и код Срба. У то време код 
словенских народа водиле су ce борбе за народни језик y 
књижевности и за прилагођивање правописа природи појединих 
језика, — то je била такозвана „абецедна војна". Копитар ce



код Словенаца борио за народни језик, написао граматику 
народног језика, и радио на упрошћавању словеначког право- 
писа. Он je и Караџића увео y своје идеје, и начинио га њи- 
ховим апостолом код Срба. Караџић му je писао : „нити ја 
знам како бих вам за то возблагодарити могао што сте ви 
мене удостојили участником бити тога славног и сваку чело- 
веческу похвалу правосходоћег вашег предпријатија“.

Било би погрешно мислити да ce Вук Караџић одједном 
развио y оно што je доцније постао, да je од првога почетка 
свога рада писао чистим народним језиком и упрошћеним 
фонетичким правописом. Он истина још 1814 истиче „матерњи 
језик“ као „најдрагоценије благо“, жали ce на хаос који влада 
y српском књижевном језику и правопису, и тражи реда и 
јединства, граматику и речник, којих би ce сви обавезно др- 
жали. Али je и он y првој књизи својој био под утицајем 
ранијих старијих писаца, још писао старим правописом и уносио 
многе старинске и туђе речи против којих ће ce доцније 
одсудно борити (као : госпожа, примечаније, чувствителан, 
сердце, сербски, нижајши, расуждавати, просвешченије, вкус, 
чрез, битије, и тако даље). Чак и y приватним писмима из 1814 
он ce служи многим старинским речима и старим правописом. 
Копитар га je од тога одучавао, и успео да га одучи.

Српска граматика. — Копитар je Караџића још 1814 
убедио о потреби да напише граматику простог српског, на- 
родног језика, како би остали српски писци могли видети што 
je прави српски језик. Караџић je одмах схватио да без гра- 
матике народног језика не може народни језик постати књи- 
жевни, и да и без ње не могу поставити чврсти основи на- 
родној књижевности. „Док ce не почне, писао je он нешто 
доцније, српска граматика учити по школама, ништа неће бити 
од наших списатеља". 1814 изишла je y Бечу Писменица 
сербскога гезика, Uo говору простога народа написана. Ка- 
раџић je ту y граматичка правила свео „говор оних Сербаља 
који живе по селима далеко од градова", и то je била прва 
граматика народног језика српског.

Он није имао потребну спреме за један овакав посао, и 
овај покушај учинио je „из ревности к сербском књижевству 
и из љубави к матерњем језику11, али потпуно свестан својих 
„малих сила знања“. „Ова je моја писменица само један перви 
опит, y којему сам ce ја потрудио, по силама знања мога



само нека правила о склањању имена и мјестомјенија, по 
спрезању глагола,. y једно саставити, и с отим, ако не вну- 
трење вештество, a оно барем вид сербске писмениде предло- 
жити“. Он ју je написао по верном угледу на славено-сербску 
граматику Аврама Мразовића из XVIII века, која je опет била 
написана према руским граматикама XVII века. Он je задржао 
стару граматичарску терминологију и начин излагања, и y старе 
калупе прелио живи народни говор. Али и ако je књига y 
изради несавршена, она je имала неколико важних новина и 
означавала велики напредак. Кроз њу je спроведено начело: 
„пиши као што говориш, a читај као што je написано“, 
начело фонетичког правописа и упрошћене азбуке.

И код ранијих писаца српских опажала ce склоност за упро- 
шћавање одвећ сложене словенске азбуке, пуне за српски језик 
излишних и паразитских слова. Доситеј Обрадовић изоставља bt, 
не прави разлику између г  и b, уноси h, којим обележава не само 
глас h но каткада и ђ ђ ,њ и љ  пише саdb, Hb, лб. Емануило Јанко- 
вић изоставља b, њ и љ пише са н’ и л \  жели да избаци и х, као 
и „многа друга слова... из нашег алфабета". Атанасије Стој- 
ковић je писао да je г  „пети точак y колима"; Сава Текелија 
je штампао своје Римлване y Ш пата (1805) без г; Павле 
Соларић y појединим својим списима изоставља на крају речи 
и 'b и 6, само задржава b као знак за умекшавање. Мушицки 
y појединим својим одама изоставља оба јера. У тој „буни y 
славенским писменима" најдаље je ишао Сава Мркаљ, који 
je y својој књижици Сало дебелога гера, либо азбукопреШрес 
учинио одлучан корак ка упрошћавању азбуке. Мркаљ je y 
својој новој азбуци избацио велики број непотребних слова, 
место д, к>, л, писао ie, iy  ia, тражио нарочите знаке за гла- 
сове љ, њ, ij, ћ, избацио не само £, », fs, ц|, f, ©, м, ■», v, 
но и дотле редовно употребљавана слова: и, е. Караџић y 
томе правцу своди српску азбуку на 29 слова: а, б, в, г, д, 
db е, ж, з. и, Ï к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с, Ш, t>, y, ф, х, ч, 
ч, ш. Он сам саставља слова db (à ф- b), љ (л -f- б) и њ (м б); 
h je узео из старих српских књига; словима ф и х, за која je 
мислио да ce y народу не изговарају, служиће ce те:с доцније 
(слово X,  уверивши ce да ce изговара y народу, почео je упо- 
требљавати тек од 1836 y Народним Сраским Пословицама); 
глас fy узеће од ЈТукијана Мушицкога; слово ï замениће јотом 
(ј). Тако je он, додавши и тридесето слово џ, створио своју

17ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ.
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нову азбуку, за коју je са разлогом могао рећи да y њој „ни- 
једно [слово] није сувишно, ниједно звукопромјенљиво, нити 
које недостаје, него je таман толико колико својство сербског 
језика изискује", азбуку за коју je 1832 са поносом писао да 
je „правилнија и паметнија од ортографије свију народа и је- 
зика европејских".

Копитар je са похвалом дочекао ову граматику. 1815 y 
једном бечком листу писао je он: „добро дошла, прва српска 
граматико ћирилским писменима ! И двапут нам добро дошла 
што си верно по говору простога народа написана!" Али му 
je Копитар учинио и извесне примедбе. Сам Караџић није био 
задовољан овом „жалосном пробом српске граматике", како 
je доцније скромно називао, и изјављивао да je ce стиди. Kao 
разуман човек он je примио примедбе Копитара, a исто тако 
и других личних и књижевних пријатеља, користио ce иску- 
ством, и 1818, уз Српски Рјечник, дао ново попуњено и по- 
прављено, далеко боље издање те своје граматике. 1824 Грим 
ју je превео на немачки, и као учен филолог учинио неке 
исправке и допуне.

1827, y Д аници  Караџић je написао Llpeu српски буквар, 
који je први буквар простонародног српског језика.

„Српски Рјечник“. — И пре Караџића било je реч- 
ника српско-хрватскога језика. Тако речник Јакова Микаље 
изишао je 1649, Јурја Хабдалића 1670, Арделија дела Беле 1728, 
Белостенца 1740, Андреје Јамбрешића 1742, Јозе Волтиџија 1803, 
Јоакима Стулија 1801 —1810. Али све су то били речници го- 
вора северо-западнога дела нашега народа, штампани лати- 
ницом, и као такви нису допирали y крајеве где су право- 
славни Срби живели.

Копитар je убедио Караџића да поред граматике треба 
дати и речник српског народног језика. Чим га je Копитар 
упознао, он га je увео y тај посао, и чак му донео листиће 
за исписивање речи. Од краја 1814 Караџић je почео да бе- 
лежи. ,,Било je онда, прича он, ученијех Срба y Бечу који су 
сав овај посао држали за беспослицу и говорили ми y очи 
да не кварим хартију y залуд; но мени ce учини боље и ми- 
лије послушати Г. Копитара него њих“. Од 1815 он живље 
почиње радити, уверен да ради један посао од историјског 
значаја. „Рјечник ће бити прво дело y српском књижевству; 
он ће бити триумф српског језика". У један мах намеравао je



да унесе све речи из ранијих поменутих „шокачких речника", 
исто тако мислио je да да два речника, један речник ученог, 
словенеког језика, и један речник простог народног, па да ce 
доцније оба речника слију y један. Али ce најзад задржао 
само на речима које je сам чуо да ce говоре y народу. Када 
je прикупио довољну грађу, од краја 1816 дао ce са Копи- 
таром на посао. Све своје слободно време 1816 и 1817 Ко- 
питар je посветио активној сарадњи на Српском Рјет ику. Он 
je Караџићу долазио свако вече, и дубоко y ноћ Караџић je 
читао забележене речи, објашњавао их, a Копитар преводио 
на немачки и латински. „То време, писао je доцније Караџић, 
свакидашње разговоре с Копитаром нећу да заборавим никада 
и довека; ту je моје пређашње опширно, али несавршено 
знање српскога језика правилима оживело".

Предузеће je било велико, и захтевало je доста матери- 
јалних жртава. Копитар je y бечким часописима и y преписди 
са славистима скретао пажњу на овај значајан посао. Са штам- 
пањем самога дела ишло je врло тешко. Трошкови су били 
велики, a Караџић je био без средстава. Позив за претплату 
није нашао довољног одзива, и без неколико родољубивих 
мецената дело не би могло изићи. Најзад, 1818 угледао je 
света Српски Рјечник, истолкован њемачким и латинскгш  
ријечма.

To je био огроман посао. У том речнику je било преко 
26.000 речи, акцентованих и истумачених немачким и латин- 
ским речима, често пропраћених етнографским, историјским и 
географским објашњењима. Речи су покупљене само из оних 
српских крајева које je Караџић знао, из Србије, Срема и 
Јужне Угарске. Многобројне, чисто народн| речи из наших 
западних крајева, које ce налазе y ранијим „шокачким реч- 
ницима", овде нису унете.

Чим je дело изишло Караџић je ocehao његове непотпу- 
ности. Он je продужио скупљање језичног материјала, добијао 
читаве збирке речи из разних српско-хрватских крајева, и 
ревносно спремао друго издање, при чему му je помагао Ђуро 
Даничић. To друго издање, много допуњено прикупљеним 
новим речима из Црне Горе, Далмације, Хрватске, па и из 
Старе Србије, садржавајући преко 47.000 речи, изишло je y 
Бечу 1852. Ho ни то издање он није сматрао за дефинитивно, 
скупљао je непрестано нов материјал, и за собом оставио нову



грађу. Taj материјал je сређен, и 1898 y Београду Пера П. 
Ђорђевић и Љубомир Стојановић приредили су треће, исправ- 
ље-но и допуњено издање Српскога Рјвчника.

Борбе за народни језик и нови правопис. — Караџић 
ни по својој спреми ни по својој природи није био кабинетски 
научник, који би ce задовољавао да износи своје теорије и 
да остави времену да им оно извојује победу и примену. Он 
je био практичан радник, енергичан борац, који je y стопу 
гонио своје противнике и безобзирно наметао своје идеје. 
Од 1815 он ce баца y велике и страсне полемике, које ће во- 
дити неких четрдесет година. Критикујући Милована Вида- 
ковића не толико због садржине његових романа колико због 
језика којим je писао, као и y осталим многобројним полеми- 
кама које je пред 1820 годину заподео. он je одлучно напао 
на сувремене српске писде и њихов рђав књижевни језик, и 
сав ce заложио за народни језик. Он je одлучан противник 
писаца старе школе, „оних списатеља који су ради да Србе 
претворе y старе Славене1'. Он констатује анархију y српском 
књижевном језику. Има писаца који још пишу руско-словен- 
ским, али њих je све мање, и када пишу они то чине недо- 
следно, без довољног знања словенске граматике, са већим 
или мањим додатцима српскога језика, и то називају „високо 
сербски". Има их који хоће да пишу народним језиком, али 
они тај језик не знају, јер нису из крајева где ce често српски 
говори, и немају српске граматике по којој би писали. Још 
најгори су они, најмногобројнији, који не пишу ни словенски 
ни српски но „средњим с л о г о м произвољном мешавином из- 
међу руско-словеиског и српског, мешовитим речником, збр- 
каном граматиком, удешавајући језик сваки по свом „вкусу", 
додајући српским коренима речи словенске флексије и, обратно, 
словенским коренима српске флексије. „Што не знаш српски, 
метни словенски; што не знаш словенски, метни српски; a 
што не знаш ни словенски ни српски, метни како ти драго, 
што ти на ум падне".

Караџић најодлучније устаје противу тога. Он доказује 
да црквено-словензки није старо-српски језик, но да су то два 
разна језика. Словенски језик je језик Цркве, и њега треба 
оставити Цркви, као што je y Европи латински језик, који je 
y Средњем Веку био општи научни и књижевни језик, данас 
остављен само y Цркви. „Средњи слог“, скрпљен „српски по



словенској граматици", јесте једна језична бесмислица, доказ 
незнања и српског и дрквено-сливенског. Као и y целом про- 
свећеном свету, као што су већ учинили Немци, Талијани, 
Французи и Руси, и Срби треба да усвоје за књижевни језик 
свој народни језик, ваља примити „чист и непокварен говор 
народа српског", „језик орача и копача", језик крајева где ce 
лепо и чисто говори, Западне Србије, Босне и Хердеговине. 
Своје начело „пиши као што говориш", он прецизује: „пиши 
као што.народ говори“. Између народног језика и књижевног 
језика не сме бити разлике : „што год y језику нашему није 
народно оно није ни српско". И Караџић упућује писце на 
своју граматику, на свој речник, на своје збирке српских на- 
родних песама.

Те просте идејз y оно доба значиле су велику јерес, и 
против Караџића ce подигла силна бура. Он je y првом реду 
стекао непријатеље y црквеним људима, нарочито y јерархији, 
y онима које су његови пријатељи називали: „црквари", „цр- 
квењаци" и „обскуранти". За њих je словенски језик био 
„свештени, свети језик“, за митрополита Стевана Стратими- 
ровића „неоцјеноје церкве наши сокровишче" и „котва Пра- 
вославија". Одступати од тога религијом освештаног језика, 
допустити да ce „кирилеческа слова штроје“, значило je за 
„славенољубитеље" одступати од православља и словенства, 
и ићи y сусрзт туђинству. Они су ce сећали покушаја като- 
личке цркве и аустријских власти, чињених не само y XVIII 
веку но још y првим десетинама XIX века,1 и као почетак 
Уније гледали су напуштање y азбуци карактеристичних сло- 
венских слова и уношење слова из латинице, као што je ј ,  
злосрећна јота, коју je митрополит Стратимировић 1831 про- 
гласио за „срп Нечастивога". Српска јерархија je са крајњим

1 1779 царским указом било je наређено да ce књше за српске школе, 
сем књига верске поуке, имају штампати латиницом. 1782, једна школска ко- 
мисија, којој je председавао загребачки бискуп, решава да ce латнница унесе 
y српске и румунске школе. 1784 то решење je поновљено. 1828 латинпца 
ce силом увлачила y српске школе y Банату; 1833 то je радила војна власт 
y Срему ii y целој Војној Граници. Таквих покушаја било je и 1847. (Борбе 
против ћирилице било je чак и y XX веку, 1908 и 1909 y Хрватској.) Непо- 
верење je било тако велико да y почетку XIX века православни Срби y Дал- 
мацији нису хтели читатн књиге штампане грађанском азбуком, из страха да 
ce y томе не крије почетак Уније.



неповерењем гледала на Караџића због његових веза са 
Копитарем, „словенским Мефистофелом", по Шафариковим 
речима, којег су y Прагу називали „Hofslavist", који je био 
дензор словенских књига y Бечу, познат као велики Аустри- 
јанац и ревностан католик, који je желео да сви Словени приме 
латинску азбуку, имао сталну идеју да на супрот православ- 
ном словенству треба ставити католичко, аустријско словен- 
ство. И због тога je Караџић још y почетку свога рада био 
осумњичен да je преко Копитара y служби католичке про- 
паганде, проглашен je за „антихриста", агента кнеза Метер- 
ниха, и та тешка оптужба против њега ce стално понављала 
и он ce против ње са гнушањем бранио.

На не мање огорчене противнике нашао je y књижевним 
круговима и y такозваној „благоображеној публиди". Главни 
напад учинио je он на њих, показао им како не знају да пишу, 
и упутио их y школу простога народа. Писци, који су имали 
професионалног поноса и кастинског духа, толико држали на 
„виспреност“ и „високопарност" својих списа, били су увре- 
ђени тим лекцијама једног нешколованог, неквалификованог, 
y књижевности новог човека, тим упућивањем на „покварен 
србски" језик из „турских провинција". Јоаким Вујић je, уси- 
љавајући ce да буде духовит, писао недотупавне нападе на 
„курта-херо-шијачку граматику Г. Вука Стефановића" и на 
његов „неслано-мастни-арнаут-турско-херо-хијачки-Ћир Дил- 
бер-Ђиди чауша Рјечник". Павле Кенђелац je са пуно прези- 
рања говорио о том „славено-сербо-немецко-мађаро-турско- 
циганском" језику. Милован Видаковић ce бунио против пи- 
сања „онако као што наше баке говоре".

Глуп Сербљин буди, говедарски
Говори, онда си ти Вуков Србљин.
Ако ли лепше што пером написа
Her’ што je бака изрекла крезуба,

Србски то није.

— певао je 1821 Сава Текелија.
A један други стари писац узвикивао je:

Слепачке гусле Орфеју зар лира да буду?

Књижевна традиција била je већ доста јака, стари језик 
владао je y цркви и школи неких осамдесет година, образо-



вани људи су њиме не само писали но y неколико и гово- 
рили, и Караџићев језик њима je одиста изгледао низак, про- 
стачки, недостојан књиге и образованих људи. Са незнатним 
изузетком, угарски Срби који су били прешли y Србију и зау- 
зималрјв^Дсока места y српској администрацији, они које je он 
y љутини називао „Швабуријом", били су љути противници 
Караџићеви.

И Караџић од 1815. развија полемике са својим против- 
ницима. До 1817 он их je водио y Новинама Сербскимг, 
показујући чврсто убеђење, упорност, полемичку вештину да 
обиђе питање која су била незгодна за њега и да ce сав баци 
на питање где je право очевидно било на његовој страни. 
Нарочито je показивао безобзирност и насртљивост која je 
застрашивала. Око 1826 Павле Шафарик y Новом Саду по- 
кушавао je да измири Караџића и његове противнике, да нађе 
неки компромис између оба гледишта, али Караџић није хтео 
ни да чује за попуштање и мир и продужио рат са „надри- 
књигама и благородним простацима". Али y главноме имао 
je два периода великих полемика, доба између 1815—1821, y 
почетку свога књижевнога рада, и доба око 1840, када je 
требало задобити последњу и одлучну битку.

Тада ce сукобио са највећим својим противником Јова- 
ном Хаџићем. Хаџић je двадесетих година био са њим y до- 
брим односима, али када je прешао y Србију он ce ставио 
на чело оних који су радили против Караџића. Односи су 
постали затегнути, и рат je отпочео 1837. Хаџић je те године 
издао y Новом Саду књигу Ситнш{е взикословне, где je осу- 
ђивао брз, несмшшрен рад на реформи језика и правописа, 
тражио да те ствари не пресуђује један човек, но цело једно 
тело учених људи, и то после'дугих стручних претресања и 
саветовања. 1839, Караџић je написао Одговор на ситнице 
језикословне Г. Ј. Хаџића-М.-Светића, где je оштро напао 
свог противника, упућујући га да пре но што отпочне да- 
вати савете другом сам добро научи српски. И од тада 
ce јавља цео један низ полемичних брошура, три Утука 
Јована Хаџића и оштри одговори Караџићеви. (Ј. Хаџић: 
Утукг, или  одговорг на Ситнице ^зикословне, 1839 — Вуков 
одговор на Утук Г. М. СвеШића, 1843 — Ј. Хаџић: Утукг 
I I I  бзикословнип о езику и правопису србскомг, 1846 — В. 
Караџић : Утукг I I I  езикословнмп од М. СвеШића, 1847).



У борби ce са научног поља прешло на груба лична вређања. 
Хаџић je Караџића називао пуком незналицом и простим „пре- 
писачем" оног што му други дају и диктују; Караџић je Ха- 
џића проглашавао за „фушера и шарлатана", и стављао га y 
гомилу српских писада који чим почну да говоре о језику и 
књижевности, изгледају као да су „избјегли из луднице". 
Најзад, цела та борба, y којој ce раздражени противници ни 
најмање нису штедели, свршила ce 1845, y гдавном Караџи- 
ћевом победом.

Своје дефинитивно мишљење о књижевном језику Ка- 
раџић je казао y важној својој брошури Вука Ст. Кораџића 
uCaee Текелије писма високопреосвештенсме Господину Пла- 
тону Атанацкови^у, православном владици будимскоме, о 
српском правопису, са особитим додацима о српском језику  
(Беч, 1845). Ту више није тако одлучан као раније y борби 
против речи словенскога порекла. Он допушта да ce оне могу 
употребити када их нема y народном речнику, али обазриво 
и y најмањој мери. Ту ce тек потпуно изјашњава да треба 
усвојити јужно наречје као књижевно. Раније, и ако je сам 
увек писао јужним наречјем, допуштао je да сваки може пи- 
сати својим наречјем, али сада je истакао јужно наречје као 
књижевно, из разлога што њиме говори велики део српскога 
народа, што су њиме испеване готово све наше народне песме, 
што су њиме писали и дубровачки иисци, што je он нај- 
ближи словенском, и што ce само „чрез њега можемо уједи- 
нити с нашом браћом римскога закона".

(Карзџићева полемика, растурена y брошурама, часопи- 
сима и листовима, y новије време прикупљена je. У држав- 
ном издању почели су излазити Граматички и иолемички 
списи Караџићеви. До сада су изишле III књиге (I, која обу- 
хвата време од 1818—1822, изишла je 1894; II, 1824—1835, 
1894; III, y две свеске, 1836—1847, 1847—1864, 1896). IV књига 
je y штампи). /

Примену свих својих идеја о језику и правопису Кара- 
џић je дао y свом преводу Новог ЗавјеШа. Он je тај посао 
покушао још 1815. 1819, када je био y Петрограду, уговори 
са Руским Библијским Друштвом да Нови Завет преведе на 
српски. 1820 посао je био готов и рукопис буде послат на 
преглед Атанасију Стојковићу. Стојковић, поборник старога 
језика, да мишљење да овај превод на простонародни говор



није добар и понуди ce да сам да нов превод. Искваривши 
Караџићев превод, не само y језику но и y смислу, он ra 
штампа y Петрограду 1824. Када ce y Петрограду чуло да 
je Стојковић превео не на српски но y једној руско-српско- 
црквенословенској збрци, забрани ce даље растуривање књиге. 
Енглеско Библијско Друштво прештампало je Стојковићев 
превод 1834 y Лајпцигу. Караџић, увређен и оштећен, није 
дизао руке од свога превода. 1824 штампао je y Лајпцигу 
један део свога посла под насловом Огледи Свешог Писма 
на српском језику. Тек 1847 изишло je y Бечу цело дело 
Нови Завјет господа нашега Исуса Христо, „Вуково Еван- 
гелије", како ce око 1850 године говорило. Превод je изишао 
без дозволе црквених власти. Црквени људи и иначе су осу- 
ђивали језичну и правописну реформу Караџићеву, a када ce 
он дрзнуо да на свој језик преводи и својим правописом 
штампа чак и „вешчи церковне и свјашчене", то им je изгле- 
дало као опасна јерес коју je требало одлучно сузбијати. 
Синод српске православне цркве je уложио протест y Бечу и 
тражио да ce забрани растурање те јеретичне књиге; y јав- 
ности je изишло неколико напада, међу осталима и од Јо- 
вана Стејића. Архимандрит Никанор Грујић, и ако пријатељ 
Караџићев, штампао je 1852 нарочито дело ПримЂтбе, укоме 
je доказивао нетачност превода и сумњичио Караџића да ce 
тим послом ставио y службу римске пропаганде.

He знајући ни грчки ни латински, Караџић je преводио са 
старијих словенских превода, a Копитар je поредио његов превод 
са грчким оригиналом, исто тако помагао му je и Миклошић. У 
погледутачности превод није потпуно веран, али y погледујезика 
то je мајсторски посао, образац данашњег књижевног језика 
српског. Али Караџић je y том послу био принуђен да одступи 
од своје раније апсолутне идеје: да je народни језик сам себи 
довољан. (1821, наводећи за пример стари грчки језик, он je 
писао: „Зар ce језик сам по себи не може изобразити и улеп- 
шати без туђих језика?") Док je скупљао народне песме и 
обичаје, народни језик му je могао бити довољан, али како 
je почео радити послове више врсте, он je на пракси одступио 
од своје идеје. У предговору Новог Завјета сам признаје да 
je позајмио из словенског и руског језика знатан број речи, 
или их посрбио. (На пример : словенске речи: спаситељ, за- 
коник, заступник, преступник, праведник, жртва, ближњи, про-



поведник, јединство, духовни, животни, величати, и т. д. и т. д.; 
посрбљене словенске речи: стрелад, обиље, човекољубље, са- 
вршенство, будући, новорођени, пријатан, искушење, будући, 
и т .д .; руске речи: посредник, постојан, природа, и т. д.). Он 
признаје да je сам створио нове речи, као: викач, мењач, сејач, 
трубач, избраник, виноградар, вртар, незнабоштво, смерност, 
гостољубивост, познање, понижење, потврђење, неосетљив, 
неразумљив, свадљив, и т. д. На тај начин, он je делимично 
признао оно против чега ce толико борио: да народни језик 
није сасвим довољан, да ce морају чинити позајмице из раз- 
вијенијих језика и да књижевници имају права стварати нове 
речи. 1857 изишло je ново издање Новог Завјета, са мањим 
изменама; познија издања су проста прештампавања.

Крајем четрдесетих година борба између „Јотовића11 и 
„Јеровића“ клонила ce крају, победа je била на Караџићевој 
страни. Полемика Јована Хаџића била je последњи трзај старе 
школе; превод Новог Завјета био je последња реч Караџи- 
ћева. Он je ocehao да старији нараштај, васпитан y старим 
идејама, не може приволети на своју страну, и сву своју наду, 
y часу најљућих полемика, полагао je на млађи нараштај. 
„Оваки ce људи не могу поправити, него само младеж може 
избавити нас од срамоте и језик наш сачувати од пропасти..." 
Крајем четрдесетих година пристигао je тај очекивани нара- 
штај. 1847 почињу рад два млада „Вуковца11: Ђуро Даничић, 
који својим Ратом за српски језик и  правоаис даје научно 
образложење Караџићевим идејама, и Бранко Радичевић, који 
својим Песмама уноси његове идеје y лепу књижевност. 1848 
почиње изилазити први лист новим правописом, Напредак. 
1850, Вук Караџић, Фрањо Миклошић, Ђуро Даничић, Иван 
Кукуљевић Сакцински, Иван Мажуранић, Димитрије Деметар 
-  да ce помену само. најглавнији — закључили су Књижевни 

договор. Пошавши од гледишта „да један народ треба једну 
књижевност да има“, они су прогласили да јужно херцеговачко 
наречје, фонетички изражено, треба да постане књижевни језик 
Срба и Хрвата, и оставили Караџићу да он напише правила 
тога језика.

Последње препоне су падале, нови нараштаји су придо 
лазили и прихватали његове идеје. И Караџићева идеја y 
главном je победила: тај језик je остао књижевни језик Срба 
и Хрвата, са оградом да ce није остало на сировом народном



језику но да су чињене позајмице и коване нове речи, и да 
je источно наречје остало y већем делу српске књижевности.

Караџић je нашао времена да ce позабави и бугарским 
језиком, тада потпуно непознатим научном свету, 1822 године, 
y већем чланку Додаток к спнктпеШербургским сравни- 
Шељним рјечницима свију језика и  нарјелија с особитим 
огледима бугарскога језика , по посредном сазнању изнео je 
главне особине бугарског народног језика и дао неколико 
примерака бугарске народне поезије.

Остали рад — У своме раду на језику Караџић ce није 
задовољио само граматиком и речником и полемичком борбом 
за начела која je ту изнео. Он je осећао своје недовољно 
знање и трудио ce да што боље уђе y питања словенских 
језика и историје српскога језика. Његово формално, више 
дескриптивно знање српскога језика није му више било до- 
вољно, он je осетио потребу да тај језик позна научно, на 
темељу историјске граматике, зато je читао старе српске спо- 
менике, још од двадесетих година скупљао србуље, писао о 
односима старог и новог српског језика (1826, 1845), и издао 
Примјере српско-славенског језика  (Беч, 1857). У засебним 
чланцима (ПримЂчинге о дателночЂ и твориШелно ub падежу 
србскомг, муш ки’ и cptdubu’ имена, 1818; Главне разлике 
између данашњега славенскога и српскога језика, 1826; Главна 
свршивања суштествителни' и прилигателни’ имена y  срп- 
ском језику  1828) он прелази на поједина питања из српске 
граматике, и носи ce мишљу да напише опширну научну гра- 
матику српског језика. Путујући по разним српским крајевима 
које y почетку свога рада није био видео, и знајући не само 
садашњост но и прошлост српскога језика, он je своје знање 
знатно проширио, и када je водио своје последње полемике 
и научна надмоћност над школованијим противницима била je 
несумњиво на његовој страни.

Караџић je био човек велике радн_. снаге и вредноће, и 
огледао ce на више разних поља. Он ce бавио и историјом, 
и био један од најранијих историчара нове Србије и први 
биограф њених хероја. Он je својим очнма гледао велику 
националну драму од 1804 до 1813, и намеравао je да напише 
целокупну историју Првога Устанка. Око 1822 спремао ce да



ради, како сам вели, „српску историју нашега времена, или 
управо рећи од године 1791, од када буна српска почетак 
има“. За тај „Српски Плутарх“ спремио je обилан биографски 
материјал о главним јунацима оба устанка, 1828 тражио je од 
Кнеза Милоша да га постави за „српског историографа“. 
1849 објавио je да ће изићи његово дело ИсШорија народа 
нашега y Србији за владања Карађорђијева од године 1804 
до 1814. Одломак из тога дела je књига „ПравителсШвутцш 
совЂтг сербскш" за времена Кара-Ђорђијева, или отимање 
ондашњијех великаша око власти (Беч, 1860). Од њега je 
остало неколико лепих биографија људи из тога доба, међу 
осталим Хајдук-Вељка, Миленка Стојковића, Милоја Петро- 
вића, Петра Добрњда, Милоша Стојићевића, Ивана Југовића, 
Хаџи-Рувима, Ива Кнежевића „Кнеза од Семберије" и т д. 
1820 скупио je y Србији материјал за биографију Кнеза Ми- 
лоша. 1822 књига je била готова и требала je да изиђе на 
српском и немачком. Агент кнеза Милоша y Петрограду, Ми- 
хаило Герман, докопа ce немачкога текста и 1825 анонимно 
га изда y руском преводу. Караџић je протестовао против 
тога плагијата, и y Будиму 1828 издао свој српски оригинал 
Милош Обреновић кнлзг CepCiü ули  ppafja за српску исто- 
ри ју  нашега времена Знаменити немачки историчар Леополд 
Ранке по његовим податдима и причању написао je своје дело 
Die serbische Revolution ous serbisclien Papieren und Mittei- 
lungen (1829), за коју je Нибур рекао да je најбоље исто- 
ријско дело на немачком језику. Ранке ce обраћао Караџићу 
и за податке о доцнијем животу Србије, и према материјалу 
који му je Караџић усмено и писмено дао написао je своје 
потпуно дело Serbien und die Türken im neunzehnten Jahr- 
hundert (Лајпциг, 1879). (Скупљени историјски u етнографски 
списи Караџићеви почели су изилазити y државном издању. 
1898 иге).

кроничар који je бележио што je сам видео и запамтио. „Ја 
не тражим, писао je он 1822, y свој историји мојој да оставим 
примјер српским реторима и историцима, него сам ce трудио 
да опишем све онако просто, без икаке мајсторије и филосо- 
фије, као што би Србин Србину приповједао; закон сам себи 
поставио, да нити кога валим ни кудим, нити да ce чему 
подсмијевим и чудим , него само да кажем шта je било, па

но



читатељи сами нека суде што je за валу, што je за куђење, 
што ли je за чудо, што ли je за подсмијех".

За дуг низ година он je био „главни референт на западу 
за све српске ствари" (Љубомир Стојановић), и кадгод ce 
прилика и потреба указала, упознавао je Европу са стварима 
српског народа. Познати испитивач Балканскога Полуострва, 
француски географ Ами Буе добивао je непосредно од Караџића 
податке и упутства. На немачком језику остало je од њега неко- 
лико етнографских и политичких списа Караџићевих У'немачкој 
збирци Reisen und Landerbesclireibungen der dltern und neusten 
Zeit, изишао je, анонимно, 1837 његов географско-етнографски 
спис Montenegro und die Montenegriner. E in Beitrag sur 
Kenntniss der europaischen Tiirkei und des serbischen Volkes, 
један од најранијих и најпотпунијих описа Црне Горе, њене 
земље, прошлости, народа, просвете и обичаја. 1853 изишла 
je y Бечу његова књижица Die Christen in Bosnien.

Неколико година (1826— 1829, 1834), издавао je алманах 
Д аницу, који je готово сам попуњавао својим корисним при- 
лозима. Даница  je имала више научан но забаван карактер, 
и то je први научни алманах српски.

Од Караџића je остала и врло велика и особито важна 
преписка, са најглавнијим људима y српском народу и са 
многим знатним људима y словенском и страном свету. Ta 
преписка остала je као својина Српске Државе, и y редакцији 
Љубомира Стојановића почела ce издавати од 1907 године. 
До сада je од те Вукове Преписке изишло седам великих 
томова (I — 1907, II — 1908, III и IV — 1909, V — 1910, 
VI — 1912, VII — 1913). У збирци има писама неједнаке вред- 
ности, али y целини то je драгоцена ризница српске и сло-_ 
венске науке и књижевности. Међу осталим ту je преписка 
са : Копитарем, Јаковом Гримом, Гетеом, Већеславом Ханком, 
Павлом Шафариком, A. С. Шишковом, Лукијаном Мушицким, 
Савом Текелијом, Павлом Соларићем, Симом Милутиновићем, 
Јованом Ст. Поповићем, Његошем, Милошем Обреновићем, 
Јоксимом Новићем. Она боље но ишга осветљава цео живот, 
интимну личност и многоструки рад Вука Караџића, a исто 
тако и целу прву половину XIX века y књижевном и кул- 
турном животу српскога народа, књижевне и културне нарави, 
интимну историју српских духова тих времена.



IV ОПШТИ ПОГЛЕД НА ЊЕГОВ РАД.

Вук Караџић je једна од најоригиналнијих и најјачих 
личности целе српске књижевности. Он je свој човек и само- 
сталан дух; он уме и сме да мисли својом главом, без обзира 
на то шта ће други рећи. „Кад бих ce ја, писао je 1820 го- 
дине, поводио за читатељима, ја бих морао постати луд као 
и они што су, па им на пошљетку угодити". Самоук, без 
школских и књижевних традиција, духовно слободан и смео, 
он напушта старе стазе којима ce дотле ишло y српској књи- 
жевности и започиње један нов покрет, који би ce могао на- 
звати књижевном револудијом. Романтичар по идејама, он има 
рационалистички дух. „То je највећа разлика између човјека 
паметна и између простака, што паметан човјек једнако мисли 
и труди ce да што боље научи или измисли, и да он буде 
паметнији од својих старих, a његова ђеца од њега; простак 
пак све je рад да остане као што су му и стари били, a ње- 
гова ђеца као и он што je. Какав би јадан и жалостан род 
људски и овај свијет био да су сви људи остајали онаки као 
што су и њиови стари били“. Он je ушао y књижевну борбу 
са осећањем да старе ствари никако не ваљају, и да су по- 
требне велике, корените реформе. Са пуно свести о сопственој 
вредности и о задатдима који му предстоје, он je 1819 писао 
Лукијану Мушицком : „Ми смо Платони и Аристотели y да- 
нашњему народу нашему.,.“

И y тај велики посао он he унети своју ретку снагу и 
истрајност. Он je no својој здравој памети осетио да je пло- 
дан рад најбољи одговор неправедним критикама, и непре- 
кидни рад и стварање y његовим очима су били „једини начин 
благородно ce осветити непријатељима, или их посрамити". 
Препреке му нису сметале, и противници су га само подстре- 
кивали на живљи рад. „У свакоме паметноме лочетку, писао 
je он 1820, више je лудих људи него ли паметних, али y на- 
предак. од дана до дана, све друштво паметних расте. a лудих 
ce умањује, и тако разум и истина надвлађују". Требало je 
имати много самопоуздања и храбрости, па ударити на јаку 
традицију, и књижевну и црквену, заратити са готово свим 
образованим људима y српском народу, изложити ce најстра- 
шнијим оптужбама и беспрекидним гањањима. Караџић je имао 
борбени дух свих великих рушилаца. Без илузија о људима.
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не кријући ни мало своје презирање према „надрикњигама“ и 
„благообразованој пропасти“, он je знао да y боју „ваља зубе 
показати". И он ће ce показати као полемичар првога реда, 
неукротив, нетрпљив, по потреби суров, неправедан често, али 
увек готов на борбу. Само човек такве борбене снаге и истрај- 
ности,.. дубоко убеђен да „истина мора, мало раније или доц- 
није, надвладати“, могао je издржати толике борбе и готозо 
сам извојевати једну од највећих победа y српској књижевности.

Но qh није имао сахмо тих борбених способности. To je 
био и један од најдаровитијих људи који су постојали y срп- 
ском народу. Он je припадао оном јаком нараштају који je 
y почетку XIX века створио данашњу Србију, нараштају то- 
ликих генијалних војсковођа и дипломата. Он je имао при- 
родну бистрину и оштроумље србијанског сељака, ванредно 
асимилативан дух, способност да ствари брзо схвати и прими, 
и да самостално и доследно изводи закључке. Копигар je од 
првога дана видео његове природне способности, и одмах га 
назвао „најбољом главом" међу Србима које je познавао; 
доцније, када je видео како je овај човек који ни основну 
школу није свршио, брзо ушао y науку о језику, он га je без 
устезања назвао „граматичарским генијем". У сваком случају 
код њега je била велика духовна енергиј;

стоји на првом месту y српској књижевности. Почео je писати 
млад, и кроза цео живот није напуштао посао. За пола века 
неуморне и непрекидне делатности, он je извршио неколико 
великих послова, од којих би сваки за ce био довољан за 
живот другога човека. Највећи део његова посла то je при- 
бирање народних умотворина и описивање народнога живота. 
У тај посао он je унео не само своју велику радну снагу и 
неуморну истрајност, но извесно књижевно разумевање, го- 
тово књижевни укус. He само међу Србима, но и међу свим 
Словенима он je тај посао радио боље но ико, и његове 
збирке народних песама заузимају прво место y историји сло- 
венских књижевности. „Свим другим скупљачима народнога 
блага на Северу и Југу био je Вук први и класични узс
(Др. Матија Мурко). Станко Враз посветио je 1839 Кара1д  
прву збирку словеначких народних песама, a 1845 писао да би

критички дух, природан здрав разум, 
ралогом називао бодрим и кџилатим Вцком.



желео цео живот провести крај њега. За Караџићевим при- 
мером y скуиљању народних песама пошли су код Чеха и 
Словака: Палацки, Шафарик, Јан Колар; Челаковски му je 
посветио своју прву књигу чешких народних песама. Бугарски 
писад Др. Иван Шишманов, називајући Караџића „југосло- 
венским Гримом”, вели да његове збирке народних умо- 
творина „остају и до данас узори": „имају право Срби што 
ce поносе својим народним песмама, али још више требали би 
да ce поносе својим Вуком".

Караџићеве збирке народних песама немају само књи- 
жевни и научни значај, но и национални. Прикупљајући на- 
родне умотворине и описујући народни живот y готово свим 
српским покрајинама, без обзира на политичке и верске по- 
деле, он je Србима дао појам да су једна душевна целина, и 
тако силно допринео стварању општег националног осећања 
српског. Наглашујући непрестано етничку чистоту и снагу бал- 
канскога Српства, он je вшле но ико радио на национализа- 
дији оних крајева на народној периферији где je национално 
осећање бледело, или ce још није било развило. Његове збирке, 
те „рапсодије српских хомероида из XIX века“, постале су 
опште народно благо, прошириле су ce на све српске крајеве, 
и на етнички слабије крајеве где je извор народне поезије био 
усахнуо. Његове збирке су y Европи побудиле велики интерес 
и симпатије за српски народ, a y доба стварања српске др- 
жаве те симпатије биле су драгоцене. Са правом, већ 1826, 
онјеписао: „ја сам народ српски с ученом Европом познао“. 
И његове збирке не само да су сачувале највећи и најбољи 
део наше народне поезије, но својим сјајним сликањем велике 
и јуначке народне прошлости дале су српском народу, који 
je увек имао епску машту, осећање да није од јуче, улиле му 
самопоуздање и веру y будућност, као што и данас врше ве- 
лики утицај y народној маси. И тим прикупљањем народних 
песама, описивањем живота целог српскога народа, истицањем 
етничке чистоте и националне особености српске, Караџић je 
можда главни творац српскога национализма y XIX веку.

Још y првом почетку свога рада он je y српском народу 
видео све главне силе: једну, тако рећи, центрифугалну, на пе- 
риферији српскога народа, међу исељеницима српским y Угар- 
ској и Хрватској, где je материјална и општа духовна култура 
била виша, али где je чисти народни дух клонуо и где су карак-

18ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ



теристичне народне особине слабиле; с друге стране, y југоза- 
падним крајевима српским, y Србији, Босни, Хердеговини и 
Црној Гори, где je срж српскога народа, видео je центрипеталну 
силу, мању културу али живљи народни дух, чистију народну 
душу, већу етничку и духовну свежину. И на место угарскога 
Српства, које je дотле једино представљало српски народ и 
држало српску књижевност, он ставља балканско Српство, 
Србију, Босну, Хердеговину, Црну Гору. Он je српском на- 
ционализму дао западно-српско обележје.

У питањима језика и правописа његов рад био je одлучан, 
могло би ce рећи дефинитиван. Он једном за свагда сузбија 
руско-словенски језик из српске књижевности, и извојевава по- 
беду народном језику, подиже га на висину књижевног језика 
и за Србе и за Хрвате. Он није успео y оном што je y први 
мах замишљао : да народни језик, без икаквих позајмица и 
страних утицаја, постане књижевни језик, није успео да хер- 
цеговачко наречје постане опште наречје, али je успео да живи 
и народни језик потисне мртви црквени и школски језик. И 
исто онако као што je извршио пуну национализацију срп- 
ског осећања, извршио je и демократизацију књижевног језика. 
Њему ce дугује за прву граматику и први речник српског 
народног језика, као и за први српски превод Новог Завета. 
Логично идући за писцима XVIII века који су напустили цр- 
квену азбуку и усвојили грађанску азбуку, он je упростио 
српски правопис, потпуно га прилагодио фонетичким зако- 
нима српског језика, и створио најупрошћенији и најрацио- 
налнији правопис који данас y опште постоји.

Али, ипак поред свих тих великих и несумњивих заслуга 
његових, данас ce не може примити претерана Даничићева 
реч да je Караџић „отац нове српске књижевности“, из про- 
стога разлога што je пре њега, и y његово доба, и мимо њега, 
било добрих српских писаца и прогресивне српске књижев- 
ности. У чисто књижевном погледу његов значај je мањи, и 
више je посредан но непосредан. Али и на том пољу он има 
знатних заслуга. Он je положио основ српском књижевном 
језику, и својим јасним, једрим, живим и крепким стилом по- 
казао како треба лепо српски писати. Као Хердер, који je y 
немачкој књижевности одвраћао писце да не буду П: :;дари 
и „модерни Анакреони" но да ce врате националном и.зору.



германској старини, тако je и Караџић нападао класицизам 
и књижевну и школску литературу, и писце враћао народу 
и народној поезији. Његово схватање народа и народне пое- 
зије примили су доцнији романтичари, развијали оно што je 
он писао, остваривали идеје које су код њега нашли. Око 
половине XIX века почиње цео један култ Вука Караџића. 
Ђуро Даничић га je сматрао за неку врсту надионалног Ме- 
сије, и 1849 писао : „да није Вук на свијет дошао, могли 
бисмо свашта мислити, али кад он дође, то нам je највећи 
јемац да нећемо пропасти". Бранко Радичевић je певао:

Hoh нам дође са Вука једнога,
Данак бели, браћо, са другога.

Омладина je 1863 прославила педесетогодишњицу његова рада, 
a његова смрт примљена je као општа народна жалост. 1865, 
Фрањо Миклошић, Огњеслав Утјешеновић и Јован Суботић, 
y позиву за издавање делокупних Караџићевих списа, на- 
звали су га „другим Мојсијем“ који „отвори народному духу 
нашему y жедној пустињи незнанства бистро врело жи-вота 
народнсга". Он je био од пре^судног утицаја на духовно 
формирање познијих романтичара, који су га назвали „Мој- 
сијем нове српске књижевности", и са доста разлога нараштај 
од шездесетих година назива ce и „Вуковом Омладином“. Са 
Караџићем je био случај као са свима великим реформато- 
рима, сувише оспораваним и снижаваним y једно време, прете- 
рано истицаним и величаним y друго време. В. Јагић са раз- 
логом вели : да као што je Караџић y своје време страдао од 
неправичних и пристрасних напада на његову реформу, тако 
после коначне победе сви српски писци његовога правца, када 
говоре о његовој реформи, лако падају y противну крајност 
— y претеран панегеричан тон.

И кад ce одбије на сва та претеривања, Караџић остаје 
као један од најјачих и највећих људи y српском народу и y 
српској књижевности. Он je један од оних који су највише 
радили и стварали и највећма утицали, централна личност 
српске књижевности y средини XIX века, за XIX век оно што 
je Додитеј Обрадовић био за XVIII век : књижевни рефор- 
матор и национални творац.



НИКОЛА ТОМАЗЕО.

Као што Михаило Витковић, Србин по рођењу a Мађар 
по култури, припада и српској и мађарској књижевности, тако 
и Никола Томазео, Србин по рођењу a Талијан по култури, 
припада и српској и талијанској књижевности. Обојица су 
више. радили и стекли знатна имена y туђим књижевностима, 
a само мањим и незнатнијим делом радили су на књижевности 
свога матерњега језика.

Никола Томазео родио ce y Шибенику, y Далмацији, 
27 октобра 1802, y трговачкој породици. Основну школу свр- 
шио je y Шибенику, гимназију y Спљету. У Падови, y Ита- 
лији, учио je права. Ушавши y јаван живот талијански, био 
je новинар и књижевник, живећи y Падови, Милану, y мле- 
тачкој области, y Флоренцији. 1833, прогнан из Тоскане, оде 
y Француску, прво y Екс, y Прованси, потом y Париз и на 
Корсику. Амнестован 1840, врати ce y Италију, дође до зави- 
чаја, на гроб својих родитеља, потом. ce настани y Млетцима, 
обилно радећи на књижевности. Учествујући врло живо и y 
првим редовима y талијанском покрету за ослобођење и ује- 
дињење, буде 1847 затворен y Млетцима. 1848, када je бук- 
нула буна y Млетцима, народ ослободи Томазеа из затвора. 
Пошто je проглашена република, он постаде њен министар 
просвете, потом оде за посланика млетачке републике y Париз. 
Када су Аустријанци 1849 понова заузели Млетке, Томазео 
одбегне на Крф, где остане до 1854. Тада дође y Турин. 
престониду Пијемонта, 1859 пресели ce y Флоренцију. Око 
1861 године потпуно изгуби вид, који му je био ослабио y 
млетачком тамновању. Дочекавши да види 1871 остварен сан 
своје младости, уједињење Италије, уважаван као један од нај- 
заслужнијих људи „треће Италије", умро je y Флоренцији 1 маја 
1874. Сахрањен je величанствено, y флорентинском Пантеону, 
поред Дантеа'. 1902 y целој Италији прослављена je свечано 
стогодишњица његова рођења.

Томазео je био ванредно разностран и плодан писац. 
Бавио ce теологијсж, филологијом, етиком, педагогијом, књи- 
жевном критиком и историјом, a изнад свега политиком. Од 
њега je остало на 250 мањих и већих дела по разним стру- 
кама. Главна његова дела су коментари Дантеовој Божан- 
ственој Комедији, Речник Шалијанског језика, Речник си-



нонима, ЕсШетички уречник.
Сви ти радови достојно су оце- 
њени y историји талијанске књи- 
жевности.

У српској књижевности 
остало je само једно Томазеово 
дело, његове Искрице. Навра- 
тивши ce 1839 y Шибеник, он ce 
даде на поновно учење српскога 
језика и на читање Караџи- 
ћевих збирки народних песама, 
a и сам почне бележити на- 
родне песме. Словенско и српско 
осећање његово нађе израза 
y лепој књижици Искрице (Scin
tille), које су прво изишле 
на талијанском 1841, y Млет- 
цима. Он их je одмах превео на 
српски, и послао пријатељима y Далмацију. Те његове Искрице 
на „илирском" језику појавиле су ce 1843 y Далмацији, y не- 
колико рукописа. 1844 Иван Кукуљевић Сакцински изда их y 
Загребу, али аустријска дензура их забрани. 1848,. y Загребу, 
Кукуљевић даде ново, исправљено издање, са нарочитим То- 
мазеовим предговором. У Задру je 1849 изишло треће издање, 
четврто издање дала je Матида Хрватска y Загребу 1889, a 
пето, дефинитивно, издање, према исправкама самога Томазеа, 
дао je Г. Данило Петрановић 1898 y Београду, y књигама Српске 
Књижевне Задруге. Главна разлика између овог петог издања 
и ранијих издања, јесте што су унете исправке које je сам 
Томазео учинио, ставивши свуда реч „српски" место „илирски", 
„славенски", „југославенски".

Искрице су мала књига, али богата садржајем, пуна јаких 
мисли и благородних осећања. У 33 „искрице“, већих и мањих 
афоризама, Томазео je изразио своју велику љубав према 
своме народу и према своме завичају, дао савете и упутства 
како да цео народ пође напред. Он засебно говори о при- 
ликама y којима ce српски народ, a нарочито Далмација, на- 
лази; истиче потребу народне просвете, праве хришћанске 
културе, етичкога васпитања, верске сношљивости, вере y на- 
родну снагу, наде y бољу будућност. Он саветује шта све



треба учинити те да ce запуштена Далмација дигне на висину 
на којој je некада била, и да српски народ заузме y Словен- 
ству и међу народима оно место које му припада по његовим 
врлинама, по његовом дивном језику и неупоредивој народној 
поезији. Томазео je врло речит писац, и пише високим, све- 
чаним, поетским језиком. Лирско надахнуће je врло јако, 
и на неколико места Томазео достиже висину библијске све- 
чане речитости, и оставља дубок утисак на читаоца. Стил му 
je сасвим личан, збивен и кратак; језик, и ако ce на њему 
опажају талијански утицаји, чист и једар. И ако мале обимом, 
Пскрице су идејама и осећањима богато дело, које je могао 
написати само човек од талента и сасвим израђен писац.

Он je поред тога често и топло писао о српским на- 
родним песмама. 1841, уз своје врло познате збирке народних 
песама са Корзике и Јонских Острва (Canti popolari), дао je 
известан број „илирских песама". Опширније и потпуније писао 
je он о српској народној песми y књизи Dei canti del popolo 
serbo e dalmata (Трст, 1847). Ca одушевљењем он ту велича 
Србију, која je „свет задивила, устајући, прва на Балкану, да 
ce бори за свето име отаџбине...“, и пише тако пламеним па- 
триотским стилом какав ce само може наћи y најодушевљенијих 
омладинаца. У својој снажној песми Alla Dalmazia велича он 
Србију као ретко ко пре њега. „Ускрсла Србија, y којој влада 
питоми дух и чила мишица", сва je нада српско-хрватског на- 
рода. И y свима својим познијим списима он ће величати 
„славно побуњену Србију“, „слободну Србију“. Он слави 
српски језик, и мисли да правилни, крепки, складни српски 
језик треба да постане општи језик Словена. „Нагп je језик 
силнији од талијанскога и латинскога, a није сиромашнији ни 
од грчкога“. Дела Вука Караџића учинила су на њега дубок 
утисак; он Караџића назива генијем и најзаслужнијим Србином, 
и тврди да благодарећи њему Европа ставља Србе y ред нај- 
поетичнијих народа; српске народне песме су „право чудо 
језика, стила и поезије, јединсгвено y Европи". Његове идеје 
о књижевности истоветне су са идејама Вука Караџића и 
познијих српских романтичара: „Сваком народу препору- 
чујем да чува свој дух, који живи y народним умотвори- 
нама... Кад ce нека књижевност много удаљи од простога 
народа, она ce, y исто време, много удаљила и од природе...



Велико he зло изићи ако словенски писци буду подражавали 
данашње европске књижевности". „Не знају глатка пера онака 
писати као што јаворове гусле гуде...“

Његов књижеван рад на српском језику није велики, али 
он je српску књижевност обогатио једном поетичном и једром 
књигом, и, будући књижевно образован, доследније и потпу- 
није но ико код нас развио je романтичарску доктрину и њено 
основно схватање о вези између народне и књижевне уметности.

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ.

Код ранијих песника српских било je клица романтизма, 
али први прави романтичарски песник српски, писац који je 
на поезију стао примењивати романтичарске идеје Вука Ка- 
раџића, био je Бранко Радичевић. Стварно, он y књижевности 
српској отвара цветну, књижевним талентима и песничким де- 
лима богату романтичарску епоху,

Живот. — Отац Бранка Радичевића, Теодор (Божидар) 
Радичевић, царински чиновник y аустријској служби, био je и сам 
човек од пера. To није био само један од оних старих „љубитеља 
чтенија“, каквих je код Срба доста било y првој половини 
XIX века, но je и сам радио на књижевности, и поред мањих 
књижевних огледа дао 1847 и српски превод Шилерова Вил- 
хелма Тела. У Броду на Сави, y Славонији, 15 марта 1824 
родио му ce син Алексије, који je додније своје календарско 
име преокренуо y народно име Бранко.

Како je Теодор Радичевић, као чиновник, мењао места 
службовања, Бранко je учио школе y неколико разних места. 
Од 1828 године породица Радичевића била je y Земуну, и 
Бранко je ту, од 1830 до 1836, учио три разреда српске и 
три разреда немачке основне школе. 1836 уписао ce на гим- 
назију y Карловдима, и ту остао до 1841. Тада je 1841 отишао 
на гимназију y Темишвар, и свршио je 1842. 1843 отишао je 
y Беч и уписао ce да слуша права. Ту ce упознао са Вуком 
Караџићем и Ђуром Даничићем, ушао y њихов ужи круг, и 
то познанство биће од врло зеликог значаја по даљи његов 
књижевни рад. Нешто новчана оскудида, нешто буран ђачки 
живот омели су ra да доврши своје правне студије. Године 
Револуције, 1848 и 1849, провео je y Срему, нарочито y Зе- 
муну ; y неколико махова прелазио je y Београд. У Беч ce



вратио 1849, и, потпомогнут од кнеза Михаила, уписао ce на 
меде^ину. Али неизлечива болест била ra je ухватила, и он 
je умро y најбољим годинама и y првом почетку свога рада, 
y Бечу, 18 јуна 1853.

Његове књиге. — Као готово сви српски песници ње- 
гова времена, Радичевић je почео певати још као ђак y гимна- 
зији. Рана књижевна зрелост његова објашњава ce не само 
његовим личним талентом но књижевном наследношћу од 
очеве стране и књижевним образовање!Ч стеченим још y ро- 
дитељској кући. Од 1843 године он већ пише добре стихове, 
и од тада ce брзо развијао и нагло производио. Његово пе- 
вање захвата доба од 1843 до 1850 године. За живота изишле 
су му две свеске Песама, прва, са лирским песмама y Бечу 
1847, друга, y којој су две епске песме Гојко и Хајдуков 
гроб, такође y Бечу, 1851. После његове ране смрти, на нава- 
љивање Вука Караџића, његов отад издао je из заосталих 
рукописа и трећу свеску Песама (Темишвар, 1862). У Матиди 
Српској налази ce остатак Радичевићевих рукописа.

Доцније, Песме Бранка Радичевићв су врло често изда- 
ване; после Његошева Горског Вијенца то je била најчешће 
издавана и највише читана српвка песничка књига. Његове 
Песме изишле су још y десетак издања : y Новом Саду, 1867, 
y Београду 1872, y Панчеву 1873, y Новом Саду 1878, y Пан- 
чеву 1879 и 1880, y Новом Саду 1882, 1883, 1887 и 1900. 
Српска Књижевна Задруга издала je 1903 y Београду књигу 
прву Радичевићевих Песама, y којој je његова лирика

Лиричар. — И ако je и раније y српској књижевности 
било песника који су ce служили народним језиком и уносили 
y своју поезију елементе народне поезије, ипак су песме Бранка 
Радичевића значиле једну велику новину, готово читав књи- 
жевни преврат. Његова поезија ce одликовала не само паж- 
љиво чистим народним језиком и надахнућем из народне пое- 
зије, но je и садржином, основним тоном и начином изражавања 
силно одударала од збирки ранијих, па и сувремених српских 
песника.

Ранији српски песници су били „објективни" и дидак- 
тични, чували ce личних излива и држали ce „мирнога чувства", 
све сводили на моралну и патриотску поуку, и њихови сти- 
хови били су књишки ладни, старачки мудри, високопарно 
свечани, укочено правилни. Радичевић, са смелошћу сасвим





новога и сасвим младога човека, прекида са тим крутим спи- 
сатељским традицијама. Он y своју истински лирску поезију 
уноси себе лично, своје личне доживљаје, своја лична осе- 
ћања, опева своју несташну, каткада и разуздану младост, не 
бацајући на своје стихове вео предрасуда и обзира, но као 
пркосећи старима, мудрицама, депидлакама, лицемерима, по- 
борницима свега отарог’ и преживелог y књижевности и y 
јавном животу српском. Једва једном са њиме y српску пое- 
зију, која je одмах y првом свом почетку изгледала тако стара, 
улази младост, са својим свежим осећањима и бујним стра- 
стима. И своју младу и младићску књигу он природно посве- 
ћује „Српској Омладини". Он.своје песме назива „чеда мила 
моје крвде вреле", и брани ту своју субјективну поезију, чија 
je прва врлина што je његова :

Боље чедо и пређаволасто,
Her’ богаљче и слепо и кљасто,
Да уз туђи корак нарамљује,
Да га туђа рука зарањује.

У свој својој поезији то je одиста био свој човек и свој песник, 
који je певао по својој ћуди и из свога срца, тражио своје 
предмете где му ce свидело и казивао их како je хтео. Поред 
тога, он y српску књижевност уноси искрену љубав ка при- 
роди, осећање раније слабо развијено y српској поезији, која 
je немоћно продужавала традиције суве и ладне кабинетске 
поезије европске из XVIII века. Млада, свежа и топла поезија 
Бранка Радичевића имала je дах младости и пролеће, и била 
као оаза y сувој и мртвој пустињи ондашње безличне, бес- 
крвне и укочене дидактичне „објективне" поезије. Она je чи- 
нила утисак светлог пролећног јутра, ширила мирис пољског 
цвећа, и млади песник je изгледао као млади и распевани 
фаун y пролетњем цветном пољу. Са Бранком Радичевић je 
дошао y српску књижевност прави лирски песник, који je 
певао о себи и за себе, истински „песник срца и младости“.
И сва његова лирика биће juvenilia једног врло младог пес- 
ника y једној врло младој књижевности.

У таквој поезији љубав je морала заузети главно место. 
Већа половина његових стихова -су љубавни-. У њима ce опева 
љубав не као једно опште место литературе и као једна изу- 
потребљавана поетск-а тема, но стварне и осећане љубави
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Насловнн лист „Посама4, Бранка Гадичевцћа.



онакве какве их je он сам имао и какве их je сам лично 
ocehao. Бранко Радичевић схвата жену и љубав другаче но 
што су то радили ранији сентиментални „пјесмопевци" српски, 
закаснели трубадури и плачевни љубавници под „бледим ме- 
сецом“. Његова љубав je „од овога света", плаха, чулна, 
каткада сасвим поетска, што je вређало и бунило старе цело- 
мудорне и благонаравне списатеље. Ђачки Растанак, један 
од најранијнх и најширих његових послова, најпопуларнија 
песма његава, карактеристичан je за тај први чулни и весели 
период његовог лирског певања. У тим првим његовим песмама 
раздрагане младости и животне радости осећа ce мало животно 
искуство, површност сасвим обичних осећања, управо ocehaja, 
наивна младићска разузданост. Али поред тих чулних песама 
младићских, има и Радичевићевих лирских песама са дубљим 
осећањима и вишим мислима. Болест и бол су проширивали 
његов духовни видик и пречишћавали његова осећања. Пре- 
досећајући рану смрт он je испевао неколико искрених песама 

- продирне меланхолије, и то je најбољи део његова поетска рада.
Епски песник. — Главни рад Бранка Радичевића то je 

лирска поезија, лака љубавна лирика, нешто као lied y не- 
мачкој поезији прве половине XIX века, нарочито код Хајнеа 
и Уланда, који су били од извесног непосредног утицаја на њ. 
У тој лирској поезији, која je одговарала његовој интимној 
природи и основном расположењу, Радичевић je дао најбоље 
што je могао дати. Али, нарочито y доцнијим годинама свога 
рада, он je радио и на епској поезијк, и већи део његових 
стихова припада епској поезији. Њој га je вукла његова љубав 
према народној поезији и пример ондашњих песника српских 
који су са љубављу неговали еп. Од њега je остало неколико 
романтичних епских песама : Гојко (1848), Освета, Стојан, 
Утопљеница, Урош, Хајдуков Гроб (1849); собом y гроб 
Радичевић je понео неостварену намеру да напише еп о Косову.

У свим тим својим епским покушајима, y којима je утицај 
Бајрона очигледан, он није имао успеха, као ниједан од срп- 
ских песника y осталом. Његова поезија, која je y лирици тако 
лака, готово крилата, овде je трома и развучена махом y мли- 
таве десетерце, без покрета, без боје и живота; Разлика између 
Радичевићеве лирске и епске поезије несразмерно je велика, 
и најзанесенији поклоници његови прелазили су преко ње- 
гових епских покушаја. Још 1851 године Људевит Штур je
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Аутограф Радичовнћеве песмс „Суело моје...“.

утврдио да Радичевић лиричар стоји над Радичевићем епи- 
чаром, и од тога доба тај суд ce није променио.

Песнички облик. — Радичевић je новатор исто то- 
лико обликом колико и садржином. У непосредној и свако- 
дневној околини свога учитеља Вука Караџића и свога побра- 
тима Ђура Даничића, он je сасвим ушао y њихове идеје, и са 
себи својственом страшћу бадио ce на проучавање народнога 
језика и народне поезије. Он je жудно читао народне песме, 
и утисак тих читања често ce опажа y његовој фразеологији.



Из народне поезије узео je многе фигуре и украсе, као и 
њен непосредан и прост начин изражавања. Караџићев Српски 
Рјечник тако рећи учи на памет, сам скупља за Караџића и 
народне речи и народне песме. Он врло често афектује својим 
знањем народнога језика, a y фонетизму правописа иде даље 
и од самога Вука Караџића. Али, укупно узевши, он пише 
бољим и чистијим језиком но иједан од српских песника ње- 
гова времена.

Како.у погледу језика тако и y погледу версификације 
поезија Бранка Радичевића означава велики напредак, кад ce 
има на уму како je била проста метрика ранијих српских пес- 
ника. Он има развијено осећање ритма, његови сликови, и ако 
још несавршени, нови су и бољи но што су ранији били. 
Мелодичност његових стихова je тако велика да je читалад 
y искушењу да их запева, и није случајност што je готово 
трећина његових песама стављена y музике и што je он не само 
најчитанији но и најпеванији српски песник. Радичевић je дао 

- обрасце добре српске версификације, и он ће y погледу форме 
остати главни песнички узор српски све до појаве Воји- 
слава Илића.

Општи поглед. •— Поезија Бранка Радичевића имала 
ја занимљиву судбу y српској књижевности. Новином песничких 
мотива, смелошћу идеја, оштрином личних судова, она je 
изазвала велико незадовољство y консервативним круговима 
старијих писаца Стари су нападали 'њену „непокривену по- 
хотљивост", „безумну непризнателност“, „неразборито само- 
поузданије"; због свога оштрога „вукизма“ Десме су y један 
мах биле забрањене y Србији, где су владали они против којих 
je била испевана сатирична песма Пут. Али са друге стране, 
оно што je Вук Караџић називао „наша партија“, његови при- 
јатељи и следбеници, дочекали су младога песника раширених 
руку и са одушевљеним похвалама, које су више ишле ње- 
говом језику и филолошким идејама но његовом песничком 
таленту. Бранко Радичевић je био „одважан јотист", ,.фана- 
тичан Вуковац", и y Путу он je без поштеде напао против- 
нике Караџићеве, њихову штуру класичарску ученост, њихово 
педагошко цепидлачење, њихов уски и нетрпљиви консерва- 
тизам y питањима језика и правописа. У доба када je, no 
речима једнога сувременика било толико опасно бити уз Ка- 
раџића да je било „потајних јотиста" као што je y Нероново



доба било потајних хришћана, — y то доба Радичевић je 
пркосно величао Караџића као духовног ослободиода српског. 
У ствари због тога, са особитим похвалама пресрео га je још 
1847 Ђуро Даничић, и био први трубач његове књижевне славе. 
Даничић, увек искључиво филолог, хвалио je његов језик „као 
суза чист" и изјављивао да до сада ниједан Србин није тако 
певао.

И поред тога, успех није тако брзо долазио. Тек када 
je око 1860 стао пристизати чист романгичарски нараштај, 
песнички глас Бранка Радичевића стао je нагло расти. Од 1860 
он ce сматра као оснивач нове српске поезије и постаје узор 
младих песника српских. 1861 Д аница  je тврдилада je „Бранко 
дао садашњи живот нашој књижевности". Од 1860 до 1890 
изишло je десетак издања његових песама. Свечани пренос 
његових посмртних остатака из Беча на Стражилово 1883 го- 
дине, био je једна врста апотеозе.. Два књижевна листа српска 
код Срба y Угарској, Стражилово и Бранково Коло, на- 
звата су према њему. 1894, Књижевно-Уметничка Заједницау 
Београду прославила je педесетогодишњицу Ђачког Растанка 
као један велики датум y историји српске књижевности. И y 
публици и y књижевној критици српској, све до пред крај 
XIX века, владало je y пуној мери оно што je Лаза Костић 
1885 године назвао бранкоманијп.

Последњих двадесет година Бранко Радичевић изгубио je 
доста од свога гласа, и читаоди његових песама и занесени обо- 
жаваоци.све су ређи. Он ce данас више не издаје, и највиши 
књижевни редови читалаца окренули су ce од њега. Бранко 
Радичевић не изгледа данас оно што je још Љубомиру Недићу 
изгледао : „највећи српски песник који je српским језиком пи- 
сао“. Како ce данас један писац не мери више према томе какво 
je било његово држање y борби око језика и правописа, и он 
ce данас критичније суди. За Радичевића je било несрећа што 
je потпао под апсолутан утицај Вука Караџића и што није 
могао самостално развијати ce. Онјесебе, на своју штету, свео 
на срећног подражаваоца народне поезије, постављао себи за 
задатак да покаже „како ce српски пева“, био песник једне 
књижевно-филолошке странке, жртвовао своје велике песничке 
способности страстима једнога тренутка и интересима једнога 
покрета. Он ј^ имао несумњив оригиналан песнички таленат, 
извесне његове песме (као: ?, Kad младија’ умрети, Туга и



опомена) показују и нежну песничку душу и самосталан пе- 
снички дар. Аналишући Тгугу и опомену, један данашњи кри- 
тичар поставља питање које je y исти м.ах и одговор: „да није 
Бранку баш шкодио народни правац којега ce доцније уз 
Вука латио?... Да није било Вука, ко зна какво би било пе- 
вање Бранково? Да не и боље?“ (Павле Поповић). Затим, 
Радичевић je умро млад, y почетку рада, и није имао времена 
да ce развије. Живео je врло брзо, део његов песнички рад 
ограничеџ je на седам година, и умро je онда када je тек тре- 
бао да даје зрела и трајна дела. И тако ce, no речима једнога 
од бранкомана, цела његова поезија свела на „један огроман 
и сјајан покушај" (Светислав Вуловић).

Али и за то кратко време, и са тако малом количи- 
ном рада, он je много учинио. Смелошћу и бујношћу своје 
природе, снагом и оригиналношћу свога великог песничког 
талента, он je учинио онај одсудан скок од раније објективне 
и дидактичне поезије ка субјективној и лирској поезији на 
народном основу. Он je више но ико допринео национализо- 
вању српске поезије. Он je први истински песник српскога 
романтизма, први y српској књижевности дао je обрасце чи- 
сте лирике, и њиме ce сјајно започиње песничка романтичка 
школа.

БОГОБОЈ АТАНАЦКОВИЋ.

Друг и пријатељ Бранка Радичевића, „једна од првих 
и највећих планета сунда Бранковог", Атанацковић je y срп- 
ској приповетци био оно што je Радичевић био y поезији. 
Он je отворио српску романтичку приповетку.

Рођен je 10 јуна 1826 y Баји, y Бачкој, y трговачкој кући. 
Крштено име било му je Тимотије, али он га je посрбио y 
Богобој. Основну школу и нижу гимназију свршио je y Баји, 
a вишу гимназију y Пешти. У Пешти je учио права, и ту узео 
жива учешћа y првом омладинском покрету пред 1848. У Бечу, 
где je довршио правне науке, упознао ce са Вуком Караџићем 
и Ђуром Даничићем, и сав ушао y њихове идеје. У покрету 
од 1848 ~имао je видна учешћа, и y један мах склањао ce y 
Европу. У времену од 1848 до 1850 пуговао je y два маха, по 
Немачкој, Холандији, Француској, Швајцарској и Италији. 1851 
je y Новом Саду. Ту je остао до саме смрти, 28 августа 1858.



У књижевности 
ce јавио почетком 
четрдесетих година, 
кадасетолико певало 
y српској књижевно- 
сти. Две његове па- 
триотске и сентимен- 
талне песме y Пеш- 
Шанско - Будимсколп 
Скоротечи за 1844 
не одају никакав пес- 
нички дар. Ни прве 
његове новеле, штам- 
пане y исто доба 
и y истом листу, ни- 
су ништа обећавале.
Он je почео сувише 
млад, и требало му 
je времена да ce 
развије.

Али y то доба, сем Јована Суботића, нико није радио 
на новели, и читалачка публика je била жељна радова те врсте. 
Његови ђачки покушаји, ма колико да су били слаби, задо- 
вољавали су једну осетну потребу српске књижевности, и он 
je већ почео свраћати пажњу на ce Он ce живље даје на посао, 
и брзо, 1845 и 1846, издаје, y Будиму и y Суботици, две 
свеске збирке новела Д аракг CpÔKuubu. To су новеле старинске 
романтике и сентименталности, повести несрећних љубави, награ- 
ђене добродетељи и кажњеног порока, пуне фаталних младих 
људи и бледих девојака, са свим старинским декорацијама 
старе и наивне приповетке, писане y патетичном сентимен- 
талном расположењу и тону. Ново je што место витеза из про- 
шлости долазе људи из садашњости, алииједни и други осе- 
ћају и говоре једно исто. Карактеристично je да ce писац 
обраћа жени, Српкињи, „српској деви“ и „родољубици" онога 
времена, са њом уздише и сузе пролива, хоће да јој негује 
y исти мах и нежно осећаше и српску националну свест. Ти 
први радови Атанацковићеви, чија књижевна вредност je врло 
мала, одговарали су ондашњем књижевном укусу и имали су 
успеха. Подунавка je о њима 1846 писала : „Искрено родо-
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љубије, чисто благонравије, bon ton, a и чистоћа језика y 
свакој ce врсти дично показује“.

1848 година чини прекид не само y животу но и y књи- 
жевном раду Богобоја Атанацковића. Пре 1848 y својим пла- 
чевним и старинским романтичним новелама он тражи свој пут. 
У 1848 години његов дух je сазрео, он je очевидно више читао, 
мислио и видео, и његова познија дела су зрелија, развијенија, 
и, релативно, реалнија. Из тога другог периода су његови путо- 
писи, нове новеле и један роман. Путописи су од интереса као 
један од најранијих покушаја те врсте y нашој књижевности, 
али књижевне вредности немају. To су прости извештаји са 
пута, y којима ce може наћи материјал за биографију самога 
писца и за боље познавање његовога дела. И после 1848 има 
од њега неколико „чувствителних" новела оне врсте y Д арку  
Србкшњи, али из овог новог периода су његови добри радови, 
већа новела Буњевха и роман Д ва Идола (1851—1852), нај- 
боље ствари које je он написао, најзначајнији приповедачки 
покушаји y српској књижевности y половини XIX века.

Оно што одликује та два дела то je што су им предмети 
из сувременог живота. Још 1844 написао je он карактеристичну 
новелу Ефросина, „образац свакидашњег живота". После 18ч8 
он напушта царство маште и песничких фикција и улази y 
сувремени живот. И Буњевка и Два Идола дешавају ce y 1848, 
и y њој су насликани типови из српског друштва. Писац има 
своје идеје : y Буњевцц истиче старо начело да je народност 
изнад вере, y Два Идола слави величину народног и љубавног 
осећања, два идола : народност и драгу. У оба дела опет су 
љубавие историје, са много случаја и необјашњивих дога- 
ђаја, са много уздаха, усклика и суза. У Два Идола јунак, 
y коме je писац хтео себе оцртати, само je бледа копија Бај- 
ронових „фаталних људи“. Али, поред свега тога, и изнад 
свега тога, ту има нешто више Ma колико да je био склон 
сентименталном романтизму, Атанацковић je сликао своје 
доба и своју средину, уносио поједине тренутке и обичаје из 
народнога живота, сликао са извесном локалном бојом, давао 
општу слику осећања свога доба. Поред извесног рудимен- 
тарног реализма, има y Два Идола и извесно^јзудиментарно 
уметничко осећање. Око 1850 била je велика новина напу- 
стити средњевековно витештво или дарство сентименталних 
снова, па обратити ce сувременом животу, и y стварносги тра-



жити поезију. He могући потпуно изићи из ранијих узора, он 
je ипак давао нешто ново и боље.

Богобој Атанацковић je писац који има све мане свога 
доба. Неко je поделио писде на мушке и женске : на оне који 
су y вољи, снази и акцији, и на оне који су y машти и осе- 
ћању. Атанацковић je женски писад, не само зато што je го- 
тово искључиво писао за „дичне Српкиње", но зато што je 
сам y основи био једна жевска природа. Он je био песник 
идеалних и фаталних љубави, прегажених срдаца, пригушених 
живота, и стављао je жену, „круну божјег стварања", „ремек 
божји“, увек и свуда на прво место. Он je не само забављач 
но и духовни вођ и национални васпитач „наших лепих Срп- 
киња“, учи их верној и незаинтересованој љубави, чистом 
осећању, српском духу, саветује их да читају српске књиге, да 
играју српске игре, да носе српско одело, да ce удају за Србе 
и да српски васгтитају своју децу.

Зато што je био убеђен и ревностан Вуковац, Атанад- 
ковић je доцније био прецењен. У њему ce гледао писац пр- 
вога реда и Два Жоола су проглашавана за најбољи роман 
српски. Данас, Атанацковић не изгледа више такав. Он нема ве- 
лике књижевне снаге и оригиналности, он тек тражи свој пут, 
и не може да ce отме испод туђих утицаја. Он ce књижевно 
васпитао код слабих мађарских и немачких сентименталних 
писаца, и његов бледи бајронизам je позајмљен из треће руке. 
У својој жељи за поетизовањем свега, он je наиван и невешт. 
Догађаји су необјашњиви и неприродни, радња извештачена, 
личности крајње и y добру и y злу. Стил je безличан, сла- 
дуњав, блед, без боје и без израза, једва са нешто течности. 
Са чисто књижевне тачке гледишта, вредност Богобоја Ата- 
нацковића није велика. Његова вредност je само историјска 
и релативна. Он je један од првих писаца наших који су ce 
обратили „свакидашњем животу" и који су ce први огледали 
y роман} из сувременог живота српског. ББегова дела вреде 
само y толико што значе скроман почетак једног новог књи 
жевног п р а в ц а ^ ,-^ ^

ЈОКСИМ НОВИЋ-ОТОЧАНИН.

Рођен марта 1807, y Зало^жници код ВрховинГ^у Лици, 
y официрској породици, Јоксим Новић Оточанин je имао
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буран живот, романтичнији но и један од српских романти- 
чара. Гимназију je учио y Сремским Карловцима и y Шарош- 
Патаку, y Угарској ; филозофију y Јени, Гетингену и Хагу; 
права y Бечу, 1824. Његов живот од тада настаје пун чудних 
доживљаја. До 1848 тешко je ухватити где je живео и шта je 
радио. Био je y гарди кнеза Михаила y Србији, хајдуковао y 
босанским и херцеговачким планинама, живео међу Арнаутима. 
Две године провео je на заточењу. Има целих година за које 
ce не зна где je био и шта je радио. 1848 он je y борби про- 
тив Мађара, и y један мах покушава да дигне устанак y Босни. 
После 1848 оскудно je живео од књижевног рада, и y беди 
умро y Новом Саду 14 јануара 1868.

Студент y Јени и Хале, друг Јана Колара, он je ђак Јернеја 
Копитара и Вука Караџића, који га je увео y лепоте народне 
поезије. Још 1837 пише Караџићу: „ви сте ми огледало, па 
сам ce no вама владао"; „ви сте ми очи отворили и пут по- 
казали", пише он 1845. Он je, y буквалном смислу речи, учио 
Караџићеве списе, и са разлогом ce називао^његовим ђаком. 
Он je рано ушао y романтичну књижевну докрину, и свој жи- 
вот удесио према свом романтичном идеалу. Хајдукујући по 
Романији и Дурмитору, гостећи ce y дворовима босанских бе- 
гова, зимујући по црногорским и арнаутским катунима, он, офи- 
цирски и племићски син, немачки студент, утом романтичарском 
животу створио je себи сасвим другу душу, понародио ce, 
постао нека врста Тешана Подруговића.

И y том чисто народном правцу, y духу народне поезије, 
он ce огледао y књижевности. Он преводи српске народне пе- 
сме на немачки, али не успева да нађе издавача. Још 1836 
почео je да y народне" стихове сгавља српску историју „од 
Потопа до данашњег времена", и на основу тога почетка Ка- 
раџић му je предсказивао да he народ „у њему добити науч- 
нога списатеља". Први његови покушаји, из тридесетих година, 
без вредности су и оригиналности. Прво и главно дело његово 
то je y своје доба чувена Лазарича, или Бој на Косову између 
Срба и Турака на Видовдан 1389 (Нови Сад, 1847; друго и 
треће издање, Нови Сад, 1860 и 1882). Спев je испеван сасвим 
y духу и облику народних песама, чистим народним језиком и 
правилним народним стихом. Овај народски спев, са предметом 
који je увек био драг српском народу, побудио je одушевљење 
y омладини. Књига je имала више успеха но и сам Горски Ви-



јенац, који je исте 
године изишао, и y 
омладинским круго- 
вима учио ce на 
памет.

Тај успех охраб- 
рио je Новића. И он 
je написао цео један 
низ епопеја y народ- 
ном правцу и стиху, 
узимајући предмете 
не само. из crape и но- 
вије историје српске, 
чак и Наполеонове 
ратове, и опевајући и 
сувремене историјске 
догађаје. Тако су по- 
стали његови спево- 
ви : Ха/дук Вељко,
Васа Чарапић, Јанко 
КаШић и СШаноје Главаги (1860—1861).Бирчанин И лија vcüod 
Међедника (1862), Д уш анија  (1863), коју je сматрао за најбоље 
своје дело, Карађорђе избавитељ Срб-јч (1865), и т. д. Кримски 
рат je опевао y своје доба популарном спеву Московија (1863). 
Он je y том послу био врло плодан, али и једнолико развучен.

Сличне покушаје чинио je y прози. Подражавајући на- 
родно приповедање, y чистом и књижевном језику, он je опи- 
сивао народни и хајдучки живот y Босни, или поједине догађаје 
из прошлости, ближеидаље: тако, СилагЏурчи Босну (1864), 
Капетан Радич ПеШровић и покрштеница Зорка (1866). Наро- 
чито су радо била читана два списа : Хајдучки жшоШ (1861 — 
1863), и Стиринв oć Старине Новака. или  толковање народ- 
њег ијевања и приповједањч (1867). Последњих година живота 
почео je преводити y прози Илијабу.

Јоксим Новић-Оточанин je једна од најромантичнијих лич- 
ности српске књижевности. Он je писац који je доследно и пот- 
пуно покушао да изведе романтичну идеју : на темељу народне 
поезије, из материјала који она даје, саградити уметнички еп 
и целу уметничку књижевност. Мицкијевич je раније саве- 
товао да ce из народних косовских песама створи потпун



еп, и Новић je први у српској-књижевности учинио тај покушај. 
Он je. и тада и додније, толико далеко ишао y томе правду, 
да je прешасцу пррсто подражавање народне поезије. Његова 
поезија чтши прелаз између народне и уметничке поезије, али 
није довољно спонтана да би била народна, ни довољно лична 
и књижевна да би била уметничка. Из народне песме онима 
чист језик, течан стих, али и њене мане, епску опширност и 
једноликост. Цео његов. посао карактеристичан je за роман- 
тичарски претеран култ народне поезије.

ЈОВАН СУНДЕЧИЋ.

У половини XIX века и Далмација ce пробудила за књи- 
жевни живот, и далматински писци јављају ce и y српској и 
хрватској књижевности. Један од првих православних Срба из 
Далмације који ce као песник јавио y српској књижевности 
био je Јован Сундечић.

Рођен 24 јуна 1825 y Голишеву, код Лијевна, y Босни, 
као дете je пребегао y Далмацију. Школу je почео y Имот- 
ском, код фрањеваца ; потом ce учио код једног православног 
калуђера. У задарску богословију ушао je 1843, и свршио je 
1848. До 1854 био je капелан y Пероју, y Истри, и по Се- 
верној Далмацији. Од 1854 до 1863 био je професор бого- 
словије y Задру. Кратко време, 1863, уређивао je y Задру 
лист Zvijezdu, уз главну сарадњу Стјепана Бузолића и Меда Пу- 
цића. 1864 отиде за секретара кнеза Николе на Цетиње. Ту je 
уређивао календар Орлић, и стално остао до 1874, са малим пре- 
кидом 1867—1868, када je био y Србији. Добивши пензију, 
стално ce настани y Котору, и ту умре 6 јула 1900 године.

У књижевности ce јавио 1848, моралним спевом Аната 
и  Cattcfiipa, или  лажг казндна, чији je сав значај што je 
спеван „на простом и слатком матерњем језику". Од тада 
Сундечић пушта y свет многобројне и једнолике песме, које 
налазе места по многим српским и хрватским листовима и ча- 
сописима. 1850 изишла je збирка његових стихова Срце, Н изђ 
драгогфнога бисера, или духовне и моралне пЂсме за децу 
(Задар, 1856, друго издање на Цетињу 1865), Цвдће (Задар, 
1858), 1861 Вршидба, која je доживела три издања, 1863 Vijenčic 
domoljubnih pjesama; Kpeaea Кошуља штампана je y Задру 
1864 и латиницом и ћирилицом; y старости je штампао



Tužnu knjigu  и ста- 
рачку љубавну ли- 
рику Миље и Омиље 
(1893).

To je био пес- 
ник који ce није ме- 
њао. Целога живота 
остао je добар „Слав- 
јан“ из 1848, ста- 
рински патриот, „сав 
свему народу сво- 
ме“, убеђен приста- 
лида српско - хрват- 
ског народног једин 
ства и „опште ко- 
ристи југославенске".
Издавао je поједина 
своја дела и латини- 
дом ; нека од њих, 
штампана- су једна 
страна ћирилицом, a друга латиницом.

Он je сврЈ_е_родољубиве мисли казивао y увек истимј 
монстсјјшм и слабам стиховима. Певао je y доба када ce y 

ДДалмацији вршио народни препород, када ce народна, сло- 
венска, хрватско-српска странка, борила против талијанске кул- 
туре и талијанске превласти, и његове родољубиви стихови 
налазили су одјека и читалаца. И ако свештеник, он je имао 
шире идеје о народном јединству, није делио Српство од Хр- 
ватства, за свој језик писао да није „скроз ни србски ни хр- 
ватски“ но „нека средина између једнога и другог не нарје- 
чија него тих начина". И из тих политичких разлога Сундечић 
je y Далмацији и ван ње био слављен као народни песник.

Човек из народа, живећи y једном крају где je народна 
душа сачувала све своје старе особине и где ce народна пое- 
зија задржала y свој својој лепоти, Сундечић je сав био под 
утицајем народне поезије. Оно што je он рекао за своју збирку 
ЦвЂће да je „покушење y народно-лиричкој певанији", може 
ce рећи за све његово певање. Он je писао чистим народним је- 
зиком и лако je подражавао народну поезију. Али y тим 
простим и једноликим стиховима које je лако писао није било



/
песничког талента. Као Јоксим Новић он je показао да подра- 
жавање народне поезије без личног песничког талента вреди 
колико и ранија подражавања Хорација и Шилера, и да па- 
триотизам није једини атрибут једнога песника. Његов књи- 
жевни успех остао je ограничен на доба националних и поли- 
тичких борби y којима je имао лепо место. За дуго време 
то je био најпознатији и најчитанији српски писац код Хрвата; 
1889 Матица Хрватска, y редакцији хрватског песника Хуга 
Бадалића, издала je његове Izabrane Pjesme.

JOВАН ИЛИЋ-

Ca Љубомиром П, Ненадовићем Јован Илић припада 
првом србијанском нараштају који ce почетком четрдесе- 
тих година јавио y књижевности. Разлика je између оба писца 
y толико, што je Ненадовић целог свога живота y главноме 
остао веран песничким идејама и навикама свога доба, остао 
вазда дидактичар и „објективан" песник, док ce Илић мењао, 
из „објективне лирике" y којој je почео развио ce y романти- 
чара, једног од најкарактеристичнијих романтичара српске 
књижевности.

Рођен y Београду 1824 године, Илић je гимназију учио 
y Крагујевцу, Лицеј y Београду, a филозофију y Бечу. У првом 
омладинском покрету пред 1848 узео je жива учешћа, и одли- 
ковао ce својшч славјанским осећањима. Пред 1848 добио je 
малу службу y Државном Савету y Београду, и живо учество- 
вао y првом омладинском покрету коме je средиште било 
„Дружина Младежи Србске“. 1848 борио ce, међу србијан- 
ским добровољцима, противу Мађара. После Буне служио je 
као професор y Шапцу, Неготину и Београду. 1858 играо je 
знатну политичку улогу, био je један од вођа младе либералне 
опозиције и секретар Светоандрејске скупштине. Био je члан 
Великог Суда до 1869. Тада je постао, за кратко време, 
министар правде. 1873 ушао je y Државни Савет, и на том 
месту остао до 1882, када je отишао y пензију. Живећи врло 
повучено, као отац деле једне књижевне династије, умро je y 
Београду 12 марта 1901 године.

Јован Илић припада првом омладинском нараштају, оном 
који ce y књижевности и y јавном животу јавио пред 1848. 
Као песник, y почетку свога рада — почео je певати још



1843 — o h  je сав y 
идејама старе школе: 
полу - класичар, ди- 
дактичар, рефлексив- 
ни песник, сентимен- 
талац по немачком 
начину. Теме његовог 
певањасу: пријатељ- 
ство, похвала добро- 
детељи, размишљања 
о Богу, посматрања 
о годишњим време- 
нима. Све то y уко- 
ченим и _бледим_ сти- 
ховима, безлично и 
непоетско. Прва ње- 
гбва збирка, Песме, 
штампана y Београ- 
ду 1854, носи све 
обележје старије по- 
езије четрдесетих година.

Од педесетих година јавља ce преокрет y његову певању, 
Он ce ослобађа ранијих утицаја, и сав ce окреће народној пое- 
зији. Дубоко националан, сиров Србијанац старога кова, какав 
je остао целог свог живота, ушавши потпуно y романтичар- 
ске ицеје које су одговарале његовој правој природи, он сасвим 
пада y Вуковску романтику: делог живота носиће фес, мрзеће 
„ускогаће", писаће јужним наречјем, обожаваће народну пое- 
зију, и стараће ce да пева као што су народни песници певали. 
Сав свој програм казао je y рукописној збирди својих песама 
коју je назвао Слијепац. „Слијепцем назвах књигу ову, еда бих 
ce додворио хвале онога који ме научи пјети..." Он сам прича 
како je био поласкан када ce сам Јоксим Новић-Оточанин пре- 
варио и једну његову песму држао за народну : Илић од тога, 
како сам вели, није тражио „лепше критике".

Али y том послу он боље пролази но Јоксим Новић-Оточа- 
нин и Јован Сундечић. Он дубље но ико улази y душу народ- 
ног певача и y дух народне поезије. Он je успео да народну 
поезију тако подражава y форми, да je извесне његове песме 
тешко разликовати од народних песама, a некоје његове песме



ушле су y народ и певају ce као народне. Он je нарочито осе- 
тио и умео пренети заносну лирику босанских севдалинки, и 
нико боље од њега није обрадио севдах народне поезије. Ци- 
клус сонета Ох јесте ремек-дела те лирике на народном основу.

Под двоструким утицајем босанске љубавне поезије и не- 
мачких романтичара ориенталиста, он je y своју поезију унео 
много Истока, источњачке мотиве, турски речник. У својим 
песничким посланицама цазивао ce Абиба, и y свом ориента- 
лизму ишао тако далеко да je y извесним песмама целе строфе 
писао турски, тако да ce без речника не могу разумети. У збирци 
Дахире  (Београд, 1891) има низ турско-српских песама, које 
су служиле за углед делом једном низу босанско-херцеговач- 
ких песника деведесетих година.

Јован Илић ce огледао и на епу. Он je наишао на једну 
лепу и поетску народну легенду, „лијеп роман“ на који je још 
1829 године Вук Караџић скренуо пажњу српским песницима, 
и који je y стихове ставио Јоксим Новић-Оточанин још крајем 
тридесетих година. Илић je узео ту легенду и развио je y ро- 
мантично-пасторални еп Пастири, (Београд, 1868). To je нај- 
бољи епски посао романтичкога доба, и један од ретких бољих 
епа српске књижевности. Стихови су слабији и тромији но 
што су y његовим лирским песмама, али цео спев има iMHoro 
чисте поезије, свежих описа, неусиљене простоте, и носи обе- 
лежје народнога веровања п народнога духа.

Јован Илић није песник првога реда, али заузима ле.по 
место y историји српскога романтизма. Он je једини успео y 
ономе што су романтичари поставили као идеал : певати како 
народ пева. Ниједан српски песник није толико волео, разумевао, 
ocehao и асимиловао народну поезију, и ниједан од њих није 
из елемената народне поезије, y народном стилу и духу, испе- 
вао тако лепе и истински поетске песме.

ЗМАЈ-ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ.

Живот. — Најплоднији песник романтичарског доба, Јован 
Јовановић, доцније назван Змај, родио ce 24 новембра 1833 го- 
дине y Новоме Саду. Ту je свршио основну школу, гимназију 
y Халашу и Пожуну, права je учио y Пешти, y Прагу (око 1856) 
и y Бечу. Свршивши права, буде 1861 изабран за варошког 
подбележника y Новом Саду. 1863 отишао je за надзорника



Текелијанума y Пешти, и 
уписао ce да учи мед^ци- 
ну. Свршивши мед^ину, 
дође за лекара y ‘"Нови 
Сад, 1870. Као лекар жи- 
вео je no разним местима, 
y Панчеву, Карловцима,
Футогу, Каменици, Бечу,
Београду, Загребу. Једно 
време био je драматург 
Народног Позоришта y 
Београду. За све то вре- 
ме, уређивао je разне књи- 
жевне, сатиричне и дечје 
листове : 1862 Јавор, y Но- 
вом Саду; од 1864— 1871 
Змаја. по коме je и име 
добио; од 1871—1873 y 
Панчеву Жижу; 1877—
1878 Илустровану Ратну 
Еронику y Новом Саду;
1878 кренуо je y Новом Са- 
ду сатирични лист СШор- 
мали, коме je био душа 
до 1889; 1880 отпочеојеиз- 
давати y Новом Саду дечји
лист Невен, који je, неко време и y Београду и y Загребу, 
изилазио преко двадесет година, и на коме je радио до саме 
смрти. 1874 свечано je прослављена y Новом Саду двадесет- 
петогодишњица, a 1899 y Загребу педесетогодишњида његовог 
плодног и заслужног књижевног рада. 1892, y знак народног 
признања, Народна Скупштина y Београду му je одредила сталну 
годишњу помоћ) Последње године живота провео je y Каме- 
ници, y Срему, где je и умро 3 јуна 1904 године.

Змај-Јован Јовановпћ
(у добу око 1880j.

Његове књиге. — Он je врло мало радио y прози: не- 
колико приповедака, од којих je најпознатија песничка легенда 
Видосава Бранковић (1860), и популарни шаљив комадић 
Шаран (1864). Иначе, сав остали његов књижевни рад je y 
поезији. Змај Јован Јовановић заузима једно од највећих места



y српској књижевности и певањем испунио je готово пола века 
свога живота.

Када je он почео певати, 1849, српска поезија преживља- 
вала je једну тешку кризу. Стара поезија изумирала je y 
својој оскудности. Сем Бранка Радичевића, који ce као метеор 
јавио и ишчезао, ништа ново ce није јављало. Оскудица je 
била таква, да су људи као Љубомир Ненадовић једину наду 
полагали на Ђорђа Малетића. У то доба, 1852, писао je Све- 
тозар Милетић, који je већпочео стицати свој велики глас: 
„како нам je литература свеколика суморна, сад би јој осо- 
бито преко био потребан сјајан и велељепан метеор, да je 
потресе, електризира, оживи. Код сина Г. Јовановића нашао 
сам леп дар поезије". Милетић ce није преварио, „син Г. Јо- 
вановића“ имао je више но „леп таленат“, и он je y клонулу 
српску поезију унео нов живот.

Још као врло млад човек, ђакујући y Пожуну, Змај je 
од 1848 почео певати, потписујући ce „Осијан". У брзо je скре- 
нуо општу пажњу на себе, и већ почетком шездесетих година 
стекао глас једног од првих песника српских. Песнички рад 
његов je непрекидан и врло обилан. Прва његова књига, превод 
Толдија. изишла je y Новом Саду 1858, превод Демон 1863, 
Ђулићи y Новом Саду 1864. С*е Лојакошње песме Змај Јована 
Јовановића изишле су y Новом Саду 1871. Певануја јеизишла 
y Новом Саду 1882; остатак његовог песничког рада издала je 
Српска Књижевна Задруга, под насловом Друга Певанија, y 
две књиге, (Београд, 1895- 1896). Ђулићи Увеоци појавили су 
ce y Новом Саду 1883. Ново издање 23улића  и Ђулића Уве- 
лака изишло je y Загребу 1906 године.

Његово песничко развијање. — Он ce развијао под 
неколико различних утицаја. Када je пропевао, 1849, за први 
узор су му служили ђачки песници око Славлнке. Затим, 
дошао je јак утидај Бранка Радичевића, код кога je Змај 
узео оно што je песнику Ђачног Растанка било најбоље: 
лакоћа израза, окретност стиха, ведрина, нарочито народни 
језик и угледање на народну поезију. Осећајући да недовољно 
познаје народни језик, који je за његово доба увелико поста- 
јао књижевни језик, Змај je, као и Бранко Радичевић, y пуном 
смислу, речи изучавао и учио Срнски Рјечник Вука Караџића, 
и, шта више, и сам ce бавио скупљањем речничке грађе (1896 
поднео je Матици Српској збирку од 3000 народних речи, под



насловом: Градљикп за што потпунији речник српског је- 
зика). И за све време песничког рада за њега je био „српски 
језик — рајски језик“, како je певао y старости. Народна песма 
на њега je утицала много више но на друге, и, што je главно, 
много срећније. Змај je, y опште, имао ретке асимилативне спо- 
собности, и својим гипким духом лако ce прилагођавао дру- 
гим душама и туђој поезији. Он je народну песму тако срећно 
подражавао да неке његове песме чине утисак потпуно на- 
родних, и као такве су продрле y народ. У старости, он je 
од тога подражавања направио ueo песнички програм, желео 
да сасвим скине са себе „шљоке уметничке литературе", и 
имитујући и сувише народну поезију испевао збирке Сн> хва- 
Шице (две књиге, I—II, 1895 и III 1900) и Девег.иље (1900). На 
Снохватиг^е он je много полагао, сматрао их за једчо од нај- 
важнијих књижевних дела својих, припремао ce за њих вели- 
ким читањима народне поезије, и радио их врло пажљиво. Он 
je ту покушао да пева y чисто народном духу, дз народски 
пева народне песме као што je то чинио Филип Вишњић. „Ја 
сам увек желео да ce Снохвапшце критикују само као народне 
песме — као да нема на коридама мога имена“. Али y свем том 
послу он није имао успеха. У тим песмама има и старачке клону- 
лости и претераног подражавања. Али, ипак, y ранијим песмама 
својим Змај je један од ретких песника српских који су ce нај- 
више приближили књижевном идеалу свога времена: на основу 
народне поезије створити уметничку поезију.

Од страних песника ниједан није утицао на њ толико као 
познати песник мађарски Александар Петефи, чији je глас тада 
био на врхунцу, нарочито после његове јуначке смрти на бој- 
ном пољу, где je својом крвљу запечатио своје родољубиве 
и слободољубиве песме. Змај je знао мађарски од детињства, 
учио je мађарске школе, као ђак упознао ce са мађарском 
књижевношћу, нарочито са мађарском поезијом. И нада свим 
мађарским песницима заволео je Петефија, који je све имао 
што je било потребно да загреје душу једног младог чо- 
века. Он га чита и напаја ce њиме, врло лепо преводи не само 
мање necke његове но и велики спев ВиШез Јован (Нови Сад, 
1860), и код њега ce учи и родољубљу и слободњаштву Поред 
Петефија, он чита и преводи друге мађарске песнике, Арања, 
Ђулајија, Тота, Гарајија. Поред мањих ствари преводи и веће 
спевове, Арања Толдију (1858) и Толдијину СтаросШ и, дели-



мично y стиху, остало y прози и y изводу, Толдијину Љубав 
(1896) као и ОШму Мурањ-града (1878), Тако преводи и Имбра 
Мадача Човекову Трагедију, (латиницом и ћирилидом, 1890).

На њега утичу и немачки песници, нарочито романти- 
чари, песници Младе Немачке и представници Tendenz-Poesie 
четрдесетих година, Хервег и Фрајлиграт. Он преводи Гетеа, 
Уланда и Грина. Од Гетеа je y старости превео Њфигенију y 
Тавриди (1898—1900), a y рукопису je оставио превод Хер- 
мана и Доротеје. Хајне je једна од његових великих књи- 
жевних симпатија, он га подражава y љубавној лирици, из њега 
je изнео ону сентименталну подсмевку, љубавну песмицу са 
епиграмом на крају. Од^немачких песника нарочито утичу на 
њега мали песници ориенталисти, они који су имитовали источ- 
њачку поезију, као Платен, Даумер, нарочито Боденштет. 
Са великом љубављу ce баца не само на превођење тог 
песника, као и песника арапских, персијских, но и сам пева y 
том правцу. У Источчом Бисеру (Нови Сад, 1861) и Пе- 
смама Мирзе Схафијч (1871) има поред слободних превода 
и самих оригиналних песама, много бољих но што ce налазе 
код немачких ориенталиста; њ ихje могао спевати један полу- 
источњак, који je био y стању да осети страсну, бојадисану и 
опојну поезију Истока. Ти његови источњачки преводи имали 
су великога успеха. „Исшочни Бисер Јовановића, писао je 
доцније Милорад Шапчанин, те једино она песма Зареми, или 
превод Гетеове Бајадаре, биле су литерарне величине, о којима 
ce готово толико говорило као данас о Дарвиновој теорији."

И ако није имао неко систематско књижевно образовање 
и одређен књижеван укус, Змај je доста читао стране писце и 
преводио их. Поред поменутих ствари, превео je и спев Ми- 
хаила Љермонтова Демон (Будим, 1863), врло слободно, али 
са много полета и поезије; тако исто и дирљиви спев енгле- 
ског песника Алфреда Тенисна Енох Арден (1880), и трагедију 
румунске краљице Јелисавете Мајстор Маноле (1897). Исто тако 
превео je неколико побожњих химни y назаренској песмарици 
Сионској Харфи (Neue Zionsharfe. Zürich 1855.) Његови пре- 
води, који су некада слављени, прегледани из близа нису могли 
издржати критику : преводио je врло слободно, изостављајући 
и додајући по вољи, изокрећући често не само смисао поје- 
диних строфа но и дух целога комада.



Обим и приро-

Змај-Јован JoBanoBiiii
(y старости'.

д а  њ е г о в е  п о езв Ј е .
— Али Змај није био 
само гибак дух, да- 
ровит ђак ове или 
оне песничке школе, 
једног или другог пе- 
сника. To je био јак 
песнички таленат, бо- 
гата и пуна песнич- 
ка душа, из које je де- 
сетинама година ши- 
бао млаз велике по- 
езије. Експанзивна пе- 
сничка снага, богат- 
ство унутрашњегажи- 
вота, покретан, отво- 
рен и стваралачки дух, 
стално песничко на- 
дахнуће, ретка плод- 
ност и радљивост, —
то су особине које га нарочито одликују. Он je певао више и 
лакше но и један српски песник, и пре и после њега, тако да 
цела његова поезија чини утисак једне велике и срећне импро- 
визације, и да му je због те обилности и лакоће y певању 
одрицана дубина и зрелост. У ствари, то je само доказ ње- 
гове снаге, и ништа друго.

Припадајући нараштају који je сав био y јавном раду, 
Змај je био песник акције, националне и политичке, Programm- 
Dichtcr, Freiheit-Sânger, какве je давала слободњачка Млада Не- 
мачка, „рода васпитатељ", како су наши стари замишљали 
идеалног песника, јаван песник, y пуном смислу те речи. Он 
je био главни народни песник шездесетих и седамдесетих го- 
дина, херолд Уједињене Омладине Српске. За иеких тридесет 
година он je био одјек душе целога српскога народа, песнички 
заставник неколико наших нараштаја, морални историчар целог 
једног великог и значајног периода нашег иародног живота. 
Његова поезија садржи сав духовни и душевни живот српског 
народа y другој половини XIX века, y њој су кондензована 
сва осећања и све идеје српске тога времена, то je стихована



кроника српска од 1850 до 1900, по њој би ce могао рекон- 
струисати готово цео духовни живот српски y томе периоду, 
и његова Певанија би ce могла назвати „природном историјом 
духова" српских y другој половини XIX века. Он je певао ду- 
ховну клонулост после 1848, велике наде, ишчекивање „из- 
весног часа“ шездесетих година, „либералне надежде" и сло- 
бодњачке снове Омладине, нове политичке и социјалне идеје 
седамдесетих година. О-н je био песник дубоких мржњи и 
освета српског народа, a y исти мах и песник снова о човечан- 
ском братству, о миру међу људима, о бољем и лепшем чо- 
вечанству. Све што je српски народ y току деле једне половине 
века ocehao, волео, мрзео, желео, сањао, све то je нашло од- 
јека y његовој души и силног израза y његовој поезији.

Дечји песник. — Као што je певао народни живот y 
свима правцима, тако je певао и живот људски y свима добима, 
сву гаму људских осећања, и његова поезија je била y пунсш 
смислу речи: цела лира. Змај je био песник српске деце Прве 
његове дечје песме још су из 1858, али нарочито од седамде- 
сетих година он ревносно и обилно ради на дечјој поезији. 
Неких двадесет година, од 1880, уређивао je и Невен, нај- 
бољи дечји лист српски, за који je рекао да му je „мезимче 
идеалног живота на земљишту практичнога иекуства". У 
тај лепи лист Змај je уложио много труда и талента, и успео да 
створи најбољи дечји лист на Словенском Југу и да развије 
целу једну обилну ђачку литературу. У Невену je изишао нај- 
већи број његових дечјих песама. Те многобројне дечје песме 
јако су раширене и увек имају велики број читалаца y малом 
свету. Српска Књижевна Задруга издала je две илустроване 
књиге његових дечјих песама : за мању децу Чики-Јова Cptt- 
ској деци (Београд, 1899; II издање, Београд, 1909), и, за одра- 
слију децу, Чика-Јова Српској Омладини (Београд, 1901). 
Књижевно друштво „Змај“ издало je y Карловцима популарно 
и јефтино издања његових дечјих песама Српчади свој и свуда. 
Змајеве дечје песме издаване су и латиницом: Zlatna knjiga 
za djecu (Загреб, 1889) и Živa knjiga (Загреб, 1890), где je 
велики део Змајевих састава. Најзад, од Змаја су остале и чи- 
танчице за деду и младеж: предневенче (Загреб, 1898) и три 
књиге збирке Међнеиенче (I, Загреб, 1899; II, Загреб, 1900; 
III, Нови Сад, 1901). Он једецуволео, и као уман човек који 
je јасно увиђао да од млађих нараштаја зависи сва будућност



народа, и као несре- 
ћан отац чија су деда 
рано поумирала, и ко- 
ји je своју велику ро- 
дитељску љубав пре- 
нео на сву српску де- 
цу. Он je волео децу 
не суво педагошки, 
но очински, срдачно 
и топло, и за њих и 
о њима испевао je ве- 
лики број песама, нај- 
боље дечје песме y 
српској књижевности, 
где су велике истине 
људске и благородна 
човечанска осећања 
казивана приступач- 
но, лепо и просто.
На тимпесмама неко- 
лико нараштаја срп- 
ских учили су су чи- 
тати, и y њима су ce 
научили љубави пре- 
ма народу, добру и истини.

Л иричар.— Змај није био само националан и дечји песник 
но и чист лиричар, један од најбољих и најјачих лиричара це- 
локупне српске књижевности. Он he нарочито остати као пе- 
сник нежних Ђулића (1864) и дубоко болних Ђулића Увелака 
(1882). Он ту није певао поетска општа места и вежбао ce y ва- 
риацијама старих песничких тема; он je ту опевао своју ве- 
лику љубав и тужну смрт жене коју je волео. Просто, при- 
родно, искрено, он je певао оно што je y истини осетио, болове 
и радости свога срда. Интиман тон, непосредност осећања, то- 
плота која све то загрева, чине велику драж ових интимних 
и истинитих песама. Читалац губи осећање да je y литера- 
тури, и чини му ce као да слуша исповест једног старог при- 
јатеља који отвара своје раздрагано или рањено срде. Љу- 
бавна и животна радост Ђулића преноси ce ма читаоца, a угу- 
шени уздисаји и испрекидана болна јецања Ђулића Увелака
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не могу ce читати a да ce срце не стегне и сузе не навру на 
очи. To су најнепосреднији, најискренији и најузбудљивији 
стихови y српској лирици.

Сатиричар. — Духовит човек, Змај ce рано јавио на пољу 
сатире, и на том месту био дуго међу првима, ако не и први. 
Бачванин родом, из краја где ce шала увек волела, он je и сам 
био врло духовит човек, вазда готов на досетку и каламбур и 
епиграм. Али он није волео шалу ради шале и забаве, но ју je 
стављао y службу својих виших идеала. За њега, као за Жан- 
Жака Русоа, „духовитост je посољени разум", и он ce даје на 
пригодну политичку и социјалну сатиру, служи ce јјјше као 
оруђем y борби за народни напредак. 1866, y првом броју Змоја, 
он je речито изнео програм свог пространог сатиричког рада: 
„док ce коров и коприва не истреби, не може ce добро семе 
сејати ; док ce лажни апостоли не открију, не може истина 
наука процвасти ; док ce ропски духови не изобличе, не може 
ce родољубље узвисити ; док ce кукавиде не исмеју, не могу 
јунаци y правој светлости синути; док ce дремеж не прошиба, 
неће ce свеснији живот пробудити; док ce шерети не пору- 
гају, тешко ће ce стални карактери развити ; док ce опаки 
обичаји не продрмају, неће ce добро укоренити ; док ce на 
надрикњиге прстом не покаже, не може ce право знање и 
наука раширити..." И са оштрином, са смелошћу, нарочито са 
много духа, он je четврт века радио y томе правцу, био Ју- 
венал и Архилох српскога друштва, дао најбоље политичке 
сатире српске, и вршио јак и добар утицај на српско друштво.

Њ егове мане. — Али његове песничке мане нису ни мале 
ни ретке. Живот му није био лак и угодан, и он je могао певати 
само онда када му je остајало слободно време од заморног ле- 
карског и уредничког посла. Он je, како je сам писао, познао 
„авет“ што ce зове „старање за свакидашњи крух“. И зато што 
његово књижевно образовање није било довршено, зато што 
није могао да пише на доколици, лагано и пажљиво, као 
уметник који тражи савршенство, зато што je y већини случајева 
морао да ради на јуриш, преко колена, да често још неса- 
сушен рукопис шаље y штампарију, — зато y његову делу 
има и толико немара, празнина, недостатака и грешака, зато 
код њега има и површности, и слабог надахнућа, и усиља- 
вања, и баналности, и слабих стихова. Врло често политичар, 
полемичар и новинар, потискује уметника. Версификација му



je често занемарена, и код тога песника који je знао писати 
и који je y добрим тренутдима давао врло глатке и лепе сти- 
хове, има погрешних сликова, немогућних и недопуштених „пес- 
ничких слобода", самовољних скраћивања речи, грубих језичних
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грешака, сасвим слабих песама, недостојних великог песника 
који их je испевао.

Он je одвећ много и одвећ лако певао, као што су сви 
радили y доба романтизма, када ce више гледало на поли-



тичку и националну корист од једне песме но на њену умет- 
ничку лепоту. И отуда код Змаја толико песама сувише 
пригодних, дневних, локалних, y ствари стихованих новинар- 
ских чланака, са страстима који су нам данас савршено туђе. 
са алузијама које ми више не разумемо. Ta одвећ спуштена 
пригодна поезија, та огорчена гушања на политичкој арени, 
ти гневни протести једног ускипелог доба, те песме које су 
y своје време више значиле но беседе и прогласи, данас нас 
остављају ладне, и њихов вулгаран оквир не 1*згледа нам достојан 
праве поезије. И свему треба додати и друге мане Змајеве: 
грубу чулност која y толико више вређа што долази од песника 
y болу пречишћених Ђулића Увелака; алкохоличарске узвике 
и изливе, које чине утисак ларме за каванским столом; стар- 
малске досетке, абуказамовску шалу, каламбуре и „кунстове“ 
са речима, сву ону сумњиву духовитост више мање литерарних 
новосадских кавана из шездесетих година. Поред тога он има 
и несигуран књижеван укус, тако да поред Гетеа, Пушкина 
и Тенисна преводи песме из мађарских и немачких шаљивих 
листова.

Општи поглед. — Свакако да ce Змај не може назвати 
великим песником y европском смислу речи, али он ce још 
мање даје свести на способног стихотворца, вештог сатиричара 
и доброг дечјег песника, као што су хтели да учине његови 
противници, који му нису праштали његове слободњачке идеје 
и борбе. Он je писао много, често свакојако и свашта, зато 
y његовом зрневљу има толико плеве, и зато он далеко боље 
изгледа y антологијама но y својим целокупним делима. 
Рекло ce за њега да je био само добар ученик Бранка Ради- 
чевића, али ваљало би додати, да je тај ученик премашио 
свога учитеља. He само y свом добу, но и y делој српској 
књижевности он је~7едан од најбољих и најзаслужнијих пе- 
сника. To je најобимнији, најобилнији и најсавршенији песник 
омладинског периода српске књижевности, писац који je дао 
максимум онога што je српска књижевност могла дати y то 
доба, када су ce језик и метрика тек почели да утврђују и 
када je y поезији готово све требало стварати. Плодан дух, 
експансиван таленат, он ce трошио на свима пољима и за 
опште добро расипао своју песничку снагу. Он je злато свог 
великог песничког талента расковао y ситан новац и раздао га 
свом народу. Он je за српску књижевност био оно што je, no



речимз Ернеста Ренана, Виктор Иго био за франдуску књи- 
жевност: „он je звонио сваки час нашега века, отелотворио 
сваки наш сан, дао крила свакој нашој мисли.“ Змај je на-

ционални песник српске књижевности, који je најдубље продро 
y народ и који je својим радом заслужнији но и један пес- 
ник српски.



ЂУРА ЈАКШИЋ.

Жнвот. — Рођен je 27 јула 1832, y Српској Црњи, y 
Банату, y старој родољубивој свештеничкој породици. Три 
разреда гимназије свршио je y Сегедину, и затим оставио школу. 
Породица хоће да га спреми за свештеника или трговца, он 
осећа y себи уметнички таленат, одаје ce на изучавање сли- 
карства, и 1847 учи сликарство код приватних учитеља y Те- 
мишвару. Као шеснаестогодишњи младић борио ce 1848, y ре- 
довима добровољада. После буне, 1849, неко време ce склонио 
y Београд. Пошто ce све утишало, продужио je да учи сли- 
карство y Пешти, Бечкереку, 1850, од 1851 до 1853 на еликар- 
ској академији y Бечу. 1853 оде y Минхен, где je остао пола 
године. Вративши ce y домовину, живи као сликар, радећи 
највише црквене иконостасе. 1855 пређе y Србију, и добије за 
привременог учитеља y селу Подгорцу, y округу тимочком. У 
том селу и y оближњем селу Сумраковцу служио je до 1858. Од 
1858 до 1860 био je учитељ цртања y једном пансионату y Бео- 
граду. 1860 постао je учитељ y Пожаревцу. 1861 продужио je 
сликарске студије y Бечу, али већ 1862 je y Новом Саду, где 
оскудно живи од сликарства и од књижевног рада. 1863 враћа 
ce y Србију. 1863 je учитељ цртања y крагујевачкој гимназији, 
1865 учитељ основне школе y Сабанти код Јагодине, 1866 y 
Пожаревцу, 1868 y Рачи крагујевачкој, 1869 учитељ цртања y 
јагодинској реалди, где je 1871 отпуштен из државне службе. 
1872 постао je коректор Државне Штампарије, и ту je остао 
до смрти. Умро je 16 новембра 1878 године.

Књижевни рад. — Читајући Петефија, свог Петефија, 
како je он говорио, који je толико одговарао његовој природи, 
и Бајрона, који je био песнички узор свима романтичарима 
европским, поред Змаја, који je јако утицао на њега и упу- 
ћивао га y поезију, он je почео певати y Бечу 1853 године. 
Први стихови су му штампани 1853 y Орбсколп ЛЋтоИису, 
и отада je сарађивао на готово свим српским часописима. Шез- 
десетих година скренуо je општу пажњу на себе. 1863 изи- 
лази његова историјска драма Сеоба Србаља, 1868 Јелиса- 
вета кнегиња црногорска, a тек 1873 збирка лирских Пессича. 
Станоје Главаш  изишао je 1878. Од 1876 до 1878 изишле су 
y Београду 4 свешчице његових Приповедака. Целокупна дела 
изишла су y два маха, 1882—1883 и 1912 y Београду.



Ђура Јакишћ



Лиричар. —- Српски романтизам имао je два велика пес- 
ника : Змаја и Јакшића. Змај je обимнији и обилнији, разно- 
врснији, шири, идејнији, али Јакшић има јачи темпераменат, 
особенији je, он je прави, рођени романтичарски песник. Змај, 
гипка и пријемљива духа, развијао ce са временом, прилагођавао 
ce, мењао идеје и осећања; Јакшић je остајао стално исти, са 
свим добрим и рђавим особинама своје јаке песничке индиви- 
дуалности, увек бујан лиричар, увек песник личности и страсти.

У првом реду, изнад свега, и y свакој прилици, он je 
био лиричар. Његово опште и књижевно образовање било 
je недовољно, живео je y тешким приликама и y неповољним 
срединама где ce није могао развијати, све што je имао из- 
влачио je из сама себе, из своје елементарно јаке природе. 
Сва његова поезија je оно што je он казао за прву свеску 
својих стихова: „књига живота бурнога Sf§ y тренутцима дивље 
узбуне..." Он je био дубоко незадовољан животом који га je 
стално притискивао и гушио, осећао je y себи велику снагу 
која га je распињала, жудио увек за нечим јачим, вишим и 
лепшим, није схватао живот без великих страсти и подвига, 
био очајно и болно раздражен што мора да гамиже по земљи и 
y прозаичном свакидашњем животу, да тавори y једном ладном 
и сивом добу, без боје и без поезије. Војислав Илић рекао 
je додније за његову поезију:

K’o звучне лире страсни звук,
Очајно, страсно бруји.

Јакшић je поређен са Бајроном, који je на њега утицао и као 
на песника и као нз сликара, и одиста било je y њему тога 
титанског незадовољства, жестокости страсти, ,експлозија гнева, 
буне против живота.

Више но и један од романтичара српских Јакшић je био 
песник y романтичарском смислу речи, устрептао песник свим 
својим бићем и свим својим животом, носећи y себи истински 
„свети пламен" поезије. Он чини пун утисак искреног песника, 
он y ондашњу сладуњаву, фразеолошку поезију уноси своју 
личну снагу, експансивну бујност једне страсне песничке душе, 
која свет гледа y песничкој визији, и која даје каткада дрхта- 
вицу велике поезије.

Епска поезвја. — Као готово сви српски песници, Јакшић 
ce огледао y епској поезији, али не много успешније но ње-
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гови претходници и последници. Од њега je остало неколико 
епских песама (Братоубица. Невеста Пивљанина Баја, Бар- 
јактаровићи, Муненица, Причест). To су y ствари роман- 
тичке приповетке y стиху. Он je ту дао пуну слободу својој 
романтичарској машти, одбацио сваке обзире о природности, 
логици и вероватности ; догађаји ce нижу као y каквој ча- 
робној причи, личности су мелодрамске, све je високо поетско, 
свечано и задихано. Лирика je преплавила епско развијање, 
стихови су накићени, речити и затрпавају радњу. Али ту има 
полета, топлоте осећања, и лепих стихова. И оно што ваља 
y тим покушајима епске поезије, то су лирски делови.

Драмски радови. — Јакшић je један од ређих романти- 
чарских песника који су ce огледали и на драми. Његов драмски 
рад није незнатан : на 6.000 стихова лирских и епских песама 
он je y 12.000 стихова испевао три драме: Сеоба Србаља 
(1864), Јелисавета кнегиња црногорска (1868) и Станоје 
Главаги (1878). Све те три. драме су из српске историје, али 
са врло мало истински историјског. Јакшић ce историјом није 
бавио, нити je за своје драме правио нека нарочита историјска 
истраживања. Он није правио разлику између доба досељења 
Срба на Балкан, XV века зетске историје и устанка y Србији 
почетком XIX века: све личности из та три тако разна доба 
личе једне на друге, имају иста осећања, изражавају ce под- 
једнако, све су романтичне фикције једног романтичарског 
песника. To су само историјски оквири, и y њих песник уноси 
романтичне доживљаје, и романтичне личности које говоре ви- 
соким и лирским романтичким језиком.

Али све те драме нису једнаке вредности. Сеоба Србаља 
je почетнички посао, доста невешта мелодрама, са неизбежним 
интригантом и отровом који y последњем часу одмршава целу 
радњу. Али, чисготом језика, богатом дикдијом, она одскаче 
изнад учених, педантних драма које су ce тада према реторикама 
писале y српској књижевности. ЈелисавеШа кнегиња црно- 
горска, која ce првобитно звала Последњи Црнојевићи, нај- 
боља je Јакшићева драма, и са Максим ЦрнојевиЋем Лазе 
Костића најбољи производ романтичне драме српске. Дело je 
историјски произвољно, личности су претеране или y добру 
или y злу, психологија површна, склада нема, y радњи негде ce 
јури a негде мили. Али предмет je згодно изабран, драма има 
полета и речитости, живописна je, негде je и занимљива; има лепих



стихова, јамб који ce ту срећно y драми улотребио даје много 
живости; некоја места иду y најбољу љубавну лирику српску, 
Станоје Главаш  je последње веће дело које je Јактић радио, 
има све мане његове драме: невештину, претеривања, наго- 
миланост мотива и речи, претерану романтику. Али и ове 
драме, као и сви његови радови, вреде обиљем поезије.

У опште, Јакшићеве драме, и ако иду y најбоље произ- 
воде наше оскудне романтичарске драме, ипак заостају за 
његовом лирском поезијом. Јакшић je био сувише човек од 
маште и без осећања за драму, где треба равнотеже y глави, 
ведрине y духу, умешности, аналитичних способности, осећања 
мере и склада. Његове драме историјске садржине мало су 
историјске тачне, y њима je сувише дано маха поетичној машти 
која je личности схватила апсолутно, осећања дотерала до парок- 
сизма, психологију упростила на најмању меру, све свела на 
ставове, гестове, фразе, лепе речи. Али свуда ce показује песник, 
и лирска места дају вредности његовим драмским покушајима. 
Јакшић лиричар спасава свуда Јакшића драматичара.

Приповетке. — Јакшић je не само један од највећих 
лиричара и првих драматичара српских, него и један од нај- 
ранијих и најплоднијих приповедача српских. Он je више 
писао y прози но y стиху, и за собом je оставио више при- 
поведака но многи други српски писди који су ce само при- 
поветком бавили. Он je писао приповетке од почетка 'шезде- 
сетих година, па све до смрти, нарочито седамдесетих година, 
када je важио као један од главних приповедача српских, Од 
њега je остало на 40 већих и мањих приповедака, од којих 
извесне, схваћене на широј основици као роман, нису довршене.

Његове приповетке, писане y једном истом лирском 
расположењу и задахнуте једним истим романтичарским духом, 
могу ce поделити на чисто романтичарске приповетке, које су 
поетизовања прошлости и садашњости, y ствари поеме y прози, 
писане y слободном стиху, и на приповетке романтичарске y 
основу, али y којима ce oceha нов реалистички дух, y којима 
ce слика сувремени живот, више по његовим ружним но пое- 
тичним стварима, и y којима има политичке и социјалне тен- 
денције.

Његове прве приповетке, писане готово искључиво шез- 
десетих година, јесу идеализација или средњевековце прош- 
лости или села сувремене Србије и националних ратова y



времену од 1875—1878. Јакшић, песник, није гледао свет онакав 
какав je, но кроз вео својих песничких илузија, са висине 
својих песничких идеала. Он je тако, као и сви романтичари, 
поетски приказао Средњи Век, са његовим поноситим витезима 
и бледим лепотицама. Сјн je живео на селу, али није сликао 
оно што je видео но оно што je хтео да види. Он воли се- 
љака и као романтичар који „природног човека“ ставља изнад 
цивилизованог човека, и као народњак који мисли да je на- 
родна снага и народна душа y сељаку, и да њу трују варошко 
чиновништво и грађанство. И зато он није дао стварну слику 
српских села око 1860, но идилично-епске спевове y прози. 
Велики родољуб, уверен да су ратови око 1875—1878 били 
„Српски Рат“, крсташки и ослободилачки рат српскога народа, 
и он je и људе и догађаје тога времена сликао y песничком 
заносу, уносећи много хероизма и поезије y сваки ред.

Али он je посматрао и сликао сувремени живот српски и 
са друге стране. Слободњак по својим политичким идејама,

. раздражен бедом и гоњењима, осетивши на својим леђима сав 
терет друштвене неправде, он ce, око 1870, са огорчењем бацио 
на политичку сатиру и на социјалну приповетку. Он je y том 
добу за Уједињену Омладину Српску оно што je Хајне око 
1840 био за Младу Немачку, њен књижевни заставник и осветник, 
и сав свој велики таленат ставља y службу идеја слободе и 
правде. Он снажно и без устезања казује све што вређа и 
буни младу Србију, све што мисли и oceha млади напредни 
нараштај. У својим сатирима напада бирократску стегу и 
глупост, гушење слободе мисли и савести, гањање малих и 
слабих, сву тежину, ругобу и комичност бирократског система. 
У тим његовим сатирама има много пролазног, локалног и 
личног, али има и снаге осећања и израза, има слике једнога 
доба и расположења једнога нараштаја.

Највећи и најбољи део Јакшићевих приповедака то су 
приповетке са банатског села, које ce дешавзју y добу око 
1848, и које готово све имају јаку социјалну тенденцију. Он je 
банатско село знао и ocehao много боље но србијанско село, 
које je онако ружичасто сликао, имао je дубоко осећање 
социјалне правде и истинску љубав према маси народној, и 
своме великом родољубљу давао je реалан, социјалан облик, 
љубав према народу сводио на њен прави облик: на љубав 
према пуку. С једне стране његова плаха и-бунтовна природа,



са друге стране живот који га je обмануо и сиротиња која 
га je стално притискивала, учинили су да je он имао оно 
што људи његова нараштаја нису имали: страсну мржњу на 
неправду и насиље, широко човекољубље, братско саучешће 
према малим и слабим. И он ce зато придружио социјалним 
апостолима седамдесетих година, постао друг „нових људи“, 
и отуда y његовим приповеткама толико социјалнога духа.

И ако je Јакшић написао велики број приповедака, ипак 
га не треба узети као правог приповедача. Он je тај посао 
радио само узгред, често ради личног и политичког обрачу- 
навања, готово увек по наруџбини. Сав тај рад je ужурбан и 
несавршен, и често стоји испод његовог талента. Али племе- 
нита и висока осећања, смеле мисли, речита љубав према на- 
роду, модерно осећање социјалне правде, плаховита мржња 
на зло, насиље и неправду, и, нарочито, висок лиризам надок- 
нађују за све. И ту ce он показивао као најиндивидуалнији, 
најречитији и најлиричнији писад свега српског романтизма.

Општи поглед. — Лиризам и жнвописност, то су две 
одлике књижевног рада Ђуре Јакшића. Његова топла и за- 
дихана поезија je нагла и непосредна манифестација његове 
јаке и недисциплиноване личности. Он je топлији, осећајнији, 
бујнији но иједан српски лиричар, и y целој српској књи- 
жевности нема песника који je y толико потпуној мери био 
романтичар, сав y осећању које кипи и прелива ce, и y машти 
која нема препона.

Нико до њега y српској поезији није био толико дескрип- 
тиван, није уносио толико и боје и слика y своје стихове. 
Пре но што je постао песник био je сликар (под првим сво- 
јим стиховима потписивао ce Ђ. Јакшић молер), и целог 
свог живота бавио ce сликарством. Учећи сликарство y Бечу 
и Минхену, он je васпитао своје око и развио своју машту 
на делима великих сликара, и он he y поезију уносити многе 
сликарске особине и навике. Рембрант ra je занео својом 
силном и мистериозном патетичношћу и великим контрас- 
тима сенке и светлости — и он ће y поезију уносити пате- 
тичност, љубав према боји, светлости и тами, јаку машту, 
контрасте. Као романтичарски сликари, он не води толико 
рачуна о тачности нацрта, о правилности линија, о складу 
између појециних делова ; за њега je главно непосредан израз, 
личан жиг, живост боја, ефекти контраста. У целој својој



поезији он je више колорист но цртач, и више сликар но писац. 
И сва његова живописна, бојадисана поезија, подсећајући на 
талијанске колористе који су писали са толико сјаја и боје, 
одаје сликара.

Поред боје, као и сви романтичари, он воли реч. Код 
њега има природне и искрене речитости, али њему никада 
није било довољно речи. Реч за њега није само обележје 
смисла, спољни израз једне представе : реч за њега има своју 
боју, свој тон, своју музику, своје биће независно од спољ- 
њега света. Он воли лепе речи као лепо цвеће и лепе мело- 
дије; оне га заносе и опијају. Он слика речима, често и мисли 
речима, сав ce предаје ређању лепих, звонких речи. Дикција, то je 
његова и добра и рђава страна. Он крепким, звучним, гром- 
ким, сликовитим, патетичним речима, од којих прави читаву 
оркестрацију, y стању je да постигне велике реторске и му- 
зичке ефекте. Али то ређање хучних и блескавих речи прела- 
зило му je y манир, и због те љубави према речи као према 
речи, он je падао y вербализам, и лепоти и музици речи, ре- 
торским ефектима, често жртвовао смисао.

Он je y опште песник од снаге, али без мере и склада. 
Речитост je његова снага и његова слабост. Сувише цвећа, 
сувише украса, фигура, и патоса. Он злоупотребљава фигуре, 
није y стању да говори без епитета који ce као паразит лепе 
за речи; није y стању да ce изражава без фразе и помпе; његов 
јамб je жив и нервозан, метафоре засењују, епитети звече, боје 
бљеште, као добоши ударају речи y којима je нагомилан глас р. 
Све то може да буде добро y лирским стиховима и y пате- 
тичним сценама, при експлозијама страсти и када ce машта за- 
витла, али те оргије речи и боја, та високо подигнута нота 
најзад замара, и читалац зажели мало више природности 
и мира.

Јакшићеве мане су само претеране његове врлине. Он ce 
није могао умеравати y своме лиризму и живописности. Његове 
мане, то су мане романтизма y опште, који je увек робовао речи 
и који je увек пре свега полагао на спољне ефекте. Али Јакшић 
ипак својом великом песничком снагом и јачином осећања 
заузима једно од првих места y српској књижевности, и остаје 
као најпотпунији романтички песник наш, са свима рђавим и 
добрим особинама романтизма y опште.



ЛАЗА КОСТИЋ.

Живот. — У Ко- 
виљу, y Бачкој, од 
оца аустријског офи- 
цира, родио ce Лаза 
Костић, 30 јануара 
1841. Основну школу 
учио je y месту ро- 
ђења, реалку y Пан- 
чеву, гимназију y Но- 
вом Саду и Будиму.
Права je свршио y 
Пешти, 1864; 1866 по- 
стао je доктор права.
1866 буде изабран за 
професора y српској 
гимназији y Новом 
Саду. 1867 постао 
je велики бележник 
општине новосадске; 
од 1869 до 1872 био 
je председник ва- 
рошког суда. У Пешти као ђак и y Новом Саду врло живо 
je участвовао y омладинском покрету, као један од првака y 
њему. У неколико махова био je посланик на црквено-народном 
Сабору y Карловцима и два пута посланик шајкашки y пе- 
штанском парламенту. 1872 био je затворен због „велеиздаје". 
1879 постао je. секретар српског посланства y Петрограду. 
Почетком осамдесетих година уређивао je либерални орган 
Српску Независност y Београду, a крајем осамдесетих го- 
дина службени лист Глас Црногорца на Цетињу. Вративши 
ce y завичај, живео je доста повучено и неактивно све до саме 
смрти. Последње године живота провео je y Сомбору. Умро 
je 27 новембра 1910, y Бечу, где je отишао на лечење.

Почетак књижевнога рада. — Костић je пропевао врло 
млад, још као ђак y гимназији, крајем педесетих година. Првим 
својим стиховима стекао je глас, који je шездесетих и седам- 
десетих година све више растао, тако да ce поред Змаја и 
Јакшића убрајао y најбоље песнике српске. Своје лирске песме

Лаза Костић.



покупио je и тек 1873 и 1874 штампао y засебне књиге; 1909 
сву његову поезију, y засебној књизи, издала je Матица^Српскв 
y Новом Саду.

Одмах y почетку свога књижевног рада Костић ce одли- 
ковао већом књижевном културом од осталих песника срп- 
скога романтизма. Он je знао стране језике, бавио ce фи- 
лозофијом, и био упознат са великим узорима класичних и 
западних књижевности. Као врло млад човек преводио je y 
народним стиховима Илијаду, и тај посао поново прихватио 
1874. Он je као ђак почео уводити Шекспира y српску књи- 
жевност. Али код другога би та књижевна култура послужила 
да подигне дух и да прошири видик. Костић je читао стране 
писце да би више могао импоновати, више засењивати своје 
наивне читаоце. Он чита да би y згодном тренутку могао про- 
сути пљусак грчких, латинских, талијанских, енглеских, па чак 
и санскритских цитата, запрепастити нечувеним именима из 
свих светских књижевности, служити ce податцима који су ce 
могли ишчепркати само по речнидима. Код великих писада 
он.није налазио оно што je код њих најбоље но оно што ce 
њему лично највише допадало. Код Шекспира он није видео 
онај силан реализам, ону интензивну поезију, ону као море 
дубоку психологију људског срца и гвоздену логичност ен- 
глеску, но оно што je најниже и најслабије код њега: емфазу, 
каламбуре, титрање речима, све уступке великог песника вул- 
гарном укусу ондашње публике енглеске. Без равнотеже y 
духу, Костић je на зло употребио и своје знање језика и своје 
књижевно образовање.

Лиричар. — Он je имао песничког талента, и то талента 
који y основу није био баналан. Од њега je остало неколико 
лепих лирских песама и добрих балада (Самеон и Д алила, 
Минадир). Али његова природна оригиналност била je кобна 
за њега. Његова главна замисао je постала : песник, y чијим 
грудима букти свети пламен поезије, треба да буде другачи 
од осталих људи. Као и западни епигони великих романти- 
чарских песника, он je поставио себи за правило : да треба 
да буде генијално оригиналан y животу, неуредан, пуст, 
забораван, са ногама на земљи, али главом, са дугом и“раз- 
барушеном косом, y облацима. У књижевности он je одвећ 
слободно схватио и одвећ самовољно примењивао опасно на- 
чело да романтизам значи неограничену слободу y уметности.



У поезији, „богодани“, „женијални" песник, како ce тада го- 
ворило, треба да буде што разузданији, да баци под ноге 
здрав разум и логику обичних, смртних људи, да објави рат 
синтакси и речнику, да себи присвоји право да као Бог ствара 
што му ћуд захте. To je све било по романтичарској девизи 
épater le bon bourgeois, „опсенити простоту", и од тога ба- 
цања праха y очи, од тога изигравања генија, Лаза Костић 
je направио себи програм и y животу и y књижевности.

У појединим књижевностима има тренутака када завлада 
дарство речи, и када ce књижевност одвоји од природности 
и здравог разума. To су доба кад ce све сведе на игре речи, 
на неочекиване и сликарске ефекте помоћу речи, на претеране 
фигуре, китњасте гирланде, на замршене парафразе, усиљене 
инверсије, самовољне и често бесмислене неологизме. Такви 
су били маринисти и кончетисти y Италији, такав je био еуфуи- 
зам y Енглеској, гонгоризам и култизам y Шпанији, маниеризам 
y Немачкој, прециозност y Француској. To исто, ту исту ло- 
гоманију, представља y српској књижевности Лаза Костић.

Схватајући да je једном песнику све допуштено, он 
je на хартију стављао све што му je на памет долазило. 
У „генијалности" он je био сјајан ђак исто тако „генијал- 
ног“ Симе Милутиновића. Оно што je он казао о једној 
Змајевој песми може ce са пуно разлога применити на ве- 
лики део његових разбарушених песама : „То je смеса. To 
je збрка, то je каос. Душевни каос, или каотично стање душе“. 
Он je ковао нове речи, правио нову синтаксу, стварао свој 
особени, чудњачки српски језик. У својој песничкој врућици 
он пише речи које ни пре ни после њега ниједан Србин није 
изговорио.: изниклида, неокрунка, полетанци, плакајница, по- 
кајка, сунчанарка, плетисанка, узданак, осамка, гуд, жур, 
стер, вап, жас, тров, дуј, кив, подоб, тез, неверад, коситрес, 
векотрај, ликомет, скотомир, непровар, недровар, севње, кајно, 
измичар, и тако даље ! И не само да je стварао нове речи 
за које српски језик не зна, но je no својој вољи и ради стиха 
резао и унакажавао речи које постоје, или речима које постоје 
давао смисао који оне немају. Зевс je код њега, ради слика 
са смеј, постао Зеј, Солун претвара y Солуна, пупак  значи 
пупљење, јара  значи јараница, мраз значи мржња („Јача 
љубав него Mpa3...“)j род значи рођење, чин значи начин, гас 
значи гашење...



Његова машта je пуштен и обезуздан парип. Најневеро- 
ватније фигуре и поређења на српском језику изишле су испод 
његова пера. Планине су за њега „маснице", остатци божја 
бича када je шибао земљу због њених црних дела; злато je 
пак жути гној y тим масницама. Небо je „угнута стопа Господа 
Бога“. Месец je, no потреби, жута турска сабља и „обруч круне 
светз“. Звезде су „штрецави жуљеви на божјој стопи11. Драгине 
очи су „два дивита дубока". И та његова неодмерена, пуста фан- 
тазија, та жеља да буде што оригиналнији и да говори како 
нико не говори, да што више запрепасти обичне људе y 
презреном табору филистара, тај коров пусте реторике и 
маните екстраваганције угушио je неколико цветића поезије 
који су били никли из његове душе.

Преводилад Ш експира. — Као прави романтичар Костић 
je био одушевљен Шекспиром, он je y српску књижевност унео 
Шекспира, створио y свом добу шекспиролатију, која je нашла 
израза y прослави тристагодишњиде Шекспирова рођења y 
Новоме Саду 1864. Костић je почео преводити Шекспира, и то 
Ромеа u Јулију, још врло млад, 1859, y почетку свога књи- 
жевнога рада, и Шекспиром ce бавио делога живота. Његови 
преводи из Шекспира прво су изилазили y одломдима по часопи- 
сима. Враља Ричарда I I I  превео je y друштву са Др. Јованом 
Андрејевићем, и тај превод штампан je 1864 y Новом Саду; 
затим ra je сам превео, и тај нови превод штампан je y Mo- 
crapy 1904. Његов превод Ромеа и  Јулије, удешен за позор- 
ницу, изишао je y Новом Саду 1876; цело дело преведено 
изишло je y Новом Саду 1907. Потпун превод Хамлета 
штампан je y Мостару 1903. Поред тога, y неколико махова, 
Костић je писао о Шекспиру (Ромео и Јулија. Једна глава 
из Шекспирове библије, Матица, 1866; Око Ромеа и Јулије, 
Летопис МаШице Српске, 1307).

На те своје лреводе Костић je много полагао, и сматрао 
их као једну од својих највећих књижевних заслуга. У ствари, 
они не могу издржати данашњу критику. Костић je y тим 
прево'дима одузео Шекспиру све његове врлине, и додао му 
све своје мане; његови преводи нису Шекспир, но травестија 
Шекспира. Они нису верни, y њи.ма има и неразумевања текста, 
и мутног изражавања; преводилац ради стиха допушта све себи, 
и прави грубе, угласте стихове; има необичних, скованих



речи, често и вулгарности. У целини ти су преводи неразум- 
љиви, и не могу ce читати без коментара.

Д раматичар. — Занесен Шекспиром, сневајући о њему, 
како вели један сувременик, Костић ce и сам почео бавити 
драмом, и брзо постао „наш млади Шекспир“, како су га на- 
зивали по омладинским дружинама и y омладинским листовима. 
Мгксима Upnojeeuiia написао je још као врло млад ђак, 1863. 
(Цело дело штампано je y Новом Саду 1866; друго издање, Нови 
Сад, 1887, удешено за позорницу). И то му je остао најбољи 
драмски посао. Поред тога дао je и Перу Сегединца (1875, 1882 
и 1887). Дуга и мутна народна песма о женидби Максима Цр- 
нојевића, са својим скроз романтичним догађајима и роман- 
тичним колоритом, морала je привући пажњу једног y толикој 
мери романтичарског песника као што je био Лаза Костић. Ту 
српску народну песму, која по садржини подсећа на чувену 
епизоду о Паолу и Франчески y Дантеовој Божанственој 
Комедији, запазио je још Гете. И пре Костића Јован Ст. По- 
повић je почео од те народне песме да прави једну „мело- 
драму“, као што je y наше доба послужила за грађу једном 
немачком песнику, А. Фингеру. Костићу je народна легенда по- 
служила само као основида, све остало je изменио, користећи ce 
правима најшире песничке слободе. Место примитивне заваде 
око коласте азДије y народној песми, Костић je узео сукоб 
између осећања љубави и побратимства, и Максим Црнојевић, 
кнежевић зетски, испао je као нека врста Хамлета, кнежевића 
данског. Народна песма није била довољно јасна, Костићева 
драма постала je сасвим мутна. Радња je збуњена и неодређена, 
личности су тамне и неопредељене, за догађаје нема логичног 
објашњења. Машта je и овде зауктана, и бацило ce y нео- 
граничено царство маште и речи. Поред тога, претендиозна 
мудровања, крупне речи без стварног смисла, одсуство исто- 
ријског осећања и локалне боје. Оно што спасава ову драму 
песничке младости Костићеве, што јој даје релативну вредност 
према познијој историјској драми српској, то су извесна дир- 
ска места, y којима има полета, снажних тирада, успеле ре- 
торике. Поред свих својих мана, Костићева драма je књижев- 
нија но позније драме исте врсте. Личности су сложеније, 
језик књижевнији, сцене су од ефекта. Најзад, то je прва 
српска драма испевана y јамбу којим ce раније успедшо слу-



жио Бранко Радичевић. Костић je успео да y драми своме 
јамбу да нечег крепког и енергичног.

Припадајући нараштају који je књижевност стављао у 
елужбу националних идеала, и сам активан либерални нацио- 
налист, Костић je написао антиаустријску и антиклерикалну „тра- 
гедију из повести народа српског" Пера Сегединац. Овај комад, 
делимично објављен 1875 и 1881 — 1882, кгран први пут 1882, и 
штампан y Новом Саду 1882 и 1887 године, сматран je као велики 
политички догађај. Тумачећи историју како му je требало, 
Костић je y капетану Пери Сегединцу, бунтовнику из прве по- 
ловине XVIII века, оличио судбу српскога народа y Аустрији. 
Комад има неколико јаких сцена и доста патриотских тирада. 
Политичка тенденција развијена je на штету уметности. Комад 
Гордана (Цетиње, 1890), израђен je према народној песми, и 
мање je вредности но два ранија позоришна дела Костићева.

Остали књижевни рад. — У младости, y пуном јеку 
романтизма, Костић je написао неколико фантастичних при- 
поведака (М ахараџа, Чедо вилино, Мученица), које одликује 
она иста необуздана фантазија и бојадисан и звучан верба- 
лизам. Због тих особина те приповетке су биле много читане 
шездесетих година.

Лаза Костић ce још бавио и филозофијом уметности, и 
y том правцу дао замршену и претенциозну књигу Основа 
лепоте y свету (Нови Сад, 1880). Исто тако бавио ce и књи- 
жевном критиком, ^право књижевном памфлетом. Његови 
завидљиви напади на Бранка Радичевића (у Зети и Црно- 
горци за 1885) и Змаја Јована Јовановнћа, против кога je 
написао целу једну ружну књигу (0 Јовану Јовановићу-Змају 
(Злајови), његову певању, мишљењу и писању, и његову добу, 
Сомбор, 1902), не служе му ни мало на част. За уметничку 
филозофију и књижевну критику није имао довољно равно- 
теже y глави и објективности y духу. 1865 y Новом Саду 
изишао je његов превод с енглескога Едварда Литна Булвера 
Последњи дани Помпејеви. Са мађарскога je превео већу 
песму Јосифа Киша Јехова (1904).

Општи поглед. — Лаза Костић je био и остаће најка- 
рактеристичнији песник српског романтизма, који je са манама 
те књижевне школе отерао до краја, показавши како ce може 
рђаво проћи са нешто талента a са много списатељске та- 
штине. Некада јако слављен, јер je боље но ико представљао



лажан идеал романтичког „појете", он je последњих година 
много изгубио од старог гласа. Од деведесетих година јавља 
ce y критици јака реакција противу њега, и данас ce на њега 
гледа као на репрезентативног песника Sturm  und Đrang- пе- 
риода y српској књижевности, на оригиналног лиричара који 
je безобзирно злоупотребио своју оригиналност, на првог пре- 
водиоца и популаризатора Шекспира y српској књижевности, 
и на драматичара који je написао Максима Црнојевића, једно 
од релативно најбољих драмских дела романтичке школе.

СТЕВАН ВЛАД. КАЋАНСКИ.

Рођен je y Сен- 
томашу, y Бачкој, 24 
децембра 1830. Свр- 
шио je основне шко- 
ле y Варадину и Сен- 
томашу, правауЈегри 
и Загребу. Борио ce 
y буни 1848. Пошто 
je свршио 1850права, 
све до 1857 седео je 
y Сентомашу. 1857 
пређе y Србију, и 1858 
буде постављен за 
професора београд- 
ске гимназије. 1862 
кренуо je лист Срп- 
ска НародндсШ, који 
е био кратка века 

(1862—1863). Од 1864 
до 1870 служио je као Стопаи Влад. Каћанскн.

професор y гимна-
зији y Крагујевцу. Од 1870 био je стално y Београду. 1875 
био je y српско-турском рату. 1888 покренуо je патриотски 
лист Велику Србију. Умро je 5 маја 1890.

Рад Стевана Влад. КаНанског ограничен je готово само 
на поезију, па и ту није обилан. Од почетка педесетих година 
почео ce јављати својчм стиховима по разним часописима, и 
највећи део њих изишао je y збирци Скупљене песме (Београд,



1879). 1913, y Београду, изишло je нарочито приређено издање 
његових ранијих и познијих патриотских песама, Од Балкана 
до Адрије.

Са малим изузетком сви његови стихови су родољубиви 
и родољубље je основна нота целе његове поезије. Свој пес- 
нички програм изнео je он y посвети „Српском Роду“ :

Све што имам — то je твоје 
Све што имам — теби дајем,
Са слађаним уздисајем :
Срце — мисли — песме моје!

Љубавних песама има мало, писане су y првој младости, и 
знатно су слабије. Он ce славио као песник патриотских 
песама, и после песме Граов-лаз, где je опевана црногор- 
ска победа над Т\ рцима која je толико одјекнула y целом 
српском народу, он je стекао глас једнога од најбољих пес- 
ника српских. У најбољим својим спевовима, Ноћница (1850), 
На Србобрану (1875) и Граов-лаз (1862—1877), он je пока- 
зивао извесну речитост и снагу, и y крепким и звонким сти- 
ховима казивао je осећања која су загревала делу Омладину. 
Извесне његове патриотске песме, (Где je  Српска Војводина..., 
Хеј, трубачу с бојне Дрине..., Са Авале op'o кликће...) по- 
стале су популарне патриотске химне. Тим патриотским пес- 
мама и патриотском листу Велика Србија Каћански има да 
захвали за свој глас жарка родољубива песника, због чега je 
y старости и носио име „Стари Бард“.

СТЈЕГ1АН МИТРОВ ЉУБИША

Ж и в о т .  — Поред ранијих песника, Матије Бана, Меда 
Пуцића и Јована Сундечића, Далмација даје и једног припо- 
ведача, Стјепана Митрова Љубишу.

ЈБубиша ce родио 28 фебруара 1824, y Будви, y Боци 
Которској. Потпуно самоук, он ce самостално развијао. 1848 
био je општински секретар y Будви, од 1861 посланик на 
далматинском сабору y Задру, коме je једно време био пред- 
седник, затим посланик y бечком парламенту. Од шездесе- 
тих година бавио ce само политиком. Умро je y Бечу 11 но- 
вембра 1878.

Први лочетци. — Као Доситеј Обрадовић, као Вук Караџић, 
као Његош, и ЈЂубишаје био самоук. До четрнаесте године није



знао ни читати, и све 
што "је~постао, стекао 
je природним даром и 
самосталним радом.

Он je припадао 
оном далматинском 
нараштају који je 
имао да ослободи 

/  Далмацију од апсо- 
лутне превласти та- 
лијанске- културе. У 
то доба, сва култу- 
ра je била талијанска, 
интелегенција ce осе- 
ћала ненародно, 'и  то 
je било доба, по ре- 
чимаЉубишиним, ка- 
да je „између Бара и 
Задра било y изобра- 
женој врсти само се- 
дам људи, који ни- 
јесу били изгубили
свијест свог имена и порекла1'. Као и други Љубиша je читао 
талијански и занеа ce талијанском књижевношћу. Народни 
дух и љубав ка народној књижевности, пробудили су y њему 
списи Вука Караџића и познанство са Караџићевим помагаче!М 
и сарадни~ком~Вуком Врчевићем. И он ce почиње бавити на- 
родним животом, и 1845 штампа y Србско-Далматинском 
Магазину забелешке о обичајима племена Паштровића y Боди 
Которској. Потом, за приличан низ година, он остаје један 
скроман „љубитељ књижевства“, који ce ни по чему не истиче. 
Шездесетих година он објављује слабе преводе из Хорација, 
Дантеа, Ариоста, и приређује једно некритично издање Горског 
Вијенца (1868). Он тешко и неспретно „посрбљава" старе 
песнике, и отменога Хорација, и трагичнога Дантеа, и гра- 
циозног Ариоста превбди на један исти начин: једноликом 
метриком и дикцијом народних песама. 1866 испевао je, y  
духу и y облику народне песме, Бој па Вису.

Приповедач. — ЈЂубиша je, како сам вели, „са муком 
ступио на оригиналност". 1868 изилази са оригиналном при-

С тјопан М нтров Љ тбпша.



поветком Шћепан-Мали, и од тада до смрти он стално пише. 
1875 изишле су y Дубровнику његове Pripovijesti crnogorske i 

primorske. Исте приповетке изилазе ћирилицом y Београду 1876. 
1882 y Панчеву нова књига Приповијести; 1888 ново издање. 
1902 и 1903 Српска Књижевна Задруга издала je Причања 
Вука Дојчевића, штампана раније y Српској Зори за 1877.

Све те његове приповетке биле су једна оригинална но- 
вина y српској књижевности. ЈБубиша je романтичар, али за- 
себне врсте. Он не подражава књижевну сентименталност и 
фантастичност ранијих приповедача српских, васпитаних код 
слабих немачких писаца; он je романтичар „Вукове Школе“, са 
нешто угледања на талијанске романтичаре. Добар познавалац 
свога краја, пун љубави за њ, он je дао лепу слику Боке и 
њених становника. По својим књижевним идејама и по духу 
својих дела, он стоји на средини између романтизма шезде- 
сетих и реализма седамдесетих година. Он жели да верно 
слика народни живот свог малог завичаја, да да „огледало 
народа нашега" y Боци Которској, и каткада ради као 
реалистички писци. Али, y основу, он je романтичар, ђак 
„Вукове Школе", само са извесном примесом реализма. Он има 
све особине наших романтичара: велику љубав за народну 
прошлост, народни живот и народни језик; главна тежња 
његова je да буде „израз народне душе“. О успеху својих при- 
поведака вели : „те су приповијести омилиле с чистоће језика, 
и народнијех обичаја, и стога су огледало народа нашега“, 
и то je одиста главно y његово.м делу. Он као приповедач 
карактеристичан je y првом реду са фолклорно-филоло1лког 
гледишта. Он je описивао сирови живот народни y једном 
етничхи чистом крају, где ce сачувало врло много старог и 
оригиналног и који je још y половини XIX века одиста био 
„матица и ковница пучких умотворина". Он ce нарочито 
трудио да пише чистим језиком Боке, y којој je са раз- 
логом гледао „неисцрпиво богатство народнијех изражаја и 
пучкога краснорјечија". Те његове фолклорне и филолошке 
преокупације имале су много усиеха y добу када je стара 
филолошка школа била y пуном јеку. У његовим приповет- 
кама гледала ce драгоцена грађа за филологе и лексикологе, 
и сјајна примена Караџићевих назора о књижевном језику.
И то je био први узрок његовог брзог и великог успеха.

Општи иоглед — Али Љубиша као уметник изостаје за



Љубишом познаваоцем народнога живота и народнога језика. 
Пре свега, он није сасвим оригиналан, и код њега има позајмица 
из Мандонија, де Амичиса, па чак и Маколеја. Његова исто- 
ријска приповетка, којом ce радо бавио, врло je упрошћена. 
У жељи да сачува „неколико знаменитијех догађаја своје отаџ- 
бине“, он je нарочито описивао доба од XV до XVIII века. Од 
je сликао зетске господаре, последње деспоте српске, пећске 
патријархе, црногорске владике, которске провидуре, бокељске 
племиће, паштровићске главаре, — али y ствари све су то били 
Бокељи око 1850 године. Ma колико да су биле велике његове 
ро.мантичарске симпатије за прошлост, он није историјски при- 
поведач. Оквир je само историјски, a живот и личности су 
сувремени, Љубиша je одвећ био сувре1мен и субјективан, да 
би могао бити потпун романтичар, a сувише je волео народну 
прошлост и романтичарски историзам и фолклоризам да би 
могао бити књижевни реалист.

Он je био човек доба када ce тврдо веровало да je 
народ наш најбољи књижевник, и да ce y уметности треба 

r  само на њега угледати. Оно што су y поезији чинили Јокси.м 
Новић-Оточанин и Јован Сундечић, радио je y приповетди 
Стјепан Митров Љубиша: према иародним узорима и са еле- 
ментима народне уметности покушавао да ради уметничку 
књижевност. Он je y перо бележио народни говор и фото- 
графски снимао народне обичаје, тако да његова књижевна 
дела чине утисак послова једног скупљача народних речи и 
описивача народних обичаја, и чине прелаз од народног при- 
поведања ка уметничкој приповетци.

И његове приповетке имају све врлине и мане народних 
умотворина. О.не су једре, епски широке, течне, имају при- 
родно излагање, миран и широк ток причања, жив и живо- 
писан стил, зачињене су пословицама и згодним изрекама. Али 
оне чине утисак развучености и оскудности идеја и мисли, 
подсећају на развученије народне приче, и све ce своде на 
исто описивање народних обичаја и вешто руковање народ- 
ним речником. To су често слабо повезани диалози, низање 
епизода без много узрочне везе, психолргија je сведена на 
најнижу меру, личности су обележене сасвим општим и бледим 
потезима, осећање природе je оскудно, и све ce и сувише свело 
на локалне речи и изразе, и не увек разумљиве пррвинција- 
лизме, анегдоте и пословице.



У доба филолошке критике, када су ce писди ценили по 
непосредном знању народног језика и по уношењу фолк- 
лорног елемента, ЈЂубиша je био јако цењен и назван „Ње- 
гошем y прози“. И, свакако, постоји извесна формална слич- 
ност између та два писца готово једне исте средине и сличне 
духовне врсте, али je између њих врло велика разлика y књи- 
жевном таленту. Љубиша, фолклорни и лексиколошки при 
поведач „Вукове Школе“, није савладао сирови народни мате- 
ријал, није ra прерадио и дао своју синтезу, није му дао своје 
лично обележје. Његош je све то учинио, и зато je тако 
велики писац. И ако ce хоће паралела између Љубише и 
Његоша, могло би ce рећи да je Љубиша одиста Његош, 
али не Његош Горског Вијенца но Његош Куле Ђуришићa 
и Чардака Алексаћа.

МИЛАН Ђ МИЛИЋЕВИЋ

Један од писада за. кога ce са највидге разлога може рећи 
да припада „Вуковој Школи“, и чији рад y многоме подсећа 
на рад Вука Караџића, био je Милан Ђ. Милићевић.

Живот. — Родио ce 4 јуна 1831, y селу Рипњу y округу 
београдском. 1845 дође y Београд y гимназију, 1846 пређе 
y Богословију, коју je свршио 1850 године. Од тада настаје 
његова скоро педесетогодишња, прилично промењива чинов- 
ничка кариера. Исте године буде постављен за учитеља y 
Лешници, a 1851 y Тополи. 1852 пређе y судску струку, y 
суд y Ваљеву, потом y Београду. 1852 постављен je за чинов- 
ника Министарства Просвете, a 1855 y Министарство Спо.ђних 
Послова, где je остао до 1861. Од тада па до 1880 служиоје 
као секретар Министарства Просвете. 1880 постао je начелник 
Министарства Унутрашњих Дела, 1884 министров помоћник y 
истоме министарству, 1886 библиотекар Народне Библиотеке, 
1897 државни саветник. Неколико пута био je посланик y 
Народној Скупштини, a од 1896—1899 председник Српске 
Краљевске Академије. Пензионован je 1899. 1901 прославио je 
педесетогодишњицу свога књижевнога рада. Умро je y Бео- 
граду 4 новембра 1908 године.

Педагог. — Милићевић je најплоднији писац y новој срп- 
ској књижевности: за неких 57 година књижевнога рада на- 
писао je преко 100 књига и велики број растурених чланака,



превода и бележака.
'Његов рад je педа- 
гошки, историјско- 
географско-етнолош- 
ки и књижевни. Бо- 
гословад по струци, 
без темељног струч- 
ног образовања, пи- 
шући y доба када на- 
учан и књижеван рад 
није био специализо- 
ван, y ствари један 
вредан и плодан са- 
моук, Милићевић ce 
бавио свим тим раз- 
личнимпословимакао 
нестручњак, не ство- 
ривши ништа велико 
и трајно, урадивши 
много за живота, али 
оставивши мало за со- 
бом. Као некадашњи учитељ и дугогодишњи виши чиновник 
Министарства Просвете, члан школске комисије и један од 
главних организатора наставе y Србији, он ce дуго и много 
бавио педагошким питањима. Од 1868 до 1876 уређивао je педа- 
гошки лист Школу. Написао je цео један низ педагошких књига 
(Школе у  Србији, 1868; Како ce учи књига, 1869; Педагогујске 
иоуке, 1870; Школска Хигијена, 1870; Историја педагогије, 
1871; Школска дисциплина, Г871 ; Адолфо Дистерве г, 1871; 
Школица за грађанска права и дужности, 1873, и т. д.) У пе- 
дагошком и васпитном правду су његови преводи са фран- 
цуског: ВаспиШање y Америци од Е. Лабулеја (1863), Оцеви 
и деца y X IX  веку од Е. Легувеа (I —II, 1872—1873), Емило 
X IX  века од А. Ескироса (1872), Морална историја жена од 
Е Легувеа (1876), Жене X X  века од Жила Симона (1894), и т. д. 
Богословац старе школе, самоук y ствари, Милићевић je те 
педагошке послове радио без стручне спреме. Или je просто 
лреводио и уносио што je далазио код страних писаца, или 
ce ограничавао на примену педагогију, на практичне савете 
и упутства. У недостатку правих стручњака, Милићевић и



његов канцеларијски и књижевни друг Милорад Шапчанин око 
1870 године представљали су педагошку струку y Србији.

Историчар и фолклорист. — Још из рана почео ce ба- 
вити описивањем историјских догађаја, земље и народа y Ср- 
бији. Он je описивао сељачки живот y сувременој Србији: 
Преглед задружног стања Срба сељака, 1857, Опгатине y 
Србији, 1857; нарочито je користан, и ако несређен, опис Живот 
Срба сељака (I—III, 1868, 1873, 1877; све скупа 1894). Он je 
исто тако дао географски опис Србије, прво Србије y њеним 
старим границама, Кнежевина Србија (1876), потом Србије y 
њеним новим границама, проширеним 1878, Краљевина Србија 
(1884). Он je живео y доба када су y Србији умирали последњи 
ратници и очевидци народног ослобођења y почетку XIX века, 
и он je или бележио њихова причања (Лричања Петра JoKuha 
о догађајима иљудима пзпрвога устанка, 1891), или скупљао 
анегдоте о главним људима оба Устанка (Кнез Милош y при- 
чама, I—II, 1891 — 1900; Кнез Милош ирича о себи, 1891; Ка- 
рађорђе y говору и Швору, 1903). У томе правцу најзнатнији му 
je Поменик знаменитих људи y Српскога Народа новијега доба 
(1888), нека врста српског биографског речника, који јепопуњен 
Додатком Ломенику (1901). Поред тога описао je приличан 
број својих личних доживљаја. (Из историјске литературе су и 
његови важнији преводи Писма о историји Срба и Бугара од 
А. Хиљфердинга (I—II, 1857—1860), Разматрања о узроцима 
величине Римљана и њихова опадања од Монтескјеа, 1866).

Сав тај посао Милићевић je радио без стручне историјске, 
географске и етволошке спреме, више као прост описивач, огра- 
ничавајући ce да, непрерађено и необрађено, само забележи што 
je чуо и видео, без критике, без одабирања, без научне син- 
тезе. Он само прикупља материјал, и ако што дода то су 
историјска моралисања и наивне патриотске рефлексије. To су 
све просте забелешке једног вредног и добронамерног не- 
стручњака, које п као сиров материјал, некритично уношен, 
често препричаван из књиге y књигу, нису увек сигурне, и 
y сваком случају захтевају прераду из основа.

Приповедач. —• Милићевић ce бавио и приповетком, и 
његов приповедачки рад y тесној je вези са његовом историј- 
ско-етнографским и васпитачким радом. И y приповеткама и 
y својим описним историјско-географско-етнографским радо- 
вима, он врло често описује исте предмете, развија исте идеје,



каткада дословце истим речима. Угторедо са својим историјским 
и етнографским описима, почео ce он јављати и приповеткама, 
писаним y први мах без књижевних претенсија. Од превода y 
Ненадовићевој Шумадинци и Подунавци, потом je прешао y 
Школи на прераде и посрбљавања, рађене по угледу на народне 
приповетке и писане чистим језиком. Ти његови послови при- 
вукли су пажњу Стјепана М. Љубише, који га наговори да 
ce огледа y приповетци. 1879 изишла je његова прва збирка 
приповедака Зимње Вечери, која je имала успеха, и коју je 
Даничић, са свога уског филолошког гледишта, дочекао са 
претераним одушевљењем : „Ја мислим да ово дјело припада 
међу најљепша која има наша књижевност y тој струди. Како 
сам прије 30 година рекао о Бранковим пјесмама да онако 
треба да пјева увек Србин, тако бих сада о овом вашем дјелу 
рекао : тако треба српски новелиста да пише.“ Охрабрен том 
пријемом, као и једном похвалном оденом хрватског романо- 
писца Аугуста Шеное, Милићевић je продужио започети при- 
поведачки посао. Одмах после Зимњих Вечери, још исте 
године, дошла je овећа историјска „прича о ослобођењу шест 
округа" Јурмуса и  ФаШима или  турска сила сама себе 
једе (1879), педагошка прича Село Злоселица и учитељ Ми- 
лиооје (1880), збирка ЛеШње Вечери (1880), Десет пора (1881), 
Међудневиг^а (1885), већа приповетка Омер Челебија (1886), 
Зановет (1894), Насеље (1895). Из лепе књижевносги су му 
преводи Иерсиска писма од Монтескјеа (I—II, 1866, 1869), 
Галебова Стена од Жила Сандоа (1874, 1896) и, са рускога 
Истинска Служба од И. Н. Потапенка (1892).

У писању приповедака Милићевић није имао виших књи- 
жевних амбиција. За своје Зимње Вечери сам je рекао да су 
збирка „прича, црта, бележака, сдена, епизода, утисака, обра- 
ђених онако како je умео да их обради један самоук", — и 
то би ce могло проширити на све његове приповетке. Он ce 
ограничава да исприча оно што je видео и чуо, и није y стању да 
ce отргне од сировог материјала. Педагог остаје вазда y њему, 
и њему je y првом реду стало до моралне или патриотске 
поуке. Он не иде даље од причања и поуке, и уметности нема 
y његовом књижевном раду. Он живот види само с поља, 
и даје оно што ce код људи даје опазити на први поглед 
ока. Његово приповедање je примитивно, склоп слаб, украси 
оскудни, епизоде претрпане, развучене дигресије су честе. Но



ту има често интересантних и непосредно верних слика на- 
роднога живота, доброг материјала за етнографа, језик je 
чист народни, каткада одвећ и хотимично сељачки. Зато cj 
његове приповетке драгоцене за филологе, али уметности има 
врло мало, и прави приповедачки таленат ce не види. Те при- 
поветке су y своје доба доста читане, и да су ce раније ја- 
виле вероватно да би ce и задржале y књижевности. Оне су 
биле сасвим y правцу н тону „Вукове Школе“ и њених фолк- 
лорно-филолошких интересовања, врло сличне приповеткама 
Стјепана Митрова Љубише, али са још мање уметности но 
y бокељског приповедача. Он и Љубиша били су y припо- 
ветци оно што су Јоксим Новић-Оточанин и Јован Сундечић 
били y поезији : прелазни писци између народне и уметничке 
књижевности. Милићевић ce као приповедач јавио одмах за 
Милованом Ђ. Глишићем, y исто доба када и Лаза К. Лаза- 
ревић, одмах за њим дошли су нови писци као Јанко Ве- 

, селиновић и Симо Матавуљ, — и поред таквих писаца он ce 
није могао одржати као уметнички приповедач.

МИЛОРАД П. ШАПЧАНИН.

Живот. — Рођен je y Шапцу, 7 јула 1847, али као дете 
са родитељима je прешао y Срем, y Ириг. Свршивши ту основну 
школу, учио je гимназију y Карловцима и y Новом Саду. Свр- 
шивши богословију y Београду, постао je 1864 писар духовног 
суда y Шапцу. 1866 прешао je са службом y Министарство Про- 
свете, и ту, као писар и секретар, остао до 1880. Тада je по- 
стављен за управника Народнога Позоришта, и ту дужност 
вршио je до 1893, када je отишао за администратора краљеве 
цивилисте и круниних добара. У тој дужности je и умро, y 
Београду, 14 фебруара 1895 године.

Књижевни рад. — У рукописним ђачким листовима из 
почетка шездесетих година излазили су његови почетнички 
стихови. Прва његова збирка Песама изишла je y Београду 
1863, друга такође y Београду 1866; Жубори и Вихори изишли 
су y Београду 1883. У времену од 1877 до 1888 изишле су 
пет свезака његових приповедака. 1902 изишла je y Мостару 
још једна мала збирка Иоследње ДриповеШке. 1879, издао je 
путопис С Дрине на Нишаву. Осим тога написао je en H i- 
весшу ,'1>утице Богдана (1886) и Монах (1887). 1884 написао



je „слику из српске 
прошлости“ М илош у  
Латинима  (штампа- 
но y Београду 1886).
1888 драматизоваоje 
Пушкинову припо- 
ветку Госпођица као 
сељанка, потом дао 
историјске комаде:
Богумили  (1889), Lhj 
шан Силни (1890),
Задужоина (1891).
Сви ти комади играни 
су y београдском На- 
родном Позоришту, 
али нису штампани.
Два такође историј- 
ска комада, Tpuosa 
Круна и ХишаШ ја, 
који су исто тако оста - 
ли y рукопису, нису 
ни представљани. Осим тога превео je и написао знатан број 
педагошких књига и чланака, y времену од 1869 до 1881.

Лиричар. — Шапчанин je ђак немачких романтичких пес- 
ника, који су потпуно одговарали његовој сентименталној при- 
роди. Он по свој природи опомиње на „чувствителне“ „пјевце" 
четрдесетих година. Меке природе y основу, он није схватао да 
може бити поезије без сентименталности, разнежавања, уздаха 
и суза. У својим лирским песмама он je идиличан и пасторалан, 
опева зелен луг, славује који „прижељкују", цветне ливаде, 
„свилене јањце", грлице које гугучу, дивне пастире који „вију 
песму уз врулу“, лепе и заљубљене пастирке које чежњиво 
уздишу, бледи месед који ce огледа y сребрним валима пла- 
вога језера! Ту старинску, китњасту и књишку сентиментал- 
ност он појачава обиљем диминутива сваке врсте, често и ди- 
минутивима диминутива (ветрићак, делићак, капљичица, ко- 
њићак, сићан лептирић, осећанце, и т. д.). Своје лирске песме 
он je унео y збирку Жубори и Вихори, али тај наслов, који 
би сасвим приличио поезији Ђуре Јакшића, никако не при-



личи сладуњавој, бледој, малокрвној поезији Милорада Шапча- 
нина, поезији девојачких албума за стихове.

Оно што још ваља y тој китњастој и зашећереној поезији 
то су песме са села, топли веристички описи „села y детињским 
успоменама.“ Шапчанин ce ту са нежношћу сећао својих успо- 
мена, „часова златних из младости ране“, није више вадио из 
књига но из живота и из својих успомена, и дао лепих и осе- 
ћаних описа и неколико узбуђених и топлих поетских сећања. 
После Јована Суботића, a пре Јована Грчића-Миленка, он je 
опевао село, са нежношћу, са топлотом, често y свежим и готово 
реалистичким сликама. И те његове сеоске песме, на жалост 
малобројне и готово случајна појава y његовој поезији, иду 
y најбоље производе своје врсте y српској књижевности.

Епски песник. — И y епу Шапчанин ce није могао осло- 
бодити своје конвенционалне сентименталности, и ту je показао 
све основне мане своје лирске поезије. Монах je плачевна исто- 
рија једне несрећне калуђерске љубави, и то je Шапчанину по- 
служило за прилику да развије сву сентименталност своје лирске 
поезије. Невеста Љутице Богдана je y српско историјско рухо 
обучена једна романтичарска ритерска повест, са потиуним 
одсуством историјског осећања и са потпуном неспособношћу 
за епску поезију y опште. To су историјски спевови подјед- 
нако без поезије и без историје.

Д раматичар. — Са нимало више среће огледао ce и 
на драми. Још y младости, око 1870, дао je неколико слабих 
драмских покушаја, a седамдесетих и осамдесетих година превео 
известан број страних позоришних комада. Дуго време био je 
управник Народног Позоришта, и видећи да толики други 
пишу драме, учинио je и он неколико несрећних покушаја. 
Милош y Латинима, Богомили и Задужбина играли су ce, 
али нису ce могли одржати на позорници; Трнова Еруна и 
ХиШапија никако нису ни дошли на позорницу. Шапчанинови 
историјски комади имају све особине српске историјске драме 
осамдесетих и деведесетих година : то су патриотска прослав- 
љања народне прошлости, рађена према схватању да je по- 
зориште „велика народна школа“, наивно упрошћена исто- 
рија, новинарски патриотизам, сјајни средњевековни костими и 
богате декорације —, једном речју, то су патриотски комади 
за такозване „народне празнике", без ичега књижевнога, 
сасвим ван књижевности.



Приповедач. — Тај типски представник романтичарског 
појете писао je доста y прози. Поред слабог путописа С Д у- 

-нша на Нишаву од њега je остало и прилично о.гледа на при- 
поветди. У ствари, он je више био приповедач но песник, и 
оно што je релативно најбоље y његовој књижевној делат- 
ности, и што га спасава од заборава, то je његов готово три- 
десетогодишњи приповедачки рад. Оно што ce опажа y његовим 
песмама, још ce више опажа y његовим приповеткама : извесна 
двојност његове природе, два основна схватања књижевности, 
два разна начина рада, Као што поред скроз лажних, сен- 
тименталних и романтичких песама, има песама стварније са- 
држине, искренијег и непосреднијега тона, — исто тако има 
и две врсте приповедака, једне, отужно „појетске" и боле- 
шљиво сентименталне, где ce писад сав изгубио y поетским 
сањаријама и y поабаној књижевној фразеологији, и друге где 
има истинског живота и живих људи, израђених тилова из 
српског друштва, где ce показује и посматрачки дар и верно 
сликање истинског живота. Разлика између та два начина 
писања тако je уочљиво велика да je тешко веровати да je те 
тако разнолике приповетке писао један исти писац. У припо- 
веткама као што je ДвадесеШ шести, Поремећен план, Туђа 
крв, ЕаШанска Вуна, има извесног реализма и локалне боје. 
Међу тим бољим приповеткама прво место заузима Сањало 
(Београд, 1889), која обиљем епизода и добрим распоредом 
опомиње на мали роман.

Докле y свом историјском роману Хасан-аги (Београд, 
1880) Шапчанин показује слабо знање и осећање историје, меша- 
вину историјског материјала и песничке маште, рад без плана, 
радњу без интереса, стил без живости, — дотле je y Сањалу 
дао добро повезан, занимљив и читак роман. Он je ту описао 
људе какав je и сам био, идеалисте пре 1848, приказујући 
и цело то доба и цео тај нараштај. Једном y свом књижевном 
животу, он je изишао из баналних сентименталности и поет- 
ског фразирања, покушао да слика стваран живот и истинске 
људе, да даје „одсечке живота“. Ширином замисли и обиљем 
живо и тачно приказаних типова, верним приказивањем целе 
духовне атмосфере српске y добу око 1848, овај роман има 
шири значај. Од целог Шапчаниновог рада, и y поезији и y 
прози, поред неколико сеоских песама и полу-реалистичких 
приповедака из сувременога живота, остаће роман Сстало, y
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који je своје рђаве особине свео на најмању могућу меру 
и унео оно што je било најбоље y његовом књижевном 
таленту.

Шапчанинова сладуњава књижевност одговарала je укусу 
српских читалаца од пре пола века, но данас изгледа заста- 
рела. Али y светлим тренутдима својим, када није био збуњен 
књишком фразеологијом и сентименталним узорима својим, 
Шапчанин je био y стању да осети поезију свакидашњег живота 
и обичне стварности, и давао топле и интимне песме y којима 
je описивао своју скромну младост и истински поетичне стране 
сеоског живота, или добре приповетке y којима je сликао 
Србију y половини XIX века и њене старије нараштаје.

ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛКНКО.

Грчић припада млађем нараштају омладинском, оном који 
ce јавио после великих песника нове школе. Родио ce y Че- 
ревићу, y Срему, 1846. Ту je свршио српску основну школу; 
немачку основну школу y Петроварадину, нижу гимназију 
y Новом Саду, вишу гимназију y Сегедину и Пожуну, 1864. 
У Бечу je почео да учи медедину, али, разболевши ce, на- 
пусти студије. Умро je 25 маја 1875, y манастиру Беочину, y 
Фрушкој Гори.

Јован Грчки ce песнички развијао као сви млади песници 
новога нараштаја. Почео je певати по ђачким дружинама, y 
сегединској Олози, пожунској Слободи и бечкој Зори ; затим 
ce јавио y часописима, Даници, Матици и Младој Срба- 
дији. Занесен Бранком Радичевићем, са којим je имао доста 
заједничких црта и готово исту судбу, он je испевао приличан 
број стихова, који су изишли y збирци Песме y Бечу, 1869. 
Поред тога преводио je немачке песнике, Гетеа, Шилера, 
Хајнеа, писао сентименталне приповетке, чинио невеште огледе 
y драми и y епу.

Као песник радио je на патриотској, љубавној и епској ли- 
рици. На патриотске песме он je највише полагао, али оне су без 
оригиналности, y ствари стиховани чланци Заставе и беседе 
Светозара Милетића. Знатно боље су му љубавне песме, y којима 
ce изражава његова мека, блага, нежна, словенски осетљива и 
поетска душа. Он je y животу имао једну истинску љубав, по



имену девојке коју 
je волео, Милене, на- 
звао ce Миленком, и 
своја топла, искрена 
и чиста љубавна осе- 
ћања, он je просто и 
природно казивао.

Најбоље су му 
песме на које je он 
најмање полагао, оне 
које je он називао 
простим песмама.
„У простим песмама, 

ели он, чувао сам 
простоту, као непо- 
мирљиви непријатељ 
такозваном високом 
неразумљивом пева- 
њу“. Отресајући ce 
свих „измишљених 
осећаја“ и „чедних ачења“, он je истакао свој песнички идеал: 
приближити ce што више „к животу и природи". И без икакве 
афектације, простодушно и непосредно, „фрушкогорски славуј" 
je певао цвеће, тиде, село, Фрушку Гору. Тон je срдачан, и те 
песме имају извесну интимну поезију. Са нарочитом љубављу 
он je давао сеоске песме, „које y простом стилу казују тежа- 
кова занимања y пролеће и сеоске забаве“. Те свеже песме, са 
извесним реализмом, рани су почетци сеоске поезије и веризма 
y нашој књижевности. Исто тако интимну лепоту имају његове 
меланхоличне песме y којима je предосећао своју рану смрт.

Грчић je песник који није имао времена да ce развије, 
али y својим просшим песмама показао je извесне лепе пес- 
ничке особине, тако ретке код песника његова доба: живо 
осећање природе, осетљивост, искреност и интимност, као- и 
известан смисао за лепоту y обичном животу.

ЧЕДОМИЉ МИЈАТОВИЋ.

Мијатовић je један од ретких људи из омладинског доба 
који још и данас живе и још и данас пишу.

Јован ГрчнЕ-Миленко.



Рођен je y Београду, 6 октобра 1842, од оца професора, 
родом Сремца. Свршио je гимназију и лицеј y Београду. 1862 
као државни питомац отишао je на страну, и три године 
провео y Минхену, Лајпцигу, Цириху и Бечу. 1865 постао je 
супленат, a 1866 професор политичко-економских наука на 
Великој Школи y Београду. 1868 постављен je за начелника 
министарства финансија. Доцније, заузимао je високе поло- 
жаје y државној служби, као министар финансија и посланик 
на страни. Данас живи као пензионар y Лондону.

Мијатовић je једна од карактеристичнијих фигура срп- 
скога романтизма. Полиграф y пуном смислу речи, економист, 
публицист, историчар, спиритист, дипломат, приповедач, он ce 
огледао на свим пољима, не са великим успехом, али свуда 
примећен.

И ако његови историјски радови, y којима je песничка 
машта имала велика удела и y којима je обраћено много пажње 
да стил буде што китњастији, припадају можда исто толико 
књижевности колико и науци, ипак je његов главни књижевни 
рад ограничен на приповетку. Као млад лицејац јавио ce 1862 
историјском приповетком Зека Еапетан, и y току шездесетих 
година дао још два огледа исте врсте : Спомени из Срема (1864) 
и Сердар Митар (1865). To су биле обичне романтичарске сенти- 
менталне приче, мешавина љубави и патриотизма, декламације 
о роду и о драгој, писане y свечаном, китњастом стилу. И 
ако су те приповетке биле радо читане, Мијатовић je за неко 
време напустио приповедачки рад, и сав ce бацио на науку 
и политику, уносећи и y те послове увек много романтизма 
и реторике.

За дуг низ година он ce не јавља y књижевности. Узгред 
само, 1885, при крају своје политичке кариере, пише на ен- 
глеском скроз романтичну приповетку Бојано, која je тек 
доцније преведена на српски. Око 1890, када je сасвим рас- 
крстио са политиком, он ce поново враћа књижевности. Де- 
ведесетих година изилазе главии његови приповедачки по- 
слови : Пконија везирова мајка  (Београд, 1891), Рајко од 
Расине (Београд, 1892), Кнез Градоје од Орлова Града (Кар- 
ловци, 1899), и, нешто доцније, Сиромах Марко (Мостар, 
1908). После прекида од четзрт века, Мијатовић ce опет вратио 
књижевним симпатијама своје прве младости. Али за све то 
време бављења прозаичном политиком и живота y позитив-



ној Енглеској, он’ни- 
шта није заборавио 
и ништа није научио.
Какав je био када je 
као млад лицејац y 
пастирску фрулу сви- 
рао београдским ули- 
цама, такав je остао 
као оседео државник 
и пензионар: роман- 
тичар свим :својим 
бићем.

И његово схва- 
тање историје било je 
скроз романтичарско.
Он y њој није тра- 
жио нагу и суву исти- 
ну, но поезију и славу 
народну. „Тамо јесве 
свето“, говорио je 
он о народној исто- 
рији, и доказивао да je диљ историје да „својим електричним 
муњама осветли11 људе и догађаје. И он ће стално радити на тој 
поетизованој, реторској и живописној историји. Његов највећи 
и најпознатији историјски рад Ђурађ Бранковић (Београд, 
1878—1879, две књиге ; друго издање II књиге, Београд, 1907) 
можда једина историјска монографија српска која je продрла 
y ширу публику, садржи више поезије и литературе но роман 
Јакова Игњатовића истога имена, и имао je више читалаца но 
многа дела из забавне књижевности.

Као што je Мијатовићева историја литерарна, исто тако je 
његова литература историјска. Са малим изузетком он je раз- 
рађивао историјске мотиве, дајући при том врло много маха 
својој немирној машти. Он je до миле воље идеализовао срп- 
ску прошлост, правио je већом, лепшом, и, нарочито, кит- 
њастијом и живописнијом но што je она била. Он je знао само 
за идеално велике јунаке и идеално лепе јунакиње, и припо- 
ветке су му сведене на низање најфантастичнијих догађаја, 
најневероватнијих личности, најкрајњијих осећања. Сва пажња 
je обраћена на декорадије и на стил. Тај стил, старински кит-



њаст, цветан и поетичан, y широј књижевној публици сматрао 
ce као главна одлика Мијатовића као приповедача. И његова 
романтика и фразеологија допала ce и допада ce увек широј 
публици, која je још сачувала старински укус за све што je 
споља поетично и фантастично, и за шарену и звучну фра- 
зеологију.

Мијатовић ce огледао и као путописац. 1901, y Новом 
Саду, изишле су његове Цариградске слике и прилике, исто 
тако шарене и фантастичне као и његове приповетке, и исте 
такве књижевне вредности. Јоште жив, Мијатовић je писац 
који y велико припада прошлости. Он je један од типских 
представника нашег романтизма, романтички историчар и исто- 
ријски романтичар.

ПАВЛЕ ЈМАРК O В И Ћ - A ДАМО В.

Оних који ce y српској књижевности називају „омладин- 
цима“, има из три разна нараштаја. Има их из нараштаја који ce 
јавио y књижевности пред 1848, као Бранко Радичевић и Бо- 
гобој Атанацковић, има их који су ce јавили педесетих година, 
као Змај Јован Јовановић и Ђура Јакшић, има их који долазе 
касно, када je омладинска бујица већ прохујала, икадасусе, 
седамдесетих година, духови окренули на другу страну. Један 
од тих закаснелих омладинаца био je Павле Марковић-Адамов.

Рођен je 3 новембра 1855 y Новим Карловцима y Срему. 
Гимназију je учио y Карловцима и Новом Саду, филозофију y 
Грацу и Бечу. 1880 дошао je за професора гимназије y Кар- 
ловцима. 1895 покренуо je и до смрти уређивао књижевни 
лист Бранково Коло. Умро je 27 јануара 1907 године.

Почео je писати око 1874, преводио немачке песнике, 
поред Шилера и Хајнеа и мање песнике : Стевана Милова, 
Анастазијуса Грина, Хамерлинга, и писао оригиналне песие, са- 
свим y духу и y облику сшладинске лирике. И ако су његове 
Наданове Пес.ме (1877) биле примећене, ипак су то почетничРги 
послови, без књижевие вредности. Када ce осамдесетих година 
сасвим бацио на приповетку, напустио je поезију, бар јавно. 
Као стидећи ce, y потаји, бавио ce њоме до саме смрти.

Исто тако рано почео ce бавити и приповетком. Али и 
његове прве приповетке, које je почео писати још од 1874, исто 
тако су сентименталне и романтичне, наивне, старинске, као и



његове песме из тога 
доба. Онтада почиње 
преводити, међу оста- 
лима, и американског 
приповедача Брета 
Харта. Тада наилази 
на свој узор, на ау- 
стријског приповеда- 
ча П. К. Росегера, који 
je са успехом сликао 
живот тиролског се- 
љака. Он га преводи 
и почиње га подража- 
вати, његова сеоска 
приповетка по свему 
подсећа на немачку, 
нарочито аустријску 
Dorfgeschichte. Од 
осамдесетих година 
он релативно реални- 
је посматра живот и 
труди ce да верно слика живот српских сељака y Срему. 
1883 изишле су y Панчеву његове Слике и прилике из срп- 
скога живота, y којима поред оригиналних приповедака има 
и прерада по Росегеру. Али његов приповедачки глас ствара 
ce тек од 1885, после успеле приповетке Јоле. Он налази свој 
пут, и почиње сликати сремско село онако као што je Весе- 
линовић y то доба сликао мачванско село. У том правду 
штампао je две свеске приповедака На селу и ирелу (Нови Сад, 
1886, 1888). Избор из тих новела који je учинио сам писад, под 
истим насловом, издала je Српска Књижевна Задруга 1901. 
Од већих радова му je доста занимљив роман Д у х  времена 
cad je  Шаки... 1895 игран je y новосадском позоришту ње- 
гов комад Поа Доброслав, са проблемом назаренства међу 
Србима. Иначе, деведесетих година он готово сасвим ретко и 
по изузетку пише, и сав ce посвећује своме уредничком послу.

У првом нериоду свога приповедачког рада, он je сасвим 
омладинац, идеалист, сентименталац, лак на одушевљење и 
сузе, наивно патетичан и сав y декламацијама. Када je тај мла- 
далачки занос прошао и када ce упознао са добрим сувременим

П а в л о  М а р к о в п ћ - А д а м о в .



писцима, он ce променио, али само y неколико, и не y основу. 
Као човек y годинама он ce одушевљавао Кнезом 1. 'радојем 
Чедомиља Михаиловића и скандализовао ce што Хердеговац 
Алекса Шантић преводи Хајнеов Лирски Интермецо. Његове 
оцене о сувременим књижевним делима показују сав његов ду- 
ховни и књижевни консерватизам. И ако je добио више смисла за 
стварност, умеравао свој лиризам, старао ce да живот и људе 
слика што природније и верније,— његов дух y основу остао 
je исти. Он je био и остао романтичар који гледа y про- 
шлост, идеализује и поетизује прост народ. „Највећи узор 
нам je сам наш народ“, вели он. Он  ̂ којега су назвали „етно- 
графски приповедач равног Срема“, y ствари je био аполо- 
гичар „старог доброг доба“, веровао y велике урођене осо- 
бине српског народа, величао чисту душу сељака, зграњавао ce 
од туђинске цивилизације која га квари. Његово схватање било 
je да: „писац романа мора бити песник", и он je радио као пес- 

1 ник, и то старински песник. Он нарочито воли сентименталне 
мотиве, најрадије прича сеоске љубавне идиле „невиност па- 
стира“, како су говорили наши стари писци, награђује врлину и 
кажњава порок, декламује, разнежава ce, плаче, и врло често 
подсећа на Богобоја Атанацковића и Милорада П. Шапчанина.

Иначе, код њега има извесне искрене осећајности, при- 
родне нежности и топлине. Каткада да слику села и сеоског 
живота, и пружа неку илузију стварности и известан фолклорни 
интерес. Језик му je гладак и чист, и поједине приповетке ње- 
гове дају ce пријатно читати. Али y целини његов књижеван 
рад не може ce одржати. Он je, изгледа, и сам осетио ускост 
свога талента и немодерност својих књижевних схватања, осетио 
ce усамљен y новом добу када ce око њега другаче осећало, 
мислило и радило, и последњих година свога живота сасвим 
напустио писање приповедака.

КОСТА ТРИФКОВИЋ

Рођен je y Новом Саду 20 октобра 1843. Основну школу 
и нижу гимназију свршио je y месту рођења, гимназију наставио 
y Пешти и y Винковцима. 1861 ступио je y поморску (нау- 
тичку) школу на Ријеци, и 1862—1863 као морнар путовао по 
Црном Мору. Морнарски занат, који му je из књига изгледао 
тако романтичан, није му ce допао, разочаран он га напусти,



и на Ријеци сврши 
гимназију 1864, Учио 
je права y Пожуну,
Дебрецину, Кошица- 
ма, и постао чиновник 
(велики бележник) y 
новосадској општини.
Као адвокат y Новом 
Саду живео je од 1871 
до 1874. Ради опо- 
рављања порушенога 
здравља путовао je 
1874 y Италију, y 
Напуљ Умро je y 
Новом Саду 19 фе- 
бруара 1875.

Српски роман- 
тизам слабо je обде- 
лавао комедију, и од 
Јована Ст. Поповић ниједан од бољих писаца, сем Змаја са 
Шараном, није ce тим књижевним радом бавио. Коста Триф- 
ковић наставља прекинуту традицију. Он ce увек и радо бавио 
позориштем, читао стране позоришне писце, јако ce заузимао 
за Српско Народно Позориште, и, y главном за њега, радио 
позоришне комаде. Његов жив и доста обилан позоришни рад 
отпочиње последњих година живота. Једно за другим дао je 
петнаестак позоришних дела. 1871 : драмат Младост Доси- 
Шцја Обрадовића, „драмолет" На Бадњи-дан и шаљиве игре 
Честитам и Школски надзорник; 1872: шаљиве игре Фран- 
цуско-пруски раш  и Избирачица ; 1873 : шаљиву игру Љубавно 
m i c M O  (1873). Сви ти оригинални радови штампани су y Збор- 
нику Позоришних Д ела  (Нови Сад, 1873—1891), a Српска 
Књижевна Задруга издала их je 1892—1894, y две књиге, под 
насловом ДрамаШски Описи КосШе Трифковића. Од Триф- 
ковића je остао јоште известан број прерађених, махом ша- 
љивих игара Мило задраго, 1870; Мила, Ни бригешп, 1872; 
Тера опозицију и Пола вино пола воде. И те прераде, махом 
са немачког, сем Мило за драго и Ни бригеша изишле су 
y Зборнику Дозоришних Дела. После Трифковићеве смрти 
штампани су и његови драмски покушаји, који нису играни,



„веселе игре“ : Вратов сандук, Освета, Шегрт Божа. Триф- 
ковић ce огледао и на приповетди: 1874, y Јавору, изишао je 
Иванчин гроб, a 1875 Млетачке Шавниие ; затим разне хумо- 
ристичне приповетке и подлисци y Застави и Јавору. Исто 
тако после његове смрти, објављен je no часописима известан 
број његових стихова, који су без вредности.

Оно што je најбоље код Трифковића то су мале коме- 
дије, обично y једном чину, y којима je сликано српско гра- 
ђанско друштво y Новом Саду око 1870. Утој малој грађанској 
комедији слика ce живот малих људи, са њиховим малим стра- 
стима и малим манама. Писац није над тим малограђанским 
друштвом, но сасвим на његовом нивоу, он није његов виши 
сатиричар, но његов произвсд и његов забављач. Он доста 
добро оцртава тај мали свет, не са дензорским ставом строгог 
сатиричара или са озбиљношћу дубоког социолога, но y лаком 
хумору, незлобиво, као човек који je и сам живео тим животом. 
Трифковић je читао велике комедиографе, али ce зауставио на 
најобичнијој комедији, на комедији интрига, y којој ce Скриб 
одликовао. Он доста природно заплеће догађај, уме да да инте- 
реса, и размршава на вешт начин, на задовољство својих гле- 
далаца. Али y заплетању интрига он уме да изнесе и типове, 
да да лак и природан диалог, онакав какав ce одиста говори, 
чак и да пружи малу слику свога доба, управо новосадског 
друштва на крају омладинског покрета. Свуда ce показује као 
лак и пријатан писац, који није без духа и укуса. Све то 
није ни дубоко ни снажно, доста je наивно и старинско, али 
je пријатно за гледање. Зато ce Трифковић, који нема ни 
памети, ни дубине, ни озбиљности Јована Ст. Поповића, и 
одржао до данас на позорници, и зато je један од најпрево- 
ђенијих писаца српске књижевности. Поједини његови комади 
су превођени на немачки, француски, талијански, мађарски, 
словеначки, бугарски.

КОСТА РУВАРАЦ.

У романтичарско доба, y доба полета, синтеза и непо- 
средног стварања мало ce бавило једним тако прозаичним, 
аналитичним и посредним књижевним родом као што je тада 
изгледала књижевна критика. Један од ретких људи који су



тада радили на књи- 
жевној критици, и 
који je y своје доба 
стекао известан ауто- 
ритет, био je Коста 
Руварац.

Рођен1837 y Ста- 
рим Бановцимау Сре- 
му, он je био рођени 
брат познатог исто- 
ркчара Илариона Ру- 
варца. У месту рођења 
и y Сланкамену учио 
je основну школу, се- 
дам разреда гимнази- 
је y Карловцима, ис- 
пит зрелости поло- 
жио je y Будиму. У 
Пешти je учио права, 
изучавајући упоредо 
филозофију и естетику. Умро je као ђак, 5 јануара 1864, 
y Пешти.

У Омладини je Руварац био један од најистакнутијих људи. 
Он je био душа српског омладинског круга y Пешти, и као 
писац скренуо je убрзо општу пажњу на себе. Његову смрт 
Омладина je ожалила као велики национални губитак, пештан- 
ска Преодница je после његове смрти решила да чланови 
шест месеца носе црнину, и већ 1866 и 1869, y две књиге, 
изишла су његова скупљена дела.

За свога краткога живота он je прилично урадио. Од њега 
je остало неколико превода, од којих je најзнатнији превод Кер- 
нерове драме Зрињи. Као приповедач имао je успеха, али су 
му приповетке слабе вредности. Он je био следбеник Богобоја 
Атанацковића, и давао сличне сентиментално-патриотске ро- 
мантичне приповетке. Он je имао извесних реформаторских 
амбиција, и хтео место дотадашње „претеране фантазије", „су- 
вишне наивности'1 и „болесног чувства“, да обрати „већу по- 
зорност на психологичко упознавање света, на искуство". Ње- 
гова овећа новела Еарловачки Ђак (1863; прештампана y Пан- 
чеву око 1883) требала je да буде остварење тога књижевнога



програма, али je y ствари родољубива реторика и сентимен- 
тално уздисање.

Више успеха Руварац je имао као књижевни критичар. 
На седницама Преоднице, y Даници, Сроском Дневнику и 
Србском Летопису, он je писао о новигч појавама y српској 
књижевности, уносећи више тона и начелности y књижевну 
дискусију, y којој су тада, по речима једног политичког листа из 
тога времена, биле „хале денунцијаната, змије рецензената и 
шкоргтије шкрибената“. Сасвим y идејама немачке идеалистичке 
филозофије, верујући y апсолутну естетику и непромењив 
законик Лепога, Руварац je судио „са строго вештачкога 
гледишта". Као убеђен романтичар он je на супрот старој 
поезији рефлексије стављао нову поезију машту и осећања, и 
био адвокат целе нове романтичарске песничке школе. У од- 
сечним формулама он казује сву разлику која je постојала 
између романтичарског књижевног идеала новога нараштаја 
и рационално-дидактичних схватања старијих нараштаја: „Чим 
песма служи за поучавање и морал, одмах није више производ 
слободне уметности, ту онда нема поезији места... Злеудно je 
певање где оно није потреба срца, где ce y њему не излива, 
не ослобађа срце од чуства и осећаја".

Руварац je имао искрену љубав према књижевности, из- 
весну природну трезвеност, али право уметничко осећање му je 
оскудевало, укус му није био вазда сигуран, књижевно обра- 
зовање му je било непотпуно, и као писац није имао довољно 
особености и књижевности. Он који ce са убеђењем борио 
против дилентатизма y књижевности, био je и сам дилетант y 
књижевној критици, и његов значај и утицај ограничен je 
на кратко доба y којем je живео.



Р Е А Л И З А М .



КУЛТУРНЕ И КЊМЖЕВНЕ ПРИЛИКЕ.

Нови дух и „нова наука“. — После 1848, после бро- 
долома снова и идеала y духовима и вере y идеје, под при- 
тиском тешке стварности, y целој Европи настало je разоча- 
рење, отрежњавање, враћање ладном разуму и прозаичном 
практичном животу. Од средине XIX века настаје доба мер- 
кантилизма, грубе борбе за опстанак, новца, предузећа, по- 
слова, интереса, прохтева, култа материјалних успеха. Али то 
je y исти мах и доба великих научних проналазака, научног 
позитивизма, и егзактних наука. И као паралелан појав ма- 
теријализму y друштву и позитивизму y науци јавља ce реа- 
лизам y књижевности.

Тај нови дух код Срба ce овде-онде почео осећати још 
за време романтизма. Реализам y српској књижевности значио 
je и рационалну реакцију злоупотребљеном ромамтизму и уно- 
шење западно-европског позитивистичкога духа. Једна од де- 
виза Уједињене Омладине Српске била je рад „с помоћу науке, 
a на основу истине“. Омладина показује интересовање за еко- 
номски и социјалан рад као и за позитивистичке идеје, и за 
њено доба почиње ce преводити на српски Тома Бекл, Џон 
Дрепер, Џон Стјуарт Миљ. Међу самим омладинцима има људи 
који осуђују поједине нездраве појаве романтизма и траже 
извесне корисне промене y име здравога разума, трезвености, 
a ради опште користи. Али то су изузетни појави, случајни 
и лични погледи, још не систем идеја и смишљен и органи- 
зован покрет.

„Нове идеје“ не долазе Србима непосредно из Западне 
Европе, но преко Руса. Позитивизам y науци и реализам y 
књижевности као теорије уносе y српски живот два „нова 
човека“ Светозар Марковић и Љубен Каравелов. Оба су 
руски ђаци, васпитани y идејама руског реализма, и y Ср-



бију почињу приповедати политичке, социјалне и филозофске 
идеје руских реформатора шездесетих. годипа, Чернишевског, 
Цоброљубова и Писарева. Шездесете године су један од нај- 
бурнијих и најважнијих тренутака y руском духовном животу. 
После Кримског Рата, када ce на делу видело колико je црвото- 
чив цео стари друштвени строј и колико ствари има да ce мења 
и ствара y аутократској, феудалној и бирократској Русији, 
преображај je постао опште осећање и општа потреба Руеије. 
Старе апсолутистичке стеге почеле су попуштати. Ослобођење 
сељака je извршено; суд и администрација ce реформишу, 
добива ce университетска слобода, школе ce широм отварају; 
отвара ce y свима правцима ; Русија ce креће путем напретка. 
Дух критике и социјалнога идеализма одушевљава млађи нара- 
штај. Претресају ce старе установе, традиције и идеје, руши 
ce из темеља све што je везивало за мрску и понижавајућу 
прошлост, израђују ce нови лични и друштвени идеали. На- 
стају године револуције y духовима и реформе y друштву. 
„Ослобођење, вели један руски писад, то je велика девиза 
свега тог немирнога доба : ослобођење сељака од спахије, 
грађана од владе, жене од породичне традиције, мисли од 
традиција и идола прошлости".

У томе интелектуалном врењу y Русији млади нараштаји 
траже нове изворе истине и налазе их y оном великом позитиви- 
стичком покрету које ce после 1848јавио као реакција противу 
идеализма и романтизма. Читају ce и обилато преводе модерни 
позитивистички и еволуционистичкиписци, као ОгистКонт, Хер- 
берт Спенсер, Тома Бекл, Мил, Чарлс Дарвин, нарочито немачки 
материјалистички филозофи: Лудвиг Фајербах, Луј Бихнер, 
Карло Фогт, Јаков Молескот. Под тим утицајима ствара ce 
један нов поглед на свет, оно што ce y Русији a затим и код 
нас звало „нова наука“: y филозофији материјализам, y етици 
утилитаризам, y политици демократизам, y економији соција- 
лизам, y књижевности реализам •

Љубен Каравелов и Светозар Марковић. — Те идеје 
почеле су ce код Срба преносити од 1868. Љубен Каравелов, 
бугарски емигранат, један од главних радника на бугарском 
националном и књижевном препорођају, крајем шездесетих 
година живео je међу Србима, y Београду и Новом Саду, и 
узимао жива учешћа y раду Уједињене Омладине Српске. 
У неколико чланака по српским књижевним и политичкпм



лисговима, нарочито y тада јако читаној и дењеној при- 
поветци Je ли  крива судбина? (Матица, 1868— 1869), — 
роман Шта да ce ради ? Чернишевскога пренет y српску 
средину —, он je развијао и примењивао етичке, и y опште 
филозофске идеје свога учитеља Чернишевскога. У неколико 
књижевних чланака он je устао противу старе идеалистичке 
естетике и сувремене српске романтичке књижевности. Приме- 
њујући своје позитивистичке и реалистичке идеје на сувремени 
српски живот и сувремену српску књижевност, Каравелов, „брат 
Бугарин", како су га тада звали y омладинским круговима, 
имао je знатног утидаја на .младе српске духове жељне про- 
мена и новина. Али главни духовни реформатор и учитељ 
нових нараштаја српских био je Светозар Марковић.

И Светозар Марковић je отпочео свој рад 1868, неколико 
месеца доцније од Љубена Каравелова. Млад човек, још не- 
доучен ђак, без ослонца и ауторитета, он je упао y српски 
јаван живот и y српску књижевност са сасвим новим и смелим 
идејама. Како je био y основу идеолог и интелектуални 
реформатор, држао да напредак треба да долази од духовно 
ослобођене и душевно облагорођене интелигенције, одмах je 
y почетку своје делатности обратио највећу пажњу на духовни 
живот, нарочито на књижевност као на главну појаву његову. 
Напојен идејама својих руских учитеља, са жељом да y срп- 
ском друштву ради оно што су они изводили и извели y ру- 
ском друштву, он снажно удара на сувремену српску књижев- 
ност. Његов мали, али знаменити чланак Певање и  мишљење, 
који ce појавио y Матици за 1868'годину, није био само 
„једна панорама из наше лепе књижевности", но и манифест 
нове школе, објава рата свој литератури декламација, фан- 
тазија и здравица, свима старим филозофским, књижевним и 
политичким идејама ранијега доба. Ту je показана сва духовна 
беда и идејна пустош српске књижевности, која ce била свела 
на романтичке извештачености и празну фразеологију. За- 
дахнут идејама Чернишевскога, Доброљубова и Писарева, Мар- 
ковић, са рушилачком безобзирношћу младога човека, удара 
на идеализам y филозофији, на романтичку сентименталност 
y књижевности, на празну и вербалну „естетику", проповеда 
истину, трезвеност, критичност, потребу озбиљног рада без 
фраза, тражи живу, реалну, „примењену", „обличетелну", бор- 
бену књижевност, која ће сликати живот онакав какав јесте
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и бити y стању да васпита нове, боље људе, неимаре новог, 
разумног и слободног друштва. И место овешталих малих 
романтичких писада српских, признајући вредност Његошу, 
Змају, Јакшићу и Јакову Игњатовићу, он указује на Виктора 
Ига, Жорж Сандову, Дикенса, нарочито на руске реалисте, 
y првом реду на Гогоља.

Под тим општим утицајем преводе ce велики слобод- 
њачки писци европских књижевности. Еми /. Жан-Жака Русоа 
преведен je на српски 1872, Ламартинова ЖсШорија Жирон- 
динаца 1875. Од 1872 почињу ce преводити романи Виктора 
Ига Јадници и Деведесет 'Јрећа. 1872 изилази српски превод 
Живота Исусова од Ернеста Ренана.

Марковићеве идеје о књижевности прихватили су његови 
одвећ ревносни ученици, и, као што то обично бива, идући 
до краја, отерали y крајности и претераности. Један од нај- 
ранијих сарадниха Светозара Марковића, публидист Пера То- 
доровић, пошавши од антиметафизичких и антиромантичарских 
идеја Чернишевскога и Марковића, отишао je до одрицања 
поезије и чисте књижевности уопште. У његовој књижици 
УнишШење есШеШике (Нови Сад, 1875) и y Књижевним пи- 
смима, y Стражи 1878, критикујући каткада разложно „ситни- 
чарство, пустоћу, празнину, безживотност, несистем и потпуно 
одсуство свакога правца" код слабих романтичких н заста- 
релих писаца, он je y претераној ревности ишао до грубог 
одрицања књижевности уопште, и од тада je код једнога дела 
„нових људи“ настало неинтелигентно презирање књижевно- 
сти као једног некорисног луксуза буржоаског друштва.

Утицај Светозара Марковића није био само на књи- 
жевном пољу. Своје погледе на књижевност он je развио и 
прецизовао y чланку Реалност y поезији (1870); после тога 
сам није више писао о књижевности. Књижевност je била сама 
један део његовога општега рада, и своје реформистичке идеје, 
које су обухватале цео живот и све идејне појаве, он je изнео 
y низу чланака, по разним листовима и часописима, y Застави, 
Панчевцу, Матици, Младој Србадији, y својим листовима, 
Раденику (1871—1872), Јавности (1873), Гласу Јавности 
(1874), y часопису Раду (1874—1875), y Ослобођењу (1875). 
У Београду и на омладинским скупштинама и y ђачким круго- 
вима он развија своју велику делатност, и врло брзо, брже 
но што ce ико могао надати, он ствара цео један снажан



идејан и политички покрет, задобија за себе најзнатнији и 
најактивнији део младога нараштаја. На омладинским скуп- 
штинама ce око њега прикупљају јаке мањине; од 1871 Побра- 
тимство, ђачка дружина на београдској Великој Школи улази 
y његове идеје; „нова наука“ захвата средње школе београдске, 
чак и Богословију и Војну Академију. Супротно ономе што 
je до тада бивало, тај србијански покрет преноси ce на Вој- 
водину, и захвата и тамо млађи нараштај. У Србији и y старој 
Војводини ствара ce цела једна нова школа и цела једна нова 
странка. Из кругова млађих нараштаја јављају ce нови ли-
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стови, сатиричнииликњижевни, који развијају и примешују нове 
идеје, као Враголан (1871—1872), Врзино Коло (1872—1874) и 
мали књижевни часопис Преодница (1873—1874). Бавећи ce y 
емиграцији y Новом Саду 1872—1873, Марковић и тамо ствара 
своје ученике, и његов покрет ограничен из прва на Србију, 
захвата и стару Војводину, и на тај начин распростире ce на 
све интелектуално и културно активне крајеве српске. Под 
Марковићевим утидајем ствара ce нова критика, публидистичка 
критика, почиње ce проповедати „уништење естетике", тежи 
е реалистичкој тенденциозној књижевности, каква je тада



била код Руса, „примењеној књижевности“, „књижевности 
оптуживања“. Старији писци долазе под његов утицај, као 
Ђура Јакшић, који почиње певати социјалне песме; млађи који 
пристижу почињу писати y његовим идејама, као Милован Ђ. 
Глишић и Лаза К. Лазаревић. Један сасвим нов дух јавља ce 
y целокупном јавном животу српском.

Руска књижевност. — Непосредни утицај руске књи- 
жевности, тако јак y XVIII веку, почео je од Доситеја Обра- 
довића слабити. У првој половини XIX века oceha ce све више 
утицај немачке књижевности, a нешто и мађарске. Шилер 
постаје велики узор и естетички ауторитет српских писаца, a 
Коцебу и Хајнрих Чоке главни забављачи српске публике. 
Од краја шездесетих година ствар ce из основа мења. Руска 
књижевност шездесетих година, са плејадом сјајних и прво- 
редних писаца као што су били Тургењев, Толстој, Досто- 
јевски, почиње добијати европски глас, и преко немачке 
књижевности тај велики глас долази и код Срба. Реформатори 
седамдесетих година, са Светозарем Марковићем на челу, руски 
су ђаци, они ce ослањају на руску књижевност и руски живот. 
Заједног „новог човека“ било je обавезно знати руски, и нови 
нараштај ce васпитао готово искључиво y руским књигахма.

Читају ce не само руски економисти и социолози, руски 
напредни часописи и руске заграничне политичке брошуре, 
но и представници сувремене руске књижевности, нарочито 
реалистички писци, y првом реду они чије дело je имало 
политички и социјалан смер. У првом реду ce воле и читају 
Гогољ, Тургењев и Чернишевски, и то Гогољ као сатиричар 
глупе бирократије и лењог сеоског племства, Тургењев као 
писад који je својим Ловчевим записницима задао удар „крје- 
посном праву“ и много допринео ослобођењу мужика. Турге- 
њевљева главна дела преводе ce y добу око 1870. Из Турге- 
њева ce само за једну 1869, преводе три романа, Дим, Дан  
пре. Оцеви и деца. Из Гогоља су Ревизор и Тарас Буљба 
преведени 1870, a МрШве Дугие 1872. Срби Толстоја почињу 
преводити раније но и један други народ; његова Mehaea пре- 
ведена je још 1868, a Срећа y браку 1877. Од Чернишевскога 
ce нарочито чита роман Шта da ce padu, идеална слика „нових 
људи", јеванђеље „мислећих пролетера1', и млађи нараштај 
образује своју душу према идеалним личностима рускога 
писца и његовим хуманим и слободним идејама личног и



општег ослобођења. Руски писци y својим великим списима по- 
казују шта je то реализам, не као теорија но као дело, до- 
казују како ce и из обичнога живота могу створити велика 
уметничка дела, и нови српски писди почињу ићи стопама 
својих руских учитеља. Под утицајем рускога реализма ствара 
ce реализам y српској књижевности.

Главне идеје седамдесетих година. — Седамдесете 
године су y српској књижевности обнова рационализма и реак- 
ција ранијем романтизму. Само, овај нови рационализам не 
ослања ce толико на умовања „здравога разума“ и на ап- 
страктне дедукције, колико на природне науке, на велике 
резултате које су оне постигле. XIX век био je век незапам- 
ћенога напретка природних наука и њених великих примена, 
доба Хелмхолца, Хекслија, Либига, Клода Бернара, Пастера, 
Вирхофа, Фарадија, Дарвина. У Русији шездесетих година 
завлађује занос за природне науке, и y младим нараштајима 
ствара ce готово религија природних наука, уверење да при- 
рода за човека нема више тајни, да наука све зна и све може 
и да „златни век човечанства није за нама но пред нама“. Руска 
„нова наука“ то су y ствари популаризоване и примењене 
природне науке, нарочито немачки физиолошки материјализам 
из доба од 1855 до 1870. To je било доба, када je, no речима 
једног руског писца, „Рус нематериалист био бела врана". 
Од Руса то ce преноси и код Срба, и Светозар Марковић 
сматра као један од главних својих задатака да врши пропа- 
ганду природњачког материјализма. Тај „нови поглед на свет“ 
он излаже y опширном систематском чланку Р еализам , y 
науци и животу, који je ондашњем нараштају изгледао као 
последња реч науке и филозофије. Марковић ту природне науке 
ставља на прво место, и тражи да им све друге науке буду 
подређене, не само да приме њине резултате, но и њихове 
методе. У часописима ce y велико почињу преводити Луј 
Бихнер, Карло Фогт, Молескот. Дарвин ce преводи на срцски 
још од 1869, a Хекел од 1872, Преводе ce не само Mdttn 
чланци и брошуре но и велике књиге, основна дела, као Хе- 
келова Природна историјa аостања (Београд, 1875) и Дар- 
винов Постанак фела (Београд, 1879). Као што су некада 
млади људи почињали своју књижевну кариеру писањем кла- 
сичних ода или љубавних елегија, тако сада почињу прево- 
дима природњачких чланака. Између осталих, тако су почели



своју књижевну кариеру и два додније консервативна писца, 
Лаза К. Лазаревић и Љубомир Недић.

Последица тога култа природних и егзактних наука била 
je да ce безобзирно стао прогонити идеализам, романтизам, 
сентиментализам, све оно што je волео и веровао ранији на- 
раштај. „Нови људи“ су хтели да буду потпуни ладни и трез- 
вени реалисти, и свуда су на прво место стављали стварност. 
У политици ce на прво место истичу непосредни, материјални 
проблеми, питање народнога благостања, организација народ- 
нога рада, преуређење општине и државе. Поред слободе ши- 
роких слојева народа тражи ce и слобода личности, не само 
човека но и жене. Феминизам ce јавља y српском друштву. 
Место деистичног и либералног антиклерикализма Омладине, 
y духове улази природњачки материјализам и отворен атеизам. 
Место некадашњих магловитих идеала „Славјанског Царства“ 
и снова о „Душановом Царству", хоће ce револуционисање 
народних маса, револуционарна акција ослобођених српских 
земаља, и као последњи идеал : савез слободних балканских 
народа. У филозофији ce напушта немачка метафизичка фи- 
лозофија и прихвата ce материјализам, или бар позитивизам 
и детерминизам. Историја више не поетизује народну прош- 
лост, историчар није више народни будитељ који чува утешне 
народне традиције и који својим делима хоће да окрепи и на- 
ционално васпита народ. Са Иларионом Руварцем српска исто- 
рија престаје бити патриотска литература и постаје наука. Та- 
козвана „неродољубива историја" прелази преко традиција, 
улепшавања и фраза, и тражи истину, само истину, без обзира 
на могуће последице. И Руварац, са својом „неодољивсш 
тежњом за истином", обара многе и многе укорењене и драге 
традиције, легенде о вечитој слободи Црне Горе, о смрти 
цара Уроша, о издаји Вука Бранковића на Косову, о аутен- 
тичности деспота Ђорђа Бранковића-Хебског. Оштра борба 
између старе романтичке и нове научне историје, која je y 
ствари била борба између романтичног и реалистичног духа, 
свршила ce y овом периоду пуном победом научне историје. 
У политици, најзад, место романтичнога либерализма ранијих 
нараштаја настаје нови позитивистички демократизам, прво y 
виду руског социјализма, потом y виду практичног ради- 
кализма.

He треба мислити да тај покрет није наилазио на отпор,



и да je захватио све српске крајеве. Старији- романтичарски 
нараштај бранио je своје идеале, крајем осамдесетих година, 
после 1885, јавио ce један нови надионалистички покрет. „Нова 
наука“ била je нарочито захватила Србију, нешто Војводину, 
али остали српски крајеви остали су ван њеног утицаја. У ко-

Јодна група бооградских воликошколаца из 1871.
(С десна, y горњем реду : први — Илија Душманић, — други Андра Николић 
трећи — Раша Милошевић, четврти — Коста Христић ; y средњем реду : други 
y средини, Марко Пајић ; y трећем реду, седећи, трећи — Лаза К. Лазаревић)

лико je она губила свој идеолошки социјалистички карактер, 
и цео нови покрет ce сводио на искључиво политички ради- 
кализам, који ce поступно разблажавао y обичан уставан ли- 
берализам, y толико су идеје седамдесетих година све мање 
имале утидаја на српске духове.



Утидај политилких прилика. — Преокрет y духовима 
je долазио не само под утиском снажне пропаганде „нове 
науке“, но и под теретом политичких догађаја, који као да су 
доказивали да живот није маштање и сан но сурова проза, и 
да није довољно само хтети но да треба и моћи. Оно што ce 
од 1875 дешавало грубо je побијало српски идеализам и енту- 

- зијазам шездесетих година. „Свети Рат“, ратови за ослобођење 
од 1875 до 1878, свршили су ce малим територијалним пове- 
ћањем Србије и Црне Горе, стварањем Велике Бугарске, ау- 
стријском окупацијом Босне и Херцеговине. У Србији, исцр- 
пеној од три године ратовања, завладала je тешка економска 
криза, потом су дошле оштре и крваве политичке борбе које 
су ce 1883 свршиле буном y Источној Србији. Несрећни рат 
са Бугарском 1885 још теже je утицао на српске духове, и y 
један мах слабији духови, видећи тешко стање y коме ce Ср- 
бија налази, посумњали су y способност српскога народа за 
самосталан државни живот. Мисао народнога јединства као да 
удара назад. Услед укрштених династичких интереса, односи 
^између Србије и Црне Горе су ладни, каткада сасвим рђави. 
Партикуларизам јача и код Срба и Хрвата, и раније створене 
везе између оба дела народна, сада слабе, и улази ce y 
лериод опорих, каткада и сурових међусобних борби. Код 
;Срба y Угарској нестаје стари борбени национализам Све- 
јтозара Милетића и почињу непоштедна страначка трвења, која 
су укочила народну отпорну снагу, ослабљену и иначе еко- 
номским кризама. У главним крајевима српским, y оним који су 
давали тон и правац целом српском народу, настаје слабљење 
старе вере и одушевљења, људи постају скептични и прак- 
тични, настаје диференциација y духовима, нове странке ce 
групишу хватају у.-коштац, настаје огорчена^пдлитинка 
борба. У колико ce шездесетих година летело по небу, y то- 
лрко ce осамдесетих година гмизало по земљи.

Србија постаје духовно средишге — Али поред све 
. те. политичке и духовне кризе која je настала y српском на- 
роду, ипак има општега напретка. Тај напредак огледа ce 
нарочдго у општеи подизању Србије.

Још 1865 новосадска Д аиицаје  писала : „Србија, која јошт 
сасвиМ;Није независна кнежевина, y којој ce сталежи тек почели 
прокљувивати, аслободајој штампе y  колевци повијена исврв- 
цама испреплетена, укочила ce какогод египатска мумија, пак



се опет y такој државици многостручније науке, вештине и 
списанија него код нас појављују и боље напредују, a то само 
зато јер су тамо Срби колико толико на својим сопственим 
ногама. Ми ћемо овде, који смо негде за Србију наученост, 
као год они за нас жиром угојене свиње, набављали, за кратко 
време куд и камо иза њих y сваком погледу изостати...“ Из 
дана y дан то ce све више потврђивало. Поред свих унутрашњих 
и спољашњих тешкоћа, Србија, зато што je била хомогена 
национална држава, стално ce развијала. Просветни напредак 
нарочито je велики и непрекидан. Од 1855 до 1875 број 
основних школа y Србији скочио je од 274 на 534. 1874 било 
je 517 основних школа, са 644 учитеља и 18.135 ђака; 1900 
има 936 основних школа са 1.644 учитеља и учитељида и 
102.408 ђака. 1874 било je 21 средња школа са 169 настав- 
ника и 2.882 ђака; 1898 било je 26 средњих школа са 499 
наставника и наставница и 8.377 ђака. 1874 Велика Школа 
имала je, на сва три факултета, 19 наставника и 207 ђака, a 
1899 — 63 наставника и 438 ђака. Нарочито од осамдесетих 
година све je већи број српских ђака школованих на страни, 
y великим центрима европске културе. Факултетски обра- 
зовани људи који су y Србији још четрдесетих година бро- 
јали на десетине, шездесетих година на стотине, деведесетих 
година броје ce на хиљаде. Већ 1868 године од 263 српско- 
хрватских књига колико их je изишло, 47 биле су штампане 
y Новом Саду, 68 y Загребу, 126 y Београду. За четири го- 
дине, од 1869 до 1872, изишло je y делој српско-хрватској 
књижевности 1.174 књиге и различита списа, од којих je y 
Новом Саду изишло 168, y Загребу 189, a y Београду 568, 
готово колико y свима другим местима скупа.

Од почетка седамдесетих година тај неодољиви напредак 
Србије ce нарочито осећа. Нови Сад, стара „Српска Лтина“, 
почео je губити хегемонију, и Београд постаје духовно сре- 
диште српско. До тога доба сви духовни покрети српски пре- 
лазили су од угарских Срба y Србију, од седамдесетих го- 
дина, од покрета Светозара Марковића, идеје ce почињу из 
Србије ширити на остале крајеве српске.

1878 Србија добија пуну независност, 1882 постаје кра- 
љевина, 1884 везује ce жељезницом за Централну и Западну 
Европу. И даље она ce стално развија y свима правцима и 
на свима пољима, и економски, и просветно, и књижевно.



Духовни живот y земљи све више ce осећа. Српска Краљевска 
Академија основана 1887, место дотадашњег Српског Ученог 
Друштва, постаје средиште научнога рада y делом српском 
народу. Главни књижевни листови, као ОШаЏбина, Дело, Срп- 
ски Лреглед, оснивајусе y Србији. У Србију долазе најважнији 
српски писди рођени ван њених граница: неко време Змај 
Јован Јовановић и Лаза Костић, стално Стеван Влад. Каћански, 
Симо Матавуљ, Стеван Сремац. До седамдесетих година, са 
малим изузетком, главни српски писци, били су родом из 
Угарске; од тада, седамдесетих и осамдесетих година, главни 
српски писци су из Србије, као Милован Ђ. Глишић, Лаза К. 
Лазаревић, Јанко Веселиновић, Војислав Илић.

У овом периоду Србија узима y своје руке хегемонију 
y српском духовном животу и књижевности.

Часописвг. — Почетком седамдесетих година, када je y 
реакцији против романтизма ослабила и општа љубав за чисту 
књижевност, y српској књижевности нема правих књижевних 
часописа. Млада Србадија, пренета y Београд, и раније више 
идеолошка но књижевна, добија све више публицистички 
карактер. Тада ce нарочито јављају идејни, борбени ради- 
кално-социјалистички часописи, који иначе нису дуга века, 
Преодница (1873), Pad (1874—1875), Стража, најбољи поли- 
тичко-социјални часопис српски (1878—1879), Побратимство 
(1881), Macao (1882), Час (1883). У свим тим часописима „но- 
вих људи“ књижевности_ ce давало споредно место, али кри- 
тика y њима, нарочито y Раду и Стражи, била je врло 
жива и утицајна, и знатно je учинила за сузбијање романтизма 
и уношење реализма y српску књижевност. Јавља ce поред 
тога и велики број стручних часописа, педагошких, правних, 
лекарских, и т. д.

Књижевни листови понова ce јављају тек половином 
седамдесетих година. 1874 године Др. Илија Огњановић понова 
креће Змајев Јавор, који je изилазио до 1893. Јавор he, y главном, 
продужавати традицију омладинских часописа, али he ипак 
бити отворен и новим идејама и „иовим људима“. Чисто 
књижевни листови су: Србадија Стевана Ћурчића, која he y 
Бечу излазити од 1874 до 1877, и Српска Зора Тодора Ст. 
Виловског, ^оја he, такође y Бечу, излазити од 1876 до 
1881. Главни књижевни часопис тога времена je ОШаџбина. 
Престанком Виле Стојана Новаковића осећала ce y Београду



потреба за једним чисто књижевним часописом. Др. Владан 
Ђорђевић, имајући за узор стари француски часопис Revue 
clés deux mondes, новчано потпомогнут од кнеза Милана Обре- 
новића, покренуо je 1875 Отаџбину. Он je прикупио око 
себе добре сараднике, прва имена y ондашњој српској књи- 
жевности, Ђуру Јакшића, Стјепана М. Љубишу, Милована 
Глишића, Јована Илића, Јакова Игњатовића, Милорада Шап- 
чанина, Стевана Влад. Каћанског и друге. Лист je почео са 
знатним моралним и материјалним успехом, и одмах заузео прво 
место y српској књижевности. За време ратова и доцније, од 
1876 до 1880, није изилазио ; када ce понова кренуо, 1880, 
имао je око себе од старих још и Змаја, a од младих снага 
Лазу К. Лазаревића и Војислава Ј. Илића. Осамдесетих го- 
дина y Отаџбини ce више но раније обраћа пажња на науку, 
нарочито на националне науке, српску историју, историју срп- 
ске књижевности, као што ce и књижевној критици поклања 
релативно већа пажња. Тада je Отагјбина била огледало 
српске књижевности. Али ни својом садржином ни одзивом 
публике лист није остао на истој висини. Промена y уредни- 
штву, 1892 када je уредник постао Др. Милан Јовановић, није 
помогла. 1892 Отаџбина je престала изилазити. 1878 кренут 
je y Дубровнику Slovinac, коме je уредник био Лука Зоре. 
Лист je изилазио до 1884 године, око њега су ce скупљали 
и Срби и Хрвати, али y главноме био je књижеван орган 
католичких Срба, непосредних ученика Меда Пуцића. Лист je 
био добро уређиваф, и имао знатна утицаја y Далмадији.

Осамдесете године доста су обилне књижевним листо- 
вима. Стеван Ћурчић je, од 1881 до 1883, овога пута y Београду, 
понова издавао Србадију, Стеван В. Поповић y Новом Саду, 
од 1881 до 1882, Сриске Илустроване Новине ; Драгутин Илић, 
тзкође y Београду, 1884, Преодницу. Јован Грчић и Милан 
Савић крећу 1885 y Новом Саду Стражилово, које je изила- 
зило до 1894. Ђорђе Рајковић, уз сарадњу Јакова Игњатовића, 
y Новом Саду, од 1885—1886, издаје Вршљан, који je био 
израз консервативне струје међу Србиме y Угарској. Данило 
Живаљевић креће 1889 y Београду Њ*ло, које je изилазило 
до 1892 и опет ce јавило од 1901 до 1903.

Око 1880 године јавл^ају ce књижевни листови ван Ср- 
бије и Јужне Угарске. 1881 покушава ce y Сарајеву да 
издаје забавно-поучни лист Требевић, y Задру 1883 изилази



забавник Бока Еоторска, на Цетињу, од 1889 до 1891, под 
уредништвом Др. Лазе Томановића Нова Зета, a од 1895 до 
1899 Луча. Главни од тих листова била je Босанска Вила, коју 
je 1885 кренуо y Сарајеву Српски Учитељски Збор, без књи- 
жевних претензија, као национално-просветни лист. Босанска 
Вила  je добијала карактер фолклорног листа, и одликовала ce 
прибирањем народних умотворина. У њој су ce јавили и развили 
домаћи таленти: Јован Дучић, Алекса Шантић, Светозар Ћо- 
ровић. Под уредништвом Николе Кашиковића и Др. Владимира 
Ћоровића, са књижевнијом бојом, и уз сарадњу многих и срп- 
ских и хрватских писаца, она и данас изилази.

Два главна српска књижевна листа деведесетих година 
јесу Дело  и Српски Преглед, оба y Београду. Дело je почело 
изилазити 1894, имало je радикалан политички карактер, да- 
вало je места политичким и социјалним питањима, и под 
наизменичним уредништвом Илије Вукићевића, Др. Милована 
Ђ. Миловановића, Љубомира Давидовића и Др. Драгољуба 
Павловића изилазило je до 1899, када je насилно обу- 
стављено. Продужило je изилазити под уредништвом Др. 
Драгољуба Павловића од 1901, и до данас изилази. Српски 
Преглед кренуо je 1895 Др. Љубомир Недић ; лист je изи- 
лазио само годину дана, био je готово искључиво књижеван 
и имао je консервативно обележје. Млади мостарски писци 
Јован Дучић, Алекса Шантић и Светозар Ћоровић, кренули су 
y Мостару Зору, ,која je изилазила од 1896 до 1901. Звезди 
Јанка Веселиновића јавила ce 1894, затиж je изилазила од 
1898 до 1901. Називајући ce скромно „породичним листом", 
Звезда je била готово исто тако политички колико и књи- 
жевки лист, и око ње су ce скупили незадовољни елементи 
који су водили опозицију суровој реакцији онога времена.

Сви ти књижевни часописи деведесетих година, нарочито 
Дело и CpUcKu Преглед, када ce упореде' са ранијим српским 
часописима, значе велики напредак. Они су били знатно боље 
уређивани, разноврснији и модернији.

Књижевни развитак. — У добу од 1870 до 1900, ко- 
лико y главном обухвата реализам, српска књижевност je про- 
дужила своје развијање. Књижевност y овом добу пре свега 
постаје независно књижевна, од ње ce дели публицистички 
рад, који je y ранијим временима ишао са књижевношћу, пу- 
блицисти ce одвајају од правих књижевника, политички ли-



стови од књижевних часописа. Затим, историја, која je раније 
била y првом реду родољубива и реторска, сада ce одваја од 
књижевности и постаје наука. Упоредо са развијањем инте- 
лектуалног живота y српском народу, не само y Србији и 
Војводини, но и y другим крајевима, y Хрватској, Босни и Хер- 
цеговини, y Далмадији, y Црној Гори, књижевна производња 
све je већа и све боља. Књиге ce штампају y све већем броју 
и читају y све широј културној области.

Главна обележја српске књижевности y реалистичком пе- 
риоду ова су. Реализам, природна реакција староме роман- 
тизму и улажење y модерне књижевне идеје, преовлађује, али 
и романтизам продужује свој живот, има својих представника, 
провлачи ce све до почетка деведесетих година, и од из- 
веснога je утидаја чак и на писце нове школе. Српска књи- 
жевност и раније je билд y врло високој мери тенденциозна, — 
четјздесетих година „славјанека" и поучна, шездесетих година 
надионадна; — од седамдесетих година, поред националних тен- 
денција које увек трају, y њу улазе и социјалне и политичке 
тенденције. Доба од 1870 до 1900 јесте доба оштрих политичких 
борби y Србији и y Војводини, и готово сви писци, под заста- 
вама разних странака и y име разних идеја, боре ce y својој 
сатиричној и социјалној поезији, или y политичком роману, или 
y књижевној критици. Седамдесетих година поезија je готово 
пригушена, епска и лирска поезија скоро je сасвим напуштена 
под оштром критиком новога покрета, који je нарочито ударио 
на лирску поезију. Готово сви мањи песници омладински ућутали 
су или ce окренули на друге послове; Змај и Јакшић, велики 
песници романтичарски, прилагођавају ce новом добу и y своју 
поезију уносе политички и содијалан елеменат. Покушаји за 
оснивање чисто реалистичке поезије, онакве какву je замишљала 
публицистичка критика седамдесетих година, y недостатку 
правих песничких талената, нису успели. Али реалистички пе- 
риод даје y Војиславу Илићу једног великог песника и ути- 
цајног песничког реформатора.

Проза ce много више ради но поезија, и успех je наро- 
чито велики на пољу приповетке и романа. Место раније сен- 
тиментално-патриотске и описне фолклорне приповетке јавља 
ce реалистичка приповетка из сеоског живота, често са поли- 
тичким и социјалним елементима. Из тежње да ce што верније 
и потпуиије представи сеоски и маловарошки живот, та нова



приповетка ce често пише y дијалекту. Нова реалисткчка при- 
поветка, под непосредним утицајем новога покрета. створила 
ce y Србији седамдесетих година, y Лази К. Лазаревићу и Јанку 
Веселиновићу добила je своје класичне представлике, и као из- 
рађен књижеван рад и савршен узор пренела ce на остале крајеве 
српске. Роман, код Јакова Игњатовића седамдесетих година, и 
код Јанка Веселиновића, Симе Матавуља, Стевана Сремда, Све- 
толика Ранковића деведесетих година, показује такође знатгн 
напредак. Историјска драма, махом y прози, нарочито осамде- 
сетих и деведесетих година, ради ce обилно, али без књижевних 
резултата ; писци историјских драма и трагедија, обрађујући 
предмете из народне историје, имали су хучних позоришних 
успеха пред широком публиком, али не и пред књижевном кри- 
тиком, и нису ce одржали y књижевности. Комедија, која je 
y романтичком периоду једва живела, почиње ce успешније 
радити. Књижевна критика ослобађа ce од потчињености фи- 
лологији, почиње ce стварати као засебан књижеван рад и 
утицати на књижевни развитак. Књижевни језик ce разрађује 
и развија, филолози, са својим уским схватањима и искључи- 
вошћу, покушавају да омету тај развитак, да језик задрже у 
уским границама језика Вука Караџића и Ђура Даничића, y 
неколико и успевају, али природан развој књижевности све 
више попуњује и усавршава српски књижевни језик, и већ 
крајем деведесетих година српски стил je знатно богатији и 
књижевнији но што je био шездесетих година.

У реалистичком периоду од 1870 до 1900 године, српска 
књижевност добија шире и јаче темеље, има већи обим рада 
и пространију културну област, она тада постаје богатија ро- 
довима, пунија садржином и савршенија формом.

JAKOR ИГЊАТОВИЋ.
/

Живот. — Рођен je y Сент-Андреји, код Пеште, 30 новем- 
бра 1824, y угледној грађанској кући. Српску и прву „латинску 
школу" свршио je y Сент-Андреји, „латинску школу“ — гимна- 
зију — продужио y Вацу, затим y Острогону и y Будиму, и 
Пешти. Свршивши гимназију, две године учио je права y 
Пешти. Због сукоба са професорима остави школу, ступи y 
хусаре, и као војник сврши права y Кечкемету. Пред Револу- 
цију био je адвокат y Сент-Андреји. У 1848узима учешћа, али,



различно од осталих 
Срба, на страни Ма- 
ђара. 1849 je y еми- 
грацији y Београду, 
и ту постаје помоћ- 
ник уредника Срб- 
ских Новина. Од 1850 
—1853 он тумара по 
свету, и о тим годи- 
нама нема никаквих 
податакао њему. 1853 
je y Пешти, од 1854 
до 1856 уређује Срб- 
скт Л Ђ т о п и с ђ . 1859 
je „народни секре- 
тар“ y Сремским Кар- 
ловцима. Од 1860 ба- 
иа ce y политику :
1861 постаје велики 
бележник вароши Но- 
вог Сада; 1861 и 1864 
посланик je y пештанском парламенту. Тада ce раздваја од сво- 
јих пријатеља, и политичких и личних, и постаје отворен 
мађарон. Као публицист и књижевник живео je чергашким жи- 
вотом до саме смрти, Умро je y Новом Саду 23 јула 1888 године.

К аиж евни  рад. — До 1848 Игњатовић je чинио неко- 
лико слабих књижевних покушаја, y поезији и y путопису. 
После 1848, y недостатку других, он долаза за уредника Срб- 
скогг ЛЂшописа, и ту пише добре књижевне чланке и даје 
културно-историјске прилоге о своме родном месту. У својим 
критичким чланцима он устаје против класидизма, који je већ 
изумирао y српској књижевности, против немачког утицаја. 
који je тада плавио српску књижевност, и тражи национал- 
нију, оригиналнију, живљу књижевност, онакву какву су зами- 
шљали Доситеј Обрадовић и Вук Караџић, и какву су радили 
Бранко Радичевић, a нарочито Јован Ст. Поповић. У тој борби 
против мртве „школске литературе", он као поље књижевног 
рада истиче „прошлост и сацашњост свог народа", „историју 
србску и социјални живот". И он нарочито препоручује рад 
на роману, националном и социјалном.

Ј а к о в  И г њ а т о в и К .



У духу тога програма он почиње рад 1859 године. 
Те године изишла je прва књига његовог „историческог ро- 
мана“ Ђурађк Бранковићг (продужен y Недељном Листу за 
1880 и 1881). Шездесетих година пише неколико историјских 
приповедака (Манзор и Демила, 1862, и Крв за род, 1862). 
Из тога доба je и његов чувени чланак Србин и његова пое- 
зија  (1860). Од 1862 он почиње рад на роману из сувреме- 
нога живота. Роман ТридесеШ година из живоШа Милана 
Неранџића, изишао je y две књиге, y Новсш Саду, 1860 и 
1863 (ново издање Српске Књижевне Задруге y Београду, 
1900). Сеоски роман Чудан СвеШ изишао je y Новом Саду 1869. 
Трпен спасен, врло популаран али недовршен роман изишао 
je y Србадији 1874 и 1875, и рђаво свршен y позоришном 
комаду Адам и Берберин (1881). Васа РешоекШ je из 1875 
(ново издање Српске Књижевне Задруге 1913), Увео Листак 
из 1875, ВечиШи Младожењч из 1878 (ново издање Српске 
Књижевне Задруге 1910), Стари и нови мајстори, роман из 
занатлијскога живота, из 1883; недовршени историјски роман 
Дели-Бакић  из 1886 и 1889; велики социјални роман Лат- 
ница, y три књиге, из 1888. Мање приповетке и некоји књи- 
жевни чланци изишле су y двема свескама његових Скупљених 
Д јела  (Нови Сад 1874, Темишвар 1878). Поред тога Игња- 
товић je написао приличан број мањих хумористичних прича, 
историјских чланака, књижевних прилога, почео штампати 
своје занимљиве мемоаре, и све време живо ce бавио нови- 
нарским и публицистичким радом. По плодности он je један 
од првих писаца српских.

Историјски романи и приповетке. — Ако ce остави 
на страну његов политички и публицистички рад, Игњатовић 
je сав y роману и приповетци, на коме je радио y два правца, 
y историјском и y социјалном.

У почетку свога кшижевнога рада он ce бавио историј- 
ским романом и приповетком. Из тога доба су Ђурађ Бран- 
Koenh, Манзор и Џемила и Kpe за pod; осамдесетих година 
опет ce вратио на то поље, и из-тога времена су његови 
недовршени историјски романи Краљевска снаха и Дели- 
Бакић. Он историјски роман схвата не као књижевник но 
као иационални радник: „у историчном роману писатељ при- 
поведа свом роду на поетичан начин његову историју“, да 
народ „у својој красној прошлости ужива, и дух му не само



не-клоне, него му ce јошт више уздигне". Идеалишући y опште о 
српском народу, он je идеализовао и његову прошлост, пред- 
стављао је „на .поетичан начин“, романтичном патриогском 
фразеологијом. Историјске фантастичне приповетке врсте Ман- 
зора и  Џелшле су продужавање Милована Видаковића, и, врло 
много читане, служиле су ce за образац патриотским припо- 
ведачима шездесетих година, као и Чедомиљу Мијатовићу када 
je доцније писао Лконију везирову мајку  и Рајка од Расине. 
Ђурађ Бранковић je неуспео покушај : Игњатовић je хтео да 
буде „поетичан“, али његова природа вукла га je доле, и он je 
свој „исторически роман-“ свео на препричавања историје и 
вулгарне и нетачие описе живота на српском двору y XV 
веку. Краљевска Снаха и Дели-Бакић  су сува, кроничарска 
излагања, излагања више мање тачних историјских догађаја, 
без реда, без везе, без поезије, чак и без елементарне пис- 
мености.

Игњатовић, по својој природи и по врсти свога књижев- 
нога талента, никако није био за историјски роман. Он je y 
тај посао ушао више понесен општом струјом свога роман- 
тичкога доба но својим духом и укусом, и није успео да ишта 
добро даде y том правду. Он ce или ограничава на суво и 
ладно причање историјских догађаја, без маште, без боје, без 
поезије, без осећања историјског живота, чак без довољно 
историјског и географског знања, пуштајући с времена на 
време маха својој интимној природи, дајући грубе описе нижег 
живота, падајући y вулгарности и онде где je хтео да буде 
поетичан. Ако не чини то, онда упада y наивну и старинску ро- 
мантику, пуштајући свом српском одушевљењу сав мах, пи- 
шући фантастичне патриотске приче за велику српску децу 
шездесетих година. Када je писао све те историјске покушаје 
Игњатовић je био y нескладу са самим собом, радио ствари 
које никако нису одговарале његовој природи. Да je само 
њих писао, он би за собом оставио врло мало трага и заузео 
мало место y српској књижевности.

Социјални романи. — По својој природи и по својим 
књижевним схватањима Игњатовић није био човек прошлости, 
и то поетизоване прошлости, но човек од садашњости, од ре- 
алне и прозаичне садашњости. Он je имао смисао и разумевање 
за сувремени и стварни живот, и први ra почео, искрено и 
потпуно, приказивати y српској књижевности. Он je први y
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свом добу видео могућност социјалног романа y српској књи- 
жевности, и још 1857 тврдио да он „има велику будућност". 
Оно што je његов непосредни учитељ Јован Ст. Поповић 
чинио y комедији, радио je он y роману : узимао за предмет 
свога књижевнога рада сувремени српски живот, и то више 
са његове комичне и ружне стране. За близу тридесет година 
свога рада, Игњатовић je дао цео један низ романа и припо- 
ведака из сувременога живота српског, више но и један српски 
романописац.

Машта код њега y опште није била јака, и то ce јасно 
види y његовим историјским приповеткама, где y већини слу- 
чајева само препричава историју. У социјалним романима он ce 
ослања на своја сећања и лично познавање живота, уноси ствари 
које je видео и доживео, прича о људима које je знао. У тим 
његовим романима има врло много аутобиографског, y њих 
je унео готово сву своју породицу и своје родно место, Сент- 
Андреју. И он узима да слика живот свог родног места, процес 
слабљења некада јаке српске pace и падања некада живог гра- 
ђанског сталежа, да као контрасте приказује старе и јаке нара- 
штаје и младе и клонуле, сву трагедију „славне и падајуће Cem- 
Андрије". И са љубављу према свему што je некада било, и са 
склоношћу да сувремени живот слика y мрачним бојама, он 
редом излаже сву ту моралну и социјалну кризу y српском дру- 
штву. У Вечитом Младожењи и Васи Решпекту он описује 
тај процес пропадања y грађанском сталежу, y трговачком 
реду. У Старим и новим мајсторама он слика тај исти кон- 
траст између онога што je некада било и онога што je сада, 
y занатлијском реду. У Чудном Свету он изучава тај процес 
распадања на селу, y сељачком свету. ПаШница, која je поред 
свих својих мана, најпотпунији његов роман, дело његове књи- 
жевне зрелосги, сума његовог животнод искуства, синтеза ње- 
гових друштвених романа, описује тај исти процес распадања у 
целом српском друштву, свет који тоне y себичности и y поро- 
цима, триумф зла над свим што je добро. Утисак свих тих 
његових социјалних романа y којима описује нестајање старог, 
јаког, солидног српског друштва y свима сталежкма, и раз- 
ривен, оболео живот новијих нараштаја, сва та тамна слика 
пропадања једне pace и распадања једног друштва, чини тежак, 
мрачан утисак, даје утисак „неке монотоне туге“, како je 
тачно приметио Светислав Вуловић.



Авантуристички романи. — Игњатовић je много више 
био познат и читан својим пикарским, хумористично-авантури- 
стичним романима, y роду Ле Сажова Ж ила Влаза  и Гогољевих 
Мртвих Душа. Такви су његови романи Милан Неринџић и 
Трпен Спасен. И сам човек од доста ниских нагона, неуредан, 
чергаш y животу, Игњатовић je волео авантуристе, мувала 
кроз живот, нескрупулозне и расположене борце y борби за 
опстанак. За људе као што су били Милан Неранџић и Ђока 
Глађеновић он je имао неприкривених симпатија, и са љубављу 
je сликао њихов вулгаран и низак, али живописан и заддмљив 
живот. Ти његови романи писани су са живошћу, са много 
боје и покрета, и дају утисак стварнога живота У њима ce 
осећа јак дах, па и задах живота, и то су широке реалистичне, 
непоетичне, алд тачне слике стварности, „одсечци живота", 
какве су радили натуралисти.

Реализам његова дела — Игњатовић je био реалист, 
управо натуралист, не по уверењу и књижевном образовању, 
не по том што je припадао реалистичкој и натуралистичкој 
школи, која ce y доба његовога почетка тек стварала y европ- 
ској књижевности, но по томе што му je природа била таква, 
што je тако y души ocehao спољњи свет и што га je само 
тако могао изражавати. Нимало сентименталан, пун крви и 
физичке животне енергије, јаких живада, великих апетита, он 
je волео земаљски живот и људе који живе на земљи. Он 
никада није марио за „отмен“ и „ваепитаи* свет, за конвен- 
ције, норме, етикете, где je људска природа изопачена, спутана, 
укочена. Он воли прост, примитиван свет, „нижи сталеж“, где 
су људи онакви какви y ствари јесу, где je људска природа 
откривена, где je сваки свој. Он je ушао y тај свет који ни- 
један српски писад пре њега није олисивао, и осетио лелоту 
онде где je нико није хтео видети. Он je тај свет волео, 
дружио ce са њиме, и са љубављу био његов сликар. При- 
казујући тај нижи живот y свом његовом шаредилу и обиљу, 
он je дао највећу галерију тилова y српској књижевности, 
највећу социјалну панораму коју ми имамо.

Реалист je био и по извесној ладноћи, уздржљивости, 
готово безличности, којом je приказивао живот. Док су 
ранији српски писци свом својом душом учествовали y свом 
књижевном делу, радовали ce и жалостили, клели и благоси- 
љали, он мирно и ладно прича догађаје и слика људе, не оду-



шевљава ce* и не жести, ретко казује своје мишљење и судове, 
и остаје y већини случајева ладан и неузбудљив сликар људске 
рђавштине и моралне беде. И још најбољи je када je тако 
одСутан од свога дела, јер када хоће да каже шта мисли; 
када испада као моралист, он, сав од инстинката и од апетита, 
неразвијеног, готово утрнулог моралног осећања, показује ce 
готово аморалан, без способности да осети шта je допуштено 
a шта je недопуштено, шта добро a шта зло.

Општи поглед. — Јаков Игњатовић je имао злу срећу 
да му победници непријатељи пишу историју. И они су више 
говорили о њему као човеку a мање као писцу, сувише ce 
заустављали на њему као политичару и приватној личности, 
на његовом слабом моралном осећању, на његово.м одвајању 
~од народне целине, и на његовсш ружном приватном животу. 
И када су узгред говорили о њему као писцу, истицали су 
сувише његове слабе стране : незнање језика, који никада није 
могао како ваља научити, аљкавост и неписменост свих ње- 
гових радова које уредници нису потпуно умили.

Али ce заборављале и његове несумњиве добре стране. 
Реалист по својој природи, он je почео реалистички роман y 
y српској књижевности y доба када je код, нас цветала ро- 
мантика и сентименталност. Нзегови историјски романи и при- 
поветке су неуспели покушаји, али он je поред њих дао велики 
број добрих јаких социјалних и авантуристиких романа. Он je 
био сликар не само појединих живописних авантуриста, но и 
сликар целих периода српскога живота, неколико нараштаја 
српских, целе трагедије српског грађанског друштва y Угарској. 
И ти његови романи, који су пуне, широке, сигурне слике 
живота, имају значај важних социјалних докумената.

Његово књижевно дело кипти многобројним и великим 
манама. Оно je без поезије и без чистоте, морал je кукаван, 
утисак тежак; рађено je аљкаво, без плана, преко колена, 
некада развучено да ce не може више читати, каткада стилом 
телеграфским; стил je рогоботан, сасвим неписмен, језик рђав 
као ретко код кога српског писца. Али, Игњатовић, идући 
стопама Јована Ст. Поповића, не гледа живот кроз туђе 
књиге но га посматра слободним очима и кондензује y своје 
књиге. Он je реалист y доба када ce реализам y Европи тек 
стварао као школа, и када je y српској књижевности царо- 
вала пуна романтика ; он први међу српским писдима oceha



моћну поезију сировог, обичног, чулног живота, воли живот 
y свим његовим, и најнижим облицима, ставља себи за 
дужност да слика људе не онакве какве би требало да јесу 
и како их он снева и види кроз вео својих илузија, но онакве 
какве јесу. Он има ту љубав према истини, нагој, простој, 
ни мало песничкој, и постаје први српски писац истинитог, 
стварног живота, писац јаких и сочних романа, набреклих жи- 
вотом, који имају дах истине и дају потпуну илузију стварносги.

После њега доћи ће други, који he из уверења, по 
свом књижевном васпитању, зато што припадају једном новом 
правцу, бити реалисти. Игњатовић je имао заслугу да je био 
не само претеча но творац реализма y српској књижевности, 
пре но што je реализам стигао код нас као једна књижевна 
идеја. И y колико његово дело губи када ce гледа изблиза, 
y појединостима, y форми и y изради, y толико добија када 
ce посматра из даље, као целина и садржина, као велика и 
крепка слика целога једнога доба.

Живот. — Рођен je 6 јануара 1847, y селу Градцу, к 
Ваљева, y сељачкој породици. Основну школу свршио je y
Ваљеву, гимназију y Београду, 1871. На техничком факултету 
Велике Школе y Београду провео je две године, одатле прешае-- 
на филозофски факултет, где je остао, не свршивши га, до 
187.5. За време српско-турског рата служио je y пресбироу. 
После смрти Ђуре Јакшића, 1878, дошао je за коректора Др- 
жавне Штампарије. У два маха био je уредник званичних Срп- 
ских Новина. 1881 постао je драматург НародноФТТДзбришта, 
и на томе месту остао до 1898, када je стављен y пензију. 
1900 враћен je из пензије и постављен за помоћника управ- 
ника Народне Библиотеке. Оболевши, отишао je ради лека 
на Приморје. Умро je y Дубровнику 20 јануара 1908 године.

Књижевни рад. — Први његов, ђачки рад, један превод 
са немачког, изишао je y кратксшечнОТгДЈачтапугд^ 
ПојРДшцаЈем оДштега~^лдадтар^однетгоезије, и он7е“скушгао 
народне песме, и 1872, y Новом Саду, дао једну малу збирку 
Српских Hapodmix~necajia. Припадајући колу младих вели- 
кошколаца које ce стало окупљати око Светозара Марковића, 
ушавши сасвим y његове идеје^^Длиши^Гје писао, нарочито
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сатиричне ствари, y шаљивим и књижевним листовима новога 
правца, y Враголану, y Нрзином Кплн. y Цреодници. У LlpenćL- 
ници jéf изишла и прва његова оригинална прича HofutLCU 
мосту. Али главни његов приповедачки рад отпочео je y 
Отаџбини од 1875. Ствари које су ту изишле, иДјош неке 
нбве, штампао je y лвема свескама Ппиповедака (Ђеоград, 
1879jj_J882). Ол_ половине осамдесетих година он слабо даје 
оригиналне радове, — од 1885 до смрти написао je још само 
шест приповедака—, с времена на време објавио je no неку 
приповетку по разним часописима и календарима. 1891 изишла 
Leî y засебној књизи његова лепа и дирљива сеоска идила

\ LLpea Бразда. 1894 Српска Књижевна Задруга издала je избор 
цвегових приповедака (књнга I). Од Глишића су још изишла 
и два његовд_ позориптна комада-лтрелстављана y београдском 
Народном Позоришту : Д ва Цванцика (Београд, 1882) и Под-, 
вала (Београд, 1885).

^ . Поред тога, он je био и један од највреднијих и нај- 
бољих преводилаиа срлских. одликујући ce савесношћу y послу 
и ретким познавањем српског језика. За позориште je превео 
31 комад од разних руских, немачких и француских писдца. 
Радећи за дневну позоришну потребу, он je често преводио 
слабија дела, али исто тако преводио je и писце од имена и од 
вредности. (Од Островског: Зла свекрва — Гроза, 1881, и 
Кола мудрости, двоја лудости, — „На вслкаго мудреиа 
доволвно Простоти", 1882; од Данченка Hoe посао — Hoeoe 
дњло, 1892; од Емила Ожјеа: Cee за сина, — Le fils de Gi- 
boyer, 1883; Наследник - -  La pierre de touche, 1884; драма- 
тизован Додеов Набоб (Гаван) 1888, Балзакова Шагрин- 
ска кожа 1897, Метерлинкова Енегињица Малена (La Prin
cesse Maleine), 1891, комедије и водвил>е Викторијана Сардуа, 
Лабиша, и Мелака и Халевија; од Р. Фоса: Луиуа Санфеличе, 
(1881) и Племићка (Die Patriecerin, 1882), и т. д.) Осамдесетих 
и почетком деведесетих година он je био главни преводилац 
Народнога Позоришта.

Глишић je више но ико учинио за популаризовање руске
^књижевности код Срба. Са руског он почиње преводити 

још 1870 године, и то ситније ствари. Beh 1872, са ЈБубомиром 
Миљковићем, преводи Гогољеве Мртве Душе. Гогољева Ta- 
раса Буљбу превео je y два маха (Београд, 1876 и 1902). 
Од њега су преводи из Толстоја: Крајцерове Сонате (Бео-



град, 1892). и Рат и 
Мир (Београд, 1899—
1901). Од Гончаро- 
ва je превео Обло- 
мова (Београд, 1876 
и 1898). Од мањих 
руских ствари превео 
je још и Народнога 
Борца (у три маха 
1873 и 1882, y за- 
себној књизи 1892), и 
Полканове мемоаре 
од Љејкина (Београд,
1900). Са фраицу- 
ског je превео Ко- 
ломбу Проспера Ме- 
римеа- (1877), и три 
романа Еркмана-Шат- 
риана: Брђани (L’in 
vasion) (1878), Два  
браша (1878), и Црна Куга (Hugues le Loup). Поред тога 
Жила Верна Доктор Окс и његови посла (1878). Од њега има 
низ мањих превода из Пушкина, Гогоља, Тараса Шевченка, 
Марка Вовчока, Шчедрина, Чехова, Гаршина, Данченка, Ал- 
фонса Додеа, Еркмана-Шатриана, Едгара Поа, Марка Твена, 
и других.

„Нови човек“. — ББегов рад je обилан и многострук, 
и Глишић je био један од наших најплоднијих и највреднијих 
књижевних радника. Али главна књижевна заслуга његова. 
јесте што je y српској књижевности засновао реалистичку при-1 
поветку из сеоског живота. Реалист и по свом трезвеном и 
пбзитивном духу и по својим научвим и соцшалним увере- 
њима новога човека седамдесетих година, он сасвим тачно из- 
ражава нови нараштај који je себи као програм ставио: ствар- 
ностДисгина, служба народу. Он je узео јака учешћа y новом 
покрету, оио-један од првих београдских великошколаца који 
су прихватили идеје Светозара Марковића, због растурања 
забрањених Маркштћевих списа Оио осуђен на затвор. По 
савету свог учитеља почео je читати руске писде и књи- 
жевничком занату учити ce код великих руских мајстора, y
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првОхМ реду код Гогоља. Гогољ ce новом нараштају нарочито 
допадао као сатиричар, као писац Ревизора, као писац који 
шиба покварену-бирократију и лењо, глупо и некорисно сеоско 
племство. Из истих више политичких и социјалних но умет- 
ничких разлога из којих je тада Гогољ код Срба читан, и 
Глишић ce одушевио Гогољем, преводио га, надахњивао ce 
<Н5Име, и_^под његовим утицајем почео и сам писати.

Али Глишићеве приповетке нису само подражавања fo 
ro љ а, ~но__ оригиналне књижевне творевинех Он je no својој-' 
природи био сатиричан дух, имао основни менталитет србијан^ 
скогагсељака склонога 1пали~и~подсмеху, нарочито- на- зачун 
власти ÏT њених званичних~~представника7” Он пбчиње сати- 
ричнпм' чланцима v којима излаже духовитом подсмеху људе 
који буне његову здраву памет или старововоље и назадњаке 
које његово поколење не трпи. Глишић исмејава чиновнике 
и^јтодаве, .дди_се нарочито баца на зеленашЈГи сеоске дућан~ 
џије, на мајсторе y „кајшу*1 и „подвали", на које ce тада, y 
тренутку материјалне кризе на селу, била дигла велика повика 
y целој јавшсхи. Сељачко дете, сачувавши сељачку душу, пун 
љубави за село и за сељака, он узима у заштиту сељаке~од~~ 
■̂аконите хајдучије и бездушне експлоатације малих и великих 
„газда". И са тим сатирама и нападима на буржоазију и на 
бирократију, Глишић je био књижевни разраћивач идеја Свето- 
зара Марковића, онај који их je примењивао y књижевности.
У'боцијалној и политичкој борби седамдесетих година он je 
код Срба био оно што je Шчедрин био код Руса шездесетих 
година.

Сеоски приповедач. — Али он није био само обичан 
тенденциозни писац, и није давао само пролазна дела са тезом 
која живе колико злоупотребе једнога доба и страсти једнога 
поколења. Дете са села, он je сачувао сељачку душу, и ни- 
када није марио за варош, за „гадну чаршију", како je он 
говорио. Стари дух патршархалне културе изгледао му је не- 
сравњено виши од тадашњег византијско-цинцарског духа 
наших вароши. A поред тога код Светозара Марковића je 
научио ценити социјални живот и патријархални моралсеоскшГ~ 
задруга. И он ће са нарочитом љубављу узети да описује ср-- 
бијанСТчОТело, показујући исто толико симпатије за сељаке 
колико није крио антипатије за варошке бирократе н зеленаше.. 
Али код њега ипак неће бити ружичасте идеализације сеоског



живота, сладуњавих и сентименталних ласторала као код ранијих 
рамашчјчки^—дисаца. Он je реалист по уверењу, и хоће да 
верно и истинито слика. 'јТрудио сам ce, вели он y предго- 
вору Подвали, да изнесем штсПверниЈе нацртанеттгоБе каквих 
и данас има по напшут палднк-ама“. И y већини случајева он ____ 
je просто фотографисао живе људе, и отуда код његових 
личности толико живота и природности, толико рељефа и утиска 
стварности. У великом броју случајева он за предмете узима 
догађаје који су ce одиста десили. Поред тога, ГлиШић je 
ifflao- и чисто приповедачких особина : умео je да одабере 
лепу и занимљиву анегдоту, да je вешто -развије и заокругли 
у-~целину, да прича јасно. глатко и лршатно. Код њега има 
више од политичне сатире, има здравог и ведрог хумора7~сј> 
дачне шале, и он остаје један од најпријатнијих писада 
српских.

Сем сатиричних и хумористичних приповедака има код њега 
и нежних сеоских идила. кдп ттттп je ТТрш Ћразда. која је једна 
топла и уз&уђена химнз ратту. Из Гогоља му je остала скло- 
н0Ст~~за~~фантастичне приче, и он je дао неколико приповедака 
ванпирских и вукодлачких.

Д раматичар. — He зато што je имао неких нарочитих 
склоности и способности за драму, но стога што je дуго година 

'био драматург београдског Народног Позоришта, и сам био 
позоришни преводилац, и он ce огледао и на драмском пољу.
1883 играна су y Народном Позоришту два његова драмска 
дела: „шала y четири чина“ Д ва Цванцика, и комедија Под- 
вала—.У Ш ва Цванцика je обрадио једну шаљиву народну ^  
причу, лако и забавно, са пријатним, нешто површним, сли- 
кањем сеоскога живота. У_Д1адшли_ je себи ставио за зада- _ 
так нешто више од обичне шале и забаве ; ту je живо и кон- 
кретно приказао оно што je развиЈао y својим приповеткама: 
страдања сељака од несавесних и на све готових зеленаша.
Као чисто драмскгГдела, Подвала, a нарочито Два Цванциктг; 
заостају иза Глишићевих приповедака, али ce y њима има врло 
живих и тачно ухваћених типова и писана су тачним и карак- 
теристичним вовором села и паланке. ЧВШдвала има јот  зна- 
чајД~ТГ1ГТолико што ie~Tü'П рви дШски комад~Ж~сув]7д1Ргенш~~~ 
живота србијанског, прва комедија из сеоског живота y срп- 
ској књижевнбсги, добар почетак домаће комедије који до сада 
није много премашен. Тај комад још и данас ce одржава на ре-



пертоару. Милован Глишић, поред својкх приповедачких за- 
слуга, има своје пристојно место и y историји српске комсдије.

Општи поглед. — Чисто уметничка вредност књижевнога 
рада Милована Ђ. Глишића није врло висока. Анегдота, заним- 
љива анегдота, рељефни типови којима je дао трајан живот и 
који и данас књижевно живе, диалог, жив и природан и течан 
диалог, чист и једар__народн1и језиж, — то су његове главне 

^собине. Личности су оцртане y општим и овлашним потезима, 
f  више по спољњим особинама својим но по унутрашњој природи. 
^Психолошка анализа сведена je на најмању меру, и цео свет 

y његовим приповеткама живи готовп игу.-вучиип гпољњим и 
физичким животом. Цела приповетка je нешто упрошћена, и 
сведена на малу уметничку меру. Затим, тај рад пије тако ни~т̂ *' 
обилан: за четврт века свега двадесетак приповедака, што не 
чини ни једну приповетку на годину, и што сведочи о слабој 
продуктивној снази Глишића као приповедача. Али ако Милован 

, Ђ. Глишић није од писаца високе уметности, он je заслужан 
и ваљан писац који je започео део један нов књижевни покрет.
Он најбоље представља код нас писца седамдесетих година, 
радника на „примењеној књижевности'1. Он je заслужнији но 
ико за уношење руских писаца и руског утицаја y српску 
књижевност. Он je no угледу на Русе почео реалистичку 
приповетку y нас, створио сеоску приповетку која ce доцније, 
нарочито y Србији, развила. Скроман иницијатор целог једног 
новог покрета, који he бити од непосреднога утицаја на млађе 
писце осамдесетих година; ведар, занимљив и симпатичан 
писац; преводилац ретких способности и велике радне снаге; 
мајстор y српском језику — Глишић, и ако не иде y писде 
првога реда, један je од оних писада који чине основу и 
снагу једне књижевности.

ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ.

Живот. — Рођен je y Шапцу, 1 маја 1851, од оца тр- 
говца. Основну школу и четири разреда гимназије свршио je 
y месту рођења, остале разреде гимназије y Београду, 1867.
На Великој Школи уписао ce y правни факултет, који je 
свршио 1871. 1872 отишао je, као државни питомац, на ме- 
децину y Берлин. Учио ce код Вирхофа, Хелмхолца, Ди-Боа 
Ремона. 1876 био je као лекарски помоћник y дринској и
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тимочкој војсци. 1879 положио je докторат медецине. Служио 
je y Београду као лекар округа београдског и лекар бео- 
градске болнице (1881). Када му je здравље опало, ступио je 
y војну службу. Био je санитетски пуковник, и лични лекар 
краља Милана. Умро je y Београду 28 децембра 1890 године.

Књижевни рад. — Као највећи и најбољи део ондашње 
великошколске омладине. Лазаревић je ушао y идеје „нове 
науке“. Он тада преводи Чернишевскога, један одломак из Шта 
да ce ради, и чланке y којима ce популаришу природне науке. 
Али за време медецинских студија он прекида тај књижеван 
рад, мења својепрвобитне социјалистичке идеје, и духовно други 
враћа ce y Србију. Тада ce краће јавља са приповетком. 1879 
изишла je y Српској Зори његова приповетка Прва пут  
с оцем на јутрење, којом je одмах привукао општу пажњу 
на себе. Одмах затим, једна за другим, изишле су његове 
главне ствари Школска икона y Slovincu 1879, У добри час 
хајдуци, На Бунару, Вертер и Cee ће то народ позлатити 
y Отаџбини 1880—1881. To су била велика и лепа изненађења 
за српски читалачки свет, и нови писад je одједном избио 
y прве редове ондашње српске књижевности. 1886 y Београду 
изишла je његова збирка Шест Приповедака, y којој je највећи 
и најбољи део његових приповедака. Доцније дао je још две 
мање важне и добре приповетке, Ветар (1889), за коју je сма- 
трао да je његов најбољи посао, и Он зна cee (1890). Српска Књи- 
жевна Задруга издала je, y две књиге, 1898—1899 сав његов 
приповедачки рад, не само свршене приповетке но и одломке 
и нацрте. 1912 изишло je y Београду друго целокупно издање 
његових дела. Поред тога, Лазаревић je радио послове из своје 
медецинске струке. Поред докторске дисертације Experimentale 
Beitrâge sur Wirkung des QuecJcsübers (Берлин, 1879), објавио 
je неколико популарних медецинских спиеа и реферата по 
српским листовима.

Основне душевне особине. — Он ce налази на Великој 
Школи y добу од 1867—1871, када су нове идеје захватале 
омладину. Он je y првим редовима те нове борбене омладине. 
и неко време био je „нисар" Побратимства. Он учи руски 
језик, чита руске писце, одушевљава ce Чернишевским. Он 
преводи Чернишевског, једну већу главу из романа Шта да 
ce ради, велича рускога реформаторскога писца што „озбиљно 
разбистрава помућене појмове и својим читаоцима показује



пут којим ce долази до друштвенога благостања". Затим, y 
истим днтелектуалним симпатијама, преводи Гогоља, Писем- 
ског, природњачке чланке Дарвина и Фарадија. Он je на 
путу да постане оно што je y приповетци постао Милован 
Глишић, a у поезији Јаша Томић.

Али га y томе спречава његова интимна природа. Те нове 
идеје безобзирне критике и одрицања нису за његову природу, 
тиху, нежну, y основу идеалистичку. Он напушта те оштре и 
рушилачке идеје из своје прве младости, долази до других схва- 
тања живота и уметности, и почиње књижеван рад не као 
пропагатор нових идеја, који књижевност сматра само као 
оруђе напретка, но као уметник, који y књижевно дело уносе 
себе и своја осећања и схватања. 0 д материалиста, преврат- 
ника, „одрицатеља“ и „анти-естетичара“ из' прве младости, 
постаје идеалист, сентименталац, консервативни традициона- 
лист и уметник.

Сав Лазаревић као човек налази ce y његовом књижевном 
делу. Швабица има сасвим аутобиографски карактер, y Бвр- 
Шеру, Ветру и y неколико одломака он уноси лично себе. 
У свима његовим приповеткама има много тога личног и лир- 
ског, свуда ce виде основне црте његове интимне природе, 
сентименталност, нежност, срдачност. Тај човек који je почео 
као „одрицатељ", y основу био je сентименталац, и ако je 
писао Вертера и противу „плитких сентименталних љубави" 
и „бенастих ламентадија на свест“. Његове природњачке сту- 
дије и лекарски занат нису утицале на његов дух, и он je 
остајао увек словенски сентименталац, модернизован романти- 
чар, субјективан и идеалистички реалист.

Моралист. — Његове главне списатељске особине про- 
изишле су из тих његових интимних личних особина.^Сама 
себе, своја осећања, своје животно искуство, целу своју душу, 
он je уносио y своје приповетке. Рођен y једној чврстој па- 
тријархалној породици, он je сачувао култ Рородице. Нај- 
чешћа тема y његовим приповеткама, то je борба између је- 
динке, која хоће да живи својим животом, по својој глави и 
по своме срцу, и породице, која хоће све да потчини себи и 
утера y један калуп. Лазаревић je y том сукобу између старе 
патријархалне породице и нове индивидуалистичке културе 
сав био за старо, за традицију, за делину, за оне „праосно- 
ване, чврсте, просте принципе, који су исписани y сваком бук-



вару“. И он je сталан бранилац патријархалних- схватања -и 
морала, и то нису била само његова етичка схватања и соци- 
јалне идеје, но чак и педагошке претензије. Он често преди- 
кује, и целе приповетке своди на моралне поуке. Својим мо- 
ралистичким догматизмом, својим уским и старинским схва- 
тањем живота, свсјим традиционализмом, консерватизмом, Ла- 
заревић je заостајао за својим добом, и духовно био ближи 
старијим но новијим писцима.

Оптимиет, — Са његовим традиционализмом и морали- 
заторским склоностима стоји y вези и његов велики припо- 
ведачки оптимизам. Он није могао остати y својој првобитној 
жељи да стварни живот слика онакав какав јесте. Како je 
уносио себе y своја дела, своја субјективна осећања и изве- 
стан лирски тон, то je приповетке удешавао онако како je 
годило његовом идеалистичком оптимизму и његовом тради- 
ционалистичком морализаторству. Он врло живо и јасно на- 
слика личности, започне радњу врло природно и верно, али 
за љубав лепог и поучног свршетка жртвује вероватност 
и стварност. Отуда y његовим приповеткама заблудели и 
грешници y последњем часу ce тргну ~и покају, y вешто уде- 
шеним сценама враћања на пут врлине. Као што je то обично 
код таквих писаца. Лазаревић ce не задовољава да доброде- 
тељ победи, но порок мора да буде кажњен, и да они који 
су ce огрешили о морал и о интересе целине осете казну још 
и y овом свету. И он често довршава своје приповетке као 
старинску мелодраму или роман-подлистак.

Лазаревић, y опште, оптимистички и идеалистички гледа 
на живот и на људе. Са топлином и нежношћу он je описи- 
вао мачванско село и сељаке онакве какве их je он видео y 
своме детињству, шездесетих годнна, y доба цветања задруга, 
онако како je то могло изгледати његовој наивној машти 
варошког детета које село види с времена на време и y све- 
чаним приликама. Он je село ocehao идилички, и сликао ra 
поетски. У опште, његове приче са тим оптимизмом, морали- 
сћњем и ружичастим идеализацијама не иду y прави, непо- 
средни реализам, и често изгледају да су писане за младе 
девојке и школске читанке, сликајући живот не онакав какав 
јесте, но онакав какав га писац снева.

Уметник. — Лазаревићеве идеје су старинске и уске, 
његов оптимизам наиван, али, y накнаду зато, он je велики



уметник, и његов значај y српској приповетди je онакав какав 
je значај Војислава Ј. Илића. Обојица, y исто време. почетком 
осамдесетих година, уносе y српску књижевност више умет- 
ности и писмености но што je раније било, обојида подижу 
и усавршују форму која je дотле била занемаривана и за- 
пуштена.

ЈТазаревић уме да осети живот, да га кондензује и унесе 
y своје књижевно дело. Он уноси себе, оно што je сам до- 
живео, али и оно што je видео, људе које je познавао. Он je 
прибирао податке из живота, и y његовим посмртним харти- 
јама нађени су „људски документи", забелешке сцена, типова, 
покрета, фраза, речи, црпених из живота, које je он доцније 
вешто преливао y складно уметничко дело. Лазаревић има 
способност не само да види што je важно y животу и ка- 
рактеристично код које личности, но je исто тако y стању да 
евојим личностима да живота, да од њих направи живе људе, 
да целом причању да рељефа. И има целих сцена код њега 
које дају пун утисак стварнога живота.

Лазаревић je поред тога вешт писац, изврстан компо- 
зитор. Он има известан драмски таленат, сценску вештину, 
којом ce каткада служи више но што би требало. Он има 
плана y раду, радња ce креће живо, природно и занимљиво, 
заплети и расплети радње вешто ce спроводе, умешно пости- 
зава јаке ефекте, и поред тога има миран и сигуран тон при- 
чања и лак, живахан, природан диалог.

Он je један од ретких српских писаца који су књижевност 
врло озбиљно схватили и врло озбиљно радили. Он пише са 
планом, врло пажљиво и врло савесно, и поједине његове при- 
поветке y погледу финоће израде су мала савршенства. Он je, 
затим, писац који има књижевног образовања, који je читао 
велике узоре страних књижевности, и развијен свој књижевни 
укус. Он je врло писмен човек, са израђеним, прецизним, јасним, 
чистим стилом. И зато више но и један од српских писаца 
његова времена он чини утисак европског цисца, и зато je 
више нр и један од српских писаца превођен на стране језике.

Општи поглед. — Прве приповетке Лазе К. Лазаревића, 
које су одиста биле једна велика новина y српској књижев- 
ности, привукле су општу пажњу на себе. Он je дошао y 
згодан час, када ce на приповетци мало и слабо радило, одмах 
после смрти Ђуре Јакшића и Стјепана Митрова Љубише, a



пре но што су ce јавили Јанко Веселиновић и Симо Матавуљ. 
Он je не само попуњавао једну осетну празнину y српској 
књижевности с почетка осамдесетих година, но je одиста до- 
носио нешто ново и боље, означавао један велики уметнички 
напредак. Успех његов био je брз и велики, са неколико при- 
поведака стекао je глас великог писца и назив „Српског 
Тургењева", о њему ce писало много и са дотле нечувеним 
похвалама. За њега ce рекло и да je „песник првога реда", 
„краљ међу српско-хрватским приповедачима“, „ненадмашни 
великан y српској приповетци“, „најбољи писац најновије срп- 
ске књижевности“.

Данас за њега нема тог одушевљења. Он више изгледа 
као врло вешт и писмен писац, добар композитор и израћен 
стилист. Он je писао или сентименталне аутобиографије, или 
идиле сеоске задруге и србијанске вароши, увек са предубе- 
ђењима, са наивним оптимизмом, са склоношћу за мелодрамске 

, ефекте, са нечим што подсећа на Милорада П. Шапчанина. 
који није био без извесног, и то штетног, утицаја на развој 
његовог књижевног талента. Поред свих похвала којима су га 
обасипали, можда баш због тих похвала, он je са скрупулама 
једнога паметног човека који јасно види границе своје спо- 
собности, готово престао писати када je био на врхунцу своје 
славе, y најбољим својим годинама, и дао после мало и сла- 
бијих ствари. Али y целом његовом делу има толико умет- 
ничке лепоте, толико списатељске вештине, толико склада и 
осећања мере, толико форме и стила, да Лаза К. Лазаревић 
заузима једно од првих места y српској књижевности, и да у 
њему треба гледати. човека који je на европску висину по- 
дигао српску приповетку.

ЈАНКО М ВЕСЕЛИНОВИЋ.

Живот. — Рођен je y Салашу Црнобарском, (парохија 
глоговачка) y Мачви, 1 маја 1862. Четири разреда гимназије 
свршио je y Шапцу, a учитељску школу учио y Београду. Учи- 
тељовао je y Свилеуви, Глоговцу и Шапцу. Од 1893 живео 
je y Београду, као помоћник уредника Српских Новина. От- 
пуштен из државне службе, постао je уредник Звезде, која 
je изилазила од 1898 до 1901. Био je једно време драматург 
Народног Позоришта. Умро je y Глоговцу 14 јуна 1905.



Књижевни рад.
— Као сеоски учитељ 
y Свилеуви, читајући 
приповетке Милова- 
на Ђ. Глишића, Ми- 
лана Ђ. Милићевића 
и сеоске приповетке 
Ђуре Јакшића, a наро- 
чито малоруске списа- 
тељке Марије А. Мар- 
кович (Марко Вов- 
чок), почео je и сам 
писати сеоске сли- 
ке, управо препри- 
чавати народнелеген- 
де. Али са првим по- 
кушајима није имао 
cpehe, одбијан грубо 
на вратима на која je 
закуцао, и не нашав 
листа који би их штампао. Обесхрабрен, он je преетао писати. 
1886, y оскудици, сети ce својих приповедачких покушаја, и 
понуди их локалном листићу Шабачком Гласнг1ку, који их, на 
препоруку песника Владимира Јовановића, штампа. Припоретке 
су скренуле пажњу на себе; Веселиновић, охрабрен, почне и 
нове писати. Те прве приповетке, под насловом С л и ^  из 
сеоског живота, изишле су y две књиге, y Шапцу, 1886 и 
1888. Он стиче глас, критика га обасипа похвалама, јавља ce 
y великим часописима, и отпочиње своју велику делатрост.

У времену од 1890 до смрти, 1905, он je много писао, 
по свима листовима и y многим засебним књижидама. Тако 
je изишла засебна збирка приповедака : Пољско цвеће, y 10 
свешчица, Београд, 1890—1891; Слике из учитељског живота 
(Београд, 1890), Од срца срцу (Београд, 1893), Рајске Дугие 
(Београд, 1893), Зелени Вајати  (Београд, 1895), Стари Позна- 
ници (Београд, 1891—1896, три књижице), Мале Приче, I—II, 
(Београд 1902). Српска Књижевна Задруга издала je избор ње- 
гових приповедака Слике из сеоског живота (Београд, I—II, 
1896, 1899). Поред тога приличан број приповедака изишао je y 
засебним свешчицама, a многе су остале растурене по листо-
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вима, часописима и календарима. — Од Јанка Веселиновића 
остало je и неколико романа: недовршен политички роман 
Борци(Београд, 1889), велика „приповетка из сеоског живота“ 
Сељанка (Београд. 1893), врло популарни историјски роман 
Хајдук-Станко (четнри издања, Београд 1896, Нови Сад 1904, 
Велика Кикинда 1911, Београд, 1913). Недовршени су остали 
романи: Јунак наших дана (1897—1898, 1902—1903, y Делу), 
Сељак (1901 —1902, y Звезди и Бранкову Колу) и МашиЈги 
(Дело, 1905). У сарадњи са Драгомиром Брзаком написао je 
позоришни комад из народног живота („слику из сеоског жи- 
вота“) Ђидо (1892). Тај комад, нарочито због лепих песама, 
имао je велики успех y свима српским и хрватским крајевима; 
1908 издала га je Српска Књижевна Задруга. Са глумдем 
Илијом Станојевићем саставио je комад Потеру (1895).

Од знатнога интереса су његова Писма са села (1900 
и 1904), y којима je насликао своје схватање и осећање села 
и описао почетке свога књижевнога рада.

Сеоска идила. — Јанко Веселиновић je можда више но 
и један од српских писаца - имао словенске мекости, осетљи- 
вости и нежности. Он je био један од оних људи о којима он 
прича y својим приповеткама, од оних „који имају срца за део 
свет“. Своју природну душевност, доброту, „љубост" и „i\in- 
лост“ он на лирски начин уноси y своје приповетке. Без љу- 
бави он не може да схвати књижевносг. „Треба само љубави 
према свему што гледаш, па ћеш лако све разумети, и кад неку 
ствар разумеш, онда о њој можеш писати и говорити11. Он 
није био ладан посматрач и неузбудљив сликар живота на 
селу,‘ _но га je са љубављу посматрао, и сам њиме живео, и 
лотпуно . га осећао. Он сав учествује y радњи коју опи- 
сује, плаче, смеје ce и пева са својим јунацима, даје излива 
својим набујалим осећањима. Највећи део његових „слика из 
сеоског живота“ написан je y тону нежности и раздраганости; 
неке од њих назвао je „песмама y прози“, и то y ствари јесу. 
Једна збирка његових приповедака носи наслов Од срца срцу, 
и то би ce могло дати као општи наслов свим тим његовим 
лирским идилама из сеоског живота.

Село, идилично село, село прела, cé.'ia, кола, просидбе, 
свадбе, село ашиковања, to he бити његов омиљени предмет. 
Он he то село видети само са најлепше стране, као једну ве- 
лику и срећну идилу, где ce зна само за песму и љубав. На



његовом селу има много „рајских душа" и „богатих сиротана", 
много врлине, лепих и благородних осећања, нарочито много 
сентименталности и оптимизма,

Он je село познао, као дете сеоскога none, као сеоски 
учитељ, као „народни човек“ који je сву наду полагао на се- 
љака. Дуже но a један српски сеоски приповедач он je пробавио 
на селу, живео и сродио ce са сељачким животом, боље га 
познавао но ико, заволео га и опевао га. Он je постао песник 
села, управо песник богатог и срећног мачванског села из 
цветног доба старих задруга, пре економско-политичких и 
моралних криза. Веселиновић je силно волео тај спокојан 
и здрав старински живот и патријархални ред, величао га и 
опевао док je цветао, жалио га и оплакивао када je стао 
пропадати. У Сељанци, као y многим другим мањим припо- 
веткама, он je дао лепу и тиху идилу задруге ; y другим, 
нарочито познијим приповеткама, када je отворио очи за 
стварност, описивао je борбу између „старинског реда“ и 
„новога вакта“, сукоб између старог и новог села, пропадање 
задруге, разоравање и падање старог морала. Док je сам био 
млађи и свежији, он je живот сликао ружичасто и улепшавајући 
га; када je ушао y године, он je, y Сељаку и y Писмима са 
села, стао давати црне слике палог, разривеног, отрованог 
живота на селу, падајући из великог младићског оптимизма 
y црн старачки песимизам, претерујући и y једном и y дру- 
гом смислу.

Етнографски карактер. — Још раније Јанко Весели- 
новић je упоређен са Вуком Караџићем, и то са доста разлога. 
Обојица су људи из народа, из једнога краја, из Западне Ср- 
бије ; обоЈица имају народну душу на коју су школе и књиге 
мало утицале ; обојица одлично познају народни живот, обо- 
јица га описују, један непосредно, његове обичаје и веровања, 
други посредно, његов свакодневни живот y виду приповетке. 
Веселиновић je волео и знао народне песме и легенде, био je 
добар гуслар, и 1895 издао je једну збирку народних песама 
Севдалиже. У почетку свога рада он je просто препричавао 
народне легенде, често писао „по народној причи“ и „народној 
песми“, угледајући ce y свему на народног приповедача. Са на- 
родном душом, изучен y народној школи, са високим мишље- 
њем о песничким способностима српског народа, он je готово 
исто тако био ђак народне уметности колико и књижевних пи-
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саца који су на њега спочетка утицали. Он je живео y доба 
када ce имало много и научног и политичког интересовања за 
народни живот на селу, y добу филологије и првога ради- 
кализма, и са нарочитом пажњом и љубављу описивао je 
село и сељака. Са интимним познавањем људи и свари он слика 
сав сеоски живот, y свима приликама и облицима, све обичаје, 
веровања, навике, сву народну душу. Сељанка описује живот 
једне сеоске жене од колевке до гроба, и може да послужи 
као илустрација делу Милана Ђ. Милићевића Живот Срба се- 
љака. Веселиновићеве приповетке зато имају знатан фолклоран 
интерес, оне су ваљан етнографски материјал за проучавање 
српскога села из задружног доба.

Романи. — Веселиновић je био изврстан y малим приповет- 
кама, уједној књижевној врсти којујеонпрви почео писати, y 
оним „сликама из сеоског живота", које je он y српској књижев- 
ности подигао на знатну висину. Али он није био за рсшан, на 
коме je доста радио. Борци и Јгунак наших дана су започети 
политички романи, где ce сликају борбе за политичке слободе y 
Србији, и y којима има и убеђења и моралног идеализма, али који 
нису права књижевна дела. Сељак, започет на широкој основици 
имао je да наслика сувремено српско село, али je на жалост 
остао недовршен. Хајдук Станко, највећи и најпопуларнији 
роман Јанка Веселиновића, јесте роман из Првог Устанка. 
Историјска верност могла би ce оспоравати, али y роману има 
много дубоког националног осећања, има узбуђења и свечаног 
тона y приказивању епопеје ослобођења српског, и-као по- 
пуларан историјски роман Хајдук Станко je успела ствар. To 
je данас најпопуларнији и најчитанији српски роман. Од свих тих 
његових покушаја највише књижевне вредности има Сељанка, 
разграната сеоска приповетка која добија облик и сразмере 
романа. To je прост опис живота једне сељанке, низ слика из 
разних тренутака њеног живота. Интрига и проблема нема, али 
излагање je y целини врло добрО) поједини тренутци су срећно 
изабрани, причање je свеже и топло, и нигде ce y српској 
књижевности није дала тако општа и добра слика жене са села.

Сем Сељанке, која je врло добро уметничко дело, и Хај- 
дук-СШанка, који вреди као популаран историјски роман, остали 
романи Јанка Веселиновића стоје испод његових приповедака. 
За роман он није имао ширину схватања, способност да створи 
план и да га изводи, није имао снаге да носи цео тај терет,



и зато je промашио. Када je почео читати велике руске писце, 
и видео шта je роман, он je осетио своју слабу снагу, изгубио 
поуздање y еебе, и престао писати романе.

Ошпти поглед. — Јанко Веселиновић вреди више као 
песник но као приповедач. Оно што je најлепше y његовим 
приповеткама, то je обиље поезије, топлота осећања, и тек y 
другом реду верно приказивање сеоског живота. И ако je био 
врло ллодан, обим његова рада није велики. Само по изузетк> 
он je приказивао варошки и сеоски учитељски живот. Он je 
сликао поједине тренутке, епизоде, типове са села, давао слике 
из сеоског живота, врлс просте и једооставне, са мало радње 
и драме, са мало развијања и описа, y којима ce налази сва лепа 
пр-остота народнога причања. Он je ваљао y својој простоти 
и једноставности, али када je хтео да буде модернији и књи- 
жевнији, да слика сложенији и шаренији варошки живот, да 
прави психолошке студије и решава политичке и социјалне 
проблеме, тада je био усиљен, невешт, претендиозан, доцније 
развучен и досадан.

Он je био песник села, разнежен песник идеализованог 
српског села из „старог доброг доба“, идиличан песник „пољ- 
ског цвећа“ са мачванских ливада. Он искрено воли село и 
сељака, и приказује их топлије и лепше но ико Али он више 
воли сељаке но село, више људе но природу. Осећање при- 
роде код њега je слабо развијено ; оно je површно, и сведено 
на најситније запажаје. Но и ти сумарни и оскудни описи су 
му бољи од усиљених књижевних описа, поабаних фраза 
из других књига.

Веселиновић je сеоски живот и сеоски говор познавао 
боље но ико. Ои je описивао једну страну сеоског живота, 
лепу и идиличну, и то je једнострано и непотпуно, али je, y 
једном правцу, као једна страна сеоског живота, тачно и жи- 
вописно. He само да његове личности говоре правим сељачким 
говором, но и он сам прича лако и просто, лепим, одабраним, 
једрим сеоским језиком. Диалог му je жив, течан, природан. 
Нзегова реченида има сву јасност, гипкост, живописност и ме- 
лодичност народног говора из Западне Србије.

Веселиновић, y опште, вреди као сеоски приповедач и по 
ономе што му je село било дало. Када ce одвојио од села, од 
земље из које je црпао своју снагу, од непосредних и свежих 
утисака, када je дошао y варош, он ce помео, збунио, и почео



падати. У његовом делу нестаје стара свежина, ведрина, спо- 
којство; Београд га збуњује и разорава. Он ради много и све, 
постаје жртва издавача, ради брзо, преко колена, пише разву- 
чено, понављасе, губи своју оригиналност, стил му постаје не- 
маран, фразеолошки, новинарски. Када je покушао да слика 
беодрадски живот y Циганчету и Мору без Приморја, могло 
ce видети колико га je варош помела и ослабила, и какав je y 
ствари био његов књижевни таленат.

Он je умро млад, али већ на „низбрдици живота“, како 
je он сам говорио, и на низбрдици талента, како би ce могло 
рећи. Али остављајући на страну његове слабије, књижевно- 
индустријске радове из другог периода, он првим делом свога 
рада, из доба од 1886 до 1892, заузима једно од најлепших 
места y историји српске приповетке. Он je један од првих и 
дајобилнијих сеоских приповедача наших, од оних који су 
сеоску приповетку подигли на велику висину и створили од 
ње један од најразвијенијих родова српске књижевности. Ma 
како то била идеалистична и ружичаста слика, улепшан приказ 
сеоскога живота y једном тренутку и гледанога са једне 
стране, његов рад има трајну вредност колико својом поет- 
ском топлотом толико' и лепом сликовитошћу.

СИМО МАТАВУЉ.

Романтички период српске књижевности имао je једног 
доброг приповедача из Далмације, Стјепана Митрова Љубишу; 
реалистички период има га y Симу Матавуљу.

Живот. — Рођен je 14 септембра 1852, y Шибенику, y 
Далмацији, y старој српској шибеничкој породиди, од оца 
трговца. Напоредо je учио државну основну школу, где je језик 
био талијански, и српску, „ришћанску“, где ce предавало на 
српском. У месту рођења je свршио и нижу гимназију. После 
очеве смрти, y оскудици, оде своме стриду Серафиму, игуману 
манастира Крупа, и ту ce неки четири године спремао за ка- 
луђера.. He осећајући воље за калуђерски чин, оде y Задар, 
на учитељску школу, коју сврши 1871. Затим, учитељује ло 
српским селима Северне Далмације, y ЂевреКама и на Исламу, 
потом иде за учитеља талијанског језика поморске школе y 
Херцег-Новоме. Ту je остао седам година, и за то време уче- 
ствовао y два устанка, y херцеговачком 1875 и y бокељском



1881. Склонивши ce 
1881 y Црну Гору, 
постаје на Цетињу 
гимназијски настав- 
ник, потом надзорник 
основних школа. 1882 
провео je неколико 
месеца y Паризу. Од 
1883 до 1887 био je 
наставник црногор- 
ском престолонаслед- 
нику Данилу. 1887 на- 
пусти Црну Гору, до- 
ђе y Србију, где je 
кратко време био учи- 
тељ језика y гимна- 
зији y Зајечару. Опет 
ce врати y Црну Го- 
РУ> гДе ДУго не оста- C ro io  М а т а в у љ .

je. 1889 je понова y
Србији, y којој he остати до смрти, као учитељ језика y сред- 
њим школама, чиновник пресбироа, и најзад као приватан 
човек бавећи ce искључиво књижевношћу. Умро je на пречац 
20 фебруара 1908.

Књижевни рад. — У својим успоменама Матавуљ прича 
како му je мати, разборита и жива жена, дала „вољу к фа- 
буловању". Талијански језик знао je од детињства, и још као 
манастирски ђак почео je читати талијанске романе. Као учи- 
тељ сам je научио франдуски и читао Балзака и Жорж Сан- 
дову. 1873 изишао je његов први покушај, песма Noć и  oči 
Ivanje, y задарском Narodnom Listu, y коме je штампао још 
неколико својих поетских и прозних покушаја. Када je 1880 
покренут y Задру Српски Глас, он му je постао ревностан са- 
радник. Ту je исте, 1880, године штампао први свој припове- 
дачки оглед Наши Просјаци, и од тада почиње његова плодна 
књижевна активност. Прве његове приповетке изилазе y ло- 
калним дрногорским листовима осамдесетих година. Ти врло 
озбиљни покушаји су примећени, и његов књижевни глас 
стално расте. Сарадник многих српских и хрватских часописа 
и листова, он пише много и на све стране. Своје многобројне



приповетке штампа y засебним збиркама : Из Црне Tope u 
Прџморја, две књиге (Нови.Сад, 1888, Цетиње, 1889); y издању 
Матице Хрватске Ш primorskog života (Загреб, 1890); Са 
Јадрана (Београд, 1891); Из београдског живота (Београд, 
1891); Из разнијех крајева (Мостар, 1893); Пргичорска Обличја 
(Нови Сад, 1894); Tpu Приповетке (Мостар, 1899); С мора 
и планине (Нови Сад, 1901); Београдске Приче (Београд, 1902); 
ЖивоШ (Београд, 1904); Немирне Дугие (Београд, 1908). Поред 
тога извесне приповетке штампане су y засебним књигама, 
међу којима Ново Оружје (Београд, 1890), На прагу другог 
живота (Карловци, 1894), Цошљедњи Витезови (Мостар, 1903), 
и Цор Д уклијан  (Мостар, 1906). 1891 изишао je y Новом 
Саду његов популарни спис Бока и Бокељи.

Матавуљ je, поред свега тога, написао и два романа: 
Ускок, — велику „приповијетку из црногорског живота", — 
који je доживео два издања (Београд, 1892 и 1902), и Бакоњу 

. Фра-Брне, y три издања (у Београду, 1892 и 1893, y Суботици, 
латиницом, 1897). 1897 штампан je његов драмат из дубровачког 
живота Завјет ; 1904 игран je y београдском Народном По- 
зоришту његов комад из београдског живота На слави. Поред 
тога остала je од њега заиимљива аЈтобиографија Биљешке 
једнога пш ца  (1897— 1898, y Летопису Матице Српске). У  
Мавританији су успомене на бављење y Црној Гори. Поред 
тога je описао своја пуговања по Јужној Француској, Алжиру, 
Леванту, Северном Мору. Од њега je још остао известан 
број књижевних чланака, који сведоче о шеговом ширем књи- 
жевном образовању.

Цобар зналац језика, Матавуљ je прилично и преводио. 
Међу осталим, превео je На води од Гија де Мопасана (1893), 
збирку бајки Вилина Књига (Београд, 1894), Сеновита Кућа 
Чарлса Дикенса (Београд, 1894), Зимске Приче М. де Вогиеа, 
(Београд, 1894), Сан Емила Золе, Молиерова Пучанини као 
властелина (1906), и Мизантропа, и некоје галајанске нове- 
листе и драматичаре У рукопису му je остао превод Угле- 
дања на Христа.

Књижевно образовање. — Матавуљ je имао извесних 
особина које су га стављале изнад велике већине српских пи- 
саца његова времена: ретко развијен посматрачки дар, позна- 
вање живота и људи, знатно кшижевно образовање. И ако 
није учио велике школе, и ако ce није школовао на страни.



он je својом природном бистрином, духовном радозналошћу 
и ретком вредноћом успео да попуни празнине свога образо- 
вања. Знајући језике, он je много читао, и то најбоље писце, 
и успео да буде један од најобразованијих српских писаца.
Разуман човек, он je добро ocehao да je прошло време „при- 
родних генија" и даровитих незналица y књижевности, зато 
ce није задовољавао само књижевним знањима, но ce инте- 
ресовао за науке, нарочито за оне науке које имају везе са 
књижевношћу, као што су филозофија и историја. Његово 
књижевно и опште образовање давало je његовим књижевним 
делима карактер нечега већма европског и модерног, и он je 
y том иогледу стајао над осталим српским писацима осамде- 
сетих година.

Док су наши ранији писци били под утидајима нема 
руске или мађарске културе, он ce развио под утицајем ро_ 
манских култура, талијанске и француске. Рођен y Далма- 
дији, где je талијанска култура владала вековима, знајући 
талијански још од детињства, он je прво читао дела талијан- 
ских писаца, ту ушао y књижевне лепоте, ту развио свој 
књижевни укус, ту ce прво учио писати. Научивши фран- 
цуски, он je ревносно читао француске писце, нарочито реа- 
листичке и натуралистичке лисце, y првом реду Мопасана, ко- 
јега je највише читао и радо преводио. Свршивши ту књи- 
жевну школу, y главноме по тим узорима. и сам je стао 
писати. Можда први y новој српској књижевности, он сав изи- 
лази из романске културе, и извесно први започиње нов пе- 
риод y добу y коме француски утицај стаје замењивати раније 
утицаје, руски, немачки и мађарски.

Потпун реалист. — Остали српски приповедачи реали- 
стичког периода никако ce нису могли отргнути од редл-иД ̂  Д« u. 
егичгсот васпитања из своје младости и сентименталних скло- 
ности своје природе, и зато, сем Милована Ђ. Глишића, нема 
ни једног који би био потпун реалист. Матавуљ je био потпун 
реалист. Без романтичарскога васпитања, уман човек, трезвена 
духа и позитивне природе, књижевно васпитан код доследних 
француских реалиста, он je сав y чистим идејама европског 
реализма седамдесетих и осамдеретих година. Једно што je 
y опште био без много маште, друго што je мислио да 
књижевност треба да буде веран одблесак стварности, он 
врло мало измишља, и његови типови су.често просте фото-



графије, a његове приповетке, нарочито далматинске често су 
бележење локалних догађаја. Он ce ограничава да буде са- 
вестан, интелигентан, образован посматрач стварнога живота, 
да ладно, без страсти, описује људе као што ботаничар описује 
биље или зоолог инсекте. Он неће да ce као човек види y свом 
делу, чува ce личних излива, избегава лиризам, само по ретком 
изузетку улази y моралисање и тенденцију, једино с времена на 
време, допусти себи нешто хумора. И зато његова безлична дела 
су тачна, оштра, прецизна посматрања, изгледају ладна и сува, 
са више памети но срца, са више тачности но топлоте.

Обим његова рада. — Он има не само већи духовни видик 
но остали српски писци, но исто тако и већи посматрачки видик, 
Док су ce други ограничавали да посматрају живот једнога 
сталежа или једнога краја, да опиСују само сеоски живот, или 
да буду описивачи појединих покрајина, Мачве као Јанко Весе- 
линовић, Шумадије као Милован Ђ. Глишић, Срема као Павле 
Марковић-Адамов, Боке Которске као Стјепан Митров Љубиша, 
— дотле Матавуљ слика и разне сталеже и разне крајеве. Он 
слика и сељаке, и племиће, и грађане, и интелектуалце, све 
више удаљавајући ce од сеоског живота, све више тежећи да 
слика сложенији и мисаонији грађански и модерни живот. Он 
описује и Црну Гору, и Далмацију, и Београд. Он je једини 
српски писац који je уметнички сликао сувремени дрногорски 
живот, и y томе га нико до сада није претекао. Његово сли- 
кање Београда, сложеног, разбијеног, иомућеног београдског 
живота, није успело. Као што je Јакшић био најбољи када je 
описивао свој Банат, тако je и ]Матавуљ давао сву своју меру 
када je сликао Далмацију, и остао најбољи сликар Далмације 
y целој српској и хрватској књижевности. Нико од наших пи- 
сада није Далмацију тако волео и разумевао, нико je није 
схватио тако широко и потпуно, и изразио тако тачно и жи- 
вописно. He ограничавајући ce на један сталеж и једну средину, 
он je дао слику целе Далмације, и „ркаћке" и „латинске11, и 
„ришћанске" и „кршћанске", и загорске и приморске, и пле- 
мићске и пучке, и сељачке и грађанске, и из ње дао највећу 
галерију најразноврснијих типова коју српска књижевност има. 
Његов најбољи роман Бакоња Фра-Брне синтеза je и цвет 
свих његових далматинских приповедака.

Општи поглед. — У књижевности свога доба Матавуљ 
има једно нарочито место. Он потпуније но ико представља y



српској књижевности модеран европски реализам. Он ce од- 
ликује оштрим посматрачким даром, јасним и ведрим духом, 
трезвеним појимањем живота, ретким способностима да ствари 
добро уочи и да их добро каже, да нађе и обележр1 карактери- 
стичне типове, да да јаке и потпуне слике делих средина. Ње- 
гов стил je прост, одређен, прецизан, књижеван без реторике. не- 
посредан, једар, без фразе и без боје, класичан y добром смислу 
речи. Најобразованији, најкњижевнији међу нашим припове- 
дачима, он je y исти мах био и најмање књишки. И ако врло 
цењен за живота и доста читан, он код велике публике није 
могао да нађе онај одзив који су нашли други писци, слабије 
интелигенције и простијег талента, јер велика публика никада 
не може да ce загреје за писце који на свет гледају без илузија 
и који пишу без фраза.

СВЕТОЛИК П. РАНКОВИЋ

Рођен je y Моштаниди, 
округу београдском, 7 децембра 
1863, од оца учитеља. Детињ- 
ство je провео и основну школу 
свршио y Гарашима, y округу 
крагујевачком, где му je отац 
постао свештеник. Нижу гим- 
назију и богословију свршио je 
y Београду. 1884 отишао je y 
Кијев.о, y Духовну Академију. 
Свршивши je, постане 1888 на- 
ставник веронауке y гимназији 
y Крагујевцу. У Ниш ce пре- 
мешта 1892, y Београд 1893. 
Умро je y Београду 18 марта 
1899.

Ранковић je умро млад, Свотолик II. Ранковић. 
тек онда када je живље отпочео
радити на књижевности, али и за то кратко време дао je 
доста радова. Први његов бољи посао биле су Јеиње Слике, 
y Ота-џбини за 1892. После тога дошао je низ приповедака 
по разним часописима и листовима, од којих су најбоље, под 
насловом Слике из живота, изишле 1904 y издању Српске



Књижевне Задруге. Од њега су остала и три романа: Горски 
Цар (Београд, 1897), Сеоска УчиШељица (1898) и Порушени 
И деали-(Београд, 1900). По руским богословским писцима 
саставио je уџбеник за Богословију Упутство за црквено 
проповедништво, Омилитика. (Београд, 1894). По педагошким 
и богословским листовима растурен je известан број његових 
чланака, махом превода са руског.

Он je волео Шумадију y којој je детињство провео, 
ocehao лепоту, снагу и ведрину њеног пејзажа, a готово 
све његове приповетке дешавају ce y њој. Он je био песник 
Шумадије, али не онако једнострано идиличан као што je 
Јанко Веселиновић био песник Мачве. Ранковић није затварао 
очи пред стварношћу и није сеуспављивао илузијама, нојеживот 
на шумадијском селу гледао слободно, отворено, сликао га она- 
кав какав јесте, са његовим манама и црним странама, прикази- 
вао распадање старог патриархалногживота и прелажење y ново 
индивидуалистичко доба, разривеност после великих економ- 
ских и политичких криза. Он je гледао својим очима, y рођеној 
породици, зло хајдучије која je беснела y Шумадији крајем 
осамдесетих година, и цео један његов роман, Горска Цар 
описује ту опаку болест србијанског села y скорој прошлости.

Доцније, он ce није заустављао само на тој натурали- 
стичкој навици да живот слика онакав какав je, не избега- 
вајући да ce дотакне ружних и тамних страна. Неповољне 
материјалне прилике, нарочито болест која га je пре вреАмена 
y гроб вукла, стварале су га раздражљивим, незадовољним, 
гониле га y мрачан песимизам. У своје дело он je уносио то 
своје лично расгголожење, и песимизам ce све више пооштравао 
y колико je болест напредовала. Сеоска Учитељица je црна 
и жалосна слика једне несрећне жене ; Порушени Идеали, y 
које je Ранковић унео врло много свога личног, дело по- 
следњих месеца његова живота, својим апсолутни.ч песимизмом 
чини тежак утисак.

Као писац Ранковић je сав изишао из руске школе и 
више*но и један од нових српских писаца он ce може назвати 
руским ђаком. Учио ce y Русији, са одушевљењем читао руске 
писце, нарочито Толстоја и Достојевског, преводио их често 
и радио — између осталога и Толстојеву Опсаду Севасто- 
пољо. Од великих руских писаца остала му je широка чове- 
чанска симпатија за све што живи и трпи, склоност да наро-



чито проучава људе слабе воље, „започете a недовршене људе“, 
како вели Тургењев, навика да y појединостима и опширно 
рашчлањава разна стања свести и савести код својих јунака. 
Он je y томе често био невешт и ишао тако далеко да су му 
поједине странице писане језиком психолошких уџбеника.

Његова форма je доста занемарена. Радио je грозничаво 
брзо и без пажње, нарочито последњих година болести, када 
je хтео да што више уграби од смрти. План му није био 
јасан, оскудевала му je влада над својим пером, и зато je 
негде претерано развучен, a негде одвећ убрзан. Ипак je писао 
чисто и јасно, и ако са доста овешталих књижевних израза 
и новинарских фраза.

Његове „слике из живота", сеоског, паланачког, чинов- 
ничког, манастирског, типови и епизоди, прилично су тачни, 
али заостају за сличним пословима других приповедача срп- 
ских. ББегов значај je y роману. Он je писац једне трилогије 
романа из србијанског живота осамдесетих година, y којој je 
живот сликан са натуралистичком тачношћу и y личном лирском 
тону. Ти његови романи, модерни по смелом реализму и по љу- 
бави за истину, иду y најуспеле покушаје своје врсте. Н аро 
чито Горски Цар иде y најбољ 1ане нашега реализма.

Живот. — Рођен je y Сенти, y Бачкој, 11 новембра 1855, 
занатлијској породици. Ту je свршио основну школу. 1868 

прешао je y Београд, где je 1875 свршио гимназију. Каодобро- 
вољац учествовао je y ратовима 1876 и 1877—1878. 1878 свршио 
je историјско-филолошки одсек Велике Школе. Са малим пре- 
кидима, до 1898, био je професор гимназије y Нишу, потом 
y Београду. Умро je y Соко-Бањи, 12 августа 1906.

Библиографија. — Што je реткост y српској књижев- 
ности, Сремац није по,чео писати као млад човек, на ђачкој 
клупи, но као зрео човек, тек пред Т890. Под шифром „Сен- 
ћанин“, дрчео je v Б оссшЕкој-Љ ^ш —ШШ-објављивати своје 
поетске слике из српске историје. Р889 изишла je његова прва
сатирична приповетка y нишком листу Стара Cpovia  за 1889._
Али на јавност je избио и глас стекао тек приповетком Ивг 
кова Слава, која ce појавила 1895̂  y СрПском Прегледу. Охра- 
брен тим великим >спехом, он je стао живо радити, и за де-

СТЕВАН СРЕМАЦ.



сетак година објавио знатан број радова, неколико романа и 
цео један низ хумористичних и сатиричних приповедака.

Ивкова Слава, y засебној књизи, имала je два издања 
‘феоград, 1895 и 1899), a 1901 Сремац ју je драматизовао y 
друштву са Драгомиром Брзаком. Исту приповетку по други 
пут je 1892 драматизовао београдски глумац Веља Миљковић. 
„ Јјим унацуја “ на селу изишла je y Београду 1896 (друто из- 
дање y Београду, 1912). Поп-Ћира и поп-Спира. v лва из- 
дања (Карловди, 1898 и Београд 1911), Вукадин (Загреб, 1903), 
Зона Замфирова (Београд, 1907). Од важнијих његових сати- 
ричних и хумористичних приповедака, штампаних y заеебним 
књижицама, ваља поменути: Божићња Печеница (Београд, 
1898), Чича-Јордан (Мостар, 1903), Јексик-Ација (Мостар, 1904), 
Три ЛриповеШке (Карловци, 1904), Скице (Мостар, 1905), ху- 
мористични спев, који je сам илустровао, Човекова Трагедија, 
или  бал y Елемиру (Београд, 1907), _Д'ир-Герас (Београд,
1908) . Бати-м. y птест свезака изишле су његове лоетизације 
народне историје Из књага староставних (Нови Сад, 1903—
1909) . Сем тога, велики број мањих приповедака, књижевних 
оцена, полемичних чланака, и неколико историјских распра- 
вида. У времену око 1900 Сремац je био најплоднији и нај- 
популарнији српски писац.

Историјске приче. — Професор историје, занимајући ce 
увек историјским делима, са урођеном романтичном љубављу 
за прошлост, Сремац je сав био y идејама историјскога тра- 
диционализма. Историја за њега није^ЗшдГ ни наука ни занат, 
но страст, поезија, вера и патриотизам, силно средство за јачање 
народне душе и подизање народне свести. У двобоју између 
crape, романтичне и „патриотске" историјске школе Панте 
Срећковића и нове, научне, и „неродољубиве" школе Илариона 
Руварца, он je одлучно, пркосно, био на страни старих. -

И он ce даје на поетско препричавање народне прош- 
лости, и пише цео један велики диклус историјских слика Из 
кнмга староставних (Велики жупан Часлав, Владимир Дук- 
љанин, Војислав 1равуњанин, Велики жупан ВласШимир, 
Мутимир и браћа му, Растко, Ераљ Драгутин, Смрт Цара 
Лазара , Заборављени Обилић, и т. д.). Он y прози опева и 
велича херојску прошлост, стару славу и витештво српсксхЈБуве 
податке из грчких хронцндра—и ерпскнх-дегеписаца-и старих 
биографа ои јеДзгрнуо y вео ппезије. и y лирсклм т п н у ,  рит-



мичним и китњастим 
ррцрнштама. готово 
y ..слободном стиху“. 
опевао старе тунаке.
У тај посао он je 
уложио много труда 
и књижевних амби- 
ција, али je успех био 
осредњи. To за исто- 
рију није било довољ- 
ноУгачно, a за књи- 
жевност недовољно 
уметничкој Историј- 
осалистина je жртво- 
вана, машта je преу- 
зела права истине, ис- 
торијско осећање je 
слабо, и све ce више 
своди на реторске ам- 
плификације, усиљен 
патос, ређање живо- 
писних и звучних речи. Велика публика која je Сремца иначе 
верно пратала, осетила je праву вредност овог хибридног поку- 
шаја поетске историје и историјске поезије, и ма колико да je он 
полагао, циклус Из књига староставних није могао успети.

Сатиричар. — Са Сремчевим традиционализмом y исто- 
дГкји y вези je његов традиционализам y политици. Консерва- 

^-тивац y души, он je био пун нежности за „старо добро доба“ и 
пун неповерења, каткада и нерасположења, према свему што je 
ново. Модерне идеје духовног, политичког и социјалног ослогл 
бођења он je сматрао као једну изопаченост духова, болесноЈ 
фантазирање, залудно трошење српске народне снаге, несвесну 
издају заветне мисли. У њему ce сачувао тип старог „црквара" 
и „родољубца" српског из Војводине од пре 1848 године, 
онога који неће да зна ни за шта друго до за „веру и на- 
родност“. У том консерватизму и мизонеизму, критицизам и 
позитивни реформаторски дух нове Србије седамдесетих и осам- 
десетих година био му je дубоко антипатичан. Те његове при- 
родне склоности су још више развила два човека који су 
на њега имали велики утидај, његов ујак Јован Ђорђрвиф



f
професор историје на Великој Школи, и Љубомир Недић, 
који га je и увео y књижевност.

У многим својим приповеткама, делимично y Вукадпну,
_-У целом једном роману „Лимупацији“ на селу, — политички и
ј полемични чланци остављају ce на страну — Сремац je изишао 

са својим плахим мржњама на „народне људе“, радикале и 
социјалисте, на професоре природних наука и учитеље, не ма- 
рећи много чак ни за сеоски свет. Мржње су га заслепљавале, 
и он je из сатире прелазио y грубе карикатуре, чинећи неправде 
и увреде и људима и идејама који му ce нису свидели. Те 
његове политичке сатире и карикатуре одају га више као 
партијска човека но као књижевна посматрача, и доказ су 
само ускости његових видика и његове велике политичке не- 
трпљивости.

Песник Ниша. — Ако Сремац није марио за нову Ср- 
бију, политичарску и демократску, он je све своје симпатије 
дао новоослобођеним крајевима, где ce био задржао стари, 
„старовремски" патријархални живот. У Нишу je провео десетак 

гТТГзјбољих и најведријих година свога живота ; „Ниш je место 
I  књижевног надахнућа његовог", велиједан његов биограф. Ту 

je одиста и почео писати, сликом из нишког живота Ивкова 
Слава стекао je глас, као што му je друга једнаслика нишкопГ 
живота, Зона Замфирт а. можда најбдљи књижевни посао. 
Романтичар по своме духу, немарећи за „хладни, бездушни 
Запад", како je сам писао, y Нишу, одмах после ослобођења, 
наишао je на комад живописног, егзотичног Истока. где ce 
стари живот, старе идеје сачувале y свој својој снази. И он 
ce врло добро осећао y тим источњачким декорацијама и 
међу простим, али срдачним „људима старога кова“, за које y 
животу нема проблема али има животне радости. Он je осе- 
тио поезију старог, источњачког и патриархалног Ниша, и 
почео опевати весело „живовање“ „старовремских11 Нишлија, 
дао „слику, како сам вели, из веселих и безбрижних дана 
старог Ниша, једну слику старих и добрих Нишлија...“ И он 
je то учинио, занимљиво и живописно, топло и пријатно, са 
много локалне боје, често y карактеристичном дијалекту 
нишком. Те слике из Ниша радио je са нарочитом љубављу, 
уносио y њих један део своје младости, и зато су му те ствари 
тако успеле и имале толиког заслуженог успеха.



Реалист. — Између Јакова Игњатовића и Стевана Сремда 
има извесних сличности. Обојица су Срби из Угарске, рођени 
на периферији српскога народа ; обојица су занесени прија- 
тељи „старога доброг доба“, патријархалности y народном 
животу, традиционализма и консервативности y политици; 
обојица поетизују и препричавају народну прошлост, обојида 

//~'пишу хумористичне романе, обојица имају велику љубав за 
прост свет и за нижи живот, обојица су реалисти не по уве- 
рењима но по инстинкту и по укусу.

Сремац je рођ.ен y јелној занатлијској породици, и као 
професор y унутрашњости живео je y средини малог света. 
Као стари момак, мало дивљачан, суревњив на своју индиви- 
дуалност и независност, није марио за друштвене везе и оба- 
везе, за отмен свет и његове форме и конвенције. И волећи 
више вулгарност од баналности, y својој одвратности према 
„ћифтама" и „филистрама“, он ce добро ocehao y средини 
простих и природних људи, где нема углађености, али има 
неусиљености и срдачности. Он je волео да гледа доње слојеве 
човечанства, не само ситно грађанство, но и промашене егзи- 

, стенције, пропалице сваке врсте, „бивше људе“, — и уживао 
y њиховом „ванредно симпатичном шаренилу". Он je залазио 
y њихове средине, y том животу налазио поезију, и са ху- 
миром, сликао тај шарен свет малих кафана. Он je готово 

I дао идилу тога света, са много шале и са много песме. Поје- 
I  дине од тих приповедака, саме за себе, чине пријатан утисак, 

али како ce Сремац специјализовао y сликању тога малокафан- 
скога света, то стално сликања једних истих људи чини најзад 
тежак утисак. Живог je ту путски, физички, низак, човечан- 
ство je приказано y свом најнижем облику, са сувише вул- 
гарности и грубости, и читалац најзад зажели више чистоте 
и поезије, y сваком случају нечег другог и другачег. Једно- 
страност y сликању вулгарнога живота знатно одузима општој 
вредности Сремчевих приповедака.

Сремад je нарочито реалист по начину писања. Као што 
су радили велики реалистички писци, он je пажљивим оком 
посматрао живот# y своју бележницу уносио карактеристичне 
речи, згодне анегдоте, гестове, ситуације, изреке, песме, фразе, 
исечке из новина, огласе, дописе, изјаве, „материјал", једном 
речју, како сам вели, из кога he доцније конструисати своје 

'■јприповетке. Тиме he он свом делу дати јаку локалну боју и
26ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ



Лштпуно реалистичко обележје. Полазећи од једне згодне анег- 
доте, извучене из гомиле „сижеа“, како их он назива, он je 
проширује, допуњује новим мањим анегдотама, уноси типове. 
и све то занимљиво прича увек живим и живописним језиком. 
ИГњегове личности чине утисак верних фотографија, a његово 
дело даје утисак непосредне стварности.

Општи поглед. - -  Сремац je имао све врлине којима 
ce могао допасти великој публици, и дошао je y згодан час. 

..'Предмети су му били анегдотични и занњмљиви, личности ори- 
гиналне и живописне, стил рељефан, сликовит и живахан. 
Kacr писац ce јавио y доба када ce осећала извесна засићеност 
сентиментално-идиличном сеоском приповетком, и његови хумо- 
ристични и сатирични описи мало-грађанског живота дошли су 
као једна пријатна промена. Његов смех и подсмех одговарао je 
природи србијанског света, који радо гледа ствари са комичне 
стране и толико воли подсмехнути ce. Севдисање и весело старо 
„живување" старинских Нишлија, чулна радост живота, обилне 
песме и проводње, све то допало ce читаодима. Поред тога, 
нишки живот изгледао je оригиналан и занимљив, био нов свет 
y српској књижевности, и зато je Сремац радо дочекан и имао 
толико успеха. Својим ведрим оптимизмом, веселим сликама 
нишкога живога и малога пука, Сремац je y добу око 1900, 

r када ce јавила једна експлозија песимизма y српској књижев- 
ности, био омиљени забављач широке читалачке публике.

Он je био човек од духа, природна и неусиљена духа, 
/имао ону ретку' vis comica, прави хумористични таленат. И 
\јачином свога хумора он заузима прво место y српској књи- 

жевности. Хумором и духовитошћу он стоји над својим прет- 
ходником Јаковом Игњатовићем, али je без Игњатовићевих ши- 
рих схватања и социјалнога значаја његових романа. Он није 
y стању да види и постави какав проблем, нити може да да 
књижевну синтезу, било једне средине или једне људске при- 
роде. Он има око за оно што je спољно, лепо уме да исприча 
анегдоту и да оцрта занимљив тип, да задржи пажњу читаоца 
и да га насмеје, али то je без дубине и без ширине, тек ради 
смеха и забаве. Смејући ce, он клизи по површини живота, и 
није y стању да уђеу суштину његову. Уских видика, затворена 
д(уха, он пуно/ствари није ни могао ни хтео да види, и задово- 
Ол.авао ce малим и смејао онде где je било проблема и трагике. 
Он je цео сложени људски живот посматрао само са једне



стране, неозбиљне и комичне стране. Али y његовом делу има 
врло миого стварности. Он je живот гледао, хватао и уносио 
y своја дела као што су радили велики реалистички писци. 
Он je био не само наш најбољи хуморист но и један од нај- 
бољих и најтипичнијих реалиста.

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ

Рођен je 4 фе- 
бруара 1873, y селу 
Овсишту, y округу 
крагујевачком, гдему 
je отац био учитељ.
Детињство je провео 
y селу Јарушицама, 
такође y округу кра- 
гујевачком, где je 
свршио основну шко- 
лу, Гимназију je свр- 
шио y Крагујевцу 
1894, филозофски фа- 
акултет 1898 y Бео- 
граду. Као предавач 
сл.ужио je y Врању,
Пироту и Лесковцу.
1898 отпуштен je из 
политичких разлога, 
и две године живео 
ван службе, од књижевнога рада. 1900 постављен je за писара 
Министарства Просвете, a 1902 понова отпуштен, опет из по- 
литичких разлога. Годину дана, 1903/1904, провео je на од- 
суству y Минхену. 1905 постављен je за шефа коректора Др- 
жавне Штампарије. Умро je y Београду 4 августа 1908 године.

Домановић je радио на сеоској приповетци и на поли- 
тичкој и друштвеној сатири. 1899 године, y Пожаревцу, изишле 
су две књиге његових ЈЈриповедака, a 1902 „приповетка из 
српскога живота“ Чича-Миша. Дете са села, он je из почетка, 
под утицајем Јанка Веселиновића, гледао живот са идиличне 
стране; доцније, нервозан, раздражен, разочаран, почео га je 
гледати са одвећ црне стране. Његове сеоске приповетке или

Радоје Домановик.



су наивна улепшавања или љутите карикатуре, и y сваком 
погледу заостају за његовим сатиричним радовима. Поред 
сеоских приповедака писао je и приповетке за младеж. 1903 
године, y Београду, изиппге су његове Три приче за омла- 
дину. 1895 изишао je његов политички спис Напомена Ра- 
дикалној Демократији. Српска Књижевна Задруга дала je 
1905 избор његових Приповедака.

Још као ђак, y једном узрујаном тренутку политичког жи- 
вота y Србији, Домановић je почео по радикалним листовима 
писати оштре и духовите политичке сатире. Док je Сремац био 
консервативан сатиричар ондашње политичке деснице, Домано- 
вић je био сатиричар демократске левице. И један и други, 
са супротних тачака гледишта, и са супротним политичким 
тежњама, сликали су ружне или смешне стране политичког и 
јавног живота y Србији. У времену од 1897 до 1903 он je на- 
писао цео један низ љутих сатиричних приповедака и алего- 
рија, y којима су снажно жигосани недостојни сувременици к 
жалосне политичке прилике. Саркастичан по природи, једак 
y свом гневу разочарана идеалиста, агресивнога духа, он je 
љутито ударао на ругобе и нискости сувременог политичког 
живота, и његови ударди су без поштеде падали на све стране. 
Поједине од тих сатира сувременог политичког и друштвеног 
живота — Данга, Вођп, Краљевић Марко по други пут међу 
Србима (Београд, 1902), a нарочито Страдија (Београд, 1902), 
најшири и најизрађенији његов посао, најбоља политичка сатира 
српска —, y своје време имале су значај манифеста и поли- 
тичких догађаја. Уносећи многосмелости, са ширином видика, 
са искреном љубављу према земљи и њеном добру, Домановић 
je радио не само на жигосању онога што не ваља, но и на по- 
дизању јавнога морала. Оригинално схваћена, снажно изведена, 
та дела су најбоље политичке и социјалне сатире y српској 
књижевности, и значе не само моралну карактеристику једнога 
доба y српском друштву но и оснивање једног новог књи- 
жевног рода y српској књижевности.

СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ.

Од краја осамдесетих година Босна и Херцеговина по- 
чињу улазити y књижеван живот српски. Један од првих пи- 
саца из Босне и Херцеговине био je Светозар Ћоровић.



Родио ce 29 M a 

ja 1875 y Мостару.
Основну и трговачку 
школу свршио je y 
месту рођења. Сам je 
довршио своје обра- 
зовање, и сталним и 
озбиљним радом уса- 
вршио ce као писац.

Ћоровић je је- 
дан од највреднијих 
и најплоднијих срп- 
ских писаца. Почео 
je са писањем дечјих 
песама још 1889 го- 
дине ; прву своју 
књигу, свеску дечјих 
песама ПолеШарке 
штампао je y Моста- 
ру 1894. 1894 и 1895 
уредио je календар 
Неретљанин. Од 1895 издао je неколико књига приповедака: 
Из Мостара (Београд, 1895), Из Херцеговине (Београд, 1896), 
Марков Гријех (Београд, 1896), Крвни Мир (Мостар, 1897), 
Разорено Гнијездо и Из моје домовине (Мостар, 1898), Цр- 
тице (Мостар, 1901). Све су то почетнички радови, y ко- 
јима je врло млади писац тек тражио свој пут. Други пе- 
риод његовог књижевног рада, главна његова књижевна де- 
латност, почиње 1903. Од тада су изишле 4 свезака збирке 
приповедака : Y  часовима одмора (1903, 1904, 1906, 1910), 
Моји познаници (1909) и Комшије (Сарајево, 1912), и овећа 
приповетка Јарани  (Нови Сад, 1913). Затим, три романа : 
Женидба Пере Карантана (Мостар, 1905), Мајчина Султа- 
нија (Београд, 1906), СШојан МуШикаша (Мостар, 1908) Нај- 
зад, неколико позоришних комада : две шаљиве игре Поре- 
мећен план  и Издаје стан под кирију  (Мостар, 1899), и Он, 
Адембег, Птице y  кавезу, ИовраШак, (све y једном чину), 
Ајша и Зулумћар  y 3 чина.

Ћоровић je почео писати пре времена, врло млад, невешт 
и неук, и његови први радови су покушаји писца који ce тек



развија и тражи свој пут. Али он ce стално развијао, и давао 
све боља и боља дела. Он je дао слнку данашње Херцего- 
вире, и варошке и сеоске, и православне, и муслиманске, и 
католичке. Ta слика je широка, реалистичка и прецизна. Ње- 
гова главна способност je да уме да одабере добар мате- 
ријал и да нађе занимљиву анегдоту. Цело дело му je бо- 
гато мотивима и добро обележеним и оригиналним личностима. 
И због тих особина, које га чине занимљивим, он je један од 
највише превођених сувремених приповедача српских. Причање 
му je лако, просто и природно. Стил му je доста једноставан, 
каткада једнолик, без много боје и израза, али непосредан и 
јасан. Романи, са скученим мотивима маловарошкога живота, 
доста развучени, изостају за приповетком. Неколико од ње- 
гових драмских покушаја, као On и Адембег, одликујући ce 
занимљивошћу анегдота, патетичношћу сцена и живим сли- 
кањем личности, имали су заслужена успеха.

ВОЈИСЛАВ Ј. ИЛИЋ.

Живот. — Син песника Јована Илића, родио ce 1862 y 
Београду. Школе je учио нередозно, и напустио гимназију. Као 
ванредан ђак провео je неко време на Великој Школи. У 
српско-бугарском рату 1885 учествовао je као добровољац. 
Од 1887 до 1892 био je коректор Државне Штампарије. 1892 
учитељовао je y српској основној школи y Турн-Северину, y 
Румунији. Те године постављен je за писара Министарства 
Унутрашњих Дела, a потом за вице-консула y Приштини. Умро 
je y Београду 21 јануара 1894 године.

Књижевни рад. — Као ђак, још око 1878, почео ce 
јављати по часописима, и брзо избио на површину. 1887, y 
Београду изишло je прво издање његових Песами, a 1889 
друго издање. Српска Књижевна Задруга издала je сва ње- 
гова песничка дела 1907 и 1909, y две књиге.

Војислав Илић je искључнво песник, и највећи део ње- 
говога књижевнога рада je y стиху. Али je од њега остао и 
приличан број прозних радова, по листовима и часописима 
осамдесетих година. Међу осталим и две скице : Недеља ceufie 
(Зимзелен, 1893) и Страшни Љубавник (Крагујевац, 1893). 
Остало су национално-политички и књижевни чланци. Рела- 
тивно важнији од тих радова су му : расправљање познатог



Војислав Ј. Илић,



питања Шекспир или Бакон (Србадија, 1883), велихи поли- 
тичко-национални говор Задашок Уједињене Омладине (Horn 
Београдски Дневник, 1887), мањи књижевни чланци о Бе- 
лушу, сину Ђуре Јакшића (Јавор, 1882), о Шекспировом Ко- 
риолану (Гусле, 1882), о Крашевском (Србадија, 1883). Остали 
су написи о незнатним и ефемерним књигама тога доба. Сви ти 
прозни радови Војислава Ј. Илића од значаја су само y толико 
што помажу бољем схватању његовог главног, поетског рада.

Реакција омладинској поезији. -  Војислав Ј. Илић 
означава један прелом и преображај y српској поезији: крај 
старе романтичарске поезије и почетак нове артиститичке и ве- 
ристичке. Он je припадао нарашгају који je својим очима 
гледао слом омладинског романтизма y јавном животу и y 
књижевности, осећао опште разочарење и клонулост која je 
завладала y српским духовима после Берлинског Конгреса. 
Заједно са новим нараштајем, бунио ce против изопачене 
романтичарске поезије на умору, њеног усиљеног патоса, вул- 
гарности осећање и баналности форме. Војислав Илић са из- 
весном иронијом пише о томе добу „политнчког авантијар- 
ства“ и о „безазлено-херојском расположењу*1 наивнога нара- 
штаја шездесетих година. Ценећи велике песнике српскога 
романтизма, он ни мало не цени њихове јадне епигоне, њихова 
„накарадна подражавања и усиљено очајаље", и не крије своју 
„одвратност према њима“. Он je сатирично опевао омладин- 
ског песника разбарушене косе који je сав свој духовни живот 
свео на мржњу на Турке и љубав за алкохол:

Старо. сретно доба, тсбе многи жале,
Либералне твоје битке и скандале.
Кад je песнпк српски дар божанскп каљ о 
И нализан често под столом ce ваљ’о —
Кад врлина беше не мислитн много .

И по идејама, и по мотивима, нарочито по форми, његова 
поезија означава реакцију омладинској поезији. To није ишло 
одмах, и y првим његовим стиховима има још трагова омла- 
динске поезије, нарочито y речнику. Али он ce врло брзо са- 
мостално развија, и ствара једну сасвим оригиналну, y сваком 
случају нову поезију. Он напушта реторичну, емфатичну и 
претерано субјективну поезију романтичара шездесетих година, 
и y неколико враћа ce одмереној, полукласичарској, „објек- 
тивној лирици" четрдесетих година, којој je Ђорђе Малетић



био теоретичар, Јован Ст. Поповић најбољи песник, и којој 
je y почетку свога књижевног рада припадао и његов отац 
Јован Илић. Од тих предромантичарских песника он ce прво 
учио рефлексивности, класидизму, и од њега су ми остали и 
извесни архаизми y речнику. На тај начин, Јован Илић, који 
je био рефлексиван песник y својој младости, знатно утичући 
на духовно и песничко развијање свога сина, био je спона 
између две песничке школе наше.

Војислав Илић je дискретан дух и отмена душа, он мрзи 
на позу, реторику и причања о себи, хоће поезију отмену, 
дискретну, уметничку. У место „божанствене страсти", ро- 
мантичара, више воли мирноћу и дискретност осећања пес- 
ника предромантичарског доба. Он не верује као романти- 
чари ÿ „Народно Јеванђеље", не мисли да ce уметничка 
поезија има свести на подражавање народних песама, или 
бар на развијања y њином уском оквиру; као песниди четр- 
десетих година он je за „европејску изображеност", за општу 
књижевну културу, за уметност y поезији, независно разви- 
јану од народне поезије, израз вишег образовања и слободне 
особености песникове. Са поезијом великих европских књи- 
жевности он ce упознаје преко Руса, v>з руских антологија. 
Руски писци на њега нарочито утичу, y првом реду Пушкин, 
кога назива „епохалним песником новије руске књижевности", 
себе назива „добрим ђаком Жуковског и Пушкина", од којега 
му остаје пуно идеја, песничких навика и мотива, осећање 
чисте уметничке и савршене форме, љубав за класичну страну, 
песнички речник, каткада и целе реченице. Код Љермонтова 
ce научио љубави према живописном Истоку, и од њега такође 
узео известан број песничких тема. Али, он je све те песнике, осе- 
тивши њихову величину, стилизовао, прерадио y својој души, 
свему дао своје обележје. Они су му били више подстрек но 
узори, и његова поезија, мање оригинална y мотивима, добила 
je оригиналност личних осећања и личнога изражавања. BI сва 
његова поезија значи прекид са реторичком, неодмереном, 
одвећ националистичком омладинском поезијом, делимично 
враћање ка старој „објективној лирици", стварање нове запад- 
њачке, уметничке и отменије поезије српске.

Политичка и социјална поезија. — Он ипак не озна- 
чава кидање свих традиција y српској поезији. Као песници 
пре њега, и он има политичких, националних и социјалних



песама. Необавештени писци гледали су y њему чистог пред- 
ставника „уметности ради уметности", „аристократске тежње 
y уметности", чак и „салонског песника". Под утицајем Пу 
шкина, он je одиста на неколико места казивао своју одвратност 
према „суровој маси“, „дневним истинама људским" и „надни- 
чарима духа“, и тежио често естетичној поезији, која je ван и 
изнад обичнога живота. Али, поред тога, код њега има iMHoro 
песама грађанских, политичких, патриотских и социјалних, где 
je љубав према народу, слободи, правди и напретку нашла 
јаке песничке изразе. Он je живео y доба унутрашњих поли- 
тичких и спољних националних невоља y које je Србија упала 
осамдесетих година, и сам доста живо учествовао y политичким 
и надионалним покретима тога доба, бивао сарадник опози- 
ционих листова. Због својих идеја био je политички гањан, 
1887 одговарао je пред судом због песме Маскенбал на Руп- 
нику, чак једно време био je приморан и да бежи из Србије. 
Све то нашло je јака и поетска израза y његовим песмама. 
Том политичком страном своје поезије. давши неколико лепих 
и оригиналних слободњачких и патриотских песама, Војислав 
Илић je, за Змајем и Јакшићем, продужио традицију наших 
„јавних песника".

Меланхолија. — Али оно што je главно y поезији Во- 
јислава Илића, то je његова интимна, лична поезија, поезија 
рефлексивна, меланхолична и елегична. Његова меланхолија 
била je \словљена разним околностима : здравље му je било 
рђаво, живот неодређен и неизвестан, материјалне породичне 
невоље су га стално пратиле. По својој природи био je дели- 
катан дух, осетљиве душе, одвећ јако примас je спољне утиске 
и одвећ живо реагирао на њих. И тако „одеране душе“, 
силно осећајући грубости и ругобе спољнога света, дубоко 
незадовољан садашњошћу, патећи од несагласности идеала са 
стварношћу, он je пао y незадовољство са светом, y дискретну 
меланхолију, и као толики песници и пре и после њега бо- 
ловао од „светскога бола“. И y таквом расположењу, поезија 
je за њега била уточиште и извор заборава, онај „вео којим ce 
обвија ругоба света“, по речима једног модерног песника. Он 
ce повукао y уметност, y песничке снове. У тренутдима мелан- 
холије и елегичности он je најјачи и најприроднији, и најбоље 
песме које je он испевао то je онај низ Елегија.

Класични мотиви. — Окрећући главу од „бледе садаш-



њости“, са жељом да избегне живот који.га je притискивао 
и гушио, он ce окретао оном што je некада било, „седој 
прошлости", и јаче но и један српски песник осетио ви-
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соку поетску меланхолију мртвих ствари, тужну чистоту онога 
чега нема више и што живот не може да прља и-људи да 
скрнаве. Од живота њему je остајао један „бледи призрак



умрлих снова“, и он je најрадије певао „суморну и хладну 
песму“, „химну векова тавних." Он je тако певао рушевине, 
гробља, „мрачна, минула и древна лета“, спомене „изумрлих 
дана“, људе и доба којих нема више : мрачну борбу Бога и 
Сатане, прве дане стварања, херувиме и демоне, укочени и 
тужни индијски Исток, живописни и хучни арабљански Исток, 
егзотичан, заљубљен и мирисан, борбе изумрлих Словена на 
обалама Севернога Мора са германским освајачима; драма- 
тичне епизоде из светске 'историје, верске и грађанске ратове 
y Француској, сјајни и крвави живот Обнове, ритерску Шпа- 
нију и побуњену Пољску. Али он je нарочито волео класичну 
старину, грчку и римску, више грчку но римску, извео једну 
малу обнову класицизма y српској књижевности, био најбољи 
представник уметничког паганизма y српској књижевности. 
Осећајући готово синовљу љубав за „мајку Јеладу", он je 
био велики јелинист y српској књижевности. У тим доста 
многобројним песмама класичне инспирације има недовољног 
материјалнога знања класичне старине, има грешака y мито- 
логији, метрика je само по изгледу класична, и није тешко 
констатовати и песниково незнање класичних језика и по- 
средно упознавање са класичном старином. Али он показује 
ретку и велику поетичку интудију, инстинктивно oceha вели- 
чину и лепоту класичнога света, и, поред свих грешака y 
појединостима, његове песме дају утисак ведре и дубоко мирне 
лепоте античке поезије. И ако нема школског и занатског 
знања наших старијих класичара, једног Лукијана Мушицког 
на пример, ипак je он боље но ико осетио и лепше но ико 
y српској књижевности изразио класички дух, и остао нај- 
бољи јелинист y српској књижевности.

Његова уметност — Песничке способности Војислава 
Илића биле су врло велике. Он je имао ретку осетљивост, 
урођену отменост и финоћу, жив смисао за лепоту, осећање 
ритма и живописности. Више но и један ранији српски песник 
он даје утисак уметничког песника.

Ранији српски песници, често више патриоти но уметници, 
исповедајући романтичку теорију да je поезија ствар тренутне 
инспирације, узимајући олако свој песнички посао, често су 
за љубав идеје занемаривали форму, писали брзо и олако, 
падали y вулгарности осећања и израза, и, y име рђаво схва- 
ћене „песничке слободе", чинили велике грешке y метрици.



Војислав Илић воли лепоту као лепоту, и ако није песник 
без идеје он неће да идеји жртвује форму, живо осећа вул- 
гарности мисли и израза, има финог слуха за метричне и 
ритмичне грешке, и почиње поезију умивенију, писменију, 
књижевнију, већма уметничку. Уметности ce учио код есте- 
тички израђеног Пушкина, и као Пушкин y руску тако он y 
српску књижевност уноси чисту уметност.

Његова поезија, која има нечега нематеријалнога, проз 
рачног, флуидног, сва je y мери и y складу, поред тога са 
живим, финим и тачним осећањем природе. Његови описи, 
веристички, често реалистички, јесу мала савршенства y своме 
роду. Војислав Илић има и чисто декоративних особина. Ду- 
ховни живот, y опште, код њега je мање развијен но осе- 
ћајан, и он као уметник .oceha свет чулима, види y првом реду 
боје, чује прво музику. Декорација код њега заузима толико 
важно место да има пуно песама које су написане само ради 
описа, ради живог и ефективног описа којим ce код њега 
све свршава.

Епске песме и драмски покушаји. — Са таквим осо- 
бинама природно je што ce одликовао y мањој епској песми, 
где су декорације и описи заузимали више места но догађај. У 
баладе и романсе уносио je увек описе, и дао их неколико 
изврсних (КоринШска Хетера (1889), Јул и ја (  1884), Мраморни 
убица (1890), Üећина на Рудник/у (1887). Он je покушао и 
рад на епу, и од њега je остало и неколико спевова : „припо- 
ветка“ y стиху Милева (1882), највећи његов песнички рад Рибар 
(1889), који подсећа на Гетеова Фаусша и Љермонтовљева Де- 
мона, одломак Опсада Беиаре (1889), комични еп Амор на селу 
(1893). За en je имао широку сликарску кичицу, свечан тон и 
дикдију, али не и способности за епско развијање и компози- 
цију. У тим епским покушајима има нешто тромости и развуче- 
ности, али су ипак бољи, y сваком случају поетичнији, но остали 
епски покушаји и пре и после њега y српској књижевности.

Илић je припадао нараштају који je волео позориште 
и који ce радо огледао на драмској поезији. Као и његови 
књижевни вршњаци и другови, и он je учинио неколико драм- 
ских покушаја y стиху. У Србадији за 1882 изишао je први 
чин његове трагедије из српске историје Радослав. Радије и 
више драматизовао je класичне мотиве: тако ПиШија (1887), 
Смрт Периклова (1887) и Аргонауте на Лемносу (1889).



Последњи посао те врсте био му je Песник (1893). У свим 
тим малим драмским огледима не oceha ce драмски таленат 
и позоришна уметност, али y њима има поетске висине, пре- 
красних описа и ванредно лепих стихова.

Версификацвја. — Лепота и мелодичност стихова, савр- 
шеност метрике, нов ритам, то су најглавније спољње песничке 
особине Војислава Илића. Он je врло брзо савладао све те- 
шкоће версификације, лако ce ослободио туђих утидаја, и врло 
млад, када ce други још уче, он je стао писати готово савршене 
стихове, израдио за своју поезију дефинитивну форму. Његов 
стих je no превасходству музикалан, и као нико до њега он je 
осетио и изразио музикалност српскога језика. Његови глатки. 
складни, грациозни стихови теку као мирна и светла широка 
река. Још од 1881 почео ce служити шеснаестерцем, али то 
није.био прави класички метар. Српска публика, од четрде- 
сетих година одвикнута на дугачак метар, била je изненађена, 
али га je ипак примила, и Илић je њиме вешто руковао, дајући 
му много свечаности и висине. .Његови нежни и грациозни, или 
озбиљни и свечани стихови, добро су дошли после распуштене 
и разлабављене, једноставне и вулгаризоване версификације 
романтичара. Он je силно подигао српску версификацију, и y 
томе погледу учинио одсудан корак y напред.

Општи логлед. — Војислав Ј. Илић, и ако није певао 
више но петнаестак година, и ако je умро y двету свога 
живота, стекао je себи велико место y историји српске књи- 
жевности. Он je најбољи песник свога доба, оно што je y 
српској књижевности око 1830 био Лукијан Мушицки, око 
1840 Сима Милутиновић, око 1860 Змај Јован Јовановић и 
Ђура Јакшић. Он значи крај романтизму и почетак новог правца. 
Његов непосредан утицај био je врло велики, млади људи 
који су почели певати деведесетих година само су њега по- 
дражавали, и y то време могло ce говорити о војиславизму 
y српској књижевности. Од познатијих песника на њега су ce 
угледали : Милорад Ј. Митровић, Милета Јакшић, Алекса 
Шантић и Јован Дучић, и, донекле, и Даница Марковић. Данас, 
тога утицаја нема више. И они који су почели подражавањем 
Војиславу Илићу пре десетак година, окренули су сваки на 
своју страну, a најновија српска поезија, под утицајем Јована 
Дучића и Милана Ракића, ударила je новим правцем, за мо- 
дерним француским песницима. Али све то не смањује високу



вредност Војиславу Илићу, и од њега je ипак много остало 
данашњој српској књижевности.

Он има својих недостатака. Њему, y првом реду, оску- 
девала je велика, стваралачка оригиналност. Његова машта није 
била особито развијена, способности за песничку инвенцију 
биле су осредње, и зато je лако падао под утицај других 
песника, од њих позајмљивао не само предмете певања и 
песничке идеје и осећања, но често и речник, епитете, па и 
целе изразе. И ако његова поезија има много рефлексивнога, 
његове мисли су доста обичне, често стара и вечита општа 
места сваке поезије, као што његбва осећања, када ce са њих 
скину леп речи, нису ни велика ни јака. Он има више формали- 
стички песнички таленат, и врло често његова поезија ce своди 
на једну малокрвну формалну лепоту, ладну и вештачку, са 
лепотом двећа без мириса и бледих воштаних фигура. Има 
код њега извесне једноликости и монотоније: исти мотиви, 
иста осећања, исте речи, исти епитети, исти размери и сликови. 
Од једнога песника данас би ce место те бледе, прозрачне, 
расплинуте поезије, обвијене велом магловите туге, тражило 
више унутрашњега живота. више самониклости y стварању, 
више оригиналности и снаге y идејама и осећањима, више 
слободе, покрета, даха, полета, тражила би ce поезија садр- 
жајнија, обилнија, животнија.

Али y накнаду за све то, Војислав Илић има велики 
чисто песнички таленат, више чисте уметности но и један српски y 
пре њега. У доба када ce српска поезија била исцрпла y па- 
триотској реторици, y лажној сентименталности и y алкохоли- 
чарском одушевљењу, када je постала вулгарна и банална да 
je човек од укуса није више био y стању читати, — дошао 
je Војислав Ј. Илић да јој открије нове видике, да јој укаже 
нове узоре, да je подигне, облагороди и препороди. Он чини 
крај плиткој и вербалној, изопаченој омладинској лирици, 
прекида са старом романтичарском заблудом : да уметничка 
поезија треба да остаје y подређеном и зависном положају 
према народној поезији. О.н враћа песнике на ранија и тачнија 
схватања: да je народна поезија једно a уметничка друго, да 
обе постају и живе y нарочитим социјалним условима и на 
разним ступњевима духовнога развитка, и да уметничка пое- 
зија треба да тражи ослонца не y народном гуслару и певачу 
y колу но y развијеним страним књижевностима. И ако посредно



преко Руса, он врши поновно поевропљавање српске поезије, 
њено ослобођење од робовање народној поезији, и то му није 
мала заслуга.

Место раније поезије која je била одвећ лична, и зато 
пуна малих, свакодневних осећања и доживљаја, ограничена 
на плитке љубавне историје и на један узан и наиван патрио- 
тизам, он je отпочео неговати поезију ширу и вишу, не пое- 
зију осећања и једнога човека, но човека y опште, духовну 
драму целога човечанства, проширио и подигао српску пое- 
зију, дао јој виши човечански и општи карактер. Треба поре- 
дити велике предмете његових певања, и ако често позајмљене 
из страних песника, са ситним предметима раније српске пое- 
зије, па одмерити сав напредак који je он учинио y развојг 
српске уметничке поезије.

Нарочито je велика вредност Војислава Илића са гле- 
дишта песничке форме, и y томе погледу су главне његове 
заслуге. Више но ико он je учинио за савршенство песничке 
форме, за богаћење песничкога језика, за подизање српскога 
певања на ступањ чисте уметности. У српској поезији нема 
већега скока y напред но шго je онај који je Војислав Илић 
учинио осамдесетих година, давши место оне овештале, огру- 
беле и формално занемарене романтичарске реторике, нову 
поезију складну, углађену, грациозну, чистих линија, ода- 
браног речника, хармоничнога ритма, y којој ce, боље но икада 
пре тога, показивала сва гипкост, живописност, музикалност 
и уметничка усавршљивост српскога језика. Илић je дао нај- 
боље, најмузикалније и најритмичније стихове који су до њега 
на српском језику написани. И y поезији он значи исто оно 
што и Лаза К. Лазаревић y приповетци: уношење писмености, 
књижевности и уметности.

И ако данас нема више онога култа за Војислава Илића 
какав je био деведесетих година, и ако ce он мање чита и више 
не подражава, ипак je његова отмена, елегична и грациозна 
поезија сачувала и данас много читалаца код младих људн 
и жена. A y развитку српске поезије појава Војислава Ј. Илића 
остаје као један датум. Он je најбољи песник свога поколења, 
највећи песник кога je Србија дала, најсавршенији мајстор у 
српском стиху, и са Његошем, Змајем и Јакшићем он иде y 
ред првих песника целе српске књижевности.



ВЛАДИМИР М. ЈОВАНОВИЋ.

Ако ce реч реа- 
лизам узме y тенден-
ЦИОЗНОМ И ПОЛИТИЧ-
ком смислу који јој 
je : давап седамдесе- 
тих година, реали- 
стичка поезија има 
два представника, Ја- 
шу Томића, који je 
крајем седамдесетих 
година дао једну књи- 
ry социјалних, упра- 
во социјалистичких 
песама ( Прво коло 
Лесама, Нови Сад,
1879), и Владимира 
Јовановића, од кога 
je остало неколико 
књига реалистичких 
песама.

Рођен y Шапцу 27 марта 1859 године, y имућној трговачкој 
кући, која je после пострадала, Јовановић je свршио основну 
школу и нижу гимназију y месту рођења. Дошавши y Београд 
1874, ту je 1877 свршио гимназију, a 1882 историјско-фило- 
лошки одсек Велике Школе. Као великошколад био je 1881 
председник ђачког друштва ПобратимсШва, y доба када je 
оно развило нову политичкс-социјалну активност. ГГо свр- 
шеној школи био je неко време практикант у .Државној Штам- 
парији и помоћник уредника Српских Новина. Од 1883 до 
1885 он je предавач гимназије y Ваљеву, где je, крај Љубо- 
мира П. Ненадовића, провео неколико плодних и угодних го- 
дина. 1885 дође за предавача y Шабац, 1890 положи и про- 
фесорски испит, и ту je остао до 1895, учествујући y свима 
културним покретима и неуморно радећи на књижевности. 
Још од 1892 почели су ce опажати на њему знаци нервног 
растројства, од 1895 болест je узела маха, и он je јадно свр- 
шио y Шапцу 1 августа 1898.

Јовановић je један од најплоднијих писаца из нараштаја 
осамдесетих година. Почео je писати као ђак још 1876 године,
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ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ.



a већ од 1878 он je вредан сарадник готово свих српских ча- 
сописа. 1889 године изишла je y Београду његова збирка пес- 
ничких превода из светских књижевности JleUe Туђинке (друго 
издање ове добро примљене књиге изишло je y Шапцу 1891). 
1890 изишле су две збирке његових оригиналних песама: Цр- 
тице из самачког живота и дечје песме Из детињства. 
1893 Српска Књижевна Задруга дала je збирку његових пре- 
вода из франдуске поезије, С француског парнаса. 1894 изишла 
je y Новом Саду, из Стражилова оштампана, приповетка y 
стиху Реалиста. 1896, y Београду, штампао je нову збирку 
песама Из брачнога живота. Поред тога, по часописима и 
листовима остао je растурен знатан број његових радова: 
циклуси песама: Из удовског живота (1890), Из престоничког 
живота (1890), Амазонке (1890), Логашене звезде (1896). спе- 
вови Добровољац (1888) и Ашиков гроб (1889), затим неколико 
приповедака (У  уставној земљи, 1887; Кобни случај, 1890; 
Hecpefmu отац, 1890).

Књижевни нараштај, осамдесетих година y опште, није ce 
одликовао великим књижевним образовањем ; Јовановић je био 
један од ређих изузетака, и, знајући немачки, француски и руски 
он je приљежно читао велике стране песнике. Али избор његових 
превода показује да није успео да развије свој књижевни^уРу с 
У опште, он je имао много више добре воље и вредноће но 
стварног књижевног талента. Без праве оригиналноста, он je 
наизменично потпадао под утицаје песника које je y тренутку 
читао ; тако ce на његовим стиховима јасно опажају утицаји 
Бранка Радичевића, Змаја, ЈБубомира П. Ненадовића, Беранжеа. 
Беранжеа je нарочито ценио и најрадије преводио, и 1890 
позивао je српске песнике на „књижевну мобу“ да га целог 
преведу. Он je писао и епске и лирске песме, и песме 
дечЈе, љубавне, социјално-политичке, сатиричне, рефлексивне, 
али y свима није могао да изиђе из осредњости и није успео 
да им да икакво индивидуално обележје. Он ce сам назвао 
реалистичним песником, и своје схватање реализма дао je y 
предговору збирке Из самачког живота. Он ce ту изјаш- 
њава за „реалистички правац1', који „сваки дан добија све 
више присталица", сматрајуЗи да су „и песме, као и припо- 
ветке и драме и романи" „погодни облици за исказивање, 
претресање и описивање онога што ce y свету догађа“. Схва- 
тајући реализам као причање онога „што ce сваки дан виђа



y овоме шареном свету", он je на дуго и прозаично описивао 
згоде и незгоде обичних живота, негујући увек иригодну па- 
триотску и политичку поезију. Он живот посматра површно, 
има само општа осећања, и, што je најгоре, некњижевно ce 
изражава. Свему томе треба додати безбојне и троме стихове, 
еа рђавим сликовима, y којима нема поезије. Сва његова пое- 
зија чини јединетвено утисак прозаичности.

У место да буде реалистички песник како je сам замиш- 
љао, Јовановић je постао пригодан и поучан стихотворац, 
чије песме су биле подједнако баналне и садржином и обли- 
ком. И ако je желео да буде модеран, он je y ствари био 
ново издање Љубомира П. Ненадовића, који je на њега доста 
и лично и књижевно утидао, али који му није предао своју 
душевну ведрину и пријатан књижеван стил. Поезија Влади- 
мира Јовановића има само историјско-књижевни значај, као 
један већи покушај за оснивање једне реалистичке поезије. Hé- 
успех реалистичке поезије Владимира Јовановића био je његов 
лични неуспех, последица његових слабих песничких сиособ- 
ности. И осамдесете године, које су дале одличну реалистичку 
приповетку, нису дале добру и праву реалистичку поезију.

МИЛОРАД J. МИТРОВИЋ.

Рођен 20 фебруара 1867 y Београду, где je свршио 
основну школу, гимназију и правни факултет Велике Школе. 
1891 отишао je за писара суда y Ужицу. Као судски и пбли- 
цијски чиновнВк служио je y Чачку, Мионици, Смедереву и 
Књажевцу. 1897 постао je судија. 1898, из политичких разлога, 
отпуштен je из државне службе. Враћен je y службу 1900, 
био судија y Шапцу и секретар Апелационог Суда y Бео- 
Fpaay. Марта 1903 поново je отпуштен, a исте године поново 
враћен y судску службу. Као секретар Апелације умро je 15 
маја 1907 године.

Готово вршњак и друг Војислава Илића, Митровић je 
пропевао под његовим утицајем. Од 1890 до 1907 сарађивао 
je готово на свима књижевним листовима српским, као и на 
многим политичким и сатиричким. Деведесетих година je већ 
стекао леп песнички глас, и сматрао ce као један од главних 
песника нбвога нараштаја. Већи део својих стихова унео je 
y две збирке, баладе и романсе y Књигу о љубави (Београд,



1-899), a политичко-сатиричке y Пригодне Песме (Београд, 
1903,)..- 1893- изишао- je одломак његове историјске трагедије 
Деспот Лаз-оџ Бранковић. Дуго време радио je . на једнок 
епу о ослобођењу Београда 1806 године. Умро je млад, и 
оставио недовршене многе започете послове. Српска Књижевна 
Задруга издала je 1910 избор његових песама. Од њега je 
остала и једна занимљива књижевна мистификација y прозн. 
1890 штампао je он y Београду прву свеску Р о м а н ш п ч » п . г  
ПустОЈОва, y кој-има je, под провидним анаграмом „Ћилорима 
Ј. Тадирова“, претерујући y романтичности и фантастичности, 
исмејавао онда распрострањене сензационе романе y „свескама 
за грош". После смрти Војислава Ј. Илића па до почетка XX века. 
док Јован Дучић није створио своју нову песничку физионо- 
мију, и док ce Милан Ракић није јавио једном сасвим ново.'-: 
поезијом, Милорад Митровић je важио као један од најбољи-х 
млађих песника српских.

Он je писао лирске песме, сматрао ce и сматрали су га.за 
лиричара, од њега je остало неколико лепих лирских песама, алн 
он y ствари није био лиричар. Дух његов био je више ре- 
флексиван, a таленат више епски. У збирци Књига о љубави, 
по наслову судећи, било je очекивати лирске песме; али ту 
има неколико љубавних песама са више општим темама, a 
већи број балада и романса, испеваних под јаким и осетним 
утицајем Војислава Илића. Милорад Митровић je y опште имао 
склоности за еп, од њега je остао недовршен класички еп 
Пенелопа, и умро je пре но што je остварио своју стару 
жељу, да напише еп о српском освојењу Београда 1806 године.

У епској поезији он показује романтичарске склоности. 
Незадовољан прозаичном садашњошћу, он ce повлачио y пое- 
тичку прошлост, певао витешку и трубадурску љубав и јуначне 
и галантне подвиге, све то y добро скованим и звучним сти- 
ховима. Оно што ce могло дати y уском оквиру и преживелом 
маниру балада и романса, Митровић je дао. Неколико њего- 
вих балада и романса, рађених врло пажљиво и лепо стихо- 
ваних, иду y најбоље послове те врсте y српској књижевности.

Митровић je, као готово сви људи његова нараштаја, врло 
живо учествовао y политичком животу. Он je y тешким вре- 
менима имао грађанске храбрости и сатиричког духа за по- 
литичку поезију, и деведесетих година и почетком XX века 
он je y српској књижевности био оно што су Змај и Јакшић



били шездесетих и 
седамдесетих година: 
песник слободе и на- 
родне борбе. У тим 
политичким и сати- 
ричким песмама има 
снаге, оштрине, зама- 
ха, и оне су y своје 
доба биле много чи- 
тане и јако утицале 
на духове.

Митровић јеумро 
млад, управо онда 
кад je тек имао да 
ради. Песник другог 
реда, одличанученик 
Војислава Илића, са- 
вестан књижевни рад- 
ник, који ce знатно 
усавршио y версифи- 
кацији, он je задовољавао књижевне потребе свога времена. 
Он je био последњи песник старе песничке школе. за киме су 
одмах дошли нови, модернији и бољи.

АЛЕКСА ШАНТИЋ.

Рођен y Мостару 27 маја 1868. Ту je свршио основну, a 
y Трсту и Љубљани учио je трговачку школу.

Шантић je почео певати још врло млад, 1887, дечјим 
песмама y листу Голубу. Јављао ce врло често п о , готово 
свима књижевним листовима. Збирке стихова изишле су му 
1891, 1895, 1901, 1908, све y Мостару. Најбоље његове песме 
издала je Српска Књижевна Задруга 1911. Ратни догађаји од 
1912 и 1913 инспирисали су његову лепу збирку патриотских 
стихова На сшарим огњиштима (Мостар, 1913.) ,Од њега има 
неколико драмата y стиху : Под маглом (Београд, 1907), Ха- 
санагиница (Нови Сад, 1911), Анђелија (1911). Са немачког 
je превео Лирски Иитермецо Хајнриха Хајнеа, (два издања, 
Мостар, 1897 и 1898). и збирку стихова немачких песника Из 
немачке лирике (Београд, 1910).



Шантић je по- 
чео имитацијама Зма- 
ја, затим je пао под 
јак утицај Војислава 
Илића. За дуго ce 
није могао отрести 
туђих утицаја, изра- 
дити ce и развити ce y 
оригиналног песника. 
Први његови стихови 
слабе су оригинал- 
ности, и несавршени, 
тако да их ce песник 
данас саевим одриче. 
За последњих десетак 
година он ce развио y 
оригиналног песника. 
Он има две омиљене 
теме : интимна осећа- 
ња меланхолије мла- 

дости која пролази и жарке љубави према народу. Искрен и 
природан, он y стихове меће откуцаје свога срда, и пева не 
као песнички занатлија но као човек који je та осећања сам 
преживео, казује мисли о животу до којих je сам дошао. Он 
воли своју земљу и свој народ дубоком урођеном љубављу којом 
ce воли породица. У часу када je родољубиво осећање било 
готово прогнато из нове српске поезије, он га je понова вратио, 
и испевао неколико крепких и срдачних патриотских песама. 
Ратни успеси српски 1912 и 1913 дали су пуно право његовом 
националном оптимизму. Стару, готово заборављену патри- 
отску поезију, он je понова подигао на висину њених старих 
добрих дана, из доба Змаја и Јакшића, давши јој join ствар- 
нији, разумнији, модернији садржај и значај.

У данашњој српској књижевности има песника ориги- 
налнијих и мисленијих, оних који више кажу нашем духу; има 
их живописнијих, мелодичнијих и вештијих, који лепше за- 
бављају наше очи и наш слух, али нема песника непосредни- 
јих и искренијих осећања, који више говоре нашем срцу и 
оном што je најинтимније y нашој души.

А л е к с а  Ш а н т и ћ .



МИЛЕТА ЈАКШИЋ.

Синовац Ђуре Јакшића,
Милета Јакшић рођен je 1869, y 
Српској Црњи, y Банату. Свр- 
шио je гимназију y Новом Сацу, 
богословију y Карловцима. Био 
je наставник y монашкој школи 
y Хопову. Сада je свештеник y 
месту рођења.

Његове песме почеле су 
излазити y Јавору за 1891, и y 
њима ce oceha јак утицај Воји- 
слава Илића, са којим je имао 
заједничку и једну велику књи- 
жевну симпатију: Пушкина. Али 
он ce тог утицаја ослобађа, и 
његова збирка песме (Велика 
Кикинда, 1899), представља већ 
једног оригиналног песника.
ББегов песнички рад није обилан, али je ипак знатан. Јак- 
шић je почео певати као војиславист, али ce све више ослоба- 
ђао тога утицаја, и налазио свој нарочити тон. Он je један од 
ретких искрених песника свога доба: пева оно што види око 
себе и што осећа y себи. Улазећи y живот, он из обичне ли- 
рике уздиже ce до лирике мисли, и иде до једне широке, 
пантеистичке љубави према природи. Духовно и морално 
здрав, он достиже ведру равнотежу старих који су волели 
природу изнад свега. Он ce нарочито одликовао y реали- 
стичким описима села, продужујући и усавршујући што су 
пре њега писали Јован Суботић и Јован Грчић-Миленко. Он 
има врло живо осећање природе,. ретку способ.ност да нађе 
конкретну појединост која слици даје живота и рељефа, y исти 
мах његови описи природе имају нечега ширега, готово симбо- 
личког значаја. Он ce ослобађа свега што je накалемљено и 
књишко, и својој поезији даје све непосреднији, све већма чо- 
вечански карактер. Са Вељком Петровићем то je до данас 
најбољи песник старе Војводине.

Милета Јакшић има и једну свеску Прича (Мостар, 1900). 
Приповедачки рад доцније je сасвим напустио.

Милета Јакпшћ.



МИЛОРАД ПЕТРОВИЋ.

Рођен je 1875 y селу Великој Иванчи y округу београд- 
ском, и доцније служио као учитељ по шумадијским селима. 
Милорад Петровић je један од последњих представника ста- 
рије поезије, и y поезији, са мање талента, плодности и ус- 
пеха, предеравља оно што je представљао Јанко Веселино- 
вић y приповетци.

Милорад Петровић je сеоски песник као што je Јанко 
Веселиновић сеоски приповедач. На сеоској поезији y српској 
књижевности мало ce радило : y том правцу могу ce забеле- 
жити ранији покушаји Јована Суботића и Јована Грчића- 
Миленка, y новије доба једра и пуна живота сеоска поезија 
Милете Јакшића. 'Угледајући ce јако и успешно на народну 
лирску песму, Петровић je испевао цео један низ сеоских пе- 
сама, које .су одмах биле примећене и 1902 изишле y засебној 
књизи под насловом Сељанчице (друго издање y Београду, 
1903). Мотиви су обилни и једноставни, сеоска љубав, сеоско 
весеље, живот шумадијског села са идиличне стране, са про- 
стосрдачношћу и непосредним тоном народне поезије. Песме 
ce допадају својим лаким и лепим стиховима, и својом музи- 
калношћу. Многе од њих су компоноване и ушле су y народ.

Петровић je, доцније, покушао да опева сеоски живот и 
са неидиличне и непоетичне стране, и y том погледу идући за 
примером свога учитеља Јанка Веселиновића. To су интере- 
сангне слике са данашњег србијанског села. Од Петровића 
има и једна мања збирка родољубивих песама (Васкрсење, 
Београд, 1908) и драма Чучук Стана (1907).

БРАНИСЛАВ Ђ. НУШИЋ

Рођен je y Београду 8 октобра 1864. Свршио je гимна- 
зију и права y Београду. Једну годину био je на универси- 
тету y Грацу.

Нушић je један од најплоднијих и најразноврснијих срп- 
ских пксада: комедиограф, драматичар, приповедач, путописац, 
етнограф, сатиричар. После неколоко младићских стихова 
штампао je 1886 своју књигу приповетке једног каплара из 
српско-бугарског раша 18<Ч5 (друго, попуњено издање, Кар- 
ловци, 1895). Друга збирка приповедака су му источњачке



Рамазанске Венери 
(Сарајево, 1898). Од 
хумористичних ства- 
ри најважнији су му 
ЛисШићи (Београд,
1890), „роман једног 
одојчета“ Опгитин- 
ско ДеШе (Београд,
1902; издање латини- 
цом, Загреб, 1912).
1912 Матица Хрватска 
издала je збирку ње- 
гових хумористичних 
састава, a загребачка 
Humoristična Biblio- 
tek i издала je 4 свеске 
његових Humoreska.
По том, од њега je 
штампано Десешири ■ 
ча™( (Београд, 1901), 
збирка подлистака Бен-Акибп (Београд, 1907). Рад на драми му 
je обилан. Ту су шаљиви комади: Протеж^ијa (1889), Народни 
Пооланик (1896), Прва Џарница (1897), Обичан чове ■ (1900, 
штампан y Новом Саду 1902), Шопенхауер (1900, штампан 
y Мостару 1902), СвеШ (1906) и ПуШ око света (1910). 
Од озбиљних ствари : Пучина (1901), Кнез од Семберије,
Тако je .морало биШи (1900), Хагри-Лоја (1908) Љиљан 
и Оморика, Свет, Јесења %иша, Иза Вож јих леђа (1910). 
Пучину и Обичан човек издала je Српска Књижевна За- 
друга 1905, a Ceeül 1906. У Мостару су изишле две свеске 
његовога Малога Позоришта, y којима су четири комада y 
једном чину : Под старост и Наша деца (1903) и Грех за 
Грех и Под облаиима (1905). Од Нушића има још неколико 
етнографских путописа Крај обала Охридскоги Језера (Бео- 
град, 1894), G Kocoea на Сиње Mope (Београд, 1894), Kocoeo 
(две књиге, Нови Сад, 1902, 1903).

Нушић je писад од жива духа, и велике радне снаге, 
али je радио увек без плана и система, на махове и преко 
колена, нигде ce није могао усредсредити, и зато његови ра- 
дови чине утисак нечега импровизованог. Његове озбиљне

Бранислав Ђ. НушиК.



приповетке, Рамазанске Вечери и Прииоветке једнога ка- 
плара  занимљиве су и пријатне за читање, али више вреде 
анегдотичношћу но књижевним и уметничким елементом. Нушић- 
је човек од духа, од специфично београдског духа, лак на 
на речи, са нарочитим смислом за комику, и y своје хумореске 
он je унео много природне духовитости и хумора. На жалост, 
он ce на тим није могао да заустави, но je ради ефекта, да би 
засмејавао читаоце, ишао и до порнографије. Његова сатира 
je плитка, клизи преко површине живота, односи ce на ситан 
свет, не изилази из круга досетака за кафанским столом.

Главни Нушићев рад je на драма: од њега има на два- 
десет и пет драма, комедија, пригодних комада. У погледу 
плодности он долази на прво место међу свима српским дра- 
матичарима. Он je прави позоришни човек, више но ико пре 
њега он разуме сценску вештину и познаје позоришни занат. 
Као позоришни писац. показао je нарочито инвентивних осо- 
бина, да нађе предмете и тииове, да ситуацију драмски пред- 
стави и развије, да изведе добре бинске ефекте. Ко.мади му ce 
не развлаче но су пуни радње и сцена, разговори живи и при- 
родни, општи утисак je пријатан. Његови лаки комади су више 
за гледање но за читање, и y њима има више позоришне умеш- 
ности но праве књижевности. Његови историјски комади, пи- 
сани y прози, a не y стиху као што ce обично чинило за 
доба романтизма, имају више бинског патриотизма но књи- 
жевне вредности. У озбиљним комадима он остаје општи и 
готово апстрактан, радње могу да ce дешавају ма где и ма 
када, личности су неодређене и неиндивидуалне, стил недо- 
вољно књижеван. У комедији пригодност радње и тачност ти- 
пове често ce жртвује смеху. У опште, он je више водвиљист, 
врло плодан, вешт и духовит водвиљист, но прави комичан 
писац. Он je нека врста Скриба y српској књижевности.

Путописи његови немају књижевних претензија. To су 
описи путовања, више географско-етнографског карактера, 
подложни контроли.

Гибак и жив дух, плодан писац, Нушић je један од нај- 
активнијих књижевних радника српских за последњих- двадесет 
и пет година. Као позоришни писац он има нарочитих заслуга; 
за двадесет година то je био омиљен забављач српске публике, и 
готово сам за дуго време попуњавао je српски репертоар. Међу 
Хрватима и Србима нема данас бољег комичног писца од њега.



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ.

Живот. — Родио се 
9 септембра 1846 y Зајеча- 
ру (или Јагодини), од оца 
полицијскога чиновника.
Основну школу свршио je 
y Рековцу и Јагодини, ни- 
жу гимназију y Крагујевцу 
(од 1856 до 1860), вишу y 
Београду, од 1860—1863.
На Великој Школи, од 
1863 до 1866, учио je тех- 
нику. 1866 отишао je као 
државни питомац y Пе- 
троград, и ту, на инжи- 
њерској школи, остао до 
1869 године. Те године 
напусти Русију, и оде y 
Швајцарску, y Цирих, на 
Политехнику. Изгубивши 
због политичких разлога 
стипендију, он ce 1870 врати y Србију. Ту креће цео један 
нов1 политички покрет, окупља око себе млађи нараштај, 
оснива лист Раденик (1871 — 1872), први социјалистички 
лист на Балкану. Принуђен да остави Србију, остаје y 
емиграцији y Новом Саду 1872. 1873 враћа ce y Србију, и 
сав улази y политичку борбу. У Крагујевцу издаје листове: 
Јавност, Глас Јавности и Ослобођењ°. 1874 године, због 
штампарске кривице, одлежао je девет месеца y пожаревачком 
казненом заводу. Тешко оболео, пође на Југ да тражи лека. 
Смрт га нађе на путу, y Трсту, 26 фебруара 1875 године.

Социјални и политички реформатор — Светозар 
Марковић заузима значајно место y историји духовног живота 
српског. И ако ce мало бавио књижевношћу, био je од јаког 
утидаја на њен развој. Он je од 1868 почео код Срба про- 
поведати „нову науку“, којој ce y Русији научио, и која je за 
њега била последња реч науке, сама Наука, Истина. Са жељом 
да буде „преодница y свом завичеју", он je апостол свих тих 
нових доктрина. „Сам противу свију", улази y оштру и опасну

Свотозар Маукови!».



борбу, и речју и пером, на омладинским скупштинама и по листо- 
вима, срчано и успешно ce бори против идеја ранијих нараштаја, 
против идеализма и либерализма. Он значи реакцију омла- 
динском либерализму и романтизму, и ствара нов дух, фор- 
мира нов нараштај. Његов рад значи велику ерупцију идеју 

српском друштву, оснивање једне велике политичке странке 
y Србији и почетак једне нове књижевности. Он je кренуо 
први покрет који ce из Србије пренео на остале крајеве 
српске, и за неких двадес-ет година остао je учитељ неколико 
нараштаја. У српском друштву седамдесетих година био je 
оно што су његови учитељи Чернишевски, Доброљубов и 
Писарев били y руском друштву. He научник и књижевник, 
но публицист и пропагатор, он je свој рад растурио по ли- 
стовима и часописима. Главно и најоригиналније његово дело 
јесте Србија -иа Истоиу (1872), практична примена његових 
идеја. Неколџко чланака Светозара Марковића изишли су 
y Панчеву 1871. По Џону Стјуарту Милу и Чернишевском 
израдио je Ничела народне економује (Београд, 1874). Уред- 
ништво Рада почело je y Београду 1882 године издавати 
његова Целокупна Дела. ББегова Скупљена Дела, ипак не 
цела, издала je y Београду. 1S88—1892 године, y 8 свезака, 
једна група великошколаца.

Књижевне идеје. — Марковић није био само социјални 
реформатор и политички агитатор, но и идеолог, покретач 
идеја, духовни вођ целог једног новог правца. Он je веровао 
y разум, и држао да револуција y духовима треба да претходи 
револудијама политичким и социјалним. И зато je толико 
много пажње поклањао свкма манифестацијама духовнога жи- 
вота, па и књижевности. Књижевношћу ce бавио само мало и ' 
узгред, y почетку свога рада, написавши два мања књижевна 
чланка: Иевање. и мишљењг (18^8) и Реалност y поезији 
(1870). Али та два узгредна, но одлучна и одсечна, чланка 
била су од јака утицаја на даљи развој српске књижевности.

Његови одвећ ревносни ученици ишли су и сувише да- 
леко путем којим ce он кренуо, и од његове критике идеа- 
листичке естетике и романтизма. отишли до „уништења есте- 
тике“, па и до одрицања књижевности y опште. У ствари, 
Марковић je y првом реду био израз онога општега незадо- 
вољства са књижевношћу изопачених романтичарских епигона 
и подражавалаца, која ce била исцрпла и укочила y фрази.



Он je само одлучније и безобзирније рекар оно што ce ра- 
није плашљиво и са оградама помињало, оштро изражавао 
незадовољство свих трезвенијих духова са поезијом која ce 
била свела на празне речи и лажна осећања.

Са одсечношћу и суровошћу y изражавању, која je била 
y моди код „нових људи“, Марковић je ударио не само на 
рђаве песнике српске, но и на метафизичку и идеалистичку 
естетику, која ce свела на формуле, догме и рецепте, и жртво- 
вала ствари речима, садржину форми. Он тражи једну разумну, 
позитивну, реалну и реалистичку књижевност. Он хоће књи- 
жевност која je израз стварнога живота, која представља ствари 
какве јесу, која изражава идеје и потребе једнога доба, y коју 
сувременици уносе „свој живот, своја убеђења и осећања, и 
своје потребе“. Ta примењена књиж евнот, стављена y службу 
напредних, разумних и корисних идеја, има да буде „војник 
мисли" и радник на општем друштвеном препорођају. „Од 
књижевности ce захтева да доноси само оно што je доиста 
корисно друштву: да претреса и подиже сувремена питања, 
да представља истински живот народни са гледишта сувре- 
мене науке, једном речи, да je no мислима и осећајима су- 
времена“. Књижевност какву je он замишљао имала je да буде 
онаква као што je била борбена, рушилачка књижевност из 
друге половине XVIII века.

Општи поглед. — Чинећи оштру критику изопаченога 
романтизма y српској књижевности, ударајући на празну метафи- 
зичку и догматичиу естетику, Марковић je вршио једну корисну 
улогу. Његова je грешка што je, увек y првом реду публи- 
цист и практични политичар, реализам y књижевности изједна 
чио са тенденциозношћу, и што je сувише желео да књижевност 
стави y службу идеја и осећања једног политичког и социјалног 
покрета. Али његова je заслуга што je дао најоштрију и 
пресудну критику романтизма, учинио крај једној болесној и 
некњижевној поезији, што je указао на сву штурост и пре- 
живелост естетике формула и редепата. Исто тако je његова 
заслуга што ј-е систематски стао указивати на велике, модерне 
писце, место Јокајија почео упућивати српске писце на Виктора 
Ига, Жорж Сандову, Дикенса, нарочито на Гогоља и велике 
руске реалисте. Под његовим утидајем модерна руска књи- 
жевност стала ce ширити и код Срба, и утицати на даљи 
развој српске књижевности.



Његов лични утицај био je врло велики. После оштре 
негативне критике романтизма и идеализма, он je српске писце 
упутио ка реализму и y нову руску књижевност. У поезији 
његов утицај je био више негативан : успео je да ућутка слабе 
песнике, и једино Јаша Томић je no његовом прецепту испе- 
вао известан број социјалистичких песама, док су „реали- 
стичке“ песме Владимира Јовановића само безбојна и трома 
проза. Али утицај Светозара Марковића био je далеко јачи 
y приповетци, и ту je био сасвим позитиван и плодан. Под 
његовим утицајем почели су писати Мнлован Ђ. Глишић, Лаза 
К. Лазаревић и Јанко Веселиновић, a Ђура Јакшић ce окре- 
нуо социјалној поезији ; y духу његових идеја створила ce 
народњачка, реалистичка сеоска приповетка.

СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ

Живот. — Родио се 29 новембра 1847 y Ивањици. 
Основну школу свршио.је y Краљеву, гимназију и правни 
факултет y Београду. Свршивши права 1868, служио je неко 
време y београдском суду. 1870 промени струку, постане про- 
фесор београдске гимназије. Учествовао je y ратовима 1876—-- 
1878 године. У гимназији je остао до 1881, када je постављен 
за професора југословенских књижевности на Великој Школи. 
Умро je y Београду 3 маја 1898.

„Природна критика“. — Правник по струци, Вуловић 
ce почео бавити књижевном критиком и књижевном историјом 
из љубави према књижевности, Без претходних студија, y 
доба када сем Стојана Новаковића нико није радио на исто- 
рији књижевности, Вуловић je имао све да ради својим соп- 
ственим силама. Он тај посао започиње, и ради га и књи- 
жевније но ико y његово време.

Први његови послови датирају још из 1867, када je y 
Вили  уређивао део народних умотворина. Прво ce огледао 
на књижевној и позоришној критици, још од 1871 y Раденику. 
На супрот догматичкој и класичарској естетици Ђорђа Мале- 
тића, која je тада владала по школама, против метафизи- 
чарске и идеалистичке критике новосадских критичара који 
су још увек давали тон y српској књижевности, Вуловић, угле- 
дајући ce на Бернеа, започиње „природну критику“, многО 
слободнију и искренију, са више гипкости и осећања рела-



тивности, готово им- 
пресионистичку y да- 
нашњем смислу речи.
Он суди писце не по 
веким мртвим и апсо- 
зутним правилима, по 
„естетичким калупи- 
ма“ како je он писао, 
но по непосредном у- 
тиску који њихова де- 
лачиненањега. Онхо- 
ћеслободукњижевно- 
ra стварања, тражи y 
књигама не саобраз- 
ност са правилима ре- 
торике и естетике но 
књижевну лепоту. У 
своју критику уноси и 
личног елемента, ка- 
зује евоје утиске, осе- 
ћања и схватања. У томе правду радио je y ИсШоку и Отаџбини 
позоришну кронику, и ти чланци, y којима ce често говорило о 
сасвим некњижевним комадима, оштампани су y књигу Из Позо- 
ригиШа (Београд 1879), прву збирку позоришних оцена на срп- 
ском језику. Суд Вуловићев није увек сигуран и тачан, он има 
много лажних романтичарских идеја, али тај његов рад озна- 
чава знатан напредак. Дела су ce почела одењивати по њи- 
ховој стварној и независној књижевној вредности, и о књи- 
жевним стварима почело ce књижевно писати. Вуловић je имао 
и извесних Стилистичарских особина, и релативно био je најкњи- 
жевнији писац свога доба.

Књижевни историчар.— Предајући историју српске књи- 
жевности на Великој Школи, Вуловић je био принуђенда обухвати 
цео тај обилни предмет, и бавио ce и старом, и дубровачком и 
новом књижевношћу српском. За све те одељке ерпске књижев- 
ности потребне су сасвим стручно знање и специјалне студије, 
Вуловић, који тога није имао, радио je y сва три правца, и хотећи 
да све обухвати мало je захватио. Из старе српске књижевности 
остало je неколико љегових мањих прилога (о делима Св. Саве, 
Стефана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија), која нису без



оштроумља и проницљивости. Дубровачком књижевношћу 
само ce узгред бавио. Највише je и најбоље je радио на исто- 
рији нове српске КњиЖевности. Њему ce има захвалити за 
прве боље и потпуније Студије о Ђури Јакшићу (1875 и 1880). 
Његошу (1877, 1879, 1879, 1884), и Сими Милутиновићу Са- 
рајлији (1878, 1879). Нарочиту пажњу заслужује његова добра 
синтетичка'студија Уметничка приповетка y пајновијој срп 
ској књижевности (Отаџбина, 1880). На прво место долази 
његов највећи рад Бранко Paduneeuh (I—II, 1889), дотле нај- 
потпунија и најбоља монографија из наше раније историје 
књижевности.

Као професор историје српске књижевности, израдивши 
y главноме свој предмет, Вуловић je јако утадао на млађи 
нараштај који ce бавио историјом књижевности и чистом књи- 
жевношћу. Његови судови о појединим писцима прешли су 
не само y школу но и y велику читалачку публику. Око 1880 
тодине он je обарао и стварао репутације y српској књижев- 
ности. Његове две Српске Читанке (Београд, 1874—1876; 
друга књига доживела je друго издање y Београду 1895), које 
су готово антологије нове српске књижевности, за дуго су остале 
y школској употреби, и y њој су добили књижевно образо- 
вање неколико наших нараштаја.

Општа поглед. — Светислав Вуловић означава знатан на- 
предак y пословима које je радио. Он има својих мана : он нема 
моћи да ce усредсреди на једном предмету, и расипа ce на више 
страна и праваца; хотећи да ради све периоде српске књижев- 
ности, он није бивао увек подједнако обавештен и стручан; са 
малим изузетком, није био y стању да ce заустави на једном пе- 
риоду и да даје синтезе појединих књижевних праваца и школе; 
из љубави за стилским ефектима, он често више воли речи и 
украсе но садржину и ствар. Али треба имати на уму да je он 
y свим тим пословима био самоук, да ce историјом књижев- 
ности ни код кога није учио, да ce васпитао само y Србији, 
и да y то доба те ствари готово нико није радио. Он je први 
код Срба почео да изучава историју српске књижевности као 
науку; први, и ако још болујући од владајуће филологије, 
покушава да одвоји историју књижевности од филологије, и о 
књижевним стварима почиње књижевно писати. Јасан, ведар 
дух он je умео лепо да излаже ; исто тако уносио je и духа 
и занимљивости y своја књижевна изучавања, на супрот ста-



ријим критичарима тако сувопарним и незанимљивим. Он има 
лак, жив и пријатан стил, и иде y најкњижевније српске писце 
свога доба. Његове заслуге остају несумњиве y стварању 
историје књижевности и књижевне критике српске.

ЉУБОМИР НЕДИЋ.

Живот. — Родио ce 25 априла 1858 y Београду. Ту je 
свршио основну школу и гимназију. Филозофију je учио на 
университету y Лајпцигу од 1878 до 1882. Неко време пробавио 
je y Лондону. 1884 положио je докторат филозофије y Лајп- 
цигу. Исте године дошао je за суплента за историју фило- 
зофије, психологију и логику на Великој Школи; 1886 по- 
стао je професор. Због болести стављен je y пензију 1899. 
Умро je y Београду 29 јула 1902.

Књижевни рад. — У књижевном раду Љубомира Не- 
дића има прекида и промена. Као ђак y Београду, 1870, радо 
ce бавио природним наукама, давао мале преводе из при- 
родних наука и превео je Кукова пугповања око свијета. За 
дуго време после тога није писао, и тек крајем осамдесетих 
година јавља ce малим популарним филозофским радовима (0  
хиШотизму, 1888; 0 сну и сновима, 1888; 0 софизмима, 1889). 
Почетком деведесетих година он ce, изненада, баца на књижевну 
критику. Плод његовог критичкога проучавања новијих и 
нових српских писаца јесу књиге : Из новије српске лирике 
(Београд, 1893), Новији српски писци (Београд, 1901), Ери- 
шичке студије I (Београд, 1910). У засебној књижици изишао 
je његов чланак 0 правопису и интерпупкцији (Београд, 1894). 
1895 уређивао je књижевни лист Српскгi Преглед. Сем тога 
написао je известан број књижевних чланака и приказа y по- 
литичком листу Раду (1894) и Зори (1899—1901). Са енглеског 
je превео на српски Векфилдског СвешШеника од Оливера 
Голдсмита (Београд, 1898).

Његов књижевни рад захвата мало времена : десетак 
година; и тај рад није велики: три до четири књиге студија. 
Али ако je радио тако кратко време и написао тако мало, он 
je имао много утидаја на даљи развој српске књижевности.

Духовне особине. — Оно што га одликује од ранијих 
критичара српских, то je његов слободан и смео дух, гото- 
вост да без устезања и ограђивања каже целу своју мисао,
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и до краја доследно иде за њом. Он je без обзира ударио на 
много велике репутације и ауторитете y српској књижевности. 
И y оно доба требало je много смелости и поуздања y себе 
па напасти на писде као што су били Змај-Јован Јовановић, 
Љубомир Ненадовић, Лаза Костић, Милан Милићевић. Том 
својом слободом и одрешитошћу Недић ce одликовао y оном 
времену када су y српској књижевној критиди владала општа 
места, и када ce из наивнога патриотизма о писцима говорило 
само y источњачким суперлативима.

Али та његова врлина била je y исти мах и његова мана: 
он ce сувише, без контроле, и без довољно доказа, поводио 
за својим мишљењем, и са много предубеђења, духовне нетр- 
лељивости и једностраности врло.често бивао неправедан према 
појединим писцима. Врло консервативан y својим политичким 
и социјалним идејама, он je оштро осуђивао писце других 
мишљења, зато што не мисле онако како он мисли. У своја 
критичка проучавања нарочито живих писаца, и y своје књи- 
жевне полемике, које je радо водио, он je уносио своје личне 
и политичке симпатије и антипатије. Незадовољан и негативан 
дух, доцније болестан и раздражен, он je радије и боље видео 
рђаве стране и код људи y опште и код лисаца напосе, но 
добре стране, није марио за сувремеле српске писце, осуђи- 
вао je сувремену књижевност. Због уског традиционализма и 
политичке страсности, због тог личног елемента који je обилно 
уносио y своја дела, његови судови имају ce прихватати са 
крајњом обазривошћу. To су често више субјективна, каткада 
и ћудљива мишљења једног књижевног полемичара, но об- 
јективне и образложене пресуде једног сталоженог и поуз- 
даног књижевног судије.

Догматичар. — На сулрот чисто описној и површној 
критици старијих срлских критичара, „природној критици11 
Светислава Вуловића и утилитарној и публицистичкој критици 
Светозара Марковића, Недић je изишао са новим схватањима 
природе и задатака књижевне критике. Ђак немачких фило- 
зофа, он je веровао y вечите естетичке истине и непромен- 
љивост књижевног укуса, y оно што je он називао „опште 
норме лепога". Одричући историјски и биографски метод y 
проучавању писаца, он je ставио себи за задатак да „проу- 
чава једно књижевно дело само за ce, као таково, и независно 
од свега што je ван њега“. To je имала да буде критика ин-



туитивна и психоло- 
шка, која улази y су- 
штину дела и y ин- 
тимност писца, тра- 
жећи и истичући оно 
што je y делу битно и 
основно. У томе пос- 
лу Недић ce служио 
строгим логичарским 
методом, упрошћава- 
јући човека y писцу, 
сводећи ra на две или 
три главне духовне 
особине. Тако je он 
писце проучавао и 
представљао као ап- 
страктне личности, 
без обзира на њихов 
живот и средину, a Љубомир Нодић.
дело je одвајао од
свега што га je родило и развило. У примени тих својих књи- 
жевних идеја, Недић je био прек, одсечан, ауторитаран ; пре- 
терано уверен y тачност својих схватања, радо je играо улогу 
књижевног полицајца.

Човек широког образовања, он je ипак остао дилетант 
y књижевности. Филозоф по струди и по васпитању, одвећ 
радионалан a недовољно емоционалан, он je књижевност радио 
сувише по ’логичким методима, тражио више логике и геоме- 
тријске правилности код писада но што их они могу имати. 
И он je о лепој књижевности писао са логичарском стро- 
гошћу, ладноћом и сувоћом.

Општи поглед. — Љубомир Недић je био једна од нај- 
значајнијих и најоригиналнијих појава y књижевности свога 
времена. Деведесетих година он ce јако истицао и видео, и као 
ретко ко био хваљен и куђен, преузношен и оспораван. Поред 
свега свога традиционалистичког и патријархалног консерва- 
тизма, он je био Европљанин, модеран дух, и y српску кри- 
тику унео je нова схватања и вишу општу духовну културу. Он 
je знатно подигао мерило којим су ce писци оцењивали, извр- 
шио ревизију многих ранијих књижевних судова, кренуо ве-



лике књджевде дискуеије и више но ико учинио да ce почне 
„слободан, искрен и отворен претрес дела и писада". Он je 
можда први чисто критички дух међу српским критичарима, и 
његова слободна, независна књижевна критика, која je тражила 
само истину, одговара исто тако слободној и независној „не- 
родољубивој историји" Илариона Руварца, који je исто тако 
као идеал поставио нагу истину.

Али на томе ce заустављају заслуге Љубомира Недића. 
Он je y првом реду негативан дух и рушилац, и одликовао 
ce y одрицању и рушењу, крчио земљиште за друге који he 
знати и моћи зидати. Иначе, y позитивноме правцу он je дао 
мало резултата. У ствари, он je био и остао само један врло 
интелигентан дилетант y књижевности, познавајући недовољно 
српску књижевност y њеном историјском развитку и српске 
писце y целокупној њиховој књижевној делатности. За књи- 
жевну критику он није довољно књижеван, a за историју књи- 
жевности није довољно научан. Он je одвећ традиционалист и 
човек од предубеђења, сув логичар, често очевидно пристрасан 
и неправедан. Зато његова оцена српских писаца с краја де- 
ведесетих година врло je подложна новој, објективној и књи- 
жевној, ревизији.

МАРКО ЦАР.

Поред књижевних критичара који су ce бавили српском 
књижевношћу, као што су били Светислав Вуловић и Љу- 
бомир Недић, било их je који су ce бавили и страним књижев- 
ностима, који су y књижевно писаним расправама представ- 
љали српској публици велике стране писце. Тако je радио 
осамдесетих година Светомир Николајевић, професор опште 
историје књижевности на Великој Школи, y својим Листићима 
из књижевности (две књиге, Београд, 1883 и 1888), y своје 
доба радо читаним, неоригиналним, али читким и доста књи- 
жевно писаним расправама о Тациту, Шекспиру, Ариосту, Тасу, 
Камоенсу, Монтескјеу, Бајрону.

Тај посао продужио je деведесетих година Марко Цар 
(рођен 1859, y Херцег-Новом, y Боци Которској). Далматинац 
родом, књижевно васпитан код талијанских писаца, он je на- 
рочито и радо писао о писцима романских књижевности, тали- 
јанским и француским, као и о домаћим, далматинским писцима 
из XIX века. Бавио ce и уметничким путописом, и y том правцу



дао неколико књига 
(Бенеција, 1891 ; U 
Latinima, 1894; Кроз 
Умбрију и Тоскану,
1895; НашеПримор- 
је, 1910). Поредтога 
дао je неколико све- 
зака приповедака: са 
ЈосипомБерсом S mo
ra i primorja  (Za
dar, 1896), C дојног u 
љубавног поља (Mo- 
crap, 1904), и 1911,
Primorke, где je пока- 
зао више књижевног 
знаша но оригиналног 
талента. За дуги низ 
година он je успешно 
упознавао талијанску 
публику са српском 
и хрватском књижевношћу. Највећи део његових књижевних 
студија изишао je y три књиге Мојих Симпатија (1895, 1897, 
1904). Једно одабрано коло Mojili simpatija, y коме су сту- 
дије б домаћим писдима, из раније три књиге, изишло je 1913 y 
Задру, латиницом штампано. Естетичка писма из Рима та- 
кође су штампана 1913. У засебној књизи Матица Српскау Ду- 
бровнику 1911 издала je његов већи оглед Сава Бјелановић.

Где je реч о страним писдима, Цар je без оригинал- 
ности, и често ce дословце ослања на оно што су други пи- 
сали. Много je бољи, самосталнији и кориснији када пише о 
домаћим писцима, нарочито о далматинским писдима новога 
доба. Иначе, књижевно образован, жива духа, лак на пасању, 
он je умео да буде занимљив и да стече читаоце. Марко Цар 
и Светомир Николајевић имају заслуга што су радили на књи- 
жевном образовању српске публике, и y српској књижевности 
одомаћивали књижевни есеј и студију.

БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ.

Рођен je на Убу, y ваљевском округу, 3 марта 1862. Свр- 
шио je гимназију и историјско-филолошки одсек Велике Школе

Марко Цар.



у Београду, 1884 отишао je за предавача гимназије y Ужице. 
1885 учествовао je y српско-бугарском рату. 1889 премештен 
je са службом y Ниш. 1893 — 1894 био je професор y Чачку, 
па y Крагујевцу, 1899 y Шапду. 1902 премештен je y Београд. 
Умро je 18 фебруара 1905 y Београду.

Божидар Кнежевић живео je и радио y изузетно непо- 
вољним приликама. Двадесет година, најбољи"део свога жи- 
вота, провео je y унутрашњости, y тешким материјалним прили- 
кама, сам научио језике, сам ушао y филозофију и социологију, 
развио ce само својим снагама. Он њега, пре свега, остало je 
два већа превода с енглескога. X. Т. Бекла Историја циви- 
лизације y Енглеској (Београд, 1893—1894) и Карлајлово дело 
0 Херојима (Београд, 1903). Развијајући идеје модерне ево- 
луционистичке школе, написао je три већа научна дела из фи- 
лозофије историје : Принципи исторује (Београд, 1898), Ред 
y историји (Београд, 1898), ПроПорцуја y историји (Бео- 
град, 1901). Што je могао дати један човек y унутрашњости 
Србије при крају XÎX века, без духовне средине, без библи- 
отека, без икаквих духовних подстрека, потпуно остављен 
самом себи, то je Кнежевић дао y својим историјско-филозоф- 
ским списима. У тим делима једна je ствар ван свакога спора: 
велике природне способности, јачина духа, нарочити дар за 
историјску синтезу.

Књижевности припада само једно његово мало, али зна- 
чајно дело, Мисли, које су ce прво јавкле y Српском Књи- 
жевном Гласнику 1901, и оштампане y засебну књигу 1902. 
To нису мисли и изреке по типу уобичајених афоризама. 
који ce често своде на животне дефиниције, морална опажања, 
вешто изведене антитезе и духовите пародоксе. To нису ни 
савети практичне моралне филозофије, требник вишег морал- 
ног живота, како су давали стари моралисти. У Мислима 
Божидара Кнежевића често даје згодно формулисане закључке 
својих историјско-филозофских размишљања; уњимаиматрагова 
филозофског спекулисања и историјских идеја, терминологија je 
често стручна и научна, али y њима има врло много личнога, 
свога, готово аутобиографског. Под теретом живота, духовно 
и душевно вређан глупошћу и ругобом y свету, он ce повукао 
y себе, и одвојен од својих сувременика и изнад своје сре- 
дине тражио заборав и утеху y чистим висинама мисли. „Што 
год je задовољно са животом, оно не мисли. Што je човек



незадовољнији са животом, што га живот већма притискује, 
тим ce више мисли ; што дубље oceha болове од живота, тим 
дубље мнсли. Мишљење je одушка од притиска живота, насиља, 
неправда, мрака...“ Између Кнежевића човека и његових мисли 
постоји најинтимнија веза, оне су непосредан и дубок израз 
његове природе, приказ трагичне драме његова срца и ума; то 
су, како je сам говорио уздаси, болни крици једнога вишега 
духа, једне уморене и разочаране душе. „Мисао je уздах 
духа... што дубљи дух, то дубљи уздах“.

Све своје незадовољство са животом, све своје разоча- 
рење и резигнацију, своје горко животно искуство и утехе 
којом ce држао y животу, унео je он y ову мисаону и бла- 
городну књигу. И оно што je било најдубље и најинтимније 
y њему, трагику живота једнога вишега човека и високу 
интелектуалну егзалтацију, казивао je он дубоким, снажним и 
импресивним речима. Његове омиљене идеје су : констато- 
вање ниске животињске природе људске, песимистичко схва- 
тање човека, разлика која постоји између нижег, анималног 
и вишег, интелектуалног човека, борба између идеала и ствар- 
ности, крајњи триумф духа над материјом и вечности над 
пролазношћу, култ и поезија мисли, откупљење душе мишљу, 
не бесмртност душе но бесмртност духа. Цело његово дело 
je лирика интелекта и апотеоза мисли, ослободитељке и уте- 
шитељке од свега.

Све те високе и лично осећане мисли казиване су крепко 
и речито. Висином мисли и књижевним изразом, ова ориги- 
нална и ретка књига заузима оделито и часно место y српској 
књижевности.



Д А Н А Ш Њ А  К Њ И Ж Е В Н О С Т .



КУЛТУРНЕ И КЊИЖЕВНЕ ПРИЛИКЕ.

Тешкоће су велике y одређивању главних црта данашње 
књижевности, књижевности од последњих десет година, која 
je још y пуном јеку стварања и y којој су писци y непрестаном 
развијањлх Тек када главни књижевни радници доврше своје 
развијање и даду своја дефинитивна дела, када ce могадне 
гледати на данашњу књижевну производњу из извесне исто- 
ријске перспективе тек тада he ce моћи поуздано и одређено 
говорити шта je данашња српска књижевност. У овај мах мо- 
гућно je само, са највећом уздржљивошћу, чинити извесне 
констатације, y најбољем случају указати на извесне тенден- 
ције y развитку сувремене српске књижевности.

Долазак младих на место старих. —1 Почетком ХХ-века 
наступиле су велике промене y српској књижевности. У првом 
реду, стари и старији писци, као и некоји од млађих са утвр- 
ђеним књижевним гласом, једном речју они који су дотле 
представљали српску књижевност, нестају, a на место њих 
јављају ce y великом броју млади писци до јуче непознати. 
Чудном случајношћу, y првим годинама XX века умиру многи 
српски књижевни радници : 1901 Јован Илић, 1902 Љубомир 
Недић, 1904 Змај Јован Јовановић, 1905 Божидар Кнежевић и 
Јанкр Веселиновић, 1906 Стеван Сремац, 1907 Павле Марковић- 
Адамов и Милорад Митровић, 1908 Милован Ђ. Глишић, Симо 
Матавуљ и Радоје Домановић, 1910 Лаза Костић. Смрт je учеста- 
ним ударцима проредила редове српских писаца, готово обезгла- 
вила српску књижевност, и начинила широка „места младима". 
Празнине су y брзо попуњене младим и новим књижевним 
снагама. Никада y српској књижевности није радило тако мало



старих a тако много младих, никада je y толикој мери нису 
представљали млади писци као што je тај случај данас. Ta 
промена y личностима имала je за последицу и промене y 
књижевним схватањима и y општем књижевном правцу.

Индивидуалистички карактер данашње српске књи- 
жевности. — Главно обележје данашње српске књижевности 
јесте што су старе књижевне школе готово сасвим нестале. 
Романтизам, и ако оспорен и ослабљен, провлачио ce за све 
време реалистичкога периода, данас ce сасвим изгубио, и ако 
je било покушаја извесног нео-романтизма. Реализам седам- 
десетих и осамдесетих година знатно ce променио : „нова 
наука“ само je једна успомена из прошлости и потпуно при- 
пада историји књижевности; публицистичка критика више и не 
постоји; сеоска приповетка. која je влалала све до половине 
деведесетих година, делом je престала a делом ce из основа 
изменила. Ујгицај Војислава Илића, деведесетих година тако ве- 

(лики да му ce није могао отети нико од младих песника који 
су почињали, изгубио ce и код оних који су једно време били 
под њиме, и млади песници окренули ce сасвим другим узо- 
рима. У колико има реализма y српској књижевности, он je 
много индивидуалнији, са много више личнога и књижевнога 
обележја.

У опште, данашња књижевност изгледа далеко више 
индивидуалистичка но што je раније била. Данас ce више не 
верује y речи догме и формуле као што ce некада веровало; 
после оштрих сукоба и борби између разних духовних и по- 
литичких покрета, наступила je, како y јавном и y духовном 
животу тако и y књижевности, извесна идејна равнодушност 
и духовна сношљивост. У ранијим књижевним периодама, 
писци, и они који су били најособенији и најоригиналнији, 
стајали су под једним општим духовним утицајем, припадали 
више или мање једном књижевном правду, имали исту општу 
идеологију, иста књижевна схватања, исти књижевни укус и 
исте начине рада. Они су, поред свих личних разлика, јако 
личили једни на друге, и сачињавали једну идејно-књижевну 
целину. Данас није више тај случај. Између појединих писаца 
могу ce ухватити извесне заједничке црте, али сваки има своје 
засебно духовно и књижевно обележје, сваки иде својим 
путем, да je тешко, готово немогуће, уопштавати их и давати 
им опште карактеристике. To није анархија y духовима и y



књижевном раду, но слобода уметности и самосталан књи- 
жеван рад. Цело доба изгледа да нема нарочиту особеност и 
одређене црте као што je то био случај романтичарских шез- 
десетих и реалистичких седамдесетих година, али y накнаду 
зато модерни српски писци су особенији, оригиналнији, од- 
ређенији, и већма своји.

Национални оптишизам. — Реалистички период завр- 
шио ce y српској књижевности јаким наступом општега песи- 
мизма. Под утицајем тешких политичких прилика y којима 
су билк Србија и српски народ y добу око 1900 године, као 
одблесак опште депресије духова, и y књижевности су ce 
највише чули гласови клонулости и обесхрабрености, и писци 
су били y једном тешком и мрачном расположењу. Талас пе- 
симизма плавио je готово целу српску књижевност, и никада 
ce гробља нису толико певала, и никада нирвана није изгле- 
дала такав идеал као y тим суморним и жалосним временима.

Са променом прилика које су условљавале тај песимизам, 
променио ce и тај основни суморни тон који je Р1еколико го- 
дина владао y српској књижевности. Велике и корените поли- 
тичке промене y Србији које су наступиле 1903 године, враћање 
уставнога режима, могућност да Србија одане од тешких уну- 
трашњих невоља, и да прибере своју снагу и посвети je реша- 
вању својих националних питања, — све je то било од великих 
последица по делокупан политички и културни живот српскога 
народа. Народни дух стао ce будити y свима српским краје- 
вима, a народна енергија упућивати на користан и плодан 
националан рад. Политичко зближавање Срба и Хрвата од 
1904 године значило je почетак решавања најважнијег проб- 
лема нашег двоименога народа. Полет y духовима и општи 
национални напредак није био успорен великом политичком 
кризом од 1908 године. На против, ти догађаји су узбуркали 
народну душу y њеним дубинама, и по српски народ y по- 
четку XX века били су од истих срећних последица као пораз 
код Јене за Немде y почетку XIX века. Државни, национални 
и културни рад добио je силан подстрек, и резултат тих ве- 
ликих напора били су сјајни резултати Балканскога Рата 
1912—1913. На Куманову и Битољу, под Једреном и под 
Скадром, на Брегалници, Србија je доказала своју животну 
снагу и државну моћ. И сан толиких нараштаја српских по- 
стао je јава, славна места историје српске, Косово, Призрен,



Пећ, Скопље, Прилип, опет су враћена Србији, После пет 
стотина година извршено je потпуно ослобођење српскога 
народа од Турака. Србија и Црна Гора су ce додирнуле. Ср- 
бија ce готово удвостручила, ослободила целу Стару Србију, 
већи део Маћедоније, један део Херцеговине, дошла до врата 
Солуна, повратила оно велико место које je некада имала на 
Балканском Полуострву. Ти велики успеси Србије имали су 
као срећну последицу силно подизање националне вере и са- 
мопоуздања, створили недогледан национални оптимизам, који 
природно налази свог живог израза и y књижевности.

Духовни и културни напредак Србије — По духовни 
и књижевни живот српски од највећега je значаја потпуна 
и више неоспоравана духовна хегемонија Србије. У почетку 
седамдесетих година то ce почело јасно осећати, деведесетих 
година то je био свршен чин, y почетку XX века то je чи- 
њеница коју нико не оспорава. Просветни напредак нарочито 
ce осетио за последњих десетак година. Док je 1885 било y 
Србији 534 основне школе 1911 било и х je 1425. 1899 y целој 
Србији било je 19 средњих и стручних школа, са 386 настав- 
ника и 6049 ученика ; 1910 било их je 49. са 723 наставника 
и 12.892 ученика. Данас y самом Београду има више ученика 
средњих и стручних школа но што их je пре тринаест година 
било y целој Србији. На Великој Школи y Београду још 1900 
није било више од 58 наставника и 415 студената, 1913 има на 
Универзитету на 80 наставника и 1.600 студената. Поред тога, 
све већи број српских ђака учи ce на страним вишим школама 
y Аусгрији, Белгији, Швајцарској, Русији, нарочито y Фран- 
цуској и Немачкој. Српска Краљевска Академија постаје нај- 
раднији научни центар на Словенском Југу. Српска Књижевна 
Задруга броји на 11.000 чланова y целом српском народу. 
Културно-национална друштва, као Културна Лига, Народна 
Одбрана, развијају нарочиту делатност. На 302 српских листова 
и часописа, колико их je било 1912, y Србији je изилазило 199, 
од којих само y Београду 126 (264 дневних листова, 20 књи- 
жевних, научних и политички часописа, 82 стручна листа). 1816, 
једини српски лист онога времена, бечке Нов.ине Србске ишао 
je y Србију y 6 примерака; a 1912, 199 листова и часописа 
y Србији растурало ce год>шње y преко 50.000.000 примерака.

Напредак y српској књижевности je нарочито везан са 
покретањем београдског Српског Књижевног Гласника, коме



je 1901 оснивач и први уредник био Богдан Поповић. To je 
био први модерни књижевни часопис српски, западњачки по 
својим књижевним узорима и схватањима, али националан по 
својим непосредним смеровима и књижевном раду. Књижевно 
либералан и широм отворен свима талентима и свима књи- 
жевним нараштајима, он je имао својих одређених идеја, вас- 
питао књижевни укус публике, давао обрасце модерног књи- 
жевног стила, и вазда активном књижевном критиком био од 
знатнога утицаја на развој сувремене српске књижевности. „Нај- 
новија српска књижевност,— писао je други један часопис—, 
везана je за његово име... Српски Књижевни Гласник  дошао 
je да повуче оштру линију између Деветнаестог и Двадесетог 
Века y српској књижевности. Он je српску књижевност упутио 
новим правцем, даоЧјој нов живот и смисао, и неколико по- 
следњих година створиле су српској књижевности трајан темељ, 
на коме he ce y будуће развијати....“

Проширење културне области српске. — Духовни на- 
предак није ограничен само на Србију. У свима српским кра- 
јевима осећа ce нов националан и културан рад, на модернијој, 
рационалнијој и позитивнијој основици но што јето било шезде- 
сетих година. Духовне и књижевне везе између Србије и осталих 
крајева где Срби живе, много су јаче и живље но раније. 
Српска књига ce штампа y знатно већем броју и чита ce y 
много широј књижевној области но што je то било још пре де- 
сет година. Поједине популарне књиге штампају ce y 30.—40.000 
примерака. Књижевни листови, који су некада били срећни 
са 1.000 претплатника, терају до 3.000 претплатника. Књиге 
главних вдсаца српских које су некада штампане y неколико 
стотина примерака, сада ce штампају y неколико хиљада, и 
доживљују више издања.

До краја XIX века живљи духовни живот ocehao ce y Ср- 
бији и y старој Војводини ; данас ce распростро и на остале кра- 
јеве где Срби живе, на Хрватску, Босну и Херцеговину, Далма- 
цију. Културно-просветна друштва‘као Матица Српска y Јужној 
Угарској, ПросвјеШа y Босни и Херцеговини, Српска Зора 
y Далмацији и Матица Српска y Дубровнику (основана 1909), 
знатно утичу на подизање духовне и националне кул- 
туре српске. Разни српски центри имају своје локалне књи- 
жевне органе : y Босни и Херцеговини књижевну Босанску 
Вилу  и научно-културни Преглед (од 1909); Летопис Матице



Српске y Новом Саду, најстарији српски часопис, успешно 
продужује своје научно-књижевни рад; Бранково Коло (од 
1895) на место Јавора и Стражилова наставља традицију 
војвођанских књижевних часописа ; Srgj y Дубровнику, од
1902 до 1908, био je књижевни орган далматинских Срба ; y 
Црној Гори чињено je неколико књижевних покушаја, од 
којих je последњи био цетињски Д ан  (1911).

У српски културни и књижевни живот улазе и крајеви 
који y њему никако нису били представљени. Још пре рата 
1912—1913 почели су ce јављати писци из Старе Србије и 
Маћедоније, међу којима заслужују пажњу два приповедача, 
Старосрбијанац Григорије Божовић и Маћедонац из охрид- 
ског краја Анђелко Крстић. Пре сто година y српској књи- 
жевности су радили искључиво православни писци, као што 
су и читаоди били искључиво y православном делу нашега 
народа. Од половине XIX века дошли су и католици, као 
Никола Томазео, Матија Бан, Медо Пуцић. Исто тако y да- 
нашњој српској књижевности има писаца католика, као Марко 
Цар и Иво Ћипико. После католика, y српску књижевност 
улазе и национално освештени муслимански Срби из Босне и 
Херцеговине. (Побратимство, песме Омер-бега Сулејмана- 
пашића-Скопљака, Османа Л. Ђикића и С. А. Карабеговића, 
Београд, 1900; Ашиклије Османа Л. Ђикића, Мостар, 1903; 
Пјесме Авда Хасанбегова Карабеговића, Београд, 1902, Сомбор,
1903 и 1904). Велики сан Доситеја Обрадовића, који je више 
стотида' година чекао на своје остварење, сада почиње би- 
вати јава.

Српско-хрватско књижевно сједињавањв. — Један од 
најважнијих појава нове српске књижевности, јесте што по- 
ступно падају старе преграде између српске и хрватске књижев- 
ности, и што ce обе књижевности истога народа и истога је- 
зика приближују једна другој, прожимају једна другом, тежећи 
стварању једне српско-хрватске књижевности. Мисао народнога 
јединства захватила je не само интелектуалну елиту и напредну 
омладину но и шире слојеве народне, и свакога дана добија 
све конкретнији облик. Српски писци сарађују на хрватским 
часописима, хрватски на српским. Хрватске књиге прештам- 
павају ce ћирилицом, a српске латиницом. Рад Savremenika, 
Српског Књижевног Гласника и Босанске Виле y томе правцу 
био je нарочито значајан и плодан. Матида Хрватска и



Српске Књижевне Задруге од 1909 године издају сваке го- 
дине међу својим редовним издМњима по једну српску, од- 
носно по једну хрватску књигу. Српски и хрватски писци 
(од 1910), заједнички издају Хрвашско - српски алманах. 
Хрвагске књиге налазе читаоци међу Србима, као и српске 
међу Хрватима. Српски читаоди данас далеко боље знају хр- 
ватске писце, и хрватски читаоди српске писце но што je то 
било још пре неколико година. Међу млађим писцима, са обе 
стране, јављају ce и такви који нису ни Срби ни Хрвати, но 
Србохрвати, припадају колико хрватској толико српској књи- 
жевности, тежећи не само приближавању но и стапању, иде- 
алу који су имали најјачи умови и најбољи људи y оба дела 
народа: стварању једне српско-хрватске књижевности.

Страни утицаји y српској књиасевности. — Матери- 
јална основица и културна област српске књижевности на, тај 
начин знатно су проширене и све ce више шире. И ако je 
данашња српска цњижевност по духу који je оживљава и по 
смеру који ce опажа y свима њеним појавама, врло нацио- 
нална, дубље национална но што je икад била од почетка се- 
дамдесетих година, ипак ce y њој много више oceha запад- 
њачки дух. Онау погледу књижевних идеја и књижевне форме 
све више постаје европска.

Ранији књижевни утицаји све више слабе или сасвим 
нестају. Мађарски утицај, који ce ocehao y поезији шездесе- 
тих година и на сеоским комадима са певањем око 1890, са- 
свим ce угасио. Немачки утицај, без мало апсолутан y четрде- 
сетим годинама, ограничио ce готово искључиво на Србе y 
Угарској, па и тамо из дана y дан слаби. Талијански утицај oceha 
ce само y Далмацији. Још увек доста, па и све више, oceha ce 
руски утицај. У последње време примећује ce да ce укус српске 
читалачке публике опет враћа руским писцима, нарочито Тол- 
стоју, Тургењеву и Достојевском, који ce понова и обилно 
преводе, и све више читају. У појединим књижевним де- 
лима, нарочито y покушајима за социјалну драму, види ce 
утицај-руских'писаца. Али, ипак, још тај руски утицај није 
y српској књижевности толико општи и тако снажан као што 
je био седамдесетих година. Место свих тих ранијих утицаја, 
које су наизменично владали y српској књижевности, све јачесе 
осећа утицај француске културе и француске књижевности.

Тај утицај почео ce осећати y Србији још око 1848, када
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ce y отаџбину вратила прва генерација домаћих синова шко- 
лованих y Француској, оних које ce звали „Паризлије0, и 
који су почели интелектуалну борбу против „немачкара", угар- 
ских Срба y српској државној служби, школованих по немач- 
ким и мађарским школама, и поборника нехмачке и мађарске 
културе и књижевности. Шездесетих година Србија je имала 
дипломатску потпору Француске, за доба Кнеза Михаила један 
француски виши официр био je српски министар војни, поли- 
тички, духовни и књижевни углед Француске код Срба стојао 
je врло високо, и млади Срби су y све већем броју ишли на шко- 
ловање y Француску. Уједињена Омладина Српска je будно 
пратила борбе француске републиканске опозиције, са фран- 
цуском Лигом за Мир и Слободу одржавала je идејне и поли- 
тичке везе, и Виктор Иго je тада код Срба нашао много пре- 
водилаца, читалаца и следбеника, Француски писди, и књи- 
жевниди, и политичари, почињу ce све више преводити ; y 
српском позоришном репертоару шездесетих година велики je 
број француских комада, и тај број je годинама стално растао, 
тако да данас y српском позоришном репертоару већа поло 
вина превода je из француске књижевности. Нарочито од 
краја осамдесетих година јача француски утицај y српској 
књижевности, a од почетка XX века француска култура готово 
сасвим преовлађује код Срба, нарочито y Србији. Часописи и 
листови најрадије и највише доносе преводе из француске 
књижевности. Алфонс Доде, Гиј де Мопасан, Анатол Франс 
постају љубимци српске читалачке п}блике.

Тај француски утицај није само ограничен на превођење 
француских књига и приказивање француских комада. Од 
краја деведесетих година он ce јако oceha и y оригиналнсј 
књижевној производњи српској. To утицање олакшано je ве- 
ликом духовном сличношћу која постоји између француског 
и српског менталитета и између духа француског и српског је- 
зика. Данас ce, y главном, српски писци књижевно васпитају y 
француској књижевности, француски утицај je нарочито јак 
y лирици и y књижевној критици, нешто y роману. Српски 
књижевни стил ce успешно преображава према великом фран- 
цуском узору; интерпункција, која je до скоро према не- 
мачком била граматична, сада према француском постаје ло- 
гична. Данашња српска књижевност развија ce y главном под 
утицајем француске књижевности.



ОБЕЛЕЖЈА ДАНАШЊЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ.

За последњих десетак година, y rope поменутим прили- 
кама и под реченим утицајима, створила ce једна нова књи- 
жевност, са новим писцима и новим књижевним схватањима. 
У колико je то могућно одређивати још данас, та књижев- 
ност овако изгледа.

Поезија. — Рад на поезији je врло жив и напредак очи- 
гледан. Тај рад je пре свега обилан, и по броју штампаних 
стихова данашњица подсећа на песничку плетору шездесетих 
година прошлога века. Као што je осамдесетих година напре- 
довала приповетка, тако данас напредује поезија, нарочито 
лирска поезија.

И ако историјско осећање није ослабило код Срба, ни код 
најобразованијих, ни код оних који су по својој култури потпуни 
западњаци; и ако je атмосфера последњих великих историј- 
ских догађаја и промена врло погодна за поетско-историјске 
синтезе, ипак епска поезија y српској књижевности не може 
да ce развије. Она je готово сасвим напуштена, и што има 
покушаја то су без књижевне вредности.

Али лирска поезија двета, и има представника од вред- 
ности. Данашња лирска поезија српска није тако обилна и 
раскошна као што je била y доба романтизма, и данашњи 
лиричари српски немају ни стваралачку снагу, ни плодност, 
ки обимност ранијих песника, Они раде мање, спорије, и 
крећу ce y ужем кругу књижевних родова и поетских мо- 
тива. Међу њима нема јаких личности које све наткриљују и 
засењују. Али данашња лирика има дубљи душевни живот, та- 
наније осећаје, отменија осећања, нарочито савршенију форму. 
У техничком погледу она je знатно виша, њени сликови су 
бољи и јачи, на ритам обраћа већу пажњу, њен песнички језик 
je израђенији и углађенији. Она je данас већма европска и 
уметничка но што je икада била.

У данашњој српској лирској поезији опажа ce неколико 
укрштених разних струја. Има песника који су y пуној тео- 
рији „уметности ради уметности", који изнад свега полажу 
на спољну лепоту и отметност изражавања, на ретка осећања, 
фине преливе, танчине осећања, поетске симболе и необичан 
начин изражавања. Поред песника закаснелих подражавалаца 
декатентизма, поред заосталих модерниста који ce усхићавају 
Шарлом Бодлером и Оскаром Вајлдом, који негују уметност



„несвеснога, подсвеснога и надсвеснога“, „поезију грча“, мутних 
снова, оболелих стања свести, има песника интимног надах- 
нућа, природног и непосредног изражавања. Има песника 
снажне вере y живот и националне енергије. Патриотска 
поезија, која je раније готово била замукла, или спала на 
слабе версификаторе и неискрене декламаторе, сада, y предо- 
сећању великих историјских догађаја, и као последица њихова, 
y свој својој слави je васкрсла. Данашња патриотска поезија 
и идејом, и осећањем, и изразом, стоји над емфатичном и полу- 
новинарском патриотском поезијом из романтичнога доба. 
Она je разумнија, дискретнија, отменија, нарочито књижевнија.

Песнички језик и версификација су на висини на којој 
никада нису били y српској књижевности. Данашњи песници 
другога и трећега реда, користећи ce опште стеченим пес- 
ничким капиталом, пишу формално боље стихове но што су 
их пре пола века писали песници првога реда. Нова пое- 
зија живописношћу и музикалношћу задовољава и око и ухо. 
У погледу форме главни модерни песниди подигли су српски 
књижевни језик и српску лирску поезију готово до ступња 
савршености.

Приповетка и роман. — Старија сеоска приповетка из 
осамдесетих година, често још фолклорна и y дијалекту писана, 
коју су епигони и подражаваоци без талента начинили баналном, 
данас ce готово сасвим изгубила. Реакција je противу ње била 
толико јака да je село, које ce готово исклуучиво видело. код 
ранијих приповедача, данас скоро сасвим нестало y српској 
приповетци. И ако ко од данашњих приповедача описује село 
и сељаке, то не чини више онако идилично и фолклорно, но 
више као социјални посматрач, политички критичар, или књи- 
жевни лиричар кога природа опија. Осећање природе, површно 
и оскудно готово код свију ранијих приповедача српских, 
сада постаје живље и развијеније. Данашњи приповедачи мање 
имају интереса за спољњи, a више за унутрашњи живот чо- 
веков. Варош, њен виши и сложенији живот, модерна душа, 
са свим оним што je несређено, противречно, немирно, готово 
болесно y њој, — то данас много више занима српског при- 
поведача. Приповетка je, no основним схватањима и по методу 
рада, y главиом остала реалистичка, посматрајући искључиво 
стваран и сувремен живот и приказујући га y његовим карак- 
теристичним појавама, али y њој има више личнога надахнућа,



књижевнога субјективизма, готово лиризма, много социјалне 
или националне тенденциозности. Она je зрелија, индивидуал- 
нија и књижевнија но што je некада била.

Услови за роман су постали повољнији, и ново доба 
дало je неколико добрих романа. Историјски роман je сасвим 
напуштед, и до данас српска књижевност нема правог исто- 
ријског романописца, и ако y српском народу има толико 
живих и активних историјских традидија. Нови роман je искљу- 
чиво из сувременога живота, не даје само широке слике по- 
јединих друштвених средина или изразитих друштвених ти- 
пова, но узима да решава поједина психо-физиолошка или 
социјална питања. Али и поред тога напретка, српска књи- 
жевност још увек ишчекује свога великога романописца, који 
би ce свим својим талентом бадио на роман. Несумњиво je да 
за развијање романа данас има више општих услова но што 
je икадабило y српској књижевности.

Драма. — У погледу драме не oceha ce знатан напре- 
дак, и ако су социјални и морални услови далеко повољ- 
нији но што су икада били. Развијенији и сложенији социјалан 
живот, диференцијација y друштву и индивидуализација лич- 
ности, дају већег и бољег материјала драматичару. Чешћи и 
већи драмски конкурси, зближавање српских и хрватских по- 
зоришта, нису могли бити од већега утицаја на развитак 
драмске књижевности. Или ce продужавао ранији водвиљ, доста 
груба комедија без великих књижевних претензија, или ce чине 
покушаји додражавања модерне социјалне драме или сканди- 
навске симболистичке драме. Последњих година јавило ce не- 
колико. натуралистичких комада, са појачаном склоношћу за 
песимистичко сликање црних страна друштва и моралне беде 
људске, са предметима из најнижих друштвених слојева. У 
општој обнови патриотизма осећа ce и мало враћање илн 
ка живописној историјској драми y стиху, или симболичним 
сликама националних борби y прошлости и y садашњости.

У томе погледу значајан je и утицајан рад дубровачког 
драматичара Ива Војновића, једнога од оних писаца који су 
на среди између две књижевности једнога језика, између српске 
и хрватске. Он je почео рад искључиво y хрватској књижев- 
ности, али поступно прешао и на српске мотиве и стао писати и 
за српску књижевну публику. Његова Дубровачка Шрилогија 
(1900, 1901, 199.3) веома емоционална и књижевна, најбоља je



драмска творевина на нашем језику последњих година. СмрШ 
Мајке Југвића (1907) и Лазарево Васкрсење (1912) јесу књи- 
жевни израз новога националнога идеализма и полета. Иво 
Војновић je данас први драматичар и код Срба и Хрвата, али 
недовољно историјско осећање, претеран симболизам, каткада 
усиљено патетичан тон смањују вредност његовој, иначе високо 
надахнутој национално-симболичној драми.

Српска драма још чека или развијенију социјалну сре- 
дину, већи ступањ опште и књижевне културе, или јаког и 
даровитог писца који ће je снагом свога талента подићи на ви- 
сину осталих родова y сувременој српској књижевности.

Књижевна критика. — Напредак књижевне критике 
који ce крајем деведесетих година јасно осећао, последњих 
десетак година само ce појачавао. Значајна je чињеница, и 
објашњива основним критичким и позитивним менталитетом 
србијанским, да књижевна критика, и данас, као што je био 
случај и на крају деведесетих година, има за своје главне пред- 
ставнике писце из Србије.

Књижевна критика српска постаје независан и развијен 
књижеван р$д, и по вредности и по утицају заузима високо 
место y данашњој књижевности. Под утицајем модерне фран- 
цуске књижевне критике и естетике, нарочито Сент-Бева, Хи- 
полита Тена, Жила ЈТеметра и Мариа Гијоа, српска критика je 
постала сасвим модерна, и y главним својим идејама и y мето- 
дима рада. Импресионизам je једна ол ње.них главних особина^ 
али она ce служи и другим методима књижевнога испитивања 
и оцењивања, биографским и историјским методом, између 
осталога. Ta нова књижевна критика, редовним и систематским 
праћењем нових књижевних појава, врши јак утицај како на 
писде тако и на читалачку публику. Она проучава не само нове 
писде и дневну књижевну производњу, но и старије писце и 
раније књижевне епохе, врши ревизију књижевних погледа, 
оцена и схватања, даје драгоцен материјал правој историји књи- 
жевности. Далеко књижевнија но што je икада била, рађена са 
књижевним укусом и осећањем, нарочито писана пажљивим мо- 
дерним књижевним стилом, она утиче и непосредним примером 
и знатно je помогла подизању књижевнога мерила и стварању 
једног књижевног стила. Ни мало крута ни педантна, без дог- 
мата и без предрасуда, врло либерална и приступачна, ценећи 
писце само по њиховој књижевној вредности, крчећи пут младим



талентима, данашња књижевна критика наишла je великога 
одзива код читалачког света, и ужива онај утлед који je пое- 
зија имала шездесетих, a приповетка седамдесетих година.

Књиасевни језик и стил. — Једна од највиднијих и 
најважнијих одлика општега напретка y српској књижевности 
јесте усавршавање књижевнога језика и стила. Стара фило- 
лошка школа сасвим ce изгубила, са својим ненаучним и пре- 
живелим схватањима : да je српски књижевни језик довршио 
своје развијање, и да je језик Вука Караџића и Ђура Дани- 
чића дефинитиван књижевни језик од кога ce, као од неке 
светиње, не сме одступати. Данас je опште примљено схватање 
да je књижевни језик један жив организам, природан и спон- 
тан производ вазда усавршљивог људског духа, и да ce као 
такав мора развијати, попуњујући ce позајмицама сваке врсте, 
и оживљеним згодним архаизмима и примањем лепо казаних 
провинцијализама, нарочито прихватањем спонтано посталих 
неологизама, и да за нове идеје и нова осећања потребни 
су и нови изрази и нове форме.

У половини XIX века мислило ce да je језик којим су 
Караџић и Даничић превели Библију идеалан српски језик, 
и писци су писали према тим узорима. И ако je недавно 
било покушаја да јужно хердеговачко наречје постане опште 
књижевно наречје српско, и ако je та идеја потпуио побе- 
дила' код Хрвата, y српској књижевности остало je, y глав- 
ном, источно наречје, говор Београда, Шумадије и старе 
Војводине. He само да je источно наречје сачувало свој ра- 
нији положај, но зато што њиме говори највећи и најкултурнији 
део српско-хрватскога народа, „од Триглава до Солуна'1, зато 
што има традицију, зато што je краће, лакше, пословније, 
енергичније, уједначеније, оно очевидно потискује јужно на- 
речје. Као што je шездесетих година било српских писада 
из источних крајева који су почели писати јужним наречјем, 
тако и сада поједини писци, и српски и хрватски, из југо-за- 
падних крајева, почињу писати источним наречјем, које je на 
путу да постане опште и владајуће наречје српске, a веро- 
ватно и хрватске књижевности.

У Србији, y Београду, y чисто националној средини, да- 
леко од туђих утицаја, y општој и свестраној употреби коју 
језику може да да само једна чисто национална држава, ствара 
ce нов књижевни језик, слободан, жив, крепак, гибак, живо-



писан, увек y покрету и y стварању. Тај, тако названи „бео- 
градски стил“, y реакцији против раније филолошке школе и 
y презирању догматичне граматике и y тежњи за оригиналним 
изражавањем, каткада иде сувише далеко. Али и поред неиз- 
бежних крајности и злоупотреба, он je једна велика теко- 
вина и елеменат напретка y данашњој српској књижевности. 
Он, пун снаге и живота, прелази границе Србије и намеће 
ce целој књижевности нашега језика, не само српској но и 
хрватској. Никада ce y српској књижевности није књижев- 
није писало но што je данас, y доба завлађивања „београд- 
ског стила".

1) ПЕСНИЦИ.

Најновија српска поезија има два песника на челу: Јо- 
вана Дучића и Милана Ракића, два ђака модерних францу- 
ских песника, који по свом песничком образовању имају много 
заједничког, али који ce no своме књижевном карактеру и 
по природи својих песама знатно разликују.

ЈОВАН ДУЧИЋ.

Рођен 1874, y Требињу, y Херцеговини, као и његови 
књижевни другови Алекса Шантић и Светозар Ћоровић, про- 
певао je почетком деведесетих година, под јаким утицајем Во- 
јислава Илића У првој његовој збирци Пјесме (Мостар, 1901) 
налазе ce мотиви, предмети, основни тон, па чак и речник 
Војислава Илића. Као и Војислав Илић, и он воли Пушкина, 
и даје неколико превода из њега (Бахчисерајски шедрван 
и Голуб 1900; Анџело, 1901; Цигани, 1902; Кавкаски Сужањ, 
1905). Али Дучић, један од најгипкијих и најеволутивнијих 
духова српске књижевности y опште, није ce на томе зауставио. 
Од како je 1899 отишао на страну, y француску Швајцарску 
и Француску, он je дошао y школу модерних песника фран 
цуских, нарочито Албера Самена и Анрија де Рењије, и y брзо 
ce показао не као добар ђак но као самосталан стваралац.

Његова лоезија до 1901 била je више описна, y најбољем 
случају поезија шумоваи звукова. Љубав je била главно осећање 
које je певаоутој својој младићској лирици, инеколико искрених, 
осећаних, непосредних песама које je тада испевао, иду y ње-



гове најбоље песнич- 
ке производе. Доцни- 
је, све то му je поче- 
ло изгледати наивно, 
почетничко, недовољ- 
но уметничко, и он ce 
сав окреће „уметно- 
сти ради уметности", 
уметности рафиниса- 
ној и идејом и фор- 
мом, поезији формал- 
не лепоте и симбола.
Друга свеска Песама,
(Београд, 1908), y ко- 
јој има измењених пе- 
сама из збирке од 
1901, показују коли- 
ки ce преокрет напра- 
вио y његовом пева- 
њу. Форма му сада из- 
гледа важнија но садржина : „Форма y песми може често да за- 
мени све друго...“ Песник je за њега „кабинетски радник и учени 
занатлија на тешком послу риме и ритма...“ „Све je до тога 
како ce нешто рече...“ Он хоће да y своју поезију магле и сенки 
унесе што ређе осећаје, шго суптилнија осећања, труди ce да 
ухвати оне суптилне везе које везују душу човека са душом 
ствари, људски живот за васионски живот, да место општих и 
простих идеја да више поетске симболе. Он пати од страха 
да не буде довољно отмен, да његова поезија не личи одвећ на 
поезију других песника. Он поезију схвата као неку врсту при- 
мењене метафизике, нерадо описује спољни свет и општа 
људска осећања, но, y тежњи „да ce од чисто спољњих фа- 
ката приближи дигађајима душе“, обделава „танану поезију 
символа", „метафизику осећања".

Све то, одиста, није банално, бар y досадашњој српској 
књижевности ; y тој поезији има много отменосги, склада и 
финоће, али то угушивање сопствених осећања, изокретање 
своје природе, жеља бити другачи од осталих, страх од искре- 
ности и природности, тражење символа пошто пото, искључиво 
старање о ефектима који ce постизавају комбинадијама речи



и гласова, све то чини утисак нечега ладно усиљеног, уко- 
чено отменог, и каткада готово прелази y маниеризам.

Жртвујући каткада смисао, јасност, искреност, своје ин- 
тимне песничке особине, Дучић ce усавршио y форми као 
нико до њега. Мада му сликови нису свагда правилни, он п-ише 
ванредно израђеним стихом, углађеним, утанчаним, са обиљем 
слика и богатством речи, показујући fce као мајстор y речи. 
Његови флуидни, живописни, сјајни стихови иду y најбрље 
ствари које je српска поезија дала. Стил je y опште његова 
највећа особина, и то ce види најбоље на његовој прози, на 
путописима (Писмо из Женеве, 1908; Писмо са Алпа, 1906; 
Лисмо с Јонскога Мора, 1911) и књижевним импресијама (о 
Војиславу Илићу, 1902 ; о Борисаву Станковићу, 1907 ; о Мило- 
раду Ј. Митровићу, 1911; о Петру-Кочићу, 1912). Ти путописи 
су често фантастични, a књижевне слике су више песничке им- 
пресије, књижевни везови, сјајна стилска развијања поводом 
једног писца. Али то je писано нечувено сјајним, бљештавим 
стилом, богатим речником и ретким фигурама, са много духа 
и грације, са толико литературе, да читалац остаје засењен. 
Његови путописи су најкњижевнији и најбољи посао своје 
врсте y српској књижевности. Песник врло великог талента 
чије развијање још није довршено, писад првога реда који 
још није казао своју последњу реч, Јован Дучић je један од 
твораца y данашњој поезији српској a y прози један од нај- 
већих српских стилиста.

МИЛАН РАКИЋ.

Рођен y Београду 1876, нешто млађи од Дучића, јавио 
ce додније, 1902, и одмах изишао са свим својим песничким 
особинама. Почео je, под псевдонимом, певати y Српском Ењи- 
жевном Гласнику 1902, прва свеска Песама изишла му je 1904, 
a друга, Нове Песме, 1912. Писао je мало, за десетак година 
око педесет песама, али je каквоћа обилато надокнадила за 
количину.

Он ce нија угледао на раније српске песнике, но je не- 
посредно отишао y школу француских песника. Није ce јавио 
док песнички занат није добро изучио, и изишао je на јавност 
као израђен песник са одређеном физиономијом, уносећи y 
српску поезију нешто ново и више, заузевши одмах једно од



првих места y сувременој српској књижевности, створивши 
одмах неку врсту песничке школе.

Он je песник интелектуалад, интелектуалан као ретко ко 
од српских песника до њега, и они који га нису волели твр- 
дили су да je он песник више главом но срдем, да има више 
опште књижевне културе но правог песничког талента. Али 
интелектуалне особине овог модерног човека и Европљанина, y 
толико више одударају од баналности y мислима и празнине 
осећања чега ce и сувише виђало y српској поезији. И 
после вербалиста какви су преплавили српску књижевност, 
Ракић, стојећи на висини модерне мисли, са душом модерног 
развијеног човека, добро je дошао са својом интелектуалном 
готово интелектуализованом поезијом, y којој ce велика чове- 
чанска осећања и високе мисли казују са много склада, укуса 
и мере, на класичан начин, y добром смислу те речи. У срп- 
ској књижевности од Јована Ст. Поповића није било ми- 
саонијег лиричара но што je Ракић. Али над старијим реф- 
лексивним песницима српским он има велику надмоћност: 
док су стари били књишки ладни, старачки мудри, укочено пра- 
вилни и високопарно свечани, Ракић je y исти мах и мисаон 
и топао, и књижеван и непосредан, и речит и природан, и 
његова y основу врло лична и сасвим лирска поезија y исти 
мах je опште човечанска и y вишем смислу рефлексивна.

У првим стиховима његовим била je врло јака песими- 
стичка нота, и он je јаче но ико певао терет, празнину, 
ништавило живота, духовни и душевни јад човека прити- 
снута судбином, али y исти мах и поносит и миран стоји- 
цизам, победу духа над материјом и прекаљене душе над 
бруталном природом. И тај првобитни пезимизам, који je y 
извесним тренутцима изгледао бајроновски речит и очајан, 
све више je прелазио y меланхоличну резигнацију и фило- 
зофску ведрину. Поред тога, последњих година Ракић, који 
je са службом био на Косову, испевао je- известан број па- 
триотских песама, y којима je, са Алексом Шантићем, ваекрсао 
стару р-одољубиву поезију, доказао како и она може бити 
врло књижевна и уметничка. Његово родољубље je дубоко 
y његову срцу, и y пуној сагласности са његовим духом, он 
има сувремен патриотизам, без фраза и без става, рацио- 
налан и дискретан, који je саставан део развијене душе и 
зреле мисли модерног човека.



Ако би, као песник y опште, Ракић имао да ce спори о пр- 
венство са Јованом Дучићем, y погледу чисто песничке форме он 
je данас на првом месту, и y српској књижевностк нема изра- 
ђенијих, савршенијих стихова но што су његови. Схватајући 
књижевни посао сасвим озбиљно, радећи га врло пажљиво, 
он je својим стиховима знао дати готово дефинитивну форму. 
Он има широку и богату ораторску фразу, заокругљену строфу 
као y мрамору резану, снажан и свечан ритам, стил кристално 
јасан, крепак н ефективан, стих богат, звучан, металан. Ње- 
гови стихови, звонки и чисти, одјекују звеком племенитог 
метала. Његова поезија je беспрекорна y својој мирној еурит- 
мији и мраморној лепоти, и y погледу технике то je по- 
следња реч уметничкога савршенства y досадашњој поезији 
српској.

У целом свом раду Ракић означава један велики напре- 
дак y српској књижевности. Мислен без педантерије, дубок 
без нејасности, речит без емфазе, лиричан без патоса, он je 
тип модерног песника нашег интелектуалног доба.

СТЕВАН ЛУКОВИЋ.

Занимљива и ле-

Стеван М. Л гковнћ.

па књижевна појава 
била je поезија рано 
преминулога Стева- 
на Луковића (1877— 
1902). Он je почео пи- 
сати половином деве- 
десетих година, али 
то су били обични 
ђачки покушаји без 
вредности. Осетивши 
шта све треба знати 
па моћи писати, он 
ce дао на проучава- 
ње француских пес- 
ника, нарочито Ал- 
фреда де Мисеа и 
Пола Верлена. He пу- 
бликујући своје сти-



хове, уверен да још нису како треба, он je оставио за собом 
известан број недовршених песама, које су његови пријатељи 
издали y Београду 1903 године (Песме Стевана М. Лу- 
ковића).

Те малобројне, још недовршене, песме показују велики 
и оригиналан песнички таленат. Песничка природа y најбо- 
љем смислу речи, фина душа и отмен дух, ЈТуковић je и 
формом и садржином доносио нешто ново y српску пое- 
зију. Он je песник „чезнућа и снова“, неодређене туге и 
дискретне меланхолије, нечега неодређеног, сановног, суп- 
тилних стање свести. ЕБегов елегичан и лиричан стих, врло je 
музикалан, и y неколико песама постигнути су велики му- 
зички ефекти. Неколико његових песама симболичких и музи- 
калних, иду y најоригиналније и најбоље ствари модерне 
српске поезије.

СВЕТИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ.

Најплоднији међу новим песницима српским јесте Све- 
тислав Стефановић (рођен y Новом Саду, 1877). Јавио ce кра- 
јем деведесетих година, и за десетак година дао je неколико 
књига necaiMa, есеја, скида, превода. У Мостару, (1903, 1904, 
1905), изишле су три књиге његових Песамсг, из тих ранијих 
збирки стихова, из доба од 1902 до 1912, пробрао je као 
неку малу антологију Сунца и сенке (Београд, 1912). 1911 
изишла je y Новом Саду његова драма Сукоби, 1904, y Mo- 
crapy, збирка прозних радова Скице. Преводио je доста из 
енглеских песника, Бернса, Бајрона, Шелија, Едгара Поа, 
Тенисна, Свинберна, Росетија, Вајлда, и т. д. 1906 изишла 
je y Мостару једна свеска његових књижевних огледа Из 
енглеске књижевности (О Шекспиру, о „Новој ренесанси", 
о Дантеу Габриелу Росетију, о Алџернону Чарлсу Свин- 
берну). Стефановић je доста преводио из Шекспира, y стиху. 
Тако: Магбеш (Мостар, 1903), Млетачки Шрговац (Мостар, 
1905),' Много вике ни око шШа (Мостар, 1906) и Јулије Це- 
зар (Мостар, 1912), Од Едгара Поа превео je Две припо- 
вешке (У МолсШремском вртлогу и ИсШина о Г. Валдемару. 
Мостар, 1902).

Стефановић има извесних добрих особина. Он има велику 
духовну радозналост, ретку вредноћу и радну снагу, доста ши-



роко књижевно образовање. Лекар по струци, као последицу 
свог природњачког образовања, он има и ширих општих идеја 
којима често изилази из ускога круга освештаних песничких 
тема. Стојећи под утицајем енглеских песника, он има и но- 
вије песничке мотиве и оригиналнији поглед на свет. Широк 
пантеизам, велика љубав ка природи и саосећање светскога 
живота, често изражавано са снагом и акцентом, одликује ње- 
гове најбоље ствари. Али Стефановић има мана које врло јако 
опомињу на Лазу Костића, чији je он обожавалац и један од 
врло ретких бранилаца. Осећајући извесну оригиналност y 
себи, он хоће да буде оригиналнији но што јесте, усиљава ce 
да буде дубок и симболичан и испада мутан, замршен и нејасан, 
и y целини остаје тежак за читање. Стихови су му угласти 
и тврди, „песничке слободе" недопуштено велике, језик не- 
израђен и несигуран. Његови покушаји да ce потпуно осло- 
боди раније српске версификације и да створи нову, слобод- 
нију версификацију, нису успели. У опште, он je један од оних 
писаца који више хоће но што могу, и његове књижевне амби- 
ције нису y складу са његовим књижевним способностима. 
Критички и драмски покушаји су му сасвим слаби, и одају 
оскудицу равнотеже y духу и мере y укусу.

МИЛАН ЋУРЧИН.

Нечега новог и оригиналнога унео je y српску поезију 
Милан Ћурчин (рођен y Панчеву 1880). Свој песнички рад от- 
почео je под утицајем бечких модерниста, почетком XX века, и 
писао махому Српском Књижевном Гласнику. Збирка његових 
стихова Песме изишла je 1906. Његова поезија, чудна, каткада 
чуджачка по идејама, осећањима и облику, бунила je многе уко- 
рењене предрасуде, и ретко je који песник дочекан са толико 
зле воље и подсмеха. Код њега има афектирања, стих му није 
добар, језик није сигуран, али неочекиване песничке и есте- 
тичке идеје казиване су смело и пркосно, и готово увек инте- 
ресантно. Искреност и оригиналност y духу, охоло презирање 
ранијег и туђег, презрив тон и борбен став, одликују ове 
оригиналне песме. Ћурчин je један од првих песника који су 
изишли из конвендионалне версификације, и почели писати 
слободнијом размером.



ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ.

Своју песничку 
индивидуалност има 
Вељко Петровић (ро- 
ђен y Сомбору 1884).
Свршивши мађарску 
гимназијуу Сомбору, 
учио je права y Пе- 
шти. 1906 и 1907 био 
je сауредник часописа 
Croatia, покренутогу 
Пешти. Бацивши ce 
на новинарство, рас- 
турио je велики број 
својих стихова по срп- 
ским и хрватским ли- 
стовима и часописима.
До сада je издао 
само песме патриот- 
ског смера, Родољу- 
биве Песме (Београд,
1911). Он je песник оригиналних осећања и идеја, и радо слика 
узмућена душевна стања и ређа осећања. У патриотској поезији, 
остајући и оригиналан песник и савестан уметник, дао je ново, 
јаче, револуционарно осећање љубави према својој земљи 
и народу, и ретко када су национални гнев и нада имали 
тако јаке акденте. ББеговој поезији смета извесно тврдоћа 
стиха и несигурност y језику. Вељко Петровић бави ce и нове- 
лом, сам вели да „све више нагиње новелистици", и до сада 
je дао приличан број врло занимљивих приповедака, y којима 
или психолошки анализује неврастеничарску душу модерног 
човека или са горчином слика српско грађанско друштво y 
Угарској.

ДАНИЦА МАРКОВИЋ.

Двоје од нових песника српских Даница Марковић и Вели- 
мир Рајић имају извесно заједничко обележје: песимизам и ве- 
лику искреност. Даница Марковић (рођена y Београду 1879) je 
писала мало: једну збирку Тренуци (Београд, 1904) и известан

Вељко noTpoimti.



број стихова по разним часописима y којима не показује снагу 
да изиђе из себе и из својих исповести, да прошири свој видик 
мисли и скалу осећања. У Тренуцима има доста недостатака: 
остатака из читања Војислава Илића, сентименталних цветића, 
мутног и нејасног изражавања, одсуства хармоније, тешког 
стиха. Али има једна ретка и смела искреност, одважност да 
ce y песми каже сва мисао и да ce; y лирскоу исповестк иде 
до краја. Тренуци су књига врло субјективна и врло инди- 
видуална, готово аутобиаграфска, своја књига, какве ce ретко 
срећу y књижевности, где конвенције, подражавања и шаблони 
толико значе. Даница Марковић y томе погледу подсећа на 
Марселину Деборд-Валмор y француској, и Бети Паоли y не- 
мачкој књижевности. Ta поезија je узнемирена, нервозна, 
болна,. али својим личним акцентом чини јак утисак. Том малом 
и нееавршеном, али оригиналном и импресивном књигом, Да- 
ница Марковић je до сада најбоља. песникиња y српској књи- 
жевности.

ВЕЛИМИР РАЈИЋ.

Код Велимира Рајића (рођен y Београду 1879) исти ауто- 
биографски и болни карактер. ТБегова књига Песме и проза 
(Београд, 1908), све je друго само не књижевно дилетантство и 
општа поетска места. У овој болној књизи нема ниједне мисли, 
ниједног осећања које иесник није свом душом својом осетио и 
свим својим биће.м проживео. Његов велики песимизам није оно 
књижевно развијање једне лаке књишке теме, но непосредно, 
силно осећање, које каткада чини тежак физички утисак. Ta 
субјективност je и добра и слаба страна ове књиге : Песме и 
проза су једна искрена књига, која даје пун утисак осећаног 
и преживљеног, али песник показује узак таленат, немоћ да 
изиђе из себе, да пева друго што није за њега везано. Сти- 
хови, и ако нешто старински, чисти су и правилни.

СИјМА п а н д у р о в и ћ .

Један од најкарактеристичнијих нових песника je Си.ма Пан- 
дуровић (рођен 1883). Он je до сада дао две збирке стихова По- 
смртне ПочасШи (Мостар, 1908) и Д а н и и  Hohu (Београд, 1912), 
поред тога неколико превода y стиху из француске књижев-



ности Ераљ ce забав- 
ља (1904) од Виктора 
Ига, Романтичне Ду- 
ше (Les romanesques) 
од Едмона Ростана 
(1910), РасиновуХта- 
ли ју  (Београд, 1913).
У првим стиховима 
својим он продужава 
ону ноту песимизма 
која ce јако осетила 
y српској поезији по- 
четком XX века. Он 
je песник бола, мрака, 
јесени, гробља, Нир- 
ване, безуслован пе- 
симист, најпотпунији 
и најрадикалнији пе- 
симист каквога једот- 
ле било y српској 
књижевности. Он не пева песимизам као једно филозофско осе- 
ћање света, но као реакдију растројених живаца, и, по угледу 
на француске декаденте, пева не бол живота но болест жи- 
вота, неврастеничарске „снови без ноћи и ноћи без снова“. 
To je модернистичка поезија „сумрака душе“ и полусна, „пое- 
зија трансценденталног'1, мутних подсвесних стања, онога што 
ce само наслућује и наговешћује, y којој су место сваких осе- 
ћања тамни осећаји, место идеја симболи, место мисли па- 
радокси. Песник je врло често нејасан, стил му je пун страних 
речи, стих доста неправилан. Али y тим првим песмама има 
много оригиналнога, особених душевних стања, суптилних осе- 
ћаја, дубоког и болног продирања y најтамније дубине људ- 
ског срца, нарочито много личнога акцента, поред тога лепих 
стихова, ванредно прилагођених својим темама.

Пандуровић je песник богатог душевног живота, и он ce 
развија и крупним корацима иде напред. У последњим сти- 
ховима својим, y збирци Д ани и Hofiu, он ce показује и као 
зрелији дух и бољи писац. Онај мутан и тежак болнички пе- 
симизам прелива ce y вишу филозофску резигнадију и y ди- 
скретну меланхолију. Место декадентских бравада и хисте-
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ричких грчева, дошла су виша осећања и јаче мисли. Његова 
поезија губи од своје болесне извештачености и усиљене ори- 
гиналности, али y толико постаје природнија, већма чове- 
чанска, ближа.

Од најновијих песника скрећу пажњу на себе Милушин - 
Бојић и Мирко Королија. И ако врло млади, они већ пока- 
зују своју песничку особеност и уносе нешто ново y српску 
поезију. Ббјић има живу машту, живописну реченицу, богат 
речник, крепак и звонак стих. Королија, Далматинац родом, 
стоји под јаким талијанским утицајем. Стих му je врло сло- 
бодан и нов.

2) ПРИПОВЕДАЧИ.

Б О Р И С А В  С Т А Н К О В И Ћ .

Међу најновијим приповедачима српским прво место за- 
узима Борисав Станковић. Он je нагло ушао y књижевност, 
са стварима савршеним, које су означавале један сасвим ори- 
гиналан таленат и нов правац y српској приповетци.

Крајем деведесетих година, 1898, јавио ce y Искри са 
неколико приповедака, о којима ce стало говорити и писати 
тек када су изишле у^збирци Из сШарога Јеванђеља (Бео- 
град, 1899). Затим су изишле4 збирке Божји Љ уди (Нови 
Сад, 1902 ; друго издање, Београд, 1913). Избор његових нај- 
бољих приповедака, Стари Дини, изишао je y издању Срп- 
ске Књижевне Задруге, 1902. Комад КошШана изишао je y 
два издања, y Београду 1902 и y Карловдима 1905. Од ко- 
мада Ташина објављени су само поједини чинови, који обе- 
ћавају драму јаке страсти и интенсивне поезије. Роман Не- 
чиста Крв изишао je 1911 y Београду. Поред тога, има од 
Станковића још известан број приповедака растурених по раз- 
ним листовима и часописима.

До Борисава Станковића српска приповетка je била огра- 
ничена само на северне и западне крајеве наше ; Станковић 
први уводи y приповетку наше југоисточне крајеве, ново- 
ослобођене крајеве, део Старе Србије који je Србија осло- 
бодила 1877 и 1878 године. Он постаје песник тога новога, 
живописног и занимљивог егзотичног света, свога родног 
места Врања, y коме je детињство провео, из којега je изнео



најјаче и неизгладиве 
успомене, и из кога, y 
своме приповедачком 
раду> не може да ce 
макне. Он опева не 
данашње Врање, које 
ce модернизује, но 
Врање „старих дана“, 
патриархалне људе, 
њихове уске појмрве 
али срдачан живот.
Он описује оно што 
je видео и осетио, Bp- 
no често људе који су 
одиста постојали и 
догађаје који су ce 
одиста десили, нала- 
зећи y једној полу- 
источњачкој паланци Борнсав Станковић.
цео „очарани врт“
љубави, преливајући то све великом поезијом свога срца, до- 
казујући не речју но делом да за правога песника нема ба- 
налности y животу. У његовим описима врањског живота има 
врло много врањског, локалног, почев од занимљивог ар- 
хаичног српског дијалекта па до старинских природа y којима 
ce помешала источњачка чулност и словенска осећајност. Али 
y свему томе реалистичком описивању једнога кута Србије, 
где ce сачувало још много старинског и патриархалног, има 
врло много личног, импресионистичног, лирског. Станковић ce 
не задовољава да слика спољни свет, но y своје дело и y своје 
личности уноси лично себе, једно јако носталгично осећање 
живота, плаховиту страст и болну чежњу. У свим тим при- 
поветкама, где ce бије борба између Истока и Запада, из- 
међу личности и целине, страсти и морала, снова и јаве, пое- 
зије и прозе живота, y свим тим предметима којима je он 
умео дати величине и поезије, Станковић je увек присутан, 
са свом својом широком душом. Међу свима српским при- 
поведачима нико није био субјективнији и поетичнији, нико 
није такав потпун импресионист.

На његовој поетичној лири нема много жица. Он зна за



љубав-страст, источњачки заносан ,дерт“ и болни „севдах“, 
љубав-олују, љубав - страдање, љубав-фаталност, „божанску 
болест“ коју су стари описивали, која сажиже и уништава. 
Цело његово дело je, како вели Јован Дучић, „једна ве- 
лика љубавна грозница". Само, после те љубави остаје горак 
талог меланхолије, туга над пролазношћу свега и над неми- 
лостивом прозом живота, онај природни „жал за младост" 
који je Станковић силније и лепше опевао но ико. Сви ње- 
гови јунаци и јунакиње болују од те исте љубавне бољке, 
сви говоре једним истим језиком, али осећају тако силно, 
говоре тако лепо, да ce не осећа монотонија типова, пред- 
мета и осећања, но ce све издиже над Врањом и нашим добом, 
и даје јак утисак велике, вечите драме људског живота.

Својим првим приповеткама Станковић je освојио себи 
једно од највећих места y сувременој српској књижевности. 
У један мах, после првих успеха, пошто je изнео топла осе- 
ћања и јаке утиске своје младости, мислило ce да је казао све 
што je имао да каже, да не може више да ce обнавља и да 
изилази из себе, да je испевао своју песму. Али он je сву 
ту бојазан разбио својим романом Нечиста Крв, y коме 
ce осетила неисцрпна снага његова, зрелији таленат, веће 
књижевно искуство, шире схватање књижевности, сигурнија 
рука. To није низ поређаних и слабо везаних слика, но ши- 
роко схваћен и снажно изведен модеран роман, један од нај- 
бољих и најпотпунијих романа y српској књижевности. Про- 
блем, физиолошка дегенерација једне старе богате породице, 
послужио je као предмет романа, али роман не вреди тим 
проблемом, који није довољно развијен, но обиљем живота 
богатством типова, нарочито великом поезијом којом Стан- 
ковић залива све што узме да ради.

Исти успех Станкбвић je имао и y драми. Његова Ro- 
шШана je доживела велики успех и код књижевно образованих 
људи, којима ce допада њена продирна и болна поезија „дерта“, 
„севдаха“ и „жала за младост", и код велике публике, која 
воли оно што je живописно и хучно y њој. To je велика љу- 
бавна песма чежње, страсти и туге, пуна носталгичне поезије 
босаиских севдалинки, са нечим опојним и заносним што ce 
хвата око срца и душе. Као драма, Коштана je слаба, јер je 
невешто писана, неповезана, али својим високим књижевним 
особинама, пароксизмом љубавне страсти, продирним речима



и снажним акцентом, она je једна од најпоетичнијих ствари y 
српској књижевности.

Станковић je више песник но приповедач, више песник 
но огромна већина српских песника који су певали до данас. 
Он има својих мана и недостатака. Он je пре свега једнолик, 
доста уског видика, своди свет и људе на једно једино осе- 
ћање, на љубав, и y свету види само љубавнике и љубавниде, 
севдалије и болнике од љубави. ББегове приповетке су не- 
везане, неразвијене, често без склада, епизоде су развијане 
на штету целине, описи гутају радњу, диалог тежак и ис- 
преседан, често изгледа на муцање, синтакса je несигурна, 
општа писменост недовољна. Али поред тих недостатака, 
који ce више тичу форме, Станковић има једну врлину, која 
надокнађује за све : силан, елементарно, несвесно силан лир- 
ски темпераменат. To je можда најјачи приповедачки тале- 
нат који je икада био y српској књижевности.

ИВО ЋИПИКО.

Рођен 1869 y Каштел-Новоме код Трогира y Далмацији, 
Иво Ћипико продужује онај низ приповедача који je Далма- 
ција дала српској књижевности.

- Као ђак почео je читати српске приповедаче, Шапчанина, 
Милићевића, нарочито Јанка Веселиновића, на кога ce угледао 
y својим првим приповедачким покушајима. По хрватским и 
српским листовима почео ce јављати још почетком деведесетих 
година. Од њега су изишле збирке приповедака Primorske 
Duše (Загреб, 1899), Ga Јадранских обала (Мостар, 1900), 
Са ОсШрва (Београд, 1903), Крај Мора (Дубровник, 1912), 
слике Утисци из рата 1912 (Сарајево, 1914), два романа: 
За Крухом (Нови Сад, 1904) и Пауци  (Београд, 1909) и позо- 
ришни комад На граници (Београд, 1910).

1912, y предговору збирке Крај Мора, Ћипико пише о 
својим првим радовима: „Најраније од ових прича писане су 
импресивно, нагонски, са потребом да ce пише — оне су чисто 
моје. Пишући их, нисам дуго размишљао, чувствовао сам и y 
страсти и y самилости". Његови први радови су или изливи 
једног топлог срца које природа потреса, или светли описи 
спољног света. Тек доцније он прилази виигим проблемима 
социјалнога живота и модерне душе.



Подутицајем на- 
ших старијих припо- 
ведача, код којих je 
било толико етно- 
графског духа, он je 
описивао живот дал- 
матинског сељака, на- 
рочито y Загорју, жи- 
вот тврд и мучан, али 
y коме ce сачувало 
много старинскоги па- 
тријархалног.Ћипико 
воли тога сељака, по- 
томка старих ускока 
и хајдука, он je живео 
са њиме, разуме га и 
oceha га, са љубављу 
га описује, узима га y 
заштиту, и о његовом 
животу пише социјал- 

не, готово социјалистичке протесте. Али он je много бољи као 
песник мора. Поморад, заљубљен y море, он га je више, радије 
и лепше описивао но и један српски приповедач. У свим ње- 
говим приповеткама има много мора 'и светлости, и његови 
живи, осећани, импресионистички описи мора, чисти, зрачни и 
светли, иду y најбоље описе наше књижевности.

Као остали приповедачи његова доба, као Станковић, 
као Кочић, тако и Ћипико не задовољава ce само спољним 
описима и објективним -реалним сликањем света и људи, но 
уноси и себе, своју душу. Човек од темперамента, сав од меса 
и крви, снажног физдчког живота, страстан и чулан, он гледа 
природу кроз себе, и y њу уноси себе. Он воли живот при- 
родан, једар, свеж, набрекао, све манифестације животнога 
нагона. Нзегова интенсивна „радост живота“, његова љубав 
ка природи, „самилост", саосећање са људима, јако социјално 
осећање, све то налази снажна израза y свима његовим де- 
лима. Као и Станковић и Кочић, он je прави лирски реалист.

Ћипико има више талента и лиризма но књижевне ве- 
штине. Он није y стању да добро и складно изведе једну 
тему, слабо везује догађаје, епизодама даје сувише места.

И в о  'К н п д к о .



Његове мане ce нарочито виде y романима, рђаво компоно- 
ваним, каткада само набацаним. Његова снага je y обиљу 
живота и y поезији мора које je он обилно унео y своје књи- 
жевно дело.

Готово сви срп- 
ски крајеви представ- 
љени су y данашњој 
српској књижевности:
Босну ваљано заступа 
Петар Кочић. Његове 
прве приповетке, из- 
губљене међу безна- 
чајним приповеткама 
мањих часописаиз по- 
четка XX века, нису 
ce примећавале. Он je 
општу пажњу скренуо 
на себе када ce 1902, 
y Карловдима, јавила 
прва његова збирка 
приповедака С пла- 
нинеииспод плани- 
не. Друга књига, под „ етар КочиШ
истим именом,изишла
je y Загребу 1904, трећа y Београду 1905. Сатира Јазавац Пред 
судом, за неколико година, доживела je једанаест издаља. 
И ако je политика одвукла Кочића на страну, он ипак не на- 
пушта књижевност. Збирка Јауци са Змијања изишла je 
y Загребу 1910, a сатира Судануја 1912 y Сарајеву.

Првнм својим приповеткама Кочић je учинио утисак јаког, 
свежег и оригиналног талента. Он ce ту открио као песник 
младорти и здравља, животне енергије и националне снаге. 
ББегови описи- сеоскога живота босанске Крајине, коју дотле 
нико није описивао y српској књижевности, описи њени модрих 
планина и старих шума, свежи су, крепки, непосредни, кат- 
када импресионистички. Свуда ce oceha дах расцветале природе, 
ритам моћнога живота, све je набрекло крвљу и здрављем.

ПЕТАР КОЧИЋ.



Што je он рекао о природи коју je описивао, може ce приме- 
нити на његове прве приповетке : „ Све ce диже, буди, све ce 
пуши као врућа крв, одише снагом, свјежином . . Такав je 
када описује своје драге крајинске планине, такав када огти- 
сује љубав младих „жестоке крви“.

Само, та „радост живота“ из прве младости ce гаси. Он 
није егоист који живи за себе и y свом сну лепоте, y при- 
роди не гледа само игре светлости и боја, но и човека који 
y њој живи. Природа му све више постаје оквир, a главна 
слика човек, босански сељак, за кога он осећа братску нежност. 
Кочић je човек од силне националне енергије, моћан изданак 
једне српске pace која je много страдала и која ce много борила. 
Његов борбени национализам има широку социјалну основицу, 
он je смео и бунтован дух, и његова љубав према сељаку 
није сентименталност и саучешће старих, но широк бунтовни 
дух модерних. „О Боже мој, пише он, велики и силни недо- 
стижни, дај ми крупне и големе ријечи које душман не разу- 
мије, a народ разумије!" Готово y свакој својој приповетци 
он даје израза својој љубави за бедног, оголелог и при- 
тиснутог сељака, и срџби према насиљу и неправди. Тај 
горак протест нашао je јака израза y духовитој сатири Су- 
данији , пародији законске правде и судства, a нарочито y 
прослављеном \Јазавцу пред судом, делу које je, особито 
после 1908, доживело огроман успех код свију слојева српске 
читалачке публике, и до 1913 дочекало једанаест издања, 
ћирилицом и латиницом. Аграрне и друге невоље босанског 
сељака, лукава, притуњена, али несаломљива и бунтовна, све 
je то нашло силна израза y овој изврсној сатири. Тип сељака 
изведен je са веома много тачности и снаге, диалог je ван- 
редно природан, споредне личности су обележене са врло много 
рељефа, ситуације су врло правилно изведене, a и y свему има 
толико сатире, горке и осветничке сатире, да Јазавац пред 
судом иде y најбоље сатире политичке и социјалне књи- 
жевности. '

Петар Кочић je један од најоригиналнијих сувремених 
писаца српских. To je уметник који je планину описивао све- 
жијим и јачим бојама но ико пре њега ; то je борбен дух и 
оштар сатиричар каквог нема данас y српској књижевности. 
Од осталих српских писаца Кочић ce одликује чистотом, теч- 
ношћу и неусиљеношћу свога језика. Он данас пише језиком



Његоша и Љубише, свежим, неисцрпеним горштачким језиком, 
пуним снаге, полета и сликовитости, и y том погледу стоји 
над свима сувременим приповедачима српским.

МИЛУТИН УСКОКОВИЋ.

Варошки и мо- 
дерни живот добио 
je свога сликара y 
Милутину Ускокови- 
ћу (рођен y Ужицу 
1884). Јоште млад, и 
тек y почетку свога 
књижевнога рада, на- 
писао je до сада не- 
колико књига : две 
збирке цртица: Под 
животом (Београд,
1905) и Vitae frag
menta (Мостар, 1908), 
један роман, Дошља- 
ци (Ђеогршд, 1910), и 
једну збирку припо- 
ведака Kad руже 
цеешају... (Београд,
1911). 1913у_изишао 
je y Београду његов превод Максима Ла Рошфукоа.

Као писац,;; Ускоковић ce развија, и још није дошао до 
пуног израза свога талента. Прве две збирке су више огледи, 
нацрти, скице, „пробе пера“, y којима je било много књишкога 
пезимисма, младићске сентименталности и романтичарске ре- 
торике, али y којима ce исто тако видела лепа осећајност, 
занимљива опажања и леп књижевни стил. Што није обично 
случај код младих и талентованих писаца, Ускоковић je радио, 
читао сувремене француске писце, научио књижевни занат, 
израдио ce, и дошао са зрелијим, одређенијим и јачим књи- 
жевним делима.

Новелист по узору модерних франдуских писада, он уме 
да изабере занимљив предмет, да изведе ситуацију, да зао- 
кругли цео предмет и да добру књижевну форму. Роман



Дошљаци су његово најбоље дело, и један од најзначајнијих 
нових романа српских. Роман има својих мана: мешавину 
између једног социјалног ро.мана са тезом, врло спорном y 
осталом, и личне, аутобиографске сентименталне исповести; 
поред тога ту има остатака старинске романтичности, роман- 
тичарских појмова о „песнику". Али Ускоковић je y томе добром 
делу успео y оном y чему су сасвим промашили писци као Јанко 
Веселиновић и Симо Матавуљ, y сликању сувременог престо- 
ничког живота. У Дошљацима он једао  до сада најбољи бео- 
градски ро.ман, тачне слике разних београдских средина, пореме- 
ћени живот y младој престоници, грозничаву борбу y једном 
још неорганизованом друштву, лепе и живе описе београдског 
пејзажа. Поред тога ту има добрих психолошких опажања, 
способности да ce дају анализе сложених појава модерне 
душе. Причање je занимљиво, распоред градива добар, цео 
посао срећно изведен.

И y Дошљацима, и y својим новијим приповеткама, 
Ускоковић ce одликује знањем заната, књижевничком вештином, 
знатном писменошћу. Он компонује боље но ико. и писменији 
je но многи други писци српски, који врло често не иду даље 
од својих тренутних надахнућа.

РАДОВАН ПЕРОВИЋ-НЕВЕСИЊСКИ.

Од млађих приповедача, Радован Перовић-Невесињски 
(1878), родом Херцеговац, оживео je стару фолклорну припо- 
ветку Стјепана Митрова ЈБубише. Издао je до сада вбирку 
приповедака ГоршШакиње (Београд, 1906) и политичко-нацио- 
нални спис Из звмље плача (Београд, 1906). Сем тога знатан 
број његових приповедака растурен je no листовима и часо- 
писима. Перовић, приказујући живот херцеговачких и црно- 
горских брђана, показује добро познавање средине и на- 
родног живота, уноси свој жив и јак темпераменат, рељефно 
слика типове, пише речитом и врло богатим народним језиком. 
Али он je без много укуса ; има несклада и грубости, силом 
утрпане тенденције, и сувише провинцијалан, каткада нера- 
зумљив речник. To je дух и таленат коме још треба сре- 
ђивања.



ВЕЉКО М. МИЛИЋЕВИЋ.

Једно време полагане су велике наде на младог припо- 
ведача Вељка М. Милићевића (рођен 1886 y Чаглићу, y Сла- 
вонији, одрастао y Лици). Врло млад, раније но ико, он je 
изишао на глас са неколико добро писаних, садржајних припо- 
ведака (Мртви живош, 1903; Вихор, 1904; Беспуће, 1906, 
штампано y засебној књизи, Сарајево, 1912). Тежак, суморан 
тон, болно истраживање y дубинама људске душе, сликање 
оболелих стања воље и помућене свести, одликује прве радове 
младога писца. Те приповетке су биле врло карактеристичне 
за онај период песимистичке клонулости, умора од живота и 
књижевног неврастеничарства, којим ce код најмлађих писаиа 
почињао XX век y српској књижевности. Код њега има анали- 
тичних способности, оштре интелигендије, ладне предизности, 
сигурне руке y раду; приповетке су му писане са отменом просто- 
том, неусиљено речито, тако да je све то било више но сјајан по- 
четак једног оригиналног младога талента. Милићевић, на жалост, 
није ишао даље од тих првих приповедака. Отишавши на страну, 
a упавши потом y новинарство, он je готово- напустио књи- 
жевни рад, истрошио свој таленат, и познији његови радови, 
усиљени, слабо писани, сувише заостају за првим одличним 
радовима. Као што je брзо процветао, Милићевић ce тако 
брзо и сасушио и спарушио. 1912 изишао je y Сарајеву његов 
превод романа Клода Фарера Бој (La Bataille).

ЈЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ.

Једна од карактеристика најновијега периода српске књи- 
жевности јесте што ce y њему y већем броју јављају жене 
које лишу, од којих неке показују стварне књижевне спо- 
собности. Поред Данице Марксвић y поезији, јављају ce y 
приповетци Јелена Димитријевић, Исидора Секулић и Ми- 
лица Јанковић (псевдоним Л. Михајловић). Јелена Димитри- 
јевић (рођена y Крушевцу, 1862) јавила ce стиховима, сасвим 
осредње вредности (Песме. Ниш 1894). Како je дуже време 
живела y Нишу, од 1881—1898, заинтересовала ce за локални 
живот, нарочито за турско женскиње. Ђул-Марикина при- 
кажња (Београд, 1907) су лепа слика старога Ниша, y роду 
Сремчевих нишких приповедака. Турски женски свет описан 
je y Писмима из Hmua о харемгиш  (Београд, 1897), Писмима



из Солуна (1908), y већој приповетци ФаШи-СулШан (Београд, 
1907) и нарочито y великом роману Нове (Београд, 1912). 
И ако су без веће оригиналности и јаче снаге, са једно- 
ликим предметима, писани доста безличним стилом, ти радови 
ипак имају свога интереса и своју читалачку публику.

ИСИДОРА СЕКУЛИЋ.

Знатно веће књижевне вредности су радови двеју де- 
војака које су ce y последње време јавиле, Исидоре Секулић 
и Милице Јанковић. Исидора Секулић, која чини покушаје y 
књижевној критиди и која ce јавља и политичко-националним 
чланцима, прикупила je своје импресионистичке цртице, скице 
и приповетке y књигу Сапутници (Београд, 1913). To je књига 
скроз субјективна, лична, садржином и тоном, један нов појав 
оне „експлозија женске искрености" y књижевности. У томе има 
ретке способности за интроспекцију и моралну аутопсију; књига 
je писана самостално, врло књижевно. Али способности за само- 
посматрање су злоупотребљене, y литераторском егоцентризму 
отишло ce одвећ далеко, и сув интелектуализам, неразумљи- 
вост, бизарност, нешто усиљено и књишко, ремети општи утисак 
ове литерарне књиге.

МИЛИЦА ЈАНКОВИЋ

Милица Јанковић својом интимном књигом Исповести 
(Београд, 1913) представља потпуну супротност. To je дело 
непосредне и искрене књижевности, неусиљене и симпатичне 
простоте, словенске нежности и самилости, тихе и просте „истине 
срца", дух доброте, нежности и праштања, нешто сасвим срп- 
ско и домаће. Поред тога, ту има и занимљивих опажања, 
оригиналних утисака и разумних и слободних погледа на живот. 
Књига je писана спонтаним и природним стилом, врло течним 
и читким, са мером и са укусом. Милица Јанковић има ретку 
способност да без напора за књижевним ефектима ради са- 
свим књижевно; она je једна од ретких српских писаца које 
пишу својим, неусиљеним и простим, али ипак књижевним сти- 
лом. И Милица Јанковић и Исидора Секулић имају заједничку 
ману : претеран и искључив субјективизам, говоре само о 
себи и као да нису y стању да изиђу из себе, расплињују ce 
y сувишна развијања и троше више речи но што je потребно;



нешто су једнолике и по мотивима и по тону. И од једне и 
©д друге, које су, свака y природи свога талента, дале ин- 
'гересантне покушаје, очекивати je дела видиком шира, са- 
држајнија и потпунија.

3) ДРАМАТИЧАРИ.

У погледу драмске производње данашњица je један од 
најнеплоднијих периода српске књижевности. Материјални 
услови за развитак драме далеко су повољнији но што су 
икада били. Три стална народна позоришта, y Београду, Но- 
вом Саду и Загребу, y којима ce нарочита пажжа указује на- 
ционалном репертоару, разни драмски конкурски и награде, 
ириличне за наше прилике, знатан број глумаца који све 
више напредују, много већи, бољи и нарочито књижевнији 
репертоар, све то не даје жељене резултате. Ако би ce твр- 
дило да за драму треба само развијенија средина, већа култура, 
и општа и књижевна, боље познавање позоришнога заната, 
онда ce никако не би могло објаснити зашто je српска књи- 
жевност y јадним приликама тридесетих година имала писца 
врсте и вредности Јована Ст. Поповића, a седамдесетих го- 
дина једног доброг комедиографа y лицу Косте Трифковића.

Од сувремених српских песника и приповедача врло мало 
их je који ce баве драмом. Борисав Станковић, y КошШани, 
и Иво Ћипико. y драмској слици На граници, више су при- 
поведачи, a врло мало драматичари. Од најмлађих песника 
Милутин Бојић, који je 1912 дао живописну и добро стиховану 
драмску слику Краљеву Јесен, показује извесних добрих скло- 
ности за историјску драму y стиховима. Од ранијих драмати- 
чара Бранислав Нушић y данашњем периоду не развија већу 
драмску делатност.

У један мах изгледало je да he модерна српска драма 
добити свога реформатора y Војиславу Јоваиотћу. Он je 
почео књижеван рад са неколико сатира и превода (Волтеров 
Кандид, Београд, 1913; Ибзенов Розмерсхолм, Мостар, 1905). 
1906 дао je значајан драмски покужај Нагии Синови, a 1907 
мали комад Наш ЗеШ. У малокрвну и конвенционалну српску 
драму, која ce све више сводила на патриотску фразеоло- 
гију или површан водвиљ, он je, стојећи под утицајем францу- 
ских натуралистичких драматичара из групе Слободног По-



зоришта, унео шире идеје и модерније методе. Његово 
дело има својих знатних мана. које одају још млада човека y 
животу и новога писда y књижевности: ту je мање дата ре- 
ална и истинита слика једне разривене породице, но ce зби- 
рањем појединих црта из живота разних породица, дала једна 
уопштена, синтетичка, готово симболичка слика разривене по- 
родице. Комад je више скуп драмских епизода и збирка дру- 
штвених типова но сређено драмско дело ; бољи je y поје- 
диностима но као целина; више je за читање но за гледање. 
Поред тога, писац, који има извесних склоности за сатиру 
и песимизам, унео je и хотимичне грубости и карактери- 
стичне суровости натуралистичких писаца. Али то дело сво- 
јим солидним особкнама одудара од свију сличних покушаја 
те врсте y српској књижевности. Јовановић има снажних по- 
сматрачких особина, живо осећање стварности и живота, сло- 
бодан поглед на људе и на ствари, смелост y духу да све 
види и да све каже, вештину да живот кондензује и рељефно 
изнесе на позорницу, прецизан стил, без украса али од утиска.

Јовановић, одавши ce науци, напустио je свој срећно 
почет драмски рад, али његов пример није остао без подра- 
жавалаца. Неколико млађих писада, без љегове снаге и књи- 
жевних способности, почели су песимистички и натуралистички 
приказивати сувремени београдски живот y његовим црним 
странама. У томе покушају они су имали успеха на позориш- 
ним конкурсима и пред широм позоришном публиком, али 
не правог и трајног књижевног успеха. И Бранислав Ђ. 
Нушић je y томе правцу, идући за стопама Максима Горког, 
дао мрачну натуралистичку социјалну слику Иза Божјих леђа. 
И ако Нушић боље зна позоришни занат но ико, и ако je 
интимни познавалац београдског живота, и ако je његов књи- 
жевни таленат врло гибак и прилагодљив, он y сликању бео- 
градског света „на дну“ није био y својој улози лаког и ду- 
ховитог водвиљиста, и тај његов покушај, ма колико био 
значајан, није имао већега успеха, нарочито није означавао 
обрт y његовом драмском раду.

Цео тај покушај за оснивање социјалне драме, карак- 
теристичан по српску драму y почетку XX века, није успео. 
У српској драми трају још увек гладне године, и још ce уве(с 
очекује писац који he својим стваралачким талентом испунити 
ту осетну празнину y сувременој српској књижевности.



4) КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАРИ.

Модерна књижевна критика стала ce стварати крајем 
XIX века, али ce потпуно развила и стала активно утицати 
од првих година XX века, и од тога доба стално напредује.

БОГДАН ПОПОВИЋ.

Творац данашње књижевне критике y српској књижев- 
ности јесте Богдан Поповић (рођен y Београду 1863). Као 
писац, као оснивач и први уредник Српског Књижевног 
Глаеника, као двадесетогодишњи наставник књижевности на 
Великој Школи и Университету, он je био од сталног и 
великог утицаја на млађе књижевне нараштаје, и више но 
ико утицао на правац данашње српске књижевности. Он 
je увео франдуски дух y српску књижевност, унео модерна 
књижевна и уметничка схватања, створио модерну књижевну 
критику српску, и под његовим непосредним утицајем раз- 
вило ce неколико најзначајнијих нових писаца.

И ако je почео писати, по политичким листовима, још 
почетком осаддесетих година, ипак почетак његовог књижевног 
рада био je y Отаџбини за 1887. 1889 почела je излазити ње- 
гова сјајна студија Бомарше. Своје уводно предавање 0 књ><- 
жевности штампао je прво 1894, a y другом, проширеном из- 
дању 1911. Матица Хрватска 1911 године издала je његову 
Antologiiu. novije srpske lirike, по.сао уметнички y сваком по- 
гледу. Иначе, од њега има знатан број књижевних и уметничких 
студија, чланака, оцена, растурених по часописима, нарочито 
y СрПском Књижевном Гласнику. Више теоретичар но прак- 
тичар, више филозоф уметности но књижевни критичар. он ce 
ретко зауставља на датом књижевном и уметничком делу, 
но цео посао уопштава, улази y теоријска претресања и из- 
лагања, и поводом појединих дела и појава даје исцрпне есте- 
тичке студије. У том погледу од нарочитога су значаја сту- 
дије : о васпитању укуса, о начелу хармоније, о детаљној 
естетичкој анализи, о алегорији и сатири, о песничкој дик- 
цији, о књижевним листовима, о југословенској уметности.

Он има неколико крупних особина које га стављају над 
осталим књижевним критичарима српским. Он није био са- 
моук y кшижевности као Светислав Вуловић, или дилетант као



Љубомир Недић, но je имао солидну стручну спрему, и 
ушао y књижевни рад када je свој дух потпуно форми- 
рао и укус потпуно утанчао код најбољих писаца старих и 
нових књижевности. Он je западњак, и y српску књижевност 
уводи европски дух и европско мерило. 1901 писао je : „Страна 
књижевност je српској данас најпотребнија; страна je књи- 
жевност оно што je данас y српској књижевности најваж- 
није“. Зналац језика, он je упознат са свима главним европ- 
ским књижевностима. Затим, његово естетичко образовање 
није било само ограничено на књижевност, но и на све 
гране уметности, на музику, сликарство, вајарство, И отуда 
његова естетика има широку подлогу, знање свију уметности, 
и отуда je он не само најбољи књижевни но и најбољи умет- 
нички критичар српски.

Он y српску књижевност уводи начела модерне, пози- 
тивне естетике, али y исти мах негује и развија чисто есте- 
тичку критику, анализу уметничких ефеката. Он y томе по- 
казује необичну танчину укуса, способност за рашчлањавање 
и објашњавање, независност и сигурност суђења. Из те његове 
врлине изилази и његова главна мана. У жељи y све да уђе 
и све да објасни, он ce често сувише зауставља на појединости, 
дуби je, усредсреди и пажњу и време ва њу, често ствара 
тешкоћу онде и где их нема, y сваком случају преувеличава 
je, тако да ce често појединости истакну на штету целине. Он 
хоће све да каже, на најбољи начин и најјачом и најисцрп- 
нијом аргументацијом, и зато ради споро, и то објашњава ње- 
гову релативно малу плодност.

Богдан Поповић je y српској књижевности утврдио тради- 
цију да ce о књижевности има књижевно писати. Васпитан y 
најбољој књижевној школи и код најбољих писада, са урођеним 
списатељским способностима, он je отпочео писати књижевним, 
новим, живописним и духовитим, али јасним и крепким стилом, 
који je доцније добио име „београдског стила“. Он има y ствари 
два стила : стил којим je писао Бомаршеа и неке своје по- 
лемике, стил сјајан, са много украса и боја, живописан и пун 
варница духа ; и стил прецизан, концизан, отмено упрошћен, 
убедљив и природан, којим данас пише своје књижевне сту- 
дије. Он je дао примера доброг књижевног писања, и y том 
погледу повео за собом део један низ нових писаца.

Утицај Богдана Поповића на најновију српску књижев-
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ност био je и остаје врло велики. Он je y приликама када 
je требало, умео да буде оштар, али не са оном суровом
н^гативношћу Љу.бешира Недића. Он je рушио. али не.изза- 
дфвољства да гледа рушевине, но да рашчисти земљиште за 
грађење новога и бољега. Више но ико учинио je за духовно 
стјварање и образовање новог књижевнога нараштаја, и већи 
део данашње књижевне производње српске носи отисак који 
јој je он- дао.

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ.
I
i И ако му књижевност није струка, и ако ce књижевношћу 

бавио само узгред и по изузетку, Слободан Јовановић (рођен 
у.Новом Саду 1869), један je од оних писаца који својим ви- 
сбким књижевним особинама иду y књижевност, један од нај- 
брљих стилиста српских који je врло јако утицао на данашњи 
књижевни стил српски. Као правник и социолог написао je 
н^колико врло цењених књига, које заузимају прво место 
y српској правној и политичко-историјској.литератури.. (Међу 
осталим Светозар Марковић, Београд, 1903; Макијавели, два 
издања, Београд 1904 и 1911; две књиге Политичких и 
правних расправа, Београд, 1908 и 1910, нарочито Уставо- 
бранитељи и њухова влада, Београд, 1912). Одликујући ce од 
готово свију писаца своје струке, уских стручњака без општег 
и књижевног образовања, који не полажу никакву пажњу на 
форму и на језик, Јовановић je своје стручне послове радио y 
врло књижевној форми, отменим стилом и изврсним језиком.

Но поред тога, он ce, нарочито y ранијем времену. радо 
и доста бавио књижевном критиком. По листовима и часо- 
писима растурен je приличан број његових оштроумних књи- 
жевних оцена, међу осталим и неколико књижевних студија 
У свим тим пословима он показује, поред солидног кжижевног 
образовања, оштар критички дух, израђен књижеван укус,.. 
стварне анализаторске способности. Ретке логичарске снаге, 
са нечим што подсеРа на- енглеске писце и умове XVIII века, 
он je дао обрасце јаког логичког умовања. Он ce нарочито 
одликује y схватању и сликању људи, и његови портрети, 
не само књижевних но и политичких и историјских личности 
(Макијавелија, Томе Карлајла, Џона Мбрлиа, Артура Балфура, 
Томе Вучића, Пере Тодоровића, Љубомира Недића, и т. д.)



iüKjMiK'o схваћени, жи-, 
во кредптиггдпттг crr- 
вршенства су своје 
прсте. Са ретким ин- 
туитивним способно- 
ртима он уме да уђе 
y душу личности које 
слика, да je ухвати y 
њеним најтајнијим о- 
сећањима и побудама,!,да je сведе на њене 
јбитне особине и да 
!је представи живо и 
!изразито. Јовановић, 
y књижевном погле- 
ду, нарочито вреди 
као стилист. Јасна ду- 
ха.-оштре памети, он
пише кристално јас- Слоб^дан Јовановнћ.
■ним, концизнимји пре- 
цизним стилом, без трунке реторике, али оригинално и врло 
књижевно. Са Богданом Поповићем он je највише учинио да 
ce књижевни стил y српској књижевности високо подигне, 
м да ce млађим књижевним нараштајима даду обрасци исдин- 
ски књижевног стила.

ПАВЛЕ ПОПОВИЋ.

И књижевном критиком и историјом књижевности бави 
ce Павле Поповић (рођен y Београду 1868). Као готово сви 
данашњи књижевни критичари српски, он ce васпитао y проу- 
чавању француске књижевности, и први његови књижевни 
радови су о француским писцима. Из тога првога периода 
његова рада најважнија му je студија Француски МоралисШи 
(Београд, 1893), где je, пишући засебно о Монтању, Паскалу, 
ЈТарошфукоу, Лабријеру и Вовнагргу. јако истакао велику књи- 
жевну и етичку вредност тога усавршеног рода француске 
књижевности. У исто доба почео ce бавити и књижевном кри- 
тиком српском, пишући о сувременим књижевним гшсцима и 
о' појавама. Богата je новим књижевним погледима његова
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опсежна и стварна критика Српске Књижевне Задруге (Сртка 
Књижевна Задруга, Београд, 1897). Један део својих књи- 
жевних чланака штамгтао je 1906, y Београду, y књизи Из кња- 
жевности (друга свеска je y штампи). Главни његов критички 
посао јесте овећа студија 0 Горском Вијенцу (Мостар, 1900), 
најбољи књижевни прикази оцена славног Његошевог дела. Он 
je више но ико учинио да ce осеги права књижевна вредност Јо- 
вана Ст. Поповића, и, тако рећи, оживео га je y књижевности. 
У књижевној критиди Поповић ce не држи искључиво једнога 
правца, но проучава писце разним методима и са разних тачака 
гледишта, доводећи y склад проучавање писца као човека н 
творца. Његов критички рад показује књижевно образована ' 
писца, зрела духа, сигурне руке и тачнога суда.

У последње време, Павле Поповић, као професор југо- 
словенских књижевности, по природи свога посла, све ce више 
окреће историји књижевности. После засебних студија из старе, 
дубровачке и нове књижевности, он je дао општи Преглед 
cpttcne књижевности (Београд, 1909; друго издање, Београд, 
1913; руски превод, Петроград, 1913). Ту je, према последњим 
научним испитивањима, изнет развој српске књижевности до 
новога доба. Тај савесно рађен и велики посао најбољи je 
посао своје врсте y историји српске књижевности. Заслуга je 
Павла Поповића што je y историји књижевности прекинуо са 
традидијом филолога, који су били више историчари писме- 
ности, биографи и библиографи, што je y историјском проу- 
чавању српске књижевности почео проучавати писце према 
књижевном мерилу, оцењивао их по њиховој књижевној вред- 
ности. И он je из историје српске књижевности избацио сло- 
менике старе писмености који немају никакве везе са књи- 
жевношћу, и старе и дубровачке писце изучавао као књижевне 
раднике. Поповић пише простим, концизним и јасним стилом.

БРАНКО ЛАЗАРЕВИЋ.

Књижевна критика ce цени и обделава и y 1Младом књи- 
жевном нараштају. Међу младима ce нарочито истиче Ђранко 
Лазаревић. У књижевности ce јавио 1907 и његови први ра- 
дови су одавали књижевно образована, духовита и обда- 
рена писца. Поред живога рада на чисто књижевној кри- 
тици, као позоришни критичар писао je доста о драми



и драмским писцима. Знатан део својих радова штампао 
je y двема засебним књигама (.Импресије из књижевности, 
Београд, 1912, прва свеска, збирка књижевних огледа, чла- 
нака и оцена, и Позоришни живот, прва свеска, Београд, 
1911, драмске оцене српских и страних писаца). Лазаревић ce 
стално и брзо развијао : од мањих критичких чланака о поје- 
диним књигама и о дневној књижевној производњи прешао je 
на заокругљене и потпуне студије о целокупном раду важ- 
нијих нових писаца српских; y том погледу су му нарочито 
успеле студије о Борисаву Станковићу и Иву Ћипику. Исто 
тако, y своме сталном напредовању, он од расејаних књи- 
жевних примедаба и узгредног додиривања књижевних питања 
при одењивању појединих књига, прелази на општија и већа 
књижевна питања, и од књижевне критике иде y естетику. 
Лазаревић je, no својим књижевним схватањима импресионист, 
више и искључивије но и један од ранијих књижевних кри- 
тичара српских; без других преокупација, он y књижевности 
тражи само лепоту. Стил wy je жив, живописан и духовит, y 
најбољим традицијама модерне књижевне критике српске, која 
je завела књижевно писање о књижевним стварима.

ПОЗОРИШНИ И УМЕТНИЧКИ КРИТИЧАРИ.

У најновијем периоду српске књижевности створила ce и 
позоришна и уметничка критика.

Још шездесетих година, када су установљена стална срл- 
ска позоришта и стварао њихов репертоар, српски писци по- 
чели су писати о позоришту и о драмским представама. Још 
непрестано под утидајем старе метафизичке естетике, они нај- 
чешће улазе y теоријске дискусије и дају догматичке судове. 
Седамдесетих година Светислав Вуловић почиње слободније 
и природније писати о поз ришту, али његов књижевни укус 
не изгледа jouj развијен, и он врло често пише о писцима ван 
књижевности и о делима која нису заслуживала пажњу. Права 
позоришна критика ствара ce тек деведесетих година. Њоме 
су ce од књижевних писаца бавили Слободан Јовановић, Павле 
Поповић, a нарочито Драгомир Јанковић. Као позоришнн 
критичар прво y Отаџбини, потом y Српском Књижевном Глас- 
нику, затим као драматург и управник Народног Позоришта, 
ЈанковиН je био од знатнога утицаја на подизање књижевног



'мерила и драмскс умстпосги. Он je пречишћавао још шез5- 
десетих година стваран гтозоришни регтертоар, изостављајући 
из њега старија и некњижевна дела, и уводећи дела модернија 
и' од књижевне вредности. Његова je заслуга-што je национал1- 
‘ном репертоару дато више места ; међу осталим, он je понова ek 
пбзорницу изнео Јована:Ст. ГТоповића. Јанковићев рад, y истом 
књижевном и националном правцу, продужио je Милан Гр&л, 
који je ka истом Mècfy, и kao позоришни критичар СрискгУг 
Ћњилжевног Гласника, и као драматург и управник НароднбР 
Позоришта. са енергијом и са разумевањем знатно помога'6 
књижевном и уметничком подизању Народног Позоришта у 
Београду. Исто тако књижевнсх радили су последњих година 
'позоришну критику Бранко Лазаревић и Милан Предић. Сви 
ти позоришни критичари, књижевно образовани y француекој 
школи, створили су и развили позоришну критику, дали jV'j-j 
уметничко и књижевно обележје.

Последњих десет година, са општим духовним напретком, 
напредовале су и уметности, сликарство и вајарство. Од 1904 
:ÿ југоеловенским крајевима приређеи0 je, први пут на Словен- 
ском Југу, неколико урпелих уметничких изложби (прва Ју- 
гословенска Уметничка Изложба, y Београду 1904, приликом 
стогодишњице Српског Устанка, друга y Софији 1906, трећа 
y Загребу 1908, четврта y Београду 1912; Изложбе српске 
Ладе y Београду, 1906, 1909, 1910; Изложба Југословенске 
Уметничке Колоније y Београду 1907 ; Изложбе ДЏјшШва 
УмјеШности y Загребу, 1905 и 1911, друштва МедуЛић y За- 
гребу 1910, излагање југословенских уметника на МеђуДа- 

:родној Изложби y Риму 1911), На тим изложбама не само 
да ce достојно представила млада југословенска уметност, но 
ce поводом њих створила и уметничка критика српска. Са 

' звањем, укусом и ауторитетом њој je на челу Богдан Поповик; 
поред њега уметничком критиком баве ce Бранко Лазаревић,

' Димитрије Митриновић, Милан Ћурчин и Милан Предић, унб- 
’'сећи y тај посао нарочито књижевне особине.
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y историји наше литературе", бр. 18 
до 19 ; — .VI и X a п л о Ђ о р ђ ев и h : 
..Књижевност y Старој Србији и Ма- 
ћедонији'1, бр. 20—22.

Ј о в а н  С к с р л и ћ :  „Историјски пре- 
глед орпске титампе. 1791—1911“. Из- 
дање Српеког Новинарског Удружења. 
Београд, 1911.

Б о г д a н П о п о в h h : Предговор
„Антологији новије српске лирике“. 
Београд, 1912.

ГГ. Библиографија.

„Српска Библијографија за новију кн>п- 
'жевност. 1741—1867.“ Саставио Стојан 
Новаковић. На свијет издало Српско 
Учено Друштво. У Београду, 1869.

„Библмографија српске и хрватске 
књижевности, с додатком онога што су 
странци о нама писали 3đ 1868“ од Сто- 
јана Новаковића. „Г. С. У. Д.“, 1869, 
књ, 26.

Исто, од истога пиаца, за 1869, „Г.
С. У. Д.“, 1870, књ. 27.

Исто, од истога писца, за 1870, „Г. 
С. У. Д,“, 1871. књ.31.
, Исто, од-истога плсца, за 1871, „Г. 
С. У. Д.“, 1872, књ 35.

Исто, од истога писца, за 1872 н 1373, 
X  С. У. Д.“, 1874, кн». 40.

Исто, од истога писца, за 1874, „Г. 
<СГ У. Д.“, 1875, књ. 41.

Исто, од истога писца, за 1875, цГ. 
'С У. Д.“, 1877, књ. 44.

1'tcTo, од истога писца, за 1876, „Г. 
С. У. Д.“, 1878, књ 4P.

„Библиографија српске и хрватске 
књижевности за 1883“ од Драгутина 
Посниковића. „Г. С. У. Д.“, 1884, књ. 
57—58.

Исто, од истога писца, за 1884, „Г. 
С. У. Д.“, I885j књ. 61,

Исто, од истога писца, за 1877 и 1878, 
„Г, С. У. Д.“. 1886, књ. 65.

Допуне и поправке „Српској Библив- 
графнји" Стојана. Новаковнћа:

„Српско -Далматннски Магазин“ за 
1869.

„Л. М. С “, 1872. књ. 113, од Ђорђа 
Рајковића.

„Л. М. С.“, 1375. књ. 11S, од Душана 
Ђермекова.

,,Л. М. С.“, 1875. књ. 11S, од Ђорђа 
Рајковића.

„Л. М. G.“, 1879. књ. 120, од Влади- 
мира Kpacnha.

„Л М. С.“. 1879. књ. 120, од Ђорђа 
Рајковића.

,,Л. М. С.“, 1891. књ 165, од Марка 
Кречаревића.

..Прилози к српској библиографији“, 
саопштио Љубомпр Стојановић. .На- 
ставник“, 1892, књ. III.

„Покушаји за - библиографију о Црној 
Гори". Саставно Марко Драговић. Це- 
тиње, 1892.

,,Српски и хрвагски листови y 1894 
години" Средио Ж. О. Дачић. Додатак 
„Делу“ за 1894.

..Српска ii хрватска оиблиографија за 
1893 годину". Прибрао je ii средио Дан. 
А. Жива.Ђевпћ. „С.' С. К. А.“, 1S95, 
XXVIII.

„Библиографија српско-хрватске 
драмске књнжевносир. Израдио Владан 
Јовановнћ „С. С K. A.", XIV, 1907.

— Српско-Краљевеко Народно Позо- 
риште. , Репертбар. 18(р—19W ‘. Бео- 
град. 1910.

— Десети Словенск» Новинарски 
Конгрес, Београд, 1911. „Југословенска 
штампа"*. Реферати_ и библиографија. 
Београд, 1911. Српска штампа бд 1791 до



1911V; Библиографију -Шрадили Урош 
Џонић, Павле Отеннш.чшћ и /i.ynian М. 
ш ијћки.

У р о ш Џ:он и h: „Српски лиетовиу 
1912 годишг. „С. К. Г.“, 1913, књ. XXV.

БиблнографиЈа српске ,кжижевносда 
до 1905, израђена поупутствша и под 
надзором Павла.Поповића.. У рукопцсу, 
y .Семинару за Српску Књижевносф'на 
београдском Ундверзитету, . '

Ирсгледн садржнне часодцеа и луоликациЈа.

„Преглед садржине 90-орих књига 
;Гласника Српског Ученог Друштва““ 
1841—1847—1*91. По писцима, по стру- 
кама и хронолошки приредио Јован Бо- 
шковић. „Г. С. У. Д.“, 1892 књ. 75.

Садржај свију „Летописа“ од 1—184 
књиге, уређен по писцима и по стру- 
кацџ „Л. М. С.“, 1896, књ. 185.

'Ванредна свеска „Отаџбине", 1890.

1 •
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Први ctq .свезака „0-таџбине“, сређенр 
хронолошки, по струкама и писцима.

Садржај бројева 1—100 „СрпскогКњи- 
жевног Гласника“. Београд, 1905 

Садржај бројева 101—200 „Српског 
Књижевног Гласника“. Београд, 1909 

Садржај бројева 201—300 „Српског 
Књижеввог. ГласникаА Београд, 1913.

Садржај 30;'књига „Годишњице Ци- 
коле Чупића“. „Г. Н. Ч,“ 1911, књ. XXX.

III. Културне установе

Штампарпјо y X V III воку и y 
X IX  воку.

Ђ о р ђ е  Р а ј к о в и ћ :  „Грађа за ието- 
рију штампарија y Срба“, „Л. М. С.“, 
1874; књ. 117.

С т о ј а н  Н о в а к о в и ћ :  „Буквари 
за Србе од 1727 и 1734“. Прилог за 
расправљање питања где су ce почел-е 
штампати књиге новије српске књижев- 
ности. ,Г. С. У. Д.“, 1878, кн>. 40.

Ј ов а н  Б о ш к о в и ћ :  „Српске штам- 
парије y XVIII веку“. „Браник", 1893, 
бр. 82—83.

О т о ј а н  Н о в а к о в и ћ :  „Српски
шлампари y РумунијиД „Г. Н. Ч.“, 1897, 
'кЊ. XVII.

Љ у б о м и р  С т о ј а н о в и ћ :  „Старе 
српске штампарије" (Оштампано из „С. 
К. Г.“, 1902), књ. VII. Београд, 1902.

Д и м и r p  и ј е P y в a р a ц : „Приви- 
дегије царице. Марије Терезије Курд- 
беку штампару. „Орпски Сион“, 1906, 
ртр. 484.

. ■ 'i ■
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IV. Изучавања о

Руеки утнцајн на српску kh.ii- 
жовност.

' Н. П ел.р O 'û 'b :  „Историческш взглидђ 
Aiæ взаВмнШш отиогаедш 1 можду сер-

, ,А 1 e X a J y i ć ; .Beitrage zur Kul- 
turgeschiChte des serbischen VolkesA 
„Archiv f'ür slavische Plilologie", 1907 
XXIX Band.

Р а д о с л а в  Г р у ј и ћ :  „Покушаји за 
оснивање једне српске штампарије у 
половини XVIII века“. „С К. Г.“, 1910, 
књ. XXV.
...О.д истога писца: „Прилошци за истб- 

рију српских штампарија y Угарској у 
половни XVIJJ века'1. „С. С. К. А.“, 
1910, 42

Др. Ј р в а н  Р а д о н и ћ :  „Прилог исто; 
рији српских штампарнја y Аустрији 
пред крај XVIII векаА ,,G, А.“,

. 1910, књ  ̂ 42. у,
■ В. Б у д и м о в и  ћ: „Историја српскјјх 
штампарија“ . „Дело“, 1911. књ. 59—00. 
. Але кс а нда р . Арна ут овић:  „Штам- 

- парије y Србији y 'XIX зску".. Осиива- 
вање Државне Штампарије (1831) и 
њено уређење за првдх десет година 

. (1832— 1842) — Први радовн -у Др>1кар- 
ној Штампррији — Дензура. Београд. 
1,9)2. ,'f

књижевним утжцајима.

бами, и русскдми . в'д образованш и, ли- 
.T.eçaiyp'jyl Кјевд, 1876.
! М..Н. -С п е-р a н-с к i ft : „fltxeiiiéисто- 

''pinГруccKoft литературм на"першди и



ш инте русскон литературн на вго- 
славлнскуго". Варшава, 1896.

Пл. А. К у л а к о в с к Г б :  „Начало рус- 
CKofi школн y СербовТ) вт, XVLLI в!јк1ј ‘\  
ОчеркЂ и з ђ  исторш русскаго вл1лнш 
на гогославлнсшл литературн. Санкт- 
петербургв, 1903.

П. Н. З а б о л о т с к Ш :  „Очерки рус- 
скаго вл1лншл в ђ  славлнскихЂ литера- 
турнхЂ новаго времена. I, Русскал исто-

рил в b ^лнтератур^ сербскаго возро- 
ж детл“ . Варшава,. 1908.

Д и м и т р и ј е  Р у в а р а ц :  „Писма 
Максима Суворова, руско-српског учите- 
ља, и Митрополита Мојсија Петровића“ , 
„С. С. К. А ,“ 1910, 49.—

Др. М и т а  К о с т и ћ :  „Руско-срп- 
ска књижарска трговина терезијанског 
доба.“ „Извештај православне велике 
гимназије карлов.ачке за школску годи- 
ну 1911/1912“ . Карловци, 1912.

V. Поједннн лнсди.
Кппрпјан Рачашш

Ђура Даничић : „Рукописг КипрЈл- 
н о в ђ " , ,,Г. Д. С. С.“ , 1857, књ. 9; —  
Стојан Новаковић: „Старословенски бук- 
вар“ . С неколиким белешкама за исто- 
рију буквара y опште“ , „Г. С. У. Д.“ , 
1872, књ. 34; —  Гаврило Витковић : 
„Различна научна грађа", .,Г. С У. Д.“ , 
1887, књ. 67; —  Љубомир Стојановић: 
„Каталог рукописа и старих штампаних 
кшига“  Збирка Српске Краљевске Ака- 
демије. Београд, 1901.

Јеротеј Рачаннн
Стојан Новаковић : .,Прилози к исто- 

рији српске књижевности, VI, Јеротеја 
Рачанина пут y Јерусалим 1704 год.“  
„Г. С. У. Д.“ , 1871, књ. 31.

Гаврило Стефановнt. Вендловнк
Гаврило Витковић : „ 0  књижевном 

раду јеромонаха Гаврила Стефановића ', 
,,Г. С. У Д.“ , 1872, књ. 34 ; —  Гаврило 
Витковић : „Српски историјски и књи- 
жевни споменици", ,,Г. С У, Д.“ . 1887, 
кн>. 67; —  Љубомир Стојановић: ,.Ка- 
талог рукописа и старих штампаних 
књига“ ; —  Стојан Новаковић : „При- 
мери књижевности и језика старога и 
српско-словен'скога“ . Треће прегледано 
н поправљено издање. Београд, 1904; —  
Владан Јовановнћ : „Језик Гаврила Сте- 
фановића". „Дијалектолошки зборник 
Српске Краљевске Академије“ , кн> II, 
1911.

Ђор1)(> Вранковвћ
Антоније Фринд: »Деспот Ђорђе Бран- 

ковић, сужањ y Хебу“  Превео с немач- 
ког Александар Сандић. Нови Сад. 1871; 
—  Иларион Руварац: ,,Одломци о грофу

Ђорђу Бранковићу и Арсенију Црноје- 
вићу, патријарху“ . С три излета о тако- 
званој Великој Сеоби српскзг народа. 
(Издање Српске Краљевске Академије), 
Београд, 1896; — Љубомир Јовановић: 
„Ђорђе Бранковић, лажни потомак ста- 
рих српских деспота“ , „Дело“ , 1896, 
кн> X I— XII. —  Др. Јован Радонић : 
„Гроф Ђорђе Бранковић и његово вре- 
ме“ . Издање Српске Краљевске Акаде- 
мије. Београд, 1911.

Христпфор Жофаровнћ
Стојан Новаковић: „Хералдички оби- 

чаји y Срба". „Г. Н. Ч.“ , 1884, књ. VI.
-— Димитрије Руварац: ,.Први књижев- 
ни песници y српскога народа“ , „Стра- 
жилово“ , 1888, стр. 120— 122; —  Ради- 
вој Врховац : ,.Из историје српске
књижевности", Г. „Бранково Коло“ , 1895, 
сгр. 247; —  Д. Руварац : ,.Још нешто о 
Стематографији Христифора Жефаро- 
вића“ , „Бранково Коло“ , 1908, бр. 46 
— 52. —  Н. ПетровскШ : „Serbica. III. 
Кт>бшграфш Христифора Жефаровича“ . 
.Изв^стчл отдФлешл русскаго лзика и 
словесности Императорскои Академиг 
Наукт>“ , 1910, T. XV, кн. 3-л.

Басндпје Потроиић
Марко Драговић : ..Митрополит црно- 

горски Василије Петровић или Исто- 
рија Црне Горе од 1750 до 1766“ . Це- 
тиње, 1884; —  Јован Томић : .,0  исто- 
рији Црне Горе црногорскога митропо- 
лита Вашлија Петров'ића“ , „Г. Н. Ч.“ , 
1904, књ. XXIII.

Павло Ђулвнац
Alexius Horânyi: „Memoria Himga- 

rorum et prosdncialium scriptis editis



notorum”. Pars II. Viennae, 1776; — 
Paul Jos. Schafaritfs „Gesehichte des 
serbischen Schrifttbums“ . Prag, 1865; 
— Михаило Милинковић : „Мармонте- 
лов „Bélisaire” y српском преводу од 
1776 године”. „С К. Г.“, 1907, књ. XIX.

Јован Pajiih.

„Из оригиналногв рукописа почив- 
шаш Гд. Раича, архимандрита Ковилв- 
скоп>“, „Сербсшб JIl>Toiinc’i,“, 1831, 
књ. 24; — „Черти жизни 1оанка Раича, 
од'в Стефана Стратимировича лвленв1 Г. 
Епископу Будимскому”, „Н овбеВ Серб- 
CKiit ЈЊ тописђ”, 1840, књ. 50; —  „Ро- 
дословђ Архимандрита Раича, нбимп 
истим писанЂ”, , Г. Д. С. С “, 1847, 
књ. 1. — А. Ђукић: „Извори за живо- 
топис Јована Рајића”, „Истина”, 1885, 
број 7—10. — Др Јован Радонић : 
„Прилошци историји словенског пре- 
порођаја крајем прошлога и почетком 
овога века”, „Л. М. С.“, 1900, књ 201 
до 203; — Љубомир Јовановић : „Јован 
Рајић, историк српски”, „С. К Г.“, 1901, 
књ. III; — Димитрије Руварац: ,Архи- 
мандрит Јован Рајић (1726 — 1801)“. Кар- 
ловци, 1902. Оцена, исправке и допуне 
тој књизи, од Др Јована Радонића, „Л. 
М. С “, 1902, књ. 216; — Владимир 
Голошин [Николић] : „Архимандрит Јо- 
ван Рајић (1726—1801)“. Земун, 1904;
— Димитрије Руварац: „Катихизис си- 
нодални — Рајићев — за клерикалне 
школе”. Карловци, 1904. (Оштампано 
из „СрпскогСиона” за 1904'. — „Мњење 
архимандрита Никанора Грујића о си- 
нодалном Рајићевом катихизису”, „Срп- 
ски Сион”, 1905, стр. 311; — Др. 
Алекса Ивић: „Прилози за биографију 
Јована Рајића”. .,Л. М. С.", 1909, кн>. 
256; — Димитрије Руварад : „О исто- 
рији Катихизма архимандрита Јована 
Рајића”. Карловци, 1912.

Захарнја Стофановик Орфелин.

Alexius Horânyi: „Memoria Hunga- 
rorum et proviancialium scriptis editis 
notorum“. Pars II. Viennae, 1776. — 
Paul Jos. Schaf'arik’s „Gesehichte des 
serbischen Schriftthums‘\  Prag, 1865;
— Nikola Andrie : „Prievodna beletri- 
stika u Srba od god, 1777—1847“. — 
Димитрије Руварац: „Захарија Орфе- 
лин“. Животописно-књижевна црта. „С. 
С. К. А “, 1891, X; — Димитрије Рува- 
рац: „Ko je писац књиге Жипе и слав-

нбш д^ла государл императора Петра 
Великаго....” ?, „Г. С У. Д “ , 1891, књ. 72.
—  Др. Тихомир Остојић: „Српска књи- 
жевност од Велике Сеобе до Доситеја 
Обрадовића” Карловди, 1905, стр. 69 
до 70, 83— 100 —  Од истога писца: „О 
аутору и узору Славено-Сербског Ма- 
газина од 1768“ , „Zborn ik u slavu Va- 
troslava Jagića", Berlin, 1908; ,.Z>)ha- 
r ija  Orfelin als Philo log“ , ..A rch iv i i i r  
slavische Philologie". 1909. X X X  Band,
—  Павле Поповић: „О изворима „Сла- 
вено-Сербског Магазина” од 1768, „Про- 
светни Гласник” , 1912.

Д о с и т о ј  О б р а д о в н к .

Јернеј копитар : „Dositej Obradović, 
erster serbischer Volksschriftsteller. 
(Charakteristik). „Annalen der osterr. 
L ite ra tu r und Kunst“ , 1810 S 341— 350. 
—  Јернеј Копитар : ,,D. Obradović". He- 
кролог. „Vaterlandische B lattei"1, 1811, 
№ 61 —  Јосиф Добровски : „Белешка 
о Доситеју” . „W iener Allgemeine Zei- 
tung“ , 1813, S 132 —  Лазар Bojnb: 
„Памлтниктз мужемг y славено-серб- 
скомп книжевству славнБ1мп“ . Перва 
частБ. Будим, 1815, стр. 3 5 -6 4 . — ■ „Ме- 
зимац Г. ДосЈоеа Обрадовича” . Частв 
втора ,,Собран1л разннхЂ нравоучител- 
НБ1Х вехдеб в г  ползу и увеселете". 
По подлинному рукопису Павломп Со- 
ларичемЂ изданп. У Будиму, 1818. 
Предговор издавачев. —  Ј. Čaplović’s: 
„Slavonien und zum Theil Kroatien". 
Пешта, 1819, I ;  —  „Новине Србске“ , 
1820, бр 86, чланак који je изишао y 
бечком „Gemeinnütziger und erheit^rn- 
der Hauskblender fü r das osterreichi- 
sche Kaiserthum*1 1820 ; —  Ђорђе 
Магарашевић : „Дух списан1л Доси-
теевБГ1. Будим, 1830. —  Никола Томазео, 
чланак y ..Gasetta di Venezia11 1845, 
бр 53; —  Ватрослав Јагић: ,,lz prošlosti 
hrvatskoga je z ika '1, ..Književnik'1, 1864, 
стр. 451— 454; —  Paul Jos. Šafarik’s 
„Gesehichte des serbischen Schrift- 
thum s“ . Праг, 1865, стр. 310— 315; —  
Милан Кујунџик: „Филозофија y Срба” . 
„Г. С. У. Д.“ , 1868, књ. 22. Оштампано 
y засебну књигу, Београд, 1868; —  
Евстат№ Гацковичп : „Ж изнб Досивел 
Обрадовича11 по ero автобтграфш и 
разборп ero произведетА со сторонв! 
нзБша и содержашн'1. У 5 и 6 свесци 
„Варшав. Универзит. ИзвФстЈахЂ11 за 
1879; —  „Споменица српског академског 
друштва „Зоре" y Бечу о стогодишњици
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прве кшиге-Доситија ОбрадовиВ.т1. 0рмт 
бор, 1883: Петар Деспотовиђ: ,.Q
стогодишњици прве народне кшиге-наше 
од Доситеја Обрадовића“..,,Јавор“, 1883  ̂
б'р. 6—7; — Милан Шевић: „Dqsitheus 
Obradović, ein serbischer Aulklârer des 
XVIII Jahrhnnderts11. Нови Сад, 1889.
— Живко Поповић : Предговор. „Жи-
воту н Прикљученијама", y издању 
Српске Књижевне Задруге, Београд, 
Д.892; — Иларион Руварац : „Живот 
Доситејев y хронолошком погледу-1, 
,,Бранково Коло“, 1895, бр 13 — 14; — 
Др. Владан Ђорђевић: „Грчка и српска 
просвета“. Београд, 1896 ; — К. 0. 
Радченко : „Досиеен Обрадовнч и его 
литературнал дфлтелБноств11. Кијево, 
1897; — Др. Иван Шерцер: .,0 Dositiju 
Obrađoviću11. ,.Rad Juguslayenske Aka- 
dernije znanosti i umjetnosti, 1898, 
књ. 134. — Јеремија Живановоћ: ,,Го- 
дина 'рођења Доситеја Обрадовића11. 
„Просветни Гласник", 1899; — Милутин 
К. Драгутиновић : „Живот Доситеја
Обрадовића од прекида његове ауто- 
биографије (1788) до смрти (1811)“. 
Предговор „Домаћим писмима Доситеја 
Обрадовића11, y издању Српске Књн- 
жевне Задруге. Београд—Загреб, 1899;
— Анд. Гавриловић: „Доситије Обра- 
,довић“. Књижевне расправе, нови при- 
лози, мисли л белешке. 95 издање 
Књижевне ЗадЈокбине И. М. Коларца. 
Београд. 1900; — К 0. Радченко: 
„Einige Bemerkungen iib<jr das Lebeu 
und die llterarische Thatigkeit Do- 
sitej Ubradović’s '1. ,.Archiv ftir sla- 
vische Philologie'1, 1900, XXII : — 
Анд. Гавриловнћ: „Доситије y Орби- 
ји 1807—1811 “ Прилози књижевној и 
народној историји српско). 97 издање 
Књижевне Задужбине И. М. Коларца 
Београд, 1902. — Ђорђе Магарашевић: 
„Доситеј Обрадовић и Матија Рељко- 
вић“, „Нада1', 1903 — Ђорђе Магараше- 
вић : „Доситеј ОбрадовиИ и Јован Ра- 
јић“, „Бранково Коло“, 1903, бр. 22—23
— Петар Деспотовић : „Доситије Обра-

довић, српски филозоф, педагог и књи 
жевннк просветнога доба“, „Босанска 
Вила'1, 1903 — Милан Шевић : „О До- 
ситејевим и народним баснама1*, „С. 
К. Г.“, 1903, књ X — К. 0 Радченко: 
„Новооткритал „Буквица“ Д. Обрадо- 
вича“, „ИзвЂспл историко - фиаологи- 
ческаго Института Кнлза Безбородко11, 
књ. XX. Њежин, 1902. — Милутин К. 
Драгутиновић : „Поглед на изабране
поучне саставс Доситија Обрадовића11.

Предговор ^Избрру: Поучних слстаиа 
Доситија. Обрадовића"; 86 издаше А,ра- 
ске Књижрвне гЗадруге 1904. —. Ард. 
Гавриловић : . Доситије. y Tpcrv.“ i 802 
ДО 1806 „Г. Н. Ч 190.4. кљ XXIII. 
— Милош ПеровиД: „Die pâdàgogi- 
schen Ansiehten des Dusitheus Obra- 
dović11. Београд, 1906. — Д. C. По- 
повић : „D. Obradović et l'instruc
tion publique en Serbie11. ,.La Revue 
Slave1, 1906. — S. [Др Рад. Симоновић]: 
.Доситеј y Далмацији11. Оштампано из 
„Бранкова Кола“ за 1906. Карловцн, 
1906, — Др. Петар Скок : Dositej Obra- 
dović i J. de la Fontaine11. „Извјешће 
вслике реалке y Бањој Л}’ци за школску 
годину 1906—1907'1. Бања Лука 1907. — 
Тпхомир Остојић : „Доситеј Обрадовић 
y Хопову1. СтудиЈа из културне и књи- 
жевне историје српске. Нови Сад, 1907.

- Јован Скерлић : „Година рбђења 
Доситеја Обрадовића11. ,,Г. С. К А.л, 
LXXV1H. Београд, 1908; — Т. Ostojić: 
„Dositheus Obradović’s KŒsterjahre11, 
„Archiv lür slavische Philob gie“, 1908, 
XXX Band.

„Српски Књпжевни Гласник": „Спо- 
меница Доситеја Обрадовића*, 1911, 
кш. XXVI, свеска за 16 март: Др. Ђуро 
Ш}фмин : „Доситије и Хрвати“ ; Бојан 
Пенев : „Доситеј Обрадовић код Буга- 
ра“ ; Др. Тихомир Ђорђевић : .Доситеј 
Обрадовић и Румуни' ; Петар А. Лав- 
ров : гДоситијева „Песма о ослобођењу 
Србије“ y петроградском издању из 
1806“ ; Др. Тихомир Остојић : „Доси- 
тејеви стихови:11 Павле Поповић : гДо- 
ситеј и Лабријер“ ; Др. Јован Радонић: 
„Доситеј Обрадовић према историји"; 
Др. Веселин Чајкановић: .,0 реду и изво- 
рима Доситејевих Басана"; Урош Џо- 
нић : „Помени о Доситију Обрадовићу 
y бечким архивама11.

Исти часопис: 1911, књ. XXVII: Јо- 
ван Скерлић : „Доситеј Обрадовић и 
наши западни писци“. — Др. Драгутин 
Прохаска: „Један немачки углед Доси- 
теја Обрадовпћа“, 1912 књ XXIX •— 
Радослав Грујић: „Доситеј Обрадовић и 
представници Цркве”, 1913, књ. XXX.

„Бранково Коло“, 1911, бр. 12 — 13. 
Ватрослав Јагић : „Доситејева рјечн-
тост“; Тихомир Остојић : „Живот и рад 
Доситеја Обрадовића“; „Извор Доси- 
тејеве Христоитије"; „Узор наравоуче- 
нија y Баснама“ ; Радивој Врховац: 
„Доситејеве књижевне првине“ ; Др. 
Милан Решетар : гДва ситнија прилога"; 
Димитрије Руварац: .Противници штам-



пања Досџтијевиу дела“; Др. Фран Иде.-. 
iuirh : „ Досит.еј и Словенцик - -  Исти ча* 
сопис, 1911. бр 14—15, Др> Милак.Пс- 
тровић: „Чаково и Доситеј"; Др. Ми- 
лаа ШевиФ: „Доситеј и Русо"; Baca Ста- 
јић. : „Рационализам великога учигеља"; 
Др. Иван Пријатељ: r Нсколико напо- 
мена о Копитаревом занимању Доси- 
тијевим делима“; Димитрије Руварац: 
„Дан смрти Доситијеве"; „Dositije Obra- 
đović u Dalmaziji; (прештампано из 
сплитског rJvra') ; Др. Милан Ilîeimii: 
,Два нештампана писма Доситејева'*.

„Споменша Доситеја Обрадовића”. 
Српска Кшижевна Задрупа, 1911 Стојан 
Новаковнћ : „Доситеј Обрадовић и срп 
ска ку.тгура"' ; Др Тихомир Ђорђевић: 
„Доситеј Обрадовић и фолклорно гра- 
дивп“; Др. Веселин Чајкановић: „ОДо- 
ситејевим,грчким и римским изворима"; 
Др. Војислав М. Јовановић: „Један ен- 
глески извор Доситејевом „предислови- 
ју о баснах“": Миленко Вукићевић: „По- 
следњих пет година живота и рада До- 
ситеја ОбрадониНа1

Јован Миодраговић : ..Доситеј Обра- 
довић као просветитељ народа српскогД 
,Г. Н. Ч.“, 1911. књ. XXX; — Марко 
Цар: гДоситеј и Томазео”, ,Л- М. 0 .“, 
1911; — Louis Leger; „La renaissance 
intelectuelle de la nation serbe ; Jean 
Raitcli et Dosithée Obradoviteh,” „Jour
nal di-s Savants”, 1911. № 9—10 — 
Одабрана дела за школу. уређује Ти- 
хомир Остојић. „Живот Доситеја Обра- 
довића”, из његових дела саставио 'Ти- 
хомир Остојић Нови Сад. 1911 (Друго 
издање). — Јован Миодраговић : „До- 
ситеј Обрадовић као просветитељ на- 
рода српског”, .Г. Н. Ч 1911.°књ. XXX.
-  Др. Фран Илешић : .Доситеј Обра- 

довић y Словенаца”, „Л. М. С“, 1913, 
књ. 294

Јован МушкатнровиХ.
Јован Скерлић ; „Јован Мушкатиро- 

вић “ Биографско кв>ижевна студија из 
историјесрпске књижевности XViII века. 
,,Глас“ LXXX Српске Краљевске Ака- 
демије. Београд 1909 Стр. 257—294. 
Оцена о истој књизи и доиуне Др Јо- 
вана Радонића, „Л. М С.“, 1909. књ. 256, 
стр. 63—66. ; — Димитрије Руварац: 
„Прилози за историју српске књижев- 
ности, Ii : Исправак y библио'рафији 
Јована Мушкатировића", „Бранково 
Коло“, 1910, број 11. Оцена, о томе 
прилогу од Ј Скерлића, ,,С. К. TA, 
1910, књ XXIV;— Ј Скерлић ; „Један

-, . 4 .  o a j t t i  -,л л .превод са ср.пскрга на Ллирски . 
Г.'“, 1912. кн>.’ XXVIII. -

„С. К.su.

A л ек елј е В о здл nL.
.Дцмитрије Руварац: „Придози за истсу 

рију српске књижевности, ЈДДопуна би- 
јографији h библијографији Длексија 
Везилића“, „Бранково Коло“, 1910, бр. 
10. - 11.

Емантнло Јанковић.
Ђорђе Рдјковић : „Манојло Јанковић“ 

Биографско-књижевна слика. „Л. М С 
1881, књ. 126. — Др Никола АндриК: 
„Prijevodna beletristika u Srba od go- 
dine 1777—1817“. Književna studija. 
Загреб, 1892, стр. 16—22.

Глнгоријо Tp.iajnli.
Лазар Бојић: „Памнтникг мужемт> y 

славено-сербском книжеству славннмЂ". 
Прва честв. Будим, 1815 — Атанасије 
Стојковић : „Вечна п ам ет Глигорпо 
Терлаићу. Додатак бр 67 „Новина Срб- 
ских'б “ за 1821; ..СпоменЛ) Григорш Тер- 
лајића". „Подунавка“, 1843, бр 25—26; 
— P. S. Šafarik’s „Gescfiiehte des 
serbischen Scliriftthums". — B. И. Гри- 
горович ; „Срби y РусијиТ ,,Л. М. (3.“, 
1879, књ. 120. — Ђорђе Бугарски: 
„Глиша Трлаји' , књижевник српски“, 
,.Братство“, 1887, кн>. I. — Nikola An
drie: „Prijevodna b-lelristika u Srba 
od god 1777 do 18471 — Др. Јован 
Радонић : „Прилошци историји словен- 
ског препорођаја крајем прошлога и 
почетком овога века“, ,,Л. М. С 1900, 
кн>. 201—203.

Атанасијо Стојковик.
Др. Јован Радонић : ..Прилошци исто- 

рији словенског преповођаја крајем про- 
шлога и почетком овога века“. „Л. М С.“, 
1900, књ. 201-203.

Павло Соларик.
Dr. Nikola Andrie: „Živut i knji- 

ževrni rad Pavla Solarića“, ,,R. J. A.“ 
1902, knj. 150. — H ПетровскИ!: ,,Ser- 
bica. I, O ,.землеописанш“ Г1 Солари- 
ћа“, „ИзвФстгл отдФлен1д русскаго лзн- 
ка и словесности ИмператорскоЛ Акаде- 
мји НауклЛ. 1906, T. XI, књижка перваи.

Впконтпјо Ракић.
Ђорђе Рајковић : , Глас Истинс“, 1884, 

број 7—9.



Лукијан Мушнцки.
Ђорђе Рајковић : „Лукијан Мушицки 

и његов књижевни рад“. „Л. М. G.“, 
1879, књ. 120. — Др Ђорђе Мушицки: 
„Животопис Лукијана Мушицког“. Из- 
дала и наградила Матица Српска. Нови 
Сад, 1879. — Стојан Новаковић : ,,Пр- 
ви српски песнициД Две три црте за 
њихову карактеристику. ,.Братство“, 
1887, књ. Ј. — Платон Кулаковски: 
„Лукијан Мушицки“. Цртица из нове 
историје српске књижевности. Превео 
из „Журнала министерства народнаго 
просв^1цен1л“,за 1881, Ђорђе Ђорђевић 
Оштампано из „Кола*, Београд. 1890. 
— Пера П. Ђорђевић : .,Вук о Му- 
шицком пре седамдесетих и седам го- 
дина“. Једна до сад необјављена ре- 
ценсија Вукова. _Бранково Коло“, 1897, 
број 39—40; — В Јагић : „Копитар и 
Вук“, ,,Бранково Коло“, 1897, бр. 41.— 
Анд. Гавриловић: „Приложак за био- 
графију Лукијана Мушицкога-1, „Бран- 
ково К о л о 1900, бр. 4 3 .— Димитрије 
Руварац : „Лукијан Мушицки и српска 
просвета y Горњој Крајини“, „Како je 
Лукијан Мушицки дошао до калуђер- 
ства,“ „Српски Сион“, 1904. стр. 679, 
735 ; „Писма Лукијана Мушицкога пи- 
сата Севастијану Илићу*, ..Српски Си- 
он“, 1905, стр. 98—264. — Димитрије 
Руварац : „Неприлике Лукијана Мушиц- 
кога y Плашком", ,,Српски Сион“, 1906, 
1907, стр 268—683, 146—180; „Аполо- 
гија Лукијана Мушицког", рукопис код 
Матице Српске y Новом Саду. — Андра 
Гавриловић: „Неколике новине о Лу- 
кијану Мушицком". Приложак српској 
књижевној историјм деветнаестога века. 
„С. С. K. A “, 1910, LXIX — Др. Вла- 
димир Ћоровић : ..Лукијан МушицмГ. 
Студија из српске- књижевности. ,,Л. 
М. С.“, 1911, књ. 276—284. чг

Јоакил Вуји!..
Димитрнје Руварац : „Јоакима Вуича 

славено-сербског списатеља маловреме- 
меное учитељство y Земуну н бедно y 
њему прикучение", ,.Ново Време“, 1891, 
бр. 15—17.— Јован Ердељановић: „Јо- 
аким (Аћим) Вујић“, предговор ,,Путе- 
шествију ио Сербији", y издању С К. 3. 
Београд. 1901. — Павле Поповић: ,,Срп- 
ска драма y XIX веку“, .,С. К. Г.“, 1902, 
кн>. V ; оцена на , Путешествија по 
Сербији ‘, „С. К. Г.“, 1903, књ. VIII; 
„Нештампане драме Јоакима Вујића“, 
„Г. Н. Ч .“, 1905, књ. XXVI; — 
„ Из живота Јоакима Вујића “, ,,Л.

М. С.“, 1907—1908, књ. 246—248.
— Milan ČurčiD : ,,Kotzebue im Serbo- 
kroatischen“. „Archiv für slavische Phi- 
lologie“, 1909, XXX Band.

Мидован ВндаковнХ.
Вук Ст. Караџић : Оцене „Усамљеног 

Јуноше' и „Љ убош рау Елисиут,1у“ ; и 
полемика са "Милованом Видаковићем 
поводом тихнаписа. .Новине Сербске*, 
1815, бр. 205, 206, 208; 1817, бр. 57-68, 
80; додатак „Новинама Сербскимг” за 
1819; <Цела полемика, и Караџићеви и 
Видаковићеви написи, „Скупљени гра- 
матички и полемички списи Вука Стеф. 
Караџића", књига I, II, Београд, 1894. 
1895). — Сима Милутиновић : 0 Отзнвт. 
на Познвђ 1839. год “, Пешта, 1839; 
Александар Стојачковић : „Слово на 
гробу Милована Видаковича", „Сербскш 
НародннА Ј1истб“ 1841, стр. 354. — 
Јован Ст. Поповић: „Карактеристика 
србски списателва : МилованЂ Вида- 
ковићЂ“, књижевни додатак „КЗжне 
Пчеле“, 1852, бр. 14; — „Автобиогра- 
фија Милована Видаковића“, „Г. С. У. 
Д.“, 1871, књ XXX; — Јаков Игња- 
товић : ,,Дјела ‘, I, ,,Три српска списа- 
теља", Нови Сад, 1874;— Dr. I. Seher- 
zer : „Milovana Vidak iviéa „Kasija
Carica1 . Nastavni Vjesnik'-, 1902, 
књ. XI. Оцена Драгутина Костића, 
,,Дело“, 1902, књ. 25.

Спма Мплутнновнк Сарајлпја.
Јаков Игњатовић : „Дјела“, I, Нови 

Сад, 1874, „Трн српска списатеља1-. — 
Светислав Вуловић : „Сима Милутнно- 
вић Сарајлија, песник српски", ,,Г. 
Н. Ч “, 1878, књ. III. — Стојан Но- 
ваковић : „ Први српски песници “.
Две три црте за њихову каракте- 
ристику. ,,Братство£‘, 1887, књ. I; —
— Др. Ђорђе С. Ђорђевнћ: „Сима Милу- 
тиновић-Сарајлија (1791—1847;“. При- 
лог новој историји српске књижевности. 
Београд, 1893; — Др. Стеван Павловић: 
„Сима Милутиновић Сарајлија11. Живот, 
радња и слика му. ,,Л. М. С.“, 1893, 
књ. 173—176; — Ђорђе С. Ђорђевић: 
„Још нека о Сими Милутиновићу11. 
Нови С-ад, 1894; — Светислав Вуловић: 
„Белешке и белешчице језичне, лите- 
рарне, историчке, фолклористичке и 
друге. Милутиновић Снма како je ра- 
дио“. „Г. Н. Ч.“, 1894, књ. XIV; -  Јован 
Илић : „Гдјекоја о Чубру Чојковићу“. 
,,Бранково Коло“, 1896, бр. 36. — 
Анд. Гавриловић: „Сима Милутиновић



према плирствуГодншњи извештај 
гимназнје Вука Караџпћа, 1902. — Др 
Божидар Черовпћ: „Симо Мплутиновпћ 
Сарајлија". Живот и рад пјесников. 
..Школскн Вјесник", (Сарајево), 1906;
— Филип Леве (Philipp Loewe): „Гете 
и Сарајдија". „Бранково Коло", 1908, 
бр. 14; — Милош Ивковић: „Неколико 
диалектолошких напомена о „Пјева- 
нији" Симе Милутиновића". Извештај 
приватне гимназнје проф В, Зделара 
за 1608/9 год., Београд, 1909.

Јован Ст. llonoBiili.
Јован Ристић: „Отворено писмо Г.

I. С Поповићу, „Седмица", 1855, бр. 4;
— ЂорђеМалетић: ДованЂ CTepie Попо- 
вићЂ", ,,Подунавка‘', 1856, бр. 15—16;— 
Јован Бошковић: „Списак нештампаних 
дела пок. Јов Стерића Поповића". 
,,Вила“, 1868, бр. 18; — Милан Савић: 
,,Из српске књижевности". Слике п 
расправе. „Јован Ст. Поповић." Нови 
Сад, 1898; — Павле Поповић: „На- 
ционални репертоар К. С. Народног 
Позоришта". Прештампано из ,,Нове 
Искре". Београд, 1899; ,,Српска драма 
y XIX веку". „С К Г“, 1902, кн>. V;
— .Јеремија Живановић : ,.Јован Ст.
Поповић као драмски писац". ГГред- 
говор „Драматским Списима Јована 
Gt. Поповића". књ. i. С. К. 3., Бе- 
оград. 1902; — Слободан Јовановић: 
Оцена о 1 књ. „Драматских списа Јо- 
вана Ст. Поповића", ,,Нова Искра‘, 
1903, бр. 6; оцена.о II књизи, „Но- 
ва Искра", 1904, бр. 11; — Драгутин 
Костић : ,.Г. В. Рабенер и Ј. Ст, По- 
повић", „Дело‘, 1904. књ. 30; — А. 
Гавриловић : „Девет прилога истори-
ји српске књижевности y деветнаестом 
веку‘, „Јован С. Поповић". ,,Г. Н. Ч.“, 
1905, књ. XXIV; — Ј. Скерлић: „О „Ро- 
дољубцима““, „Одјек“, 1905, бр. 80, 36, 
42 — Стојан Новаковић: „Јован Сте- 
ријин Поповић“. ,.Г. С. К. А.‘‘. 1907. 
књ. 74; — Др Тихомир Остојић : ,,0 
Јовану Ст. Поповићу ,.Л. М С “, 
1907, књ. 264; — „Прилог бијографији 
Ј. Ст. Поповнћа", ..Бранково Коло“, 
1907, бр. 44; — Драгутин Костић: ..Књи- 
жевне првине Ј. С. Поповића", ,,Дело“. 
1907, кн>. 42—43; „Јован Ст. Поповић 
о патријарху Јосифу Рајачићу, ,,С. К. 
Г ‘, 1911, књ. XXVII.

Михаило Вптковик.
..Животописан1е М1хаила Витковича“, 

..Сербска Пчела“, 1332; — „Споменч,
ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Мгхаилу Витковићу", „СрбскШ Л вто • 
писђ“, “ 1857, књ 95 ; — Предговор 
Ђорђа Поповића „Скупљеним списима 
Михаила Витковића", издање Браће Јо- 
вановић. Панчево; — Ђорђе Рајковић: 
„Мнхаило Витковић". Биографско-ли- 
терарна слика, „Бршљан", 1885, бр.
1—3, 6; — Јован Грчић: „Михаило 
Витковић y српско.ј књижевности", 
„Бранково Коло", 1902, бр. 34—36; 
D. Pfann : „Mihajlo Vitković i hrvatsko- 
srpske narpdrie pjesmo u Madžarskoj", 
„Nastavni Vjesnik", 1893, knj. I; — 
..Vltkovics Mihâly èletrajza", irta Râdits 
Dusân. Ujvidék, 1909; — Milan Oursin: 
..Kotzebue im Serbokroatischen", „Ar
m i v lür slavische Philologie", 1909, 
XXX Band.

Д тш три ј o Давидовик.
Милован Видаковић : „Краткое жи- 

вотоописаше Дв.митрји Давидовича", 
„Магазинв за художество и моду“, 
1838, бр. 96—104; — Сима Милутино- 
вић: „Отзивг, на П о зн в ђ  1839 год.“, 
Пешта. 1839; — Јован Хаџић: „Живогб 
Димитр1и Давидовића“, предговор уз 
„ДРла Димитрш Давндовића“, књ I, 
Београд, 1816; — Др. Милован Ђ. Ми- 
ловановић : „Говор који je држан о 
прослави стогодишњице Давидовићеве 
y Смедереву 18-ог септембра 1888“. 
Београд, 1888. — Димитрије Руварац: 
„Говор на парастосу Димитрија Давп- 
довића". ,.Г. Н. Ч “, 1889, књ. XI; 
Јоваи Скерлић : ..Историјски преглед 
српске штампе (1791—1911)“, Београд, 
1911.

Ђорђе Магарашовп!,.
Ђорђе Магарашевић [млађиј: „Ђорђе 

Магарашевнћ, српски књижевиик, осни- 
вач и први уредник „Српског Лето- 
пиЈг, „Л. М. С.“, 1887, књ. 150—151.

Теодор Павловић.
Константпн Пеичић: „Жит1е Теодора 

Павловића, новинара и списателн срб- 
скогб“, Нови Сад, 1857. — Јован Субо- 
тић: „Тодор Павловић и његов положај 
y животу нашега народа“, „Српски Ле- 
топис“, 1872, кш. 114; — „Свечано по- 
дизање споменика Тодору Павловићу 
уКарлову11, „Л. М. С.“. 1889, књ. 157;
-  Јован Скерлић : „Историјски пре- 

глед српске штампе. 1791—1911", Бео- 
град, 1911.



Петар Потровик Њогош.
Vuk Vrčević : „Životopis vladike^cr- 

nogorskoga Petra II", „Zabavnik Šti- 
onice Dubrovačke", Dubrovnik 1874.— 
Светислав Вуловић : „Петар Петровик 
Fberoiu, песник српскн". „Г. Н. Ч.“, 
1877, књ. I. — В. М. Г. Медаковић: 
.,П. II. Htrom'i). послкднБИ владагоћи 
владика црногорскиА Нови Сад. 1882.
— Светислав Вуловић : ,,Још по нешто 
за биографију Петра II Петровића Ње- 
гуша*, „Г- Н. Ч.“ 1885, књ. V. — П.
А. ЛавровЂ : ,Ј1етарт> II Петровичв 
НкгошЂ, владмка черногорскИ! и его 
дитературнал д-Влтелвноств". Москва, 
1887. — П. А. РовинскШ : ..Петарг II 
(Раде) ПетровичБ Нвгопгб, владика чер- 
HoropcKifr (1830—1851)'“. G. Петербургв, 
1889. — Марко Цар : „Моје Симпати- 
је", књ. I. Задар, 1895; „Моје Simpa- 
tije. Zadar, 19.1 a. — Др Лазар Тома- 
HOBiih: ,.Петар II Петровкћ Његош као 
владалаи". Цетнње. 1896. — Анд. Га- 
вриловић : „Ка биографија П. Његоша“ 
I, „Г. Н. Ч.“. 1899, кж. XIX — Павле 
Поповић : „О Горском Вијенцу“. Мо- 
стар, 1900.

„Коло“ 1901. св. 8.: Анд. Гаврнло- 
вић: „Нештампана песма II. П. Њего- 
■ша“ ; „Владичнна смрт по одзиву он- 
дашње штампе"; ,, Владичмна песма о 
Помпеји*'. — Милан Ђ. Милићевић: 
„Његуш u Кпићанин".

„Бранково Коло* Петру II Петровићу 
Његошу y спомен педесетогодишњице 
од његовс смрти.“ 1902, бр. 4—5.: Ра- 
дивој Врховац : .Владика Раде и ње- 
гова поезија y српској кн,ижевности“.
— Др. Лазо Томановић : „Петар 1 Пе- 
тровић Његош и начело народностп". — 
•Марко Uap : »Владнка Раде u ( рбн 
католици“. — Јован Живановпћ : _Осо- 
биие y језику Петра ПетровиИа Њего- 
ша". —Милан Решетар: „Поводом књигс 
Г. Павла Поповића о Горском Вијенцу".
— Исти часопис, ucra година. бр. 8. 
Милан Решетар и Радмвоје Врховац: 
„К тумачењу Горскога Вијенца", број 
18—21. — Иавле Поповнћ : „Једио об- 
jaiuihCM.e са I'. М. Решетаром моводом 
његова иисан.а о Горском Вијснцу".

Јаша Продаиоиић : ,,Петар II Пс- 
тровић Његош," предговор „Лажном 
цару Шћепану Малом,“ нздање С. 
К 3 ,  Београд. 1902. — Анд. Га- 
вриловић : „Девет прилога историји
српске књижевиостк y деветнасстом 
веку I „Слово о полку ИгоровГ." y 
cpiicKoj к11>11жевности,“ „Г. Н. Ч.“ 1905,

књ. XXIV. — Др. Бранислав Петрони- 
јевић: „О философији y Горском Вн- 
јенцу*-, „Л. М. С.“, 1908, књ. 252 — 
Војиелав М. Јовановић: „С Његошем на 
бојном пољу“. „С. К. Г.“, 1909, кн> XIX.
— Kamlla Lucerna : „0 kompozici.ji 
Gorskog Vi)'enca“, „Nastavni Vjesnik". 
1910, knj. XIX. — Павле Поповић : 
„Петар Петровић Његош y Бечу y го- 
динама 1836—1837.“ r C. К. Г.“, 1910, 
књ. XXV. — Јеремија Живацовић: „По- 
следње године живота Петра 11 Ње- 
гоша“. „Г- Н. Ч.“, 1910, књ. XXIX. — 
Војнслав М. Јовановић: „Једна енглеска 
посета Његошу“. „С. К. Г.“, 1911, књ. 
XXV1. — Др. Николај Велнмировић : 
„Релнгпја Његошева“, Београд, 1911
— Др. Милан Решетар: „Живот u рад 
Петра Петровића Његоша“. уз издање 
„Горског Вијенца“ y Београду од 1912 
године — Јеремија Живановић : „ Један 
Његошев пут“. „Г. Н. Ч.“, 1912, кн>. 
XXXII.

Питање: ko je  писац „Смрти Сманл- 
are Ченгића", Иван Мажуранић нлн П. 
П. Његош (в. Иван Мажуранић : „Смрт 
Смаил-аге Ченгића“. Спремно н npo-1 
тумачио Драгутин Прохаска. Београд, 
1911). — Љубомир Ненадовић: Писма 
мз Италије“; „Владика црногорскн y 
Италији“, „Србија", 1868—1869. — Ni
kola ŠLmić: „Giji je  spjev „Smrt Smail- 
age GengicaN „Iskra“, Zadar, 1865. —
( 'ветислав Вуловић : „Петар Петровић 
ЊегуиГ, „Г. Н. Ч.“, књ. I ; .Његуш и 
Мажуранић", „Преодница". 1884. — В. 
М. Г. Медаковић: „П. П. Његошу Новм 
Сад. 1882. — П. А. Лавровв: „ПетарЂ 11. 
ПетровичЂ НкгошЂ- . Москва, 1887. — 
Marko Dragović : „Gl.ji je spje\' Smrt 
SniBil-age Gengića“, „Obzor ", 1888, br. 
2-ÿ—30, 34—36. — Fran Mažuranić: 
„Giji ( engip-aga“, „Vijenac", 1892, 
етр 697. — J. J. Tkalac : „De visu et 
auditu", Vijenac", 1892, стр. 304. — 

Pr'ed porotom ", ii „Tko je saèinio 
„Smrt Smsil-age Gengié-« ?" „Hrvatska." 
1893. br. 216—218. — Лазо Томановнћ: 
.Je ли владпка Раде спјевао en Смрт 
См.шл-аге Ченгића". „Бранково Коло."
1895. бр. 9. — Сава Давидовац : Како 
je постао Мажуранмћев спев „Смрт Gua
na arc Ченгића ?“, „Бранково Коло“,
1896, бр. 10.

Јован Стојнк.
„Ппсма Д-ра Ј. Стејићп Вуку Стсф 

Караџићу". С примедбама од Ђорђа 
Рајковића. ,,Јавор‘‘, 1877, бр. 11. —



Ђорђе Поповић : „Јован Стејић“, жи- 
вотопис. Уз ..Скупљене списе Јована 
Стејића, Панчево. — Катарина Богда- 
новић : „Јован Стејић", y рукопису кох 
.Матице Српске.

Јован Хаџик.
Ђуро Даничић : .,Милош Светић пое- 

т а ‘. Београд. 1865 — „Автобиогра- 
фија Јована Хаџића, y књижевности 
названог Милоша Светића“. „( тражи- 
лово“, 1886, бр 45- — .,Живот и рад 
Др. Јована Хаџића-Светића“. У спомен 
стогодишњице од рођења његова [Члан- 
:ци Др Милана Савића, Слободана Јо- 
вановнћа и Ђорђа Магарашевића ] Но- 
ви Сад, 1899. Чланак Слободана Јова- 
:новића, „Јован Хаџић српски законо- 
давацД из основа прерађен. ..Политичке 
и правне расправе“, 1 св.. Београд, 1908. 
— „Из пнсама Јована Хаџића-СветићаД 
„Бранково Коло“, 1900, бр. 14 — 18.

'Борђо .Чалетнк.
..Прослава 50-то годишшице кшижев- 

нога рада Ђ. Малетића и М Бана‘\  
[Говор 1 ветислава Вуловића] „Г. С. У. 
Д 1886, књ. 65.

Јоваи Суботик.
Коста Руварац : ..Скупљени Списи‘8 

књ. II, 1869. — Стеван В. Поповић: 
..О књижевном раду Д-ра Јована Су- 
•ботића*1. . Стражилово;‘, 1886. бр. 50— 
52 — ,,Г<,вор А. Хаџића о прослави 
педесетогодишњег књижевног рада Др. 
Јована (уботићач „‘'рпски Летопис". 
1887, књ. 150; „У славу Д1р Јовану 
Суботићу,“ „Српски Летопис-1, 1888, 
•књ 153. — Љубомир Стојановић: „Др, 
Јован Суботић“. Предговор „Епским пе- 
смама Јована Суботића". издање С. К. 
3., Београд, 1898. — Ђорђе Магара- 
шевић : „Rad Dr. Jovana Subotića na 
školskoj knjizi“. „R. J. A. Z.“, 1902, 
књ. 148.

Н и к а н о р  Г р у ј и к .
Владимир Красић: „Никанор Грујић, 

српски православни владика пакрачки“, 
„Глас Истине“, 1887, бр 8; — Миша 
Димитријевић: „У славу и спомен вла- 
дици Никанору Грујићу, „Л. М.
1889, књ. 158. — Биографија Никанора 
Грујића, од Димитрија Руварца, уз 
„Црквене беседе Никанора Грујића, 
бившег православно-српског спископа 
пакрачког*, 1892; — Ђорђе Магараше-

вић: „Живот и књижевни рад Ника- 
нора Грујића пакрачког владике1'. ,,Rad 
Jugoslavenske Akađemije znanostl i 
umjetnosti11, 1904, књ. 156; — . Авто- 
биографија Никанора Грујића, некад. 
епнскопа пакрачког, „Богословски Глас- 
ник“, 1904—1905. Засебна књига, Кар- 
ловци, 1905; — Анд. Гавриловић: 
,,Одјеци Шилерова „Звона“ y српској 
уметничкој поезији11. ,,Г. Н. Ч“, 1906, 
књ XXV; — Ј. Скерлић : „Никанор, 
Грујић“, ,,Писции Књиге“, V, Беогроад 
1911.

В а с а  Ж н в к о в и к .

,,Песме Васе Живковића ', Београд, 
1907; — [Чланци: Др. Милан Ћурчин: 
,.Васа Живковић’1. Биографска слика; 
Ј. Скерлић: ,,Васа Живковић", „Писци 
и Књиге“, II; — Тодор Стефановић Ви- 
ловски : ,,Васа Живковић“, силуете из 
прошлости ; Милан Ћурчин : „Преводи 
Васе Живковића".

М а т и ј а  В а н .

Лаза Костић : „Шекспир и... Матија 
Бан’1, ,,Отаџбина'‘. 1875, књ. II; — 
„Прослава 50-годишњице књижевнога 
рада Ђ. Малетића и М. Бана [Говор 
Јована Бошковића], „Г С. У. Д“, 1886, 
кн> 65; — Павле Поповић: „Матија Бан 
и његов књижевни рад y Дубровнику". 
„С. К. Г.“, 1903, књ. XIII; — Kamila 
Lucerna: „U spomen Matije Baua Du- 
brovcanina“, „Ljetopis Jugi’slovenske 
Akademije Znanosti i Umjetnosli'1, za 
godinu 1906

М е д о  П у ц н ћ .

„Medo Pucić“, ,,Slovinac“. 1882, br. 
23; — Antun Fabris: „Medo Pucić“, ка- 
лендар „Dubrovnik11, 1897; — Данило 
Живаљевић : „Медо Пуцић1', „Коло“, 
1902, књ. IV; — Luka Zore; ,.Paljet- 
kovanje o Medu Puciću", ,.Srgj“, 1902  ̂
бр. 12. — Marko Car: ,,Moje Simpatlje". 
Zadar, 1913.

Д а н и л о  М о д а к о в и ћ .

Тзорђе Поповић: ,,Др. Данило Меда- 
ковић“, „Отаџбина11, 1882, књ. XI.

Љ у б о м н р  II .  Н о н а д о в и ћ .

Коста Руварац: „Скупљени Списи“ . 
II, 1869; — Милан Ђ. Милићевић: „Љу- 
бомир II. Ненадовић y причама11. „Бран- 
ково Коло”, 1895, бр. 2—4; — Анд. Га-



вриловић : „Шумадинка“. Културно-
историска слика. „Г. Н. Ч.“, 1899, 
књ. XIX; — Др Љубомир Недић: ..Но- 
вији Српски Писци“. Критнчке студије. 

Ј1рво коло. Београд. 1901; — Марко 
i Цар: „ЈБубомир II. Ненадовић“. Књи- 
жевни есеј. „Моје Симпатије", књ. III. 
Дубровник, 1904; ..Мо.је Simpatije", 
_1913; — Јован Скерлић: „Писма из 
Париза Љуббмира П. Ненадовића'1, 
,,С. К. Г.‘\  1905, књ. XV; — Анд. Га- 
вриловић „Одјеци Шилерова „Звона" 
y српској уметничкој поезији“. ,,Г.- Н. 
Ч.“, 1906, књ. XXI’; — М. К. Борн- 
сављевић: ..Забрана „Шумадинке" (1850 
годнне)-1. Књижевно-историјска слика. 
,.Г. Н. Ч.“, 1911, књ. XXX.

Мп.шца Стојадиновпк-Срикнња.
Милан Савић: „Из српске књпжевно- 

стн", Милица Стојадиновпћ-Српкиња",
. Нови Сад, 1898. .— Лудвиг Аугуст 
Франкл : „Једна аустро-српска песни- 
киња : Милица Стојадиновић'*. Биограф- 
ски податцп. Превелн са немачког М. 
М. и П. С. „С. К. Г.“, 1906. кн>. XVII. 
(Орнгинал: „Die Dioskureiv. -Jahrbuch 
des I. allgemeinen Beamtenvereins. 
Wien, 1891). — Јован Скерлић : „Mil
an ца Стојадиновић-Србкиња“. Књижев- 
на слика. „Писци и Књиге“, I, (друго 
пздање), Београд, 1911). — „Споменица 
Ммлице Стојадиновић-Србкиње", Бео- 
град. 1907.

Вук Ст. Караџн!,.
И. И. Срезневскш : „ВукЂ Стефано- 

Bii4b Караджнчв“. Очеркд, бшграфн- 
ческ-iii и библјографическјн. Москва, 
1846. О Вуку Караџићу после 1846, y 
спису „Братскаа помочб пострадавшимд. 
семенсгвамБ Босши н Герцеговшш. 
Санктпетербургв, 1876. Српски превод 
Александра Сандића : „Живот Вука Ст. 
Караџића", Нови Сад, 1870. — Ђуро 
Даннчић : „Вуков пријевод Новога За- 
вјета“, „Видовдан'*, 1862, број : 63, 
129—131, 137, 140.— Vatroslav Jagić: 
„Vuk St. Karadžič i njegove zasluge 
u historÿi srbslce i hrvatske književ- 
nosti". Zagreb, 1864. (Из „Književnika“ 
za 1864). — Ђорђе РајковиН : ,,Вук 
Стеф. Караџић". Књижевна успомена. 
,,Јавор“, 1877, бр. 1—6. — ПлатонЂ 
КулаковскИ! : „Вук КарадЖичв. Ero
д РлтелБноств и значеше вђ сербскои 
литературТ>“. Москва, 1882 Оцена Све- 
тислава Вуловнћа о истој књизн. „Отаџ- 
бина", 1882, књ, X ; одговор Платона

Кулаковског, „ОтаџбпнаХ 1882, књ. XI
— Н. Поповђ : „Кд, вопросу о ре- 
форм-fe Вука КараджичаХ Москва, 1882.
— Светислав Вуловић: „Најновији рускн 
гласови о Вуку Караџићу и књнжев- 
ном језику српском (у одговор Пла- 
тону Кулаковском на његов одговор 
мени y „Отаџбини““, ,,Отаџбпна“, ls83, 
књ. XII. — П. П. Ђорђевић : „Библно- 
графски преглед књижевних послова 
Вука Ст. Караџића". „Просветни Глас- 
ник", 188S (стр. 1—XII). — Момчило 
Иванић : „Живот и књижевни рад Вука 
Стефановића КараџићаХ Из историје 
српске књижевности y рукопису. (Из 
XX књ. „Огаџбина"). Београд, 1888. — 
..Стогодишњица Вука Стефан Караџи- 
ha прослављена 1888 y Београду". За 
штампу средио М. Ђ. Милнћевић. „С. 
С. К. " А“, 1890, vu. — Снма Н. То- 
мнћ : „Вук Стеф. Караџић“, ..Дело“„ 
1897, књ. 15-16. — М. Rešetar: „Vuk’s 
Übersetzimg des Neuen Te s ta mentes % 
Archiv fur slavische Philologie, 1895. 
Bd. XVII. — Српска Краљевска Ака- 
демија : „Споменица о преносу праха 
Вука Стеф. Караџића из Беча y Бео- 
град 1897“. Средио Анд. Гавриловић, 
професор. Бееград, 1898. — Љубомир 
Стојановић: ,.Вук Стеф. Караџић”. Ње- 
гов рад на српском језик\' и право- 
пису. ,,Г. С. К. А.‘\  1899, кн>. 55. — 
H  IleipoBCKiu : „Перввхе годн д ђ н - 
телБности В. Копитарч1' [глава IV; ,,k'o- 
питарЂ, ero отношешл кд> сербо-хорват- 
CKOfr литературк“). Казант,, 1906. — 
Стојан Новаковнћ : „Вук Караџић и Н. 
И. Надеждин“ Прилог к бнографији
B. С. Караџића ,.Г. Н. Ч.*\ 1903, књ.
XXV[. — Dr. М. Murko : „Kopifcar in 
Vuk Karadzic*. „Ljubljanski Zvon“. 
1908.— Др Михаило Гаврнловић: „Ми- 
лош Обреновић и Вук Стеф. Караџпћ", 
(прештампано из „Л. М. С.“ . Нови Сад, 
1908. — Данило А. Живаљевић: „Вук 
Стеф. Караџић н законсдавство о порезс 
y Србији 1861—1863“. „Г. Н. Ч.“ . 1909, 
књ. XXVIII. — В. Janih : „Исторпг
славлнскоп фнлолопи”. (главаXV ..Серб- 
скал народнан позз1л и Вукд> Карад- 
жичб, реформа сербскаго лигературнаго 
азнка и правописаниа"). Санктпетер- 
бургв, 1910. — Александар Белић : ,,0 
Вуковим погледнма на српске дпјалекте 
u књижевни језик“. (Из LXXXI1 „Г.
C. К. А.“), Београд, 1910. — Владимир 
Ћоровић ; „Како je Вук преводио са 
старословенскога сложене ријечи y Но- 
вом Завјету", „С. К. Г.“, 1912. кн>. 
XXIV.



Нпкола Томазео.
Данпло Петрановић : „Ннкола То-

мазео“. уз пето издање „Искрица“ (Бео- 
град. 1898, Српска Књижевна Задруга).
— Др Ђуро Шурмин : „Томазеове 
„Искрице“", „С. К. Г.“, 1912, књ. XXIX.
— Marko Car: „Моје Simpatije”, Zadar, 
1913.

Бранко Радичевић.
Мина Вукомановнћ-Караџић: „Бранко 

Раднчевић1', ,.Јавор“. 1877, бр. 43;
— Светислав Вуловић: „Бранко Ради- 
чевић“. Прилог нсторијп нове српске 
књнжевности. ,.Г. С. К. А.“, 1889—1890, 
књ. XIII—XIV; — Јован Ђорђевић: „Из 
мојих успомена". XIII. „Бранко Радиче- 
вић“, ..ЈаворД 1892, бр 40; — Др. Ђорђе 
Ђорђевић : ,,Нови подаци о животу и ра- 
ду Бранка Радичевића”. „Бранково Ко- 
ло“, 1895, бр. 4—6, 8—9; — Јован Илић: 
„Некоја о Бранку“, „Бранково Коло“, 
1896, бр. 3—4; — Тихомир Остојић: 
„0  постанку Бранкових „Кола“ y „Ђач- 
ком Растанку‘“ ', „Бранково Коло“. 1900, 
бр. 1 ; — Драгутин Костић: „Бранко и 
Уланд", „С. К. Г.“, 1907. књ. XVIII; — 
Љубомир Лотић: „О оцу Бранкову То- 
дору Радичевићу‘. Карловци, 1909; — 
Павле Поповић ; „Бранкова „Туга и 
Опомена“ “, „Хрватско-Српскн Алма- 
нах“, 1911.

Богобој АтанацковцР.
Мита Попови!) : „Богобој Атанацко- 

вић“, „Л. М С.“ , 1885, књ. 144; — 
Јован Скерлић: ..Богобој Атанацковић". 
Студија из историје српске кшижев- 
ho .ć t i i . ,,Л. М С.“, 1903, књ. 221—222;
— Јеремнја Живановпћ : „Путовања 
Богобоја Атанацковића", ,,С. К. Г.“, 
1908, књ. XXI.

Јокснм Новпћ-Оточаннн.
Емил Чакра : , Јоксим Новић Оточа- 

нин“, „Даница1', 1868; — Милан Буди- 
сављевић : „Јокснм Новић Оточанин“. 
О стогодишњици његова рођења. „Бран- 
ково Коло“, 1907. бр. 13; — Анд. 
Гавриловић : , За бијографију Јоксима 
Новића Оточанина‘р. ..Бранково Коло“, 
1907, бр. 13.

JoissiH СундечиБ.
Хуго Бадалић: предговор уз „Izabrane 

рје.зше Jovana Simdečida“, izdanje 
Malice Hrvatske, Zagreb, 1889; — Анд.

Гавриловић: „Одјеци Шилерова ,,Звона“ 
y српској уметничкој поезији“. ,,Г. Н. 
4 .“', 1906, књ. XXV; — Марко Цар: 
„Моје Симпатије'1, књ. III.

Јован ИлиХ.
Љубомир Недић: „Из новије српске 

лирике“, Београд, 1893; — в: „Јован 
Илијћ, српски песник1', ..БосанскаВила ‘. 
1895, бр. 9; — Јаша Продановић: „Јован 
Илић“, „С. К. Г.“, 3901. књ II; — Дра- 
гутин Ј. ИлиД: „Јован Илић“. Некролог. 
„Л. М. С.1’, 1901, књ. 207; — Антон Г. 
Матош: „Јован Илић‘\  Личне успомене. 
„Бранково Коло“, 1901, бр. 16.

Јован JoBaHOBnb. Змај.
Антоније Хаџић: „Змај-Јован Јовано- 

внћ'', уз ..Певанију'', Нови Сад. 1882
— Др. Љубомир Недић : „Из новије 
српске лирике", „Новији српски писци y
— Марко Цар: „Моје Симпатије", књ, II, 
Мостар. 1897. „Моје S im pstije1, 1913. 
„Зора", 1899, цео 6 број посвећен 
Змају. Мита Калић : ..Успомена^Змај- 
Јована Јовановића‘‘; Мита Неш1Шви1з: 
,,Бабиње; „У Змајеву споменицу“. (За- 
писи српских књижевника) ; Стеван 
Жакула: „Змај-Јован Јовановић" ; Ни- 
кола С. Петровић: „Змајова y францус- 
кој књижевности“.

,,Бранково Коло y славу педесето- 
годишњице Змаја Јована Јовановића", 
1899, бр. 23—24. Радивој Врховац: 
,,3мај и шегова поезија y српској књи- 
жевности; Марко Цар: „Змајеви идеали'“; 
Милан Савић: ,,Три српска песника као 
представници песничких струка1'; При- 
лози Антонија Хаџића, Стевана В. По- 
повића, Др. Илије Огњановића, Буда 
Будисављевића, Др Лаза Томановића, 
Др. Милана Савића. Исти лист. иста 
година : „У Змајеву Споменицу“, Др. 
Милан Шевић, бр. 26 ; Јован Макси- 
мовић, бр. 48.

ГазаЖтпић : ,,0 Јовану Јовановићу 
Змају (Змајови), његову певању, мишље- 
њу и писашу и његову добу“. Сомбдр, 
1902; — ̂ Богдан Поповић : „Јован Јова- 
новић Змај“, ,.С. K. !Y , 1904, књ. XII; — 
Сима Пандуровић: „Змај", „Нова Искра“, 
1904, бр. 6—7; — Павле Иоповић: „О 
Змајеву „Шарану“, ,,С, К. Г.“, 1905, 
књ. XIV; — Јован Максимовпћ : „Зма- 
јева лектира“Г,,С. К. Г.", 1906, кн> ХУП;
,,~ОДЗма1евим~'Снохватицама“, „С. К. 
Г.“, 1907, мвЖХГХ ; — Вуде Вудиса- 
вљевић : .ДЧекоје успомене на Змај



Јована Јовановића“, „Бранково Коло“, 
1907, бр. 1—2 ; — Др. Тихомир Осто- 
јнћ: „Змај Јован Јовановић и Ђорђе 
Рајковић на основу писама и других 
извора“, „Л. М. С.“, 1908, књ 251—252;
— Јован Максимовић : „Змајево наза- 
ренство", ~С. К. Г.“. 1910. књ. XXI'.

Ђура Јакши!..
Светислав Вуловић : „Ђура Јакшнћ, 

песник и сликар (1832—1878)“, „Г. Н. 
Ч.“, 1882, књ. IV, исто као предговор 
гДелима Ђуре Јакшића“, Београд, 1882;
— Љубомир Недић: „Из новије српске 
лирике“ — Анд. Гавриловић: гПрвен- 
чад Ђуре Јакшића", „Коло“ 1902, књ. 
IV’; „Прилошцн о Ђури ЈакшићуХ Бе- 
лешке. „Бранково Коло“, 1903, бр. 47 
до 49 ; — Живко Аћимовнћ : „Ђура Јак- 
шић пред Преким Судом", ,,Дело“, 1903, 
књ. 23. — Јован Скерлић : „Ђура Јак- 
шић y години 1870 и1871“, ,,С. К. Г.“, 
1905, књ XIV; „Ђура Јакшић као са- 
радник „Враголана" “, „Одјек“, 1906, 
бр. 79 ; „Ђура Јакшић као приповедач" 
„Писди и Књиге“, I (друго нздање); — 
Емило Цветић : „Ђура Јакшић y Јаго- 
днни*‘, „С. К. Г.“, 1911, књ. XXVIII.

Лаза KocTJit..
<Јлободан Јовановић : „О Максиму Цр- 

нојевићу", „Српскн Преглед“, 1895, бр. 
2 ; — Љубомир Недић : „Из новпје срп- 
ске лирике“; — Богдан Иоповић : „Гор- 
дана“, „Дело“, 1899, књ.20; — Светпслав 
Стефановић : „Нешто о лирици Лазе 
Костића". Књижевна скица. „Бранково 
Коло“, 1904. бр. 8—9; — Богдан По- 
повић : „Шекспир и Др. Лаза Костић“, 
„С. К. Г.“, 1907, књ. XVIII—XIX; — 
Слободан Јовановић : „Лазар Костић о 
Јовану Јовановићу Змају". „Бранково 
Коло“, 1908, бр. 20; — 19 и 50 бр. „Бран- 
кова Кола“, цел» посвећсни Л. Костићу;
— Вељко Петровнћ : „Лаза Костић“, 
..Босанска Вила“, 1911, бр. 3 ; — Др. Ра- 
дивој Симоновић : ,,Др. Лаза KocthIî, 
Његов жнвот и рад. Вуков Речник", 
Сомбор, 1913.

Стеван Влад. Ка^аиски.
Љубоммр He.anli : „Из новије српске 

лирике“.

Милорад П. Шапчаннн.
Милан Caeiih : „Из српске књижев- 

ностн“, „Милорад П. Шапчанин", Нови 
Сад, 1898 ; — Љубомир Недић : „Но-

вији Српски Писци*’ ; — Јован Скерлић: 
„Милорад П. Шапчанин“. Књижевиа 
студија. Пред „Оањалом, y издању С. 
К. 3., 1912, „Писци ii Књиге“, VI.

Јован ГЈ1чл1г-31плешго.
„Бранково Коло“, 1905, бр. 24. по- 

свећен песнику.

Стјепан Мнтров .Бубпша.
Марко Qap : ,.Моје Симпатије11 I,. 

„Стјепан Митров Л>убиша“; „Мо.је Sim- 
patije“, 1913; — Љубомир Јовановаћ : 
„Живот Ст. М. Љубише“, предговор 
II. св. ,Причања Вука Дојчевића", С. 
К 3. књ. 81, Београд, 1903 ; — Љу- 
бомир Недић : „Ст. М. Љубнша“. ,,Кри- 
тичке Студнје11. Београд, 1910: — Јован 
Скерлић : ,.Писци н Књиге*', III, „Стје- 
пан Митров Љубиша". Књижевна сту- 
днја ; — Тодор Стефановић Виловски: 
..Стјепан Мнтров Љубнша", Утисци и 
успомене. Друго издање, Котор, 1908.

Мплан Ђ. Мнликовнћ.
Др. Љубомир Недић : ..Новијп српски 

писцн"; —Др Јован Ердељановић: „Ми- 
лићевић као испптивач народног живо- 
та“. ,,Дело“, 1908, књ. 49 ; — Тихомир 
Р. Ђорђевић: „Милан Ђ. Милнћевић“, и 
Јеремија Живановић : „Милићевић као 
приповедач“, y „Милићевићевој књизиД 
иадање С. К. 3., 1909.

Ч одозш.ђ МијатониК.
Павле Поповпћ : „Из књижевности“, 

Београд. 1906; — Никола Антула : „Че- 
домиљ Мијатовић као приповедачи, „С. 
К. Г.“, 1908, XXI.

Павле Марковнћ-Аданов.
„Бранково Коло", 1907. бр. 5—6, по- 

свећени цели Адамову. (Надгробни ro- 
вори, одзиви лиетова о његовој смр- 
ти, ii т.‘ д ). У  тнм бројевима, н y 
бр. 26—27, за исту годину. Милан Бу- 
днсављевић : „Књпжсвнп рад П Ада- 
мова“. — Јован Скерлић : „Писци и 
Књиге“, V.

Еоста Трифковик.
Лаза KocTiih : „Успомене на Косту̂  

Трифковића“, „Јавор“, 1876. бр. 5—6;— 
Милан Савић: „Из српске књижевностн". 
„Коста Трифковић*', Нови Сад, 1898; 
Павле Поповић : „Српска драма y XIX 
веку“, „С. К. Г.‘-, 1902, књ. VI : — Др-



Милан Савић : „Из књпжевпе осгавине 
Косте ТрифковићаД „Бранково Коло' 
1908.

Коета Руварац.
Јован Туроман: предговор уз „Скуп- 

.Ђене Списе‘, књ. I. Нови Сад. 1866

Јаков ИгњатошЉ.
Милан Савић : „Из српске књижев- 

ности „ Јаков Игњатовпћ ", Нови 
Сад, 1898; — Момчило Иванић, пред- 
говор ..Милану Наранџићу", издање 
С. К. 3., Београд, 1900; — Јоваи 
Скерлнћ ; „Јаков Игњатови1г‘ , Књп- 
жевна студија. Издање С. K. А. 
Београд, 1904 ; предговор ..Вечнтом 
Младожењи", издање С. К 3., 1910; 
предговор „Васи Решпекту, издање С. 
К. 3., 19)3.

Мнлован Т>- Г.ппии!,.
Јован Скерлић: ..Милован Ђ Глишић ‘. 

Књижевна студија, „Писцп и Књиге". II
— ,.Библиографија радова Милована Ђ 
Глишића", ,,С. K I'.", 1905. књ XIV;
— Јанко Веселинови ..Биографија Мп- 
лована Ђ. Глишића ‘, „СлавшскЈа Из- 
BliCTiii", 1906, св. 10; — Радоје Дома- 
новић; „Сећање иа Милована Ђ. Гли- 
шића ,,G. K. I'.", 1908, књ XX; — ГТ. 
А. Заболотскш : „Гоголв в'в слаг.лн 
скихд. переводахх". (Виблшграфиче- 
скаи замЋткач ОтдОленни оттискд, нз1> 
ИзвћстШ ОтаД.леши русскаго лзвша и 
словесности Импсраторскои Академш 
Наукд., 1911, т. XVI кн. 2-и.

Лаза К. Лазаррвић.
„Отаџбина", 1891. књ XXVII, стр 

I—LXXXIV, садржи говоре над мртвим 
телом Ла'зс К. Лазаревића (Др. Вла- 
дана Ђорђевића, Др Милана Јовано- 
вића, Др. Јована Ђурића) библиогра- 
фију његових кп>ижевннх и стручних 
радова и прсвода његових приповедака, 
одзиве и оцснс о његовим приповет- 
кама (Др. Милана Савића. Павла Мар- 
ковића-Адамова. Др. Миливоја Шрепела, 
Светислава Вуловића, Др. Милана Јо- 
вановића, и т.д.) — Милан СавиБ: „Из 
српске књижевности“, „Лаза К. Лазаре- 
рић“, Нови Сад, 1898; - Марко Цар:
„Моје Симпатије“, „Лаза К. Лазаревић", 
књ. П; „Моје Simpatije". 1913; — Љу- 
бомир Јовановић : предговор „Припо- 
веткама Лазе К Лазаревића", издањс

С. К. 3., књ Г, 1898; — Илија Ивачковић: 
„Л. К. Лазаревић y румунској књи- 
жевности", „Бранково Коло“, 1907, бр. 
34—35; — Јован Скерлић : „Писци и 
Књиге“,св. П, „ЛазаК. Лазаревић“, књи- • 
жевна студија; — Љубомнр Недић: .Ла- 
за К. ЛазаревићХ „Критичке Студије". 
Београд, 1910; — Др. Милош Тривунац; 
„О „Вертеру' Лазе К Лазаревића“, 
Београд, 1910 (Оштампано из „С. К. Г 
за 1910, књ. XXIV—XXV).

Јанко М 1?есчдинфвиБ.
Милан Грол: „Јанко М. Веселиновић“, 

„С. К. Г.а, 1905, књ. V; — „Бранково 
Коло“, 1905, бр. 25—26; оба броја по- 
свећена смрти Јанка Веселиновића 
(одзиви листока и часописа о његовој 
смоти, надгробнп говори); — Јован 
Скерлић : ,.Јанко Веселиновић“. Књи- 
жевна студија. „Писци и Књиге“, II; 
„Библиографија радова Јанка М. Весе- 
линовића“, „Л. М. С.“, 1907, књ. 242; — 
Љубомир Недић: ,.Јанко Веселиновнћ". 
„Критичке Студије", Београд, 1910; — 
Милован Ђ Глишић: „Биографија Јанка 
М. Веселиновића", „Славанскш ИзвВ- 
ст1л", 1910, св. 7—8, ,,С. К. Г". 1911,. 
књ. XXVII.

(JlIM O  M ilT ilB V .T ..

Марко Цар : „Моје СимпатијЖ П; 
„Моје Simi)«ti.je“, 1913; — Снмо Ma
ra вуљ ; „Би.Ђешкс једног писиа", ,.Л. 
М. С.“, 1898—1903; — Сарадник [Љу- 
бомир Јовановић] : О двадесетогодиш- 
НјИци ( 1873 — 98) његовзга књижевнога 
рада, „Симо Матавуљ". ,.Дело", 1898, 
књ. XIX; — Милан Ракић : оцена о 
комаду ..На слави“, ,,С. К. Г.‘‘, 1904, 
кн>; XII; - ,.Бранково Коло“, 1908, 
бр. 13—14, посвећенн смрти Сима Ма- 
тавуља (одзиви листова и часописа по- 
водом његове смрти; мишљења српских 
писаца о Матавуљу; белешке о Мата- 
вул.у); Бошко Десница: ..Матавуљеви 
првн кшижевни гшкушаји'1, „С. К Г “, 
1909, кн> XXII: — Јован Скерлик „Писци 
и Књиге", I ; некролог y „G. К. Г.-‘, 
1908, књ. XX; — Урош Џонић : „Би- 
блиографија о Giimv МатакуЛ)у", ,,С. К. 
Г.“, 1908, кн>. XXI; — „Автобиографија 
Симе Матавуља“, , Л. М. С7‘, 1909, 
књ 267.

Свотолик PaHKORifli.
Јован Скерлић : Предговор „Сликама 

из Живота" и библиографнја радова



Светолика Ранковића, издање „С. К. 3 .“, 
Београд, 1904 ; „Писци и књиге", [I.

Стеван Сремац.
Симо Матавуљ : „Стеван Сремац“,

„Л. М. С.“, 1906. књ. 239. — „Бран- 
ково Коло“, 1906, бр. 35—36, посве- 
ћени „посмртном по.мену Стевана Срем- 
ца“. Одзиви листова и часописа пово- 
дом Сремчеве смрти ; .пригодни чланцн 
и белешке о Сремцу)- — „Босанска 
Вила“, 1906, бр. 12 ii 16. посвећени 
Сремцу. Живан Живановић : „Стеван
Сремац, професор. књижевннк, акаде- 
мик“. — Светозар Ћоровић : „Стеван 
Сремац y Мостару*. — Јован Миодра- 
говић : Успомена на Ст. Сремда — Ми- 
лорад Павловнћ: „Смрт“, ,,Ст. Сремац и 
његов рад“. — Павле Софрић : „Срем- 
чева библиотска".

Јован Скерлић : „Стеван Сремац". 
Књижевна студија, „Писци и КњигеД IV. 
— Урош Џонић: „Библнографија о Сте- 

. вану Среицу", „С К. Г.“, 1909, књ. XXII.

Радоје Домановић.
Богдан Поповић : „Трн прнче Радоја 

М. Домановића", „С. К Г.“, 1902. књ. 
VI—VII ; — Јован Скерлић : некролог 
.Радоје Домановић", „С. К. Г.“. 1908, 
књ. XXI.

Светизар 'Иоршш!..
Богдаи Поповић : „Један српскп прм- 

поведач“, .G. К. Г.“, 1901, књ Ш. — 
Урош Летровић : Оцена о збирци „У 
часовнма одмора“, „0. К. Г ‘. 1903, 
књ. IX. — Бранко Лазаревпћ : о кома- 
днма „Повратку" н „Зулу.мћару", „С. 
К. Г.“, 1912, књ. XXVLL1. ‘

Војнслдн J. Il.int..
ЈБубомир Неднћ : „Из новије српске 

лирике“, Београд, 1893 „Војнслављева 
Споменица“, Београд. 1905. — ЛукаЗима: 
„Старннско труље грчко п латинско у 
песмама Војислава Илића“. „Бранково 
Коло1', 1896, бр. 20—23. Оиена на тај 
чланак од Др. Николе Вулмћа, ..Дсло“, 
1898. књ. 17 — Марко Цар : „Моје 
Симпатије", П. Мостар. 1897, „Моје 
Simpatije", Zadar, 1913. — Мплан 
Савић: _Из Српске књижевности. „Во- 
јислав .1. Илнћ“, Новн Сад, 1898. — 
Драгутнн Ј. Илпћ : , Непосреднн уз- 
poun лсвања Војмслављева'1. гБранково 
Коло“, 1900, бр. 23. — С-ветислав Сте- 
фановпћ : „Прпрода н слпка њена у

Војислава”, „Бранково Коло“. 1901, 
бр 16—19 — Јован Дучпћ : ,Спо-
мен Војиславу'. „Д ело“, 1902, књ. 
24. —  Milan Begović : „Vojislav J.
I l ić “ . Spljet. 1904. (Издање ћирили- 
цом. Мостар. 1904). —i Владимир Ћо- 
ровић : ..Војислав Илић. 1862—1894“. 
Књкжевна студија. Мостар, 1906. — 
Милан Ћурчнн : .Фридрпх Халм и Во- 
јислав“. „С. К. Г.*', 1906. књ XVI, — 
Владпмир Ћоровпћ: „Још гдјекоја о Во- 
јиславу“, „Бранково Коло ‘. 1907. бр. 14 
— Јован Скерлић : ,.Војислав Ј. Идић". 
Књнжевна студија. Београд, 1907- iO- 
штампано из ..С. К. Г.‘‘, књ. XIX.) — 
Милорад Павловић : „Један нештампан 
рукопис Војислава Илића“, „С. К. Г.“. 
1908. књ. XX.

Владимпр 31. Јовановн!..
Иавле Поповић : оцена о „Реалисту'1, 

,.Ред‘\  1894. бр. 41. — Јеремија Жи 
вановић : „Влад М. Јовановмћ“. ,,Дом 
и Школа“, 1906. бр. 14—15. — Алек- 
сандар Арнаутовић : „Владимир М. Јо- 
вановић“. Биографија. Виблиографија 
његових радова Књижевни рад. (Из- 
„Л. М. С.“) Нови Сад. 1910

Милорад Ј. МптровпХ
Марко Цар : оцена о „Књизи о љуба- 

ви“. ..Бранково Коло“, 1902. ,,Моје Šim- 
jiati.je'' 1913 — Јован Скерлнћ: „Писци и 
Књнге“. Ш. Д1илорадЈ.Мнтровнћ". Књи- 
жевна слика. — Јрван Дучић : ..Мило- 
рад Ј. .Мптровив^, ..Хрватско-Српски 
Алманах" за 1911. — Бранко Лазаре- 
вић : „Песме Милорада Ј. Мнтровнћа". 
„С. К. Г.“, 1911. кн> XXVI.

Вралнслав Ђ. Нушнћ.
Павле Поповић : „Српска драма y 

XIX веку“, „С К.Г.“, 1902, књ VI; — 
Драгомир Јанковић : оцена о „Пучнни“, 
,.С К. Г.‘ , 1902; — МнланГрол : One- 
Ha о ко.маду ,,Под старост“. „С. К. Г 
1903, књ. VIII ; о „Свету“, „С. К. Г“. 
1906. књ. XVII ; о „Данку y крвн“, 
,.С. К Г.“, 1907, кн>. XIX ; о „Хаџи- 
Лоји“, „С. К. Г.‘\  1909, књ XXII; о 
комаду „Иза божјнх леђа“. 1909. кн> 
XXIII; — Јован Скерлнћ ; „Пкеци и 
Књиге“, Ш, ,Хумор и сатира Г. Бра- 
нислдва Ђ Нушнћа“ ; — Бранко Лаза- 
ревић : о „Путу око света". „С. К Г.“. 
1911. књ XXVI. о .Народном Посла- 
нмку“, „С. К. Г.“; 1912. књ. XXIX.



Алекса Ш антнћ.
Оиена Богдана Поповнћа. „С. К. Г.“, 

1901, књ. П1—IV; — Милан Грол, о кома- 
_ду „Под Маглом'1. ,.С. К. Г.“, 1907, књ. 
XIX: — Бранко Лазаревић : ..Позориш- 
ни Живот, I; о „Хасанагиници“, „С. К. 
Г.“ 1910, књ. XXV;—Марко Цар: „Шан- 
тићева Хасанагнница", „С. К Г.“, 1911, 
књ. XXVII; — Јован Скерлић : „Писцн 
h Књпге“, „С. К. Г.“, 1911, књ. IV. VL_ 
(„Обнова наше родољубиве поезије", п 
оцена о „Песмама" из 1911).

ТДилорад Пстровић.
Јован Скерлић: оценао „Сељанчицама” 

.,С. К. Г.“, 1902, књ. V; — Вл.: „Милорад 
М. Петровић“, ..Босанска Вила‘0 1907, 
бр. 1 ; — Милан Грол: о „Чучук Ста- 
ни‘‘,„С. К. Г.“, 1907, књ. XIX ; — Јован 
Скерлић : о ,,Васкресењу“, „С. К. Г.“, 
1909, књ. XXII.

Свотозар МарковиЉ.
Benoit Malon : „Svetozar Markowitch 

et le socialisme serbe”, „La Revue so
cialiste”, 1888. T. VIII. — Слободан 
Јовановић : „Светозар Марковић". Бе- 
оград, 1904. — Јован Скерлић : „Све- 
тозар Марковић”. НБегов живот, рад 
и идеје. Београд, 1910 ; Оцена о 
овој књизи, од Слободана Јовановића, 
„С. К. Г’.“, 1911. кш. XXVII; — Влади- 
мирт. Викторовв-Топоровд. : „Светозарч, 
Марковичв. Страница изб исторш об- 
хцественшлхд, дзиженшвч, Cep6in“, „Го- 
лосђ Минувшаго". 1913. № 3.

Свотлслав Вуловик.
Момчпло Иванић : „Светислав Н. Ву- 

.ловић“. „Г. Н. 4 “, 1898. кн> XVIII; 
— Писма Светислава Вуловића Ила- 
риону Руварцу (саопштио Димитрије 
Руварац) „Бранково Коло“, 1909, бр. 
16—34. — Љубомир Недић: „Оветислав 
Вуловић", „Критичке Студије", Бео- 
град. 1910.

Љубозшр НедиК.
Радивојс Врховац: ,,Реч две о Недиће- 

вој критици11, ..Бранково Коло“. 1901, бр. 
9—11; — Антон Г. Матош: ,.Др. Љубомир 
Недић“. ,,Коло“, 1901, KH, 11; — Марко 
Цар: ,.Моје Симпатије‘', III; ,,Моје Sim- 
patije'’. 1913; — Слободан Јовановић: 
„Др. Љубомир Недић“. „V К Г:“, 1902, 
,књ. VII ; — Јован Скерлић : ,,Г1псци и 
Књиге“, Ш. —

Ларко Цар.
Богдан Поповић, оцена о I књ. ,,Мо- 

јих Симпатија”, „Српски Преглед“, 1895, 
бр. 4 ; — Јован Скерлић, оцена о II књ. 
„Мојих Симпатија“, „Дело“, 1897, књ. 16; 
о III књ., „Одјек'‘, 1904, бр. 21.

Вожидар Кножевнк.
Бранислав Петроннјевић : „Божндар 

Кнежевић“, ,.Подитика“, 1905, бр. 399;
— Јован Скерлић : ..Писци и књиге, I, 
(друго издање).

Јован ДучнТ».
Јован Скерлић, оцеиа о „Пјесмама'*, 

„Л. М. С “, 1901, бр. 210; — Марко 
Цар : ,,Јован Дучић“. „Босанска Вила“, 
1909, бр. 5; — Богдан Поиовић: ..Једна 
критичка анализа“, „С. К. Г.“, 1914, 
књ. XXXII.

Милан Ракик.
Јован Скерлић : ,,Писци и Књиге“, V,

VI. — Бранко Лазаревић : „Версифика- 
ција Милана Ракића1', „Хрватско-Српски 
Алманах“ за 1911; — Милан Ћурчнн: 
„Версификација Милана Ракића“, „С. К. 
Г.“, 1912, књ XXVIII.

Светислав Стефановик.
Милан Ћурчин : оцена о .ЛГесмама” 

1књ. II), ,,G. R. Г.“, 1905, књ. XV ; — 
Марко Цар: „О пјесмама Светпслава Сте- 
фановића“, (I, П, IIIi, ,.Л. М. С.“. 1906, 
св. 235—236; — Владимир Ћоровпћ: „О 
Светиславу Стефановићу1'. ,.Лријеглед 
Мале Библиотеке“, 1906, књ. V, св. 1.
— ја : „Svetislav Stelanović“ (,,Песме“, 
Ш), „ S a v r e m e n i k 1906, св. Il l ;  — 
Бранко Лазаревић : „Светислав Стефа- 
новић као лирски песник'-, ,.С. К. Г.“, 
1907, књ. XIX ; — Војислав Јовановић: 
Оцена о књизи ,,Из енглеске књнжев- 
ности“, ,,С. К. Г.“, 1907, књ, XIX; — 
Јован Скерлић : „Г. Др. Светислав Сте- 
фановић као драматнчар", „Писци и 
Књиге“, V.

Стевпн Дуковић.
Јован Скерлић: „Писцн u Књпге", V.

Милаи Ћурчнн.
.Јован Скерлнћ: „Писци н Књиге“, Ш.

Снма Пандуровнћ.
Ловац Скерлић ; „Писцн u Кн>иге“, 

IV, .,.,'една књижевна зараза"; о „Да- 
нп.ча и Ноћима“, књ. VI.



Даница Марковик.
Јован Скерлнћ : „Писци и Књиге”, I. 

(друго издање).

Волииир Ј. Рајић.
Јован Скерлић : оцена о „Песмама и 

прози', „С. К. Г.“, 1908, књ. XXI.

Вељко ПотровиК.
Јован Скерлић : „Писци и Књиге1',

IV, „Обнова наше родољубипе поезпје"; 
оценао „Родољубивим Песмама", „Писци 
и Кн>иге“, VI — Исидора Секулић: ,,Вељ- 
ко Петровић као приповедач'', „Л. М. 
С.*‘, 1913, књ 294.

Борнсав Сташговпћ.
Јован Скерлић : ,.Писцп и Књиге“. 

оцене о „Коштапи". „Божјим ЈЂудима" 
и „Нечистбј Крви“, I. V ; — Јаша Про- 
дановић : „Приповетке Борнсава Стан- 
ковића", „Л. М С.“. 1902, књ. 211. — 

"ЈованДучић: „Борисав Станковић", „С. 
К. Г.‘:, 1907, кн>. XIX, — Бранко Ла- 
заревпћ: „Прерада п гтрнказ „Коштане", 
„С. К. Г.“, 1911, књ. 26; „Импресије 
из књижевности“, књ I, „Борисав Стан- 
ковић”.

Iluo TiHIUIKO.
Јован Скерлић : .,Писци н Књиге“, I,

V, оцене о „За Крухом* н „Пауцима". 
— Бранко Лаааревиh : О ко.маду ,,На 
гранишг', „С. К. Г.“. 1910, кн>. XX1V; 
„Импрссије пз књпжсвности1', књ I, 
„Иво Ћипико".

Потар Кочлћ.
Јоваи Скерлић : „Писцн и Књнге“, III; 

- Бранко Лазаревпћ : „Импреснје из 
књижевности1-, I. — Владимир Ћоровнћ: 
„Јазавац пред судом" y „Зори“. „С.

К. Г.“, 1910, књ. XXIV. — Јован Ду- 
чић : „Петар Кочић‘‘, .,Л. 51. С.“. 1912, 
књ 288.

Милуппг Уекоковнк.
Јован Скерлић : оиене о књигама 

,.Vitae Fragmenta", ,,Под Животом“, 
„ДошЛ)аци“. „Писци и Књнге‘‘. IV, V. 
— Бранко Лазаревић : ..Импресије из 
књижевности1’, I.

Радован Иеровик-Невесињски.
Јован Скерлић : оцена о ..Горштаки- 

њама“, „Писци и Књиге”, III.

Јелена ДимитријовиР.
Павле ГГоповић : оцена о „Песмама*, 

(1894), „Српски Преглед1-, 1895, бр, 7.

Неидора Сокулић.
Јован Окерлић : Оцена о „Сапутни- 

цима“, ,,Две женске књнге“, .,С. К. Г.“, 
1913, књ. XXX.

МплнцаЈанковнћ.
Јован Скерлић : Одена о „Ислове-’ 

стима“, ..Две женске књиге1’, ,.С. К. 
Г.“, 1913, књ. XXX.

Војислав !Г. Јовановп!..
Милан Грол : о ,.Нашим Снновпма-*, 

,,С. К. Г.“, 1906, књ. XVII;  о ..Наше.м 
Зету“. ,.С. К. Г.“. 1907, књ. XXIX. — 
Јован Скерлић : Оцена о ,,Нашнм Си- 
новима“, ,.С. К. Г.‘\  1908, књ. XX.

Вогдан Поповнћ.
Милан Ћурчин : „Богдан Поповнћ1-, 

„Хрватско-Српскп Алманах“, 1911. — 
Јован Скерлић : Оцена о „Antologiji 
novije srpske lirike”, ГЛ. M. С.“. 1912, 
књ. 285.

Додатак. Готово за све ппсце из прве полозине XIX века, „Вукова Пре- 
писка“, I—VII, Београд, 1907—1913,



ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД-



VII ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

главних писаца, спиеа, публикација и датума y српској
књижевности.1

1645. — : Ђорђе Бранковић.
1709. — * Василије Петровић.
1711. — y Ђорђе Бранковић.
1717. — Буквар Кипријана Рачанина. 
1726. — ;i Захарија Орфелин.

* Јован Рајић.
Долазак руског учитеља Мак- 
сима Суворова.

1783. — Долазак Емануела Козачин- 
ског и другова, и оснивање 
„Латинске Школе“ y Кар- 
ловцима.

1736. — Представа „ Трагикомсдије „ 
Е.мануила Козачинског (издао 
Јован Рајић 1798).

1740. — Беседе Гаврила Венцловића
коморанским шајкашима.

1741. — „Стематографија" Христифора
Жефаровића.

1742. — * Доситеј Обрадовић (или
1743),

1743. — т Јован Мушкатировић (око
1743).

1750. — : Вићентије Ракић.
1753. — * Алексије Везилић.

y Христифор Жефаровић.
1754. — „Историја о Черној Гори“ од

Василија Петровића.
1758. — * Емануило Јанковић.

Оснивање „Греко-Православ- 
не Типографије" y Венецији.

1760. — Бегство Доситеја Обрадовића
из манастира.

1761. — „Плач Сербији" Захарије Ор-
фелина.

1765. — „Краткое Введеније..." Павла 
Ђулинца.

1766. — * Глигорије Трлајић.
y Васидије Петровић.

1768. — „Славено-Сербски Магазпн". 
1770. — Оснивање штампарије Ј. Л. 

Курцбека y Бечу.
1772. — * Јоаким Вујић.

„Житије Петра Великаго" од. 
Захарије Орфелина.

1773. — Атанасије Стојковић.
1776. — „Велизариј“ од Мармонтела,

y преводу Павла Ђулннца.
1777. — * Лукијан Мушицки.
1778. ■— Михаило Витковић.
1779. — * Павле Соларић
1780. — * Милован Видаковић.
1783. — Позив „Љубезни Харалампн-

je...“ Доситеја Обрадовића. 
„Живот и прикљученија" До- 
ситеја Обрадовића.

1784. — „Совјети здраваго разума* од
Доситеја Обрадовића.

1785. — y Захарија Орфелин
1786. — „Краткое размишленије о

праздници" од Јована Муш- 
катировића.

1787. — * Вук Ст. Караџић.
„Причте“ од Јована Мушка- 
тировића.
Голдонијеви Дерговци" y пре- 
воду Емануила Јанковића.

1788. — „Басне“ Доситеја Обрадовића.
„Краткое написаније о спо 
којној жизни“ од Алексија 
Всзилића.

1789. — * Димитрије Давидовпћ.
1791. — * Сима Милутиновић -Сарај-

лија.

1 Знак i: означава годину рођења, a знак y годину смрти.



1792. -

1793. - 

1791. -

179«. - 

17 9s.

1799. -

1801. -

180*2. - 
1803. -

4804.

1*0«. -

ISOs. -

1*1)9. - 
1* 10. -

1811. 

1813. -

1* 14. -

.Бој змаја ca орлови“ од Jo- 
вана РајиНа
„Сербскија Новини“ (1791 — 
1792).
Оснивање гимназије y Кар- 
ловцима.
i  Емануило Јанковић. 
f  Алексије Везилић. 
„Славено-Сербскија Вједомо- 
ст» (1792—1794).
„Собрагшје разних наравоучи- 
телних вешчеј* од Доситеја 
Обрадовпћа.
„Историја" ЈованаРајића(1794 
—1795)
Оснивање Богословије y Кар- 
ловцима.
Пренос српске штампарије мз 
Беча y Будим.
„Пјесн о жизни Алекскја че- 
ловјека божија“ од ВпНенти- 
је Ракића.
® Јован Хаџић.
„Жертва Авраамова“ од Ви- 
ћентија Ракића. 
f  Јован Рајић.
_Физика* Атанасија Стојко- 
вића (1801—1803).
* Ннкола Томазсо.
Л1встник“ Лована Pajnha. 
„Етнка“ Доситеја Обрадовнћа.
: Теодор ПавловнН.
.Пјссна иа инсурекцију Ср- 
бијаном" од Доситеја Обра- 
довиНа.
ј,: Јован Ст. Поповпћ 

Јоксим Новић-Оточанмн. 
Оснивање Велнке Школе у 
Бсограду
ï  Јован МушкатнровнИ.

Ннкаиор Грујнћ 
„Усамљенн Јуноша' од Ми- 
лована ВпдаковнНа.
„Са.чо дсбелога јера“ од Са- 
ве Мркаља.
Осниваше Богословије y Бе- 
ограду.
y Доситеј ОбрадовпН.
Ï  Г.шгорије ТрлајиН.
, Велпмпр и Босиљка" Мило- 
вана Впдаковића 
: Петар Петрови« Његош. 
„Новине Ссрбске" (1813 — 
1821?)
Прве позорипшс представе 
Јоакима Bvjitha.
„Мала простонародња славе- 
но-сербска иеснарнца" од Ву- 
ка Караџнћа,

„Писменица сербскога језика: 
од Вука Караџића.
„Љубомнр y Јелисиуму“ од 
.Милована Видаковића (I—Ш, 
1814—1823).

1815. — „Народна србска пјеснарица“
од Вука Караџића. 
„Забавннк* Днмитрија Давн- 
довића (1815—1811, 1834—
1836).

1816. — ЂОрђе Малетаћ
1817. — Јован Суботнћ.
1818. — * Матија Бан.

y ВнЈгевднје Ракић.
„Српскн Рргчтш* Вука Ка- 
раџића
„Мезимац“ Доситеја Обрадо- 
влћа.

1819. — Baca Живковић
* Данило Медаковић.

1821. — * Медо Пуцић.
f  Павле Соларнћ.
„Народне српске прпповијет- 
ке“ Вука Караџића.
.Глас арфе шншатовачке“ од 
Лукијана Мушицкога. 
.Дјејанија к нсторији срб- 
скога народа* од Димитрија 
Давидовића.

1823. * Јован ИлиН.
Друго издање народних пе- 
са.ма В\ка Караџића (1823 — 
1824). '

1*24. — : Бранко Радичевић 
Јаков Игњатовић.

* Стјепан Мнтров Љубиша.
1825. — Јован Сундечић.

.Сербске Летописи'*. 
Оснмвање .Мптице Србске.

1826. — * Богобој Атанацковић.
* Љубомир П. Ненадовпћ 
„Сербијанка" Сима Милутнно- 
вића.
„Христоитпја” Доситеја Об- 
радовића.
.Даница- Вука Караџића (1826 
до 1829, 1834).

1*27. — »Светислав н Милева" Јована 
Ст. Поповиба.
„Касија Царица* од Милова- 
на Видаковнћа

1828. — y Миханло Витковић.
„Милош Обилић- Јована Ст 
Поповпћа.
„Путешсствије по Сербији" 
од Јоакима Вујића.

1829. — „Писма“ ДоситејаОбрадовпћа.
„Силоан ii Милена“ Ми.пована 
Видаковића.



1830. — ÿ Милица Стојадиновић.
Стеван Влад. Каћански. 

,Буквица" Доситеја Обрадо- 
вића
„Лажа и Паралажа“ Јована 
Ст. Поповића

1831. — ' Милан Ђ Милићевић.
Оснивање Штампарије y Бео- 
граду.

1832. — * Ђура Јакшић.
t  Атанасије Стојковић.

1833. — * Змај Јован Јовановић.
„ Пј еванија Церногорска и Хер- 
иеговачка“ од Симе Милути- 
новића.
„Љубезна сцена y веселом 
двору Иве Загорице" од Ми- 
лована Видаковића 
Оснивање штампарије на Це- 
тињу.

1834. — „Лијек јарости турске" од
П П Његоша.
„Пустињак цетниски" од П. 
П Његоша
„Новине Србске' y Београду. 

183.1. — „Дика Црногорска“ Сима Ми- 
лутиновића.
„Историја Церне-Горе“ Си- 
ме Милутиновића. 
гСербски Народни Лбст“ (1835 
—1849).
Друштво Љубитеља Књижев- 
ства Србског.

1830. — „Народне Српске Пословице“ 
од Вука Караџића. 
гСербске Народнс Новине“ 
(1836—1849).

1837. — * Коста Руварац.
t  Лукнјан Мушицки.

. „Тврдица“ (,,Кир Јања“) од Јо- 
вана Ст. Поповића 
„Историја Сербије” од Симе 
Милутнновића.
„Трагедија Обилић“ од Симе
Милутиновића
„Уранија" (1837—1838).
. Србско- Далматински Мага^ 
зин° (1837-1869).

183*. — „Ро.ман без Романа“ од Јо- 
вана Ст Поповића.
,3ла Жена“ од Јована Ст. 
Поиовића
.Покондирсна Тиква" од Јо- 
вана Ст. Поповића.
„ Стихотворенија “ Лукијана 
Мушицког 11—IV, 1838—1847). 
Оснивање Лицеја y Београду. 
„Голубица" (1839-1844).

1841. — : Лаза Костић.

* Милорад П. Шапчацнн. 
f  Милован Видаковић.
Tpehe издање народних пе- 
сама Вука Караџића 181L— 
1866).
„Смрт Стефана Дечанског“ од 
Јована Ст. Поповића. 
„Женидба и удадба“ од Јова- 
на Ст. Поповаћ.
Осцивање Друштва Србске 
Словесности y Београду.

1842. — * Чедомиљ Мијатовић.
„Ајдуци“ ЈованаСт. Поповића. 
„Владислав“ Јована Ст. По- 
повића.

1843. — * Коста ТрифкоВић.
1844. — „Искрице“ Николе Томазеа.
1845. — „Луча Микрокозма" од П. П.

Његоша.
„Огледало Србско“ од П. Г1. 
Његоша.
.Дарак Србкињи" од Бого- 
боја Атанацковића.

1846. * Светозар Марковић.
* Јован Грчић-Миленко. 
„Краљ Дечански" од Јована 
Суботића.

1847. — * Милован Глишић.
Светислав Вуловић. 

y Сима Милутиновић.
Ÿ Јоакњм Вујић 
Дружина Младежи Србске. 
„Горски Вијенац“ од П. П 
Његоша.
,.Песме“ Бранка Радичевића 
(I—III. 1847, 1851, 1862). 
гЛазарииа“ Јоксима Иовића 
Оточанина
„Нови Завјет“ y преводу Ву- 
ка Караџића.
„Славјанка“.

184!). — „Ковчежић“ Вука Кпраџнћа.
„Песме“ Љубомира П. Не- 
надовића.
„Славенска Вила“ Л^убомира 
П Ненадовића 
„ Песме “ Ђорђа Малетића 
(1849, 1855).

1850. — „Родољубци” Јована Ст. По-
повића (око 1850).
_Песме“ Милице Стојадиио 
вић (1850, 1855, и 1869). 
_Шумадинка“ Љубомира П. 
Ненадовића (1850—1857).

1851. — * Лаза К. Лазаревић.
y П. П. Његош.
ЛИћепап Мали“ од П. П. 
Његоша.



186-2. 
1S53. -

1864. -

1856. -

18ô(>. -  
1858. -

1.859. -

1860. -

1861. -

1862. -

1863. -

1864. -

„Два Идола“ boroôoja Ата- 
нацковића (1851—1852).
„Повјестница србског народа“
Данила Медаковића (1851—
1852).
■f Симо Матавуљ. 
f  Бранко Радичевић. 
ј  Теодор Павловић.
„Београд некад и сад“ од Јо- 
вана Ст. Поповића.
„Различне песме“ Матије Ба- 
на (1853, 1861.)
„Слободијада“ од П. П. Ње- 
гоша.
„Песме“ Јована Илића I—II, 
(1854—1858)
* Стеван Сремац.
* Павле Марковић-Адамов.
„Дела* Јована Хаџиђа (I—II, 
1855—1858).
* Јован Ст. Поповић.
* Љубомир Недић. 
f  Богобој Атанацковић.
„Дела“ Јована Суботић (1858 1^6..
—1873)
* Марко Цар 

Владимир Јовановић.
„Ђурађ Бранковић“ од Јако- 
ва Игњатовића.
„Даница" (1860—1872).
„Милан Наранџић" од Јакова 
Игњатовића.
„Источни Бисер“ Змаја Јсва- 1870. 
вана Јовановића
„Св. Сава“ од Никанора Гру- 1871. 
јића.
„У Фрушкој Гори“ од Мили- 
це Стојаднновић, (I—III, 1861,
1862, 1866).
Оснивање Српског Народног 
Позоришта y H oboSi Саду..
* Војислав Ј Илић.
* Јанко Веселиновиб.
* Божидар Кнежевић.
„Pjesme" Меда Пуцића.
„Јавор- (1862—1863, 1893). 1874.
* Богдан Поповић
„Сеоба Србаља" Ђуре Јак- 
шића.
„Песме"* Милорада П. Шап- 1S76. 
чанина (1—II, 1863, 1866).
* Бранмслав Ђ. Нушић. 
f  Вук Караџић.
t  Коста Руварац.
„Ђулнћн“ Змаја Јована Јова- 
новића.
„Шаран“ Змаја Јована Јова- 
новнћа.

Прослава четнристогодишњ!:- 
це Шекспирове y Новом Саду.

1865. — ,.Вила“ (1865—Ï868).
1866. — Уједињена Омладина Српска

(1868-1872)
.Максим Црнојевић“ Лазе Ко- 
стнћа.
„Скупљенн Сивси“ Косте Ру- 
варца (J— II, 1866, 1869.) 
„Матица" (1866—1870).

1867. — „Живот и обичаји народа срб-
ског“ од Вука Караџића.

1868. — * Алекса Шантић.
* Павле Поповић 
f  Јоксим Новић-Оточанин 
„Пастири” Јована Илића. 
„Јелисавета” Ђуре Јакшића. 
„Певање и Мишљење" одСве- 
тозара Марковића.
_Је ли крива судбина" од-.ГБу- 
бена Каравелова 
Нови правопис постаје зва- 
нични правопис y Србнји.

— * Слободан Јовановић,
* Иво Тшпико.
* Милета Јакшпћ. 
f  Јован Хаџпћ
„Чудан Свет“ од Јакова Иг[ва- 
товића.
„Песме“ Јована Грчића Ми- 
ленка.
Отварање Народног Позори- 
шта y Београду.

— гМлада Србадија" (1870 — 
1872)

— „Све дојакошње песме“ Зма- 
ја Јована Јовановића.
„Песме Мирзе Схафија" од 
Змаја Јована Јовановића. 
Орнгиналне комедије Косте 
ТрпфковиНа (1871—1873).

— Радоје Домановнћ.
. f  Никола Томазео.

„Песме” Ђуре Јакшића. 
„Песме“ Лазе Костића I—II,. 
(1873—1874)

— * Јован Дучић 
„Рад“ (1874—1875, 1SS1) 
„Трпен Спасен" од Јакова. 
Игњатовића (1874—1875).

— * Светозар Ћоровић.
4 Милорад Петровнћ. 
y Светозар Марковић.

Коста Трифковић.
; Јован Грчић-Миленко. 
„Отаџбина” (1875—1892). 
„Васа Решпект“ Јакова Игња- 
товиНа.
„ Прнповјести црногорске и



приморске“ од Стјепана М. 
Љубише. ч

1876. — * Борисав Станковић.
* Милан Ракић.
„Српска Зора“ (1876—Î881).

1877. — * Петар Кочић,
* Стеван Луковић.
* Светислав Стефановић. 
„Иричања Вука Дојчевића“ од 
Стјепана. М Љубише.

1878. — f  Ђура Јакшић.
t  Стјепан М Љубиша 
f  Милица Стојадиновић 
„Стража“ (1878—1879). 
„Вечити Младожења” од Ја- 
кова Игњатовића 
„Станоје Главаш“ од Ђуре 
Јакшића

1879. — * Даница Марковић.
* Велимир Рајић.
„Скупљене Песме“ Стевана 
Влад. Каћанског.
„Из Позоришта“ од Свети- 
слава Вуловића.
„Приповетке“ Милована Ђ. 
Глишића (I—II, 1879, 1882).

1880. — * Милан Ћурчин
1881. — f Данило Медаковић.

„Калуђер" од Јована Суботића.
1882. — y Медо Пуцић.

„Певанија" Змаја Јована Јова- 
новића.
„Дела“ Ђуре Јакшића,

1883. — * Сима Пандуровић.
„Стари и нови мајстори0 од 
Јакова Игњатовића.
„Два Цванцика“ Милована Ђ. 
Глишића“-
„Жубори и Вихори" Мило- 
рада П Шапчанина.

1884. — * Вељко Петровић.
* Милутин Ускоковић

1885. — „Босанска Вила“.
„Стражилово" 11885 — 1894). 
„Подвала" Милована Ђ. Гли- 
шића.

1886. — y Јован Суботић.
„Шест Приповедака" Лазе К. 
Лазаревића.
„Слике из сеоског живота" 
Јанка М Веселиновића, (I—II, 
1886, 1388).
„На селу и прелу“ од Павла 
Марковића - Адамова (I — II, 
1886, 1888).

1887. — -}• Никанор Грујић.

„Сувремени Роман“ од Бог- 
дана Поповића.
„Пера Сегединад" од Лазе 
Костића.
„Песме" Војислава Илића. 
Оснивање Српске Краљевске 
Академије.

1888. — т Јаков Игњатовић
ј  Ђорђе Малетић.
„Патница“ од Јакова Игња- 
товића
„Из^Црне Горе и Приморја“ 
од Сима Матавуља (I—III, 
1888, 1889).

1889. — „Бранко Радичевић" од Све-
тислава Вуловића.
„('ашало“ од Милорада П. 
Шапчанина
„Протекција“ од Бранислава 
Ђ. Нушића.

1890. — t  Лаза К. Лазаревић.
ј  Стеван Влад Каћански. 
„Пољско Цвеће“ Јанка Весе- 
линовића.

1891. — t  Baca Живковић
„Дахире" Јована Илића.
„Са Јадрана" од Сима Мата- 
вуља
„Листићи“ Бранислава Ђ. Ну- 
шића
„Иконија везирова мајка“ од 
Чедомиља Мијатовића.

1892. — „Бакоња Фра-Брне“ од Сима
Матавуља.
„Ускок" од Сима Матавуља. 
Оснивање Српске Књижевие 
Задруге.

1893. — „Сељанка" Јанка Веселино-
вића. • /
„Од срца срцу“ Јанка Весе- 
линовић. ч
„Из разних крајева" од Си- 
ма Матавуља,
„Из новије српске лирике“ 
од Љубомира Недића.

1894. — t  Војислав Илић
„Дело“ (1894—1899, 1902 до 
данас).
„Звезда“ (1894, 1897—1901, 
1912).
„О књижевности“ од Богда- 
на Поповића.

1895. — f  Милорад П. Шапчанин.
y Љубомир П. Ненадовић. 
„Српски Г1реглед“.
„Друга Певанија" Змаја Јо-



вана Јовановића (j—III, 189.1, 
—189(5).
„Снохватице" Змаја Јована 
Јовановића (LR95—1900).
„ Ивкова Слава “ Стевана 
Сремца.
„Моје Симпатије" од Марка 
Цара (I—III, 1895, 1897, 1904).

1896. — „Зора“ (1896—1901).
„Хајдук Станко“ одЈанка Ве- 
селиновића.
в„Лимунација“ уселу“ од Сте- 
вана (Јремца.

1897. — „Горски Цар“ од Светолика
П. Ранковића.

1898. — t  Светислав Вуловић.
f  Владимир Јовановић. 
„Поп-Тшра и поп-Спира* од 
Стевана ( ремца.
„Сеоска Учитељица“ од Гве- 
толика П. Ранковића.

1899. — f Светолик П. Ранковић.
..Из старог јеванђеља" од 
Борисава Станковића. 
„Приморска обличја‘ од Си- 
ма Матавуља.
„Primurske Duše“ од Ива Ћн- 
пика.

1900. — ј  Јован Сундечић,
„Девесиље“ од Змаја Јована 
Јовановића
„i a јадранских обала“ Сима 
Матавуља.
„Порушсни Идеали“ од Све- 
толика П. Ранковића.
,,0 Горском Вијенцу" од Пав- 
ла Поповића.

1901. — т Јован Илић.
„Српски Књижевни Гласник“. 
.Новији Српски Пнсци" од 
Љубомира Недића.
.Краљевић Марко по други 
пут међу Србима* од Радоја 
Домановића.
„О мора и спданине" од Ги- 
ма Матавуља.
„Пјесме“ Јована Дучића

1902. — f Љубомир Недић
y Стеван Луковић.

. 1исли“ Божидара Кнеже- 
в::На.

традија“ од Радоја Дома- 
l.osnha.
„Сељанчиие" Милорада Пе- 
тровнћа
„0 планине и испод планине1

од Петра Кочића (I—III, 1902, 
1904, 1005 !.
„Божји Људи“ Борисава Стан- 
ковића.

1903. — t  Матија Бан.
„Вукадин“ Стевана Сремца. 
„Зона Замфирова" Стевана 
t ремца
„У часовима одмора“ од ве- 
тозара Ћоровића (I—IV, 1903 
— 19 0).
„Песме” Стевана Луковића. 
„Песме" Светислава Стеф°но- 
новига, (1903, 1904, 1905).

1904. — y Змај Јован Јован Јовановић.
„Песме" Милана Ракића. 
Дренуци“ Данице Марковић. 
„За крухом' од Ива Ћипика.

1905. — t  Јанко ВеселиновЈЉ.
t  Божидар Кнежевић. 
Претварање Велике Школе y 

' Университет.
1906. — f  Стеван ('ремац.

„Наши Синови“ од Војисла- 
ва Јовановића 
„Песме- Милана Ћурчина 
_Из књнжевноспг од Павла 
Поповића

1907. — т Павле Марковић-Адамов.
f Милорад Ј. Митровић.

1908. — f  Милан Ђ. Милићевић
t  Милован Ђ Глишић. 
t  Симо Матавуљ. 
t  Радоје Домановић.
„Песме“ Јована Дучића. 
„Посмртне Почасти" од Симе 
Пандуровића.
„Песме и проза* од Велими- 
ра Рајића.

1909. — „ Пауци “ од Ива Ћипика
Оснивање Матице Српске y 
Дубровнику.

1910. — f  Лаза Костић.
„Дошљаци" одМнлутина Уско- 
ковића.
„Ал\ганах Српско-Хрватски“. 
„Јауци са Змијања“ од Петра 
Кочића.

1911. — „Нечиста Крв“ од Борисла-
ва Станковића.
„Пјесме"1 Алексе Шантића. 
„Антологија новије српске ли- 
рике', саставио Богдан По- 
повић
„Родољубиве Песме“ Вељка 
Петровнћа.



„Импресије из књижевности" 
од Бранка Лазаревића.

1912. — „Крај Мора“ од Ива Тшпика.
„Кад руже дветају" ' од Ми- 
лутина Ускоковића.
„Нове Песме“ Мнлана Ра- 
кића.
„Дани и Ноћи“ од Симе Пан- 
дуровића.

.Родољубиве Песме* Вељка 
Петровића
„Суданија' од Петра Кочића. 
„Позоришни Живот“ одБран- 
ка Лазаревића.
„Комшије“ од Светозара Ћо- 
ровића.

1913. — „На старом огњишту" од 
Алексе Шантића.



АЗБУЧНИ РЕГИСТАР.



АЗБУЧНИ РЕГИСТАР.

Имена лица,

А.
Аделунг Христоф Ј 240,
Адисон Јосиф 85.
Ајсеман 152
Амброзовић Иван 6, 103.
Амичис Едмондо де 329.
Анакреон 139, 274.
Андрејевић Др. Јован322.
Апафи Михаило 30.
Арањ Јован 301. •
Ариосто Лодовико 139, 233, 327, 430. 
Аристотел 135, 271.
Арним ЈТудвик Ахим 251.
Арсеније III, . Црнојевић 11, 13, 27, 

30, 38
Арсеније IV. Шакабента 44 
Архилох 306.
Асаки 250.
Атанацковић Богобој 223, 226, 288—291, 

342, 344, 347.
Атанацковић Платон 265.
Аурелије Марко 69, 108.

Б.
Бабукић Вјекослав 80.
Бадалић Хуго 296 
Баденски Лудвик 30.
Бајрон Џорџ 105, 179, 228, 230, 232, 

2НЗ, 284, 290, 310. 312, 436, 461. 
Балзак Хоноре де 374, 391.
Балог Золтан 144 
Балфур Артур 482
Бан Матија 4, 199-201, 230, 239, 326, 

448.
Баранович Лазар 28 
Баумајстер Фридрих Христијан 85. 
Бекл Тома 351, 352, 438.
Бекон Роџер 85, 408 
Бела Арделије дела 259.
Белостенац Иван Орловић 259,

Беранже Жан-Пјер 418 
Бернар Клод 357.
Берне Лудвик 430 
Бернс Роберт 401.
Берса Јосип 437.
Бертран, Ханри Гратјан, граф 125 
Биргер Готфрид Август 139, 151. 
Бирчанин Илија 293.
Бихнер Луј 352, ,357.
Боало Никола 139.
Бодснштет Фридрих 302.
Бодлер Шарл 450 
Бођански О. М. 27, 28. 46.
Вожовић Григорије 448.
Бојић Лазар 111.
Бојић Милутин 466, 477.
Бокачо Ђовани 139.
Бомарше Пјер Огистен Карон де 479 
БоСје Жак-Бенињ 139 
Бошковић Јоваи 13, 218 
Брајткопф Оохан Готлиб 24, 124. 
Бранковић Вук 358.
Бранковић Ђорђе 2. 29—34, 37, 46, 47, 

48, 56, 58, 358 
Бранковић Сава 30.
Брентаио клеменс 221.
Брзак Драгомир 386.
Буе Ами 270.
Бузолић Стјепан 291.
Вуји Ж Н. 197.
Булвер Едвард Литн 324.

в .

Вајлд Оскар 450, 461.
Везилић Алексије 22, 99, 104—100, 253. 
Венцловић Гаврило СтефановиО 26 

28—29, 40.
Вергилије Маро 134, 139, 190, 233 . 1 
Верлен Пол 460.
Веселиновић Јанко 334, 362, 364, 366



384—390, 394, 396, 403, 424, 430, 443. 
469, 474

Видаковић Милован 6, 8, 59, 120, 122, 
145—150, 165, 166, 167. 188, 229, 253, 
261, 263, 369.

Виланд Христоф Мартин 108, 112. 135, 
139, 146, 155, 167.

Виловски Тодор Стефановић 362. 
Вињерон Адолф 153 
Вирхоф Рудолф 357, 378. 
Витезовић-Ритер Павле 44.
Витковић Михаило 101, 150—152, 155, 

276
Вишњић Филип 218, 249, 250, 301. 
Вовнарг, Лик де Клапиер, марки де 483. 
Вовчок Марко (Марија Маркович) 375, 

385.
Вогие Мелхиор де 392.
Возаровић Глигорије 133.
Војновић Иво 453, 454.
Волтер Франсоа-Мари 65, 129, 139,155, 

175, 477.
Волтиџи Јозе 259.
Волф Фридрих Август 246.
Волф Христијан 85 
Враз ( танко 272.
Врховац Максимилијан 246.
Врчевић Вук 254, 326 
Вујановски Стефан 105.
Вујић Владимир 192, 226 
Вујић Јоаким 128, 129, 143—145, 167, 

188, 235, 263.
Вукаловић Лука 220.
Вукићевић Илија 364.
Вуловић Светислав 288, 370, 430 -  433.

434, 436, 479, 482 
Вучић-Перишић Тома 189, 482.

г.
Гагић Јеремија 124.
Гараји Јован 301.
Гарибалди Ђузепе 224.
Гаршин Всеволод М 375.
Гаспари Христијан Адолф 112. 
Гебхардн Лудвик Август 56 
Гедеон нсповедник 52.
Герман Михаило 269 
Герхардт Вилхелм 158, 161.
Геснер Саломон 2.*8.
Гете Јохан Волфганг фон 135, 139, 156, 

162. 190, 198, 216, 228, 232, 233, 241, 
245, 246, 248, 249, 270, 302, 308, 323, 
338, 413 

Гијо Мари 454.
Гилфорд 112.
Главаш Станоје 293.
Глишић Милован Ђ. 334, 356, 362, 363, 

373—378, 381, 385, 393, 394, 430, 443.

Гогољ Никола 354, 371, 374, 375, 376. 
377, 381, 429.

Голдони Карло 72, 106. 127, 139. 
Голдсмит Оливер 139, 433.
Голицин Димитрије 107.
Гољатовски Јоаникије .83.
Гончаров Иван 375.
Горки Максим 478.
Гоци Гаспар 86.
Грим Јаков 156, 216, 232, 241. 244, 246.

248, 249, 251, 252, 259, 270. 273. 
Грин Анастазијус (Антон Александар 

фон Ауерсперг) 302, 342.
Грнчаров Христо К. 80.
Грол Милан 486.
Грчић Јован 363.
Грчић Јован ]Миленко 223, 336, 33S-339. 

423, 124
Грујић Никанор 196—198, 229, 230, 266. 
Гундулић Иван 4

д.
Давид псалмопевац 139.
Давидовић Димитрије V, 59, 129, 131, 

132 —153, 203, 245.
Давидовић Љубомир 364.
Данило Архиепископ 58.
Даничић Ђуро 127, 142, 191, 223, 233, 

2 '7, 238, 239, 260, 267, 274. 275, 279. 
285, 287, 288, 333, Знб, 455.

Данте Алигијери 139, 162, 179, 228, 276 
323, 327, 461.

Данченко В. И. Немирович 374. 375. 
Дарвин Чарлс 02, 352, 357, 381. 
Даумер Фридрих 302.
Деборд-Валмор Марселина 464.
Деметар Др. Димитрије 267.
Демостен 134.
Дендрнн Јеротеј 74, 84, 90.
Державин Гаврило Р. 139, 179, 251.
Ди Боа Ремон 378.
Дивковић Матија 5 
Дидро Денис 139.
Дикенс Чарлс 354, 392, 429.
Дима Александар, отац 204 
Димитрије Лажни 31.
Димитријевић Јелена 475—476. 
Димитријевић Спиро Которанин 5. 
Дионисије владика 156 
Дистервег Адолфо 331.
Дифо Данило 85.
Дифрен Шарл 48 
Дмитријев Иван И. 251.
Добрњац Петар 269.
Добровски Јосиф 60, 103, 215, 217, 245, 

352, 353.
Доброљубов Николај А. 352, 353, 428. 
Доброплодни Сава 172.
Доде Алфонс 374, 375, 450.



Домановић Радоје 403—404, 443. 
Доментијан 58, 431.
Достојевски Фјодор М. 356, 396, 449. 
Дошен Вид 6.
Драговић Марко 46.
Дрепер Џон 341.
Дучић Јован 364, 414. 420, 456— 458, 

460 468
Душан Стефан 58.

Ђ .
Ђаковић ЈЖаија 13.
Ђикић Осман 448.
Ђорђевић Владан 363.
Ђорђевић Јован 131, 226, 235. 399. 
Ђорђевић Пера П 261.
Ђулаји Павле 301.
Ђулинац Павле 2, 21, 22, 34. 40, 47—50, 

104.

Е.
Еберхард Јохан Август 85 
Езоп 78, 84. 86.
Екартсхаузен Карл 112, 144.
Енгел Јохан Јакоб 107, 152. 
Еркман-Шатријан (Емил Еркман и Алек- 

сандар Шатријан) 375.
Ескирос Алфонс 331.

ж.
Жефаровић Христифор 20, 42 — 46, 54. 
Живаљевић Данило 363.
Живковић Васа 163, 198—199. 
Живковић Кирило 2.
Жуковски B. А. 240, 409.
Жупан Јаков 255.

з .
Залуцки Синесије 39.
Зека Буљубаша 156.
Златоусти Јован 84, 86.
Зола Емил, 392.
Зоре Луко 363 
Зорић Симеон 76.
Зрнић-Стефановић Јегда 239.

и.
Ибзен Хенрик 477.
Ивачковић Александар 59.
Иго Виктор 165, 309, :-54, 429, 450, 465. 
Игњатовић Јаков 9, 131. 135, 151, 163, 

226, 341, 354, 363, 366—373, 401, 402. 
Илић Драгутин 363.
Идић Војислав 286, 312, 362, 363, 365,

383, 406—416, 419, 420, 421, 422, 423, 
444, 456, 457, 464.

Илић Јован 208, 225, 226, 239, 296—298, 
363, 406, 409, 443.

Илић Севастијан 252.
Ифланд Август Вилхелм 171.

Ј.
Јаворовски Стефан 83.
Јагић Ватрослав 73, 161, 275.
Јагт И. 152.
Јакшић Белуш 408.
Јакшић Ђура 5, 159,191, 230, 310-318, 

319, 335, 342, 3 6. 36 (. 365. 373, 383, 
394, 408, 410, 414 416, 420, 422, 423, 
432.

Јакшић Милета 414. 423, 424
Јамбрешић Андреја 259.
Јанковић Драгомир 485.
Јанковић Емануил 23, 24, 72, £9, 

106 —107, 127. 257.
Јанковић Милица 475, 476-477.
Јанковић Павле 124.
Јанковић Тодор Миријевски 40.
Јарник Урбан 56, 101.
Јелисавета краљица (Кармен Силва) 302.
Јингер Ф 151.
Јовановић Арсевдје IV Шакабента 44.
Јовановић Вићентије 38, 39, 41
Јовановић Владимир V, 385, 417—419, 

4,0.
Јовановић Др. Војислав V1IT, 477—478.
Јовановићи браћа 80, 154, 180, 187.
Јовановић Јован Змај 159, 191. 22Н, 227, 

230. 233, 298-309, 310, 312, 3'9, 324, 
342, 345, 354, 362, 363, 365, 410, 414, 
416, 417, 420, 4 '2, 434, 443.

Јовановић Др. Милан 363.
Јовановић Др. Петар 131.
Јовановић Слободан 123, 191, 482—483, 

485.
Јован Цар 31.
Јокаји Мавро 429.
Јокић Петар 332.
Јосиф II 12, 14, 16, 22, 46, 54, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 
93, 98, 99, 105, 106

Јувенал Децим Јуније 306.
Југовић Иван 269.

к.
Кајсаров Андреја 82
Калдерон Педро де ла Барка 228.
Каљевић Љубомир 225.
Камоенс Луј 436.
Канижлић Антун 6.
Кантакузин Константин 32.
Кантакузин Шарбан 30.



Кант Емануел 139, 188.
Карабеговић Авдо Хасанбегов 448.
Карабеговић С. А. 448.
Каравелов Љубен 231, 351, 352, 353.
Чарађорђе 76, 126, 191, 192, 193, 202, 

232, 269, 293.
Карађорђевић Александар 76, 206.
Карамзин Никола М. 240.
Караџић Вилхелмина - Мина 252.
Караџић Вук Vl 1,4,6,60,66,100,101,103, 

104, IU , 119, 121, 122, 125, 126, 131, 
133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 
144, 148, 149, 150, 158, 161, 162, 165, 
166, 167, 174, 177, 178, 1̂ -0, 18S. 191, 
197, 214, 215, 216, 222, 232, 233, 2'7, 
238, 239-275, 278, -79, 280, 2^5, 286, 
287, 288, 291, 292, 297, 298, 300, 326, 
327, 328, 3>i0, 334, 366, 367, 387, 455.

Караџић Јегда 239.
Караџић Стефан 239.
Карлајл Тома 438, 482.
Карло VI 46.
Катарина II 48. 54, 65, 70, 76, 92, 108.
Катић Јанко 293.
Катон 139.
Каћански Стеван Владислав 226, 

325—326, 362. 363.
Каулиције Дамјан 124, 133.
Качић Миошић Андреја 4, 6, 159, 245, 

246.
Кашиковић Никола 364.
Кенђелац Павле 263.
Кернер Карл Теодор 347.
Киш Јосиф 324.
Клајн Самуил 71.
Клајст Евалд Христијан фон 135.
Климовски Трофим 39
Клошпток Фридрих Готлиб 135, 139, 

190. 223, 23-', 251.
Кнежевић Божидар 437—439, 443.
Кнежевић Иво 242, 269.
Книге Адолф 155.
Ковачевић Гаврило 133
Козачински Емануило 19, 39, 41, 50, 

55, 127.
Коларац И. М. Vlll
Колар Јан 126, 162. 201. 215, 216, 217, 

218, 221, 228, 233, 273, 292.
Кондијак Етјен де 139.
Конт Огист 352.
Константин Филозоф 58.
Копински Исаија 83.
Копитар Јернеј 103, 139, 142, 215, 216, 

228, 232, 240. 244. 245, 246, 248, 249, 
253. 255, 256, 258, 259, 260, 263, l66, 
270, 292

Кораис Адамантаис 165, 255.
Королија Мирко 466.
Костић Лаза 219, 2 >6, 228, 233, 314, 

319—325, 362, 434, 443, 462.

Коцебу Август 128, 135. 144, 151, 188 
Кочић Петар 458, 470, 471—473. 
Крантовски П. 80.
Крашевски Јосиф И. 404.
Крстић Анђелко 448
Круг Вилхелм Траугот 156, 228.
Ксенофонт 109.
Кујунџић Милан 50, 223.
Кукуљевић Иван Санкцински 267, 277. 
Курцбек Јосиф Лорени фон 22, 23, 24 

25, 133.

л.
Лабиш Евжен 374.
Лабриер Жан де 86. 483.
Лабуле Едуард 341.
Лазаревић Бранко 484—485, 486. 
Лазаревић Лаза К. 334, 356, 35S, 359, 

362, 363. 366 378-3S4, 416, 430. 
Лајбниц Готфрид Вилхелм 85. 
Ламартин Алфонс де 179, 222, 232, 354. 
Ла Рошфуко Франсоа де 473, 483. 
Ларус Пјер V.
Ластовицки Јован 39 
Лаудон Гидеон Ернст 54 
Лафонтен Жан де 86, 139.
Левандовски Тимотеј 39.
Левшин Платон 52.
Легуве Ернст 331.
Леметр Жил 454.
Леополд I 10, 11, 30, 31, 46.
Ле Саж Ален Рене 86, 166, 197. 371, 
Лесинг Готхолд Ефрајим 85, 86, 127, 

135, 151, 191.
Либиг Јустус 357.
Ликург 134.
Ломоносов Михаило 65, 139.
Луке војвода од 201.
Луковић Стеван 460—461.

љ
Љејкин Н. А. 375.
Љермонтов Михаило 302, 409, 413. 
Љубиша Стјепан Митров 9, 2 9,

326 — 330, 333, 334, 363, 383, 390, 
394, 473, 474.

м
Магарашевић Ђорђе V, 78, 120, 131.

153-154.
Мадач Имбро 302.
Мажуранић Иван 186. 267.
Макијавелп Никола 482 
Маколе Т. Б. 329.
Максимовић Михаило 71.
Макферсон Џемс 163, 231, 232.



Малетић Ђорђе 136, 192—194, 198, 226, 
229, 230, 300, 409, 430.

Манцони Александар 329 
Марија Терезија 12, 46, 48, 67. 
Марковић Даница 414, 463—464, 475. 
Марковић Павле Адамов 342—344.394, 

443.
Марковић Светозар 231, 351, 352, 353, 

354, 355, 356, 357, 361, 373, 375, 376. 
427—430, 434. 482.

Маркович Марија (види Вовчок Марко) 
Мармонтел Жан Франсоа 151, 190. 
Марцијал Марко Валерије 151, 190 
Матавуљ Симо 334, 362, 366, 384, 

390-395, 443, 474.
Мацини Ђузепе 224.
Медаковић Др Данило V, 59, 80, 123, 

124,153. 202—204, 225, 226.
Медаковић Милорад 225.
Мелак и Халеви (Ханри Мелак и Луд- 

вик Халеви) 374.
Менделсон Мојсије 139.
Мериме Проспер 232, 375.
Метерних Клеменс 119, 241, 263. 
Методије 44 217.
Мијатовић Чедомиљ 339—342, 344, 369. 
Микаља Јаков 259.
Миклошић Фрањо 266, 267, 275. 
Милаковић Димитрије 46.
Милетић Светозар 155, 203. 217, 224, 

225. 300, 338, 360.
Милићевић Вељко М. 475.
Милићевић Милан Ђ. V, 254, 330—334, 

385, 388, 434, 469.
Миловановић Милован Ђ. 364.
Милов Стеван 342.
Миловук Јосиф 126. 133.
Милутиновић Сима Сарајлија 4, 6, 101, 

125, 126. 156-163, 175. 177, 178, 179. 
180. 184, 229, 233, 270, 321, 414, 432. 

Милутиновић Теодор 73.
Милтон Џон 179, 181.
Мил Џон Стјуарт 351, 352, 428. 
Миљковић Веља 398.
Миљковић Љубомир 374.
Минчетић Влахо 4.
Миње Франсоа Огист Мари 204. 
Миошић Качић Андрија 4, 6, 159, 245, 

246
Миријевски Јанковић Тодор (види Јан- 

ковић T. М.)
Мисе Алфред де 460.
Митриновић Димитрије 486.
Митровић Милорад 9, 414, 419—421, 

443, 458
Михајловић Л. (види Јанковић Милица). 
Михајловски Петар 39.
Михаљевић Георгије 6.
Мидкијевич Адам 163, 232, 293.

Мјенацки Иван 39.
Младеновић. Субота 131.
Молескот Јаков 352, 357.
Молиер Жан Батист 86, 127, 139, 169.

171, 172, 392.
Монтењ Мишел де 483.
Монтескје Шарл 332, 333, 436.
Мопасан Гиј де 392, 393, 450.
Морли Џон 4S2.
Мразовић Аврам 149. 257.
Мркаљ Сава 255, 257.
Мурко Др. Матија 98, 272.
Мухамед 73.
Мушицки Лукијан 22, 99, 101, 106, 125, 

136, 137—142, 163, 165. 172 178, 190, 
191, 192. 198, 229, 244,249,251,257, 
270, 271, 272, 412, 414 

Мушкатировић Јован 2, 6, 22, 71, 99, 
102—104, 251, 253

н
Надеждин Николај И. 242 
Наполеон I 287, 358, 364, 400.
Немања Стефан II 4. 
Немирович-Данченко (види Данченко). 
Недић Љубомир 433— 436, 443, 480, 

482.
Ненадовић Алекса 204.
Ненадовић Јаков 239.
Ненадовић Љубомир 8, 96, 135, 193, 

204-208, 226, 2271 296, 300, 333, 417, 
418, 419, 434 

Ненадовић Матија 204 
Иенадовић Павле 20, 22, 46, 52.
Нерон 286.
Нешковић Атанасије 59.
Нешковић Никола 163, 165.
Нибур Бартолд Георг 269.
Николајевић Ђорђе 4. ,
Николајевић Светомир 436, 437. 
Николај Лудвик Хајнрих 108.
Николић Атанасије 126, 168.
Николица Станка 80.
Новч.ковић Стефан 24, 25, 71, 133. 
Новаковић Стојан 27, 28, 29, 223, 227, 

362. 430.
Новић Јоксим Оточанин 137. 226. 239, 

270, 291—294, 296, 297, 298, 329, 334, 
Нодје Шарл 125 232.
Нушић Бранислав Ђ. 424- 426,477, 478,

њ
Његош Петар II Петровиб (види Пе- 

тровић Петар II Његош).
Њемчић Антун 80.



Обрадовић Ђурађ 72.
Обрадовић Доситеј VII. 4, 6, 7, 21. 24,60, 

64. 66. 67. 70, 71, 72-101, 102, 104, 
104, 105, 106, 109. 111. 112, 113, 114.
120, 122, 127, 134, 134, 140, 154, 167,
177, 187. 205, 206, 234, 239. 242, 245,
253, 257, 326, 345, 356, 367, 448.

Обреновић Јеврем 156, 157. 
Обреновић Јован 156 
Обреновић Милан 201, 380.
Обреновић Милош 122 143, 144, 152. 

160, 187, 189, 202, 240,241,242,269, 
270. 332

Обреновић Михаило 202. 217, 218, 220, 
224, 235, 242. 244, 280, 292, 450. 

Овидије Публије Назо 113, 135, 165. 
Огњановић Др. Илија 362.
Ожје Емил 374.
Омир 134, 158, 159, 163, 232.
Орбини Мавро 44
Орфелин За.харија Стефановић 21, 22, 

6 0 -66 , 71, 94, 111, 112.
Осијан (види Макферсон).
Остојић Др. Тихомир 131.
Островски A. Н. 374.
Оџаков 11. В. 80.

п.
Павловић Др. Драгољуб 364.
Павловић Теодор V, 130, 131, 152, 153. 

155, 203, 216.
Пајсије, историк српски, 58 
Палацки Ф 273.
Пандуровић Сима 464—466.
Паоли Бета 464.
Паскал Блез 483.
Пастер Луј 357'
Перовић-Невесињски Радован 474. 
Перси Тома 231.
Петар Велики 31, 38, 40, 53. 61, 64, 

65, 66. 70, 85. 90, 92. 94, 108 
Петефи Александар 228, 301. 310. 
Петрановић Др. Теодор 131.
Петрарка Франческо 179.
Петровић Василије 2, 24, 46—47,74. 
Петровић Всљко 423, 463.
Петровић Висарион 40.
Петровић Данило, владика, 46, 160,177, 

182, 277.
Петровић Данило, престолонаследник. 

391.
Петровић Милоје 269.
Нетровић Милорад V, 424.
Петровић Мојсеј 38, 41.
Петровић Никола, краљ, 294.
Петровић Петар I Његош 124, 156, 175, 

177.

Петровић Петар И Његош 125, 137, 142, 
156, 162. 163, 175-1S7. 225. 226, 229. 
233 270, 326, 330, 354, 416, 432. 
473. 484.

Петровић Радич 293.
Петровић ( ава 46
Петровић Хајдук-Вељко 269, 293.
Пиндар 191, 251. 274.
Писарев Дмитриј И. 352, 353, 428. 
Писемски Алексије Ф. 381.
Платон 92. 271. 302.
Плаут Тит Макције 135.
Подруговиб Тешан 248, 292. 
Подунавски Петар 39.
По Едгар 375, 461.
Полоцки Симеон 83.
Поп Александар 85 139.
Поповић Богдан 447, 479—482, 483. 

ч86.
Поповић Ђорђе 226.
Поповић Јевта 4.
Поповић Јован Стерија 101, 106, 122, 

126, 137, 163-174, 225, 226. 270, 323, 
345, 346. 367, 370. 372, 409, 459, 477. 
484. 486.

Поповић Павле 144, 172, 184. 288, 
483-4S4, 485.

Поповић Стеван 363.
Потапенко Игњатије Н. 332.
Потемкин Глигорије А .'54. 
Првовенчани Стефан 58, 431. 
Прокоповић Теофан 38, 53.
Проперције Секст 135.
Пуљо Маркидес 24.
Пуцић Медо 199, 201-202, 239, 294. 

326, 363, 448.
Пушкин Александар С. 163, 179, 181, 

232, 308, 335, 375. 409, 410, 4 3, 423, 
456.

Р.

Рабенер Готлиб-Вилхелм 167, 187. 
Раваничанин Михаило 13.
Радичевић Бранко 4, 137, 163, 223, 228. 

237, 267, 275, 279—28S, 300. 308. 324. 
333. 338, 342, 367, 418, 432 

Радичевић Теодор (Божпдар) 279, 280. 
Радонић Др. Јован 31, 33.
Рајачић Јосиф 42, 196. 224.
Рајић Велимир 463, 464.
Рајић Јован 2, 2 ', 22. 24. 34, 39, 42, 

48, 5 0 -60 , 61, 70, 104, 120, 127, 138, 
149, 152. 166, 167.

Рајић Стефан 6.
Рајковић Ђорђе 363.
Ракић Вићентије 8, 114—115, 145. 
Ракић Милан 414, 420, 456, 45S—460. 
Рамлер Карл Вилхелм 139, 251.



Ранке Леополд 269.
Ранковић Светолик 366, 395 — 397.
Расин Жан 4G5.
Рачанин Јеротеј 26. 27—28.
Рачанин Кипријан 26—27, 28, 54. 
Рачанин Симеон 26.
Рачанин Теодор 26 
Рачанин Ћирјак 26.
Рачанин Христифор 26.
Раф Јоаким 143.
Рељковић Матија Антун 5, 6, 42, 253. 
Рембрант Харменц фан Ријн 317.
Ренан Ернест 309, 354.
Рењије Анри де 456.
Решетар Др Милан 180.
Рига из Фере (Константин Рига) 165. 
Ричардсон Самуел 85.
Pocerep Петар К. 343,
Росети Габриел 461.
Ростан Едмон 465.
Руварац Димитрије 103
Руварац Иларион 347, 353, 398, 436.
Руварац Коста 5, 346—348.
Румјанцев Николај П. 240.
Русо Жан-Жак 108, 147, 151, 222, 231, 

253, 306, 354.
Русу Јоан 80.

С.
Сава (Св.) 2, 58, 100, 101. 431.
Савић Јевта Чотрић 239, 240.
Савић Др. Милан 431, 363 
Самен Албер 456.
Самосаћанин Лукијан 139, 188.
Сандова Жорж (Орора Дипен. Дидван) 

354, 391, 429.
Сандо Жил 323 
Сапунов Петар 59.
Сарду Викторијан 374.
Сахатчијски Коста 80.
Светић Милош (види Хаџић Јован). 
Оветоније Гај Транквило 135.
Свинберн Чарлс Алџернон 461.
Овифт Џонатан 85.
Сегединац Пера 13, 324.
Секулић Исидора 475, 476.
Сент-Бев Шарл Огистен 454.
Сервантес Мигуел Саведра 167. 
Серензен Асмус 161.
Симеон Свети 2.
Симон Жил 331 
Окерлић Јован 9.
Скот Валтер 149, 188. 232.
Скриб Евжен 346, 426.
Смотрицки Мелетије 38.
Соави Франческо 86, 112.
Сократ 85. 101.
Соларић Павле 3, 4, 21, 60, 99, 101, 

111—114, 242, 251, 257, 270.
Солон 134.

Спенсер Херберт 352.
Сремац Стеван 362, 366, 397—403, 404, 

443
Срећковић Панта 398.
Стал, Жермена Некер, г-ђа де 232. 
Стаматовић Павле 131.
Станковић Борисав 458, 466—469, 470, 

477, 485.
Станојевић Илија 386.
Старк Франц Ксавер 107.
Стејић Др Јован V, 187—189, 266. 
Стерн Лауренције 167 
Стефановић Милена 339.
Стефановић Светислав V, 461—462. 
Стојадиновић Милица Србкиња 208—209 

238.
Стојановић Љубомир 261, 270. 
Стојићевић Милош 269.
Стојковић Александар 60.
Стојковић Атанасије 40, 72, 99,109-111 

242. 257, 265, 266.
Стојковић Миленко 269.
Страбон 135
Стратимировић Стеван 12, 52, 56, 125, 

126, 139. 224, 244, 262.
Стули Јоаким 259.
Суботић Јован 46, 106, 131. 194 -196 

228, 229, 230. 275, 289. 336, 423, 424. 
Суворов Максим 19 38, 41. 
Сулејман-пашић-Скопљак Омер-бег 448 
Сундечић Јован 226, 239, 294—296, 297, 

326, 329, 334.

т
Тајбел 24.
Талфи Тереза 156.
Тасо Торквато 139. 436 
Тацит Корнелије 135, 436.
Твен Марк 375
Текелија Сава 257, 260, 263. 265 
Тенисон Алфред 302, 308, 461.
Тен Хиполит 454.
Теодози Димитрије 21, 123, 133. 
Теодосије 58. 431.
Тирол Димитрије 126, 131, 166. 
Тодоровић Пера 354, 482.
Толстој Лав 356, 374, 396, 449. 
Томазео Никола V, 276—279, 448. 
Томановић Лазо 364 
Томић Јаша 381, 417, 430.
Тот Коломан 301.
Трифковић Коста 344—846, 477. 
Трлајић Глигорије 40, 42, 60, 99, 101 

107—109, 127, 146.
Троепољски В 65.
Тургењев Иван 135, 356, 384, 449.

Ћ.
Ћипико Иво 448, 469—471, 477,485. 
Ћирило (апостол) 217,



Ћоровић Др Владимир 364.
Ћоровић Светозар 364, 404 — 406, 456. 
Ћурчија Ђорђе 239.
Ћурчин Милан 462, 486.
Ћурчић Стеван 362, 363.

У
Уланд Лудвик 156, 284, 302.
Урош цар 358.
Ускоковић Милутин 473 — 474. 
Утјешеновић Огњеслав Острожински 

275.

Ф
Фајербах Лудвик 352.
Фаради М. л57, 381.
Фарер Клод 475.
Федр 86.
Фенелон Франсоа, Салињак де ла Мот 

36. 108, 146.
Ференчевић Стефан 252.
Фингер A 329 
Фихте Јохан Готлиб 222.
Флориан Жан-Пјер Клари 108, 166. 
Фогт Карло 352. 357.
Фортис Алберто 232.
Фос Рихард 135, 374.
Фрајлиграт Херман Фердинанд 302. 
Франс Анатол 450.
Франц 1 119 
Фридрих П 92.
Фрушић Димитрнје 129, 152, 245.

X.
Хабдалић Јуриј 259.
Хамерлинг Роберт 342.
Хајне Хајнрих 228, 284, 302, 316, 338, 

342, 344.
Ханка Већеслав 270.
Харт Брет 343.
ХаџиК Антоније 131, 219, 227.
Хаџић Јован 50 22. 125, 131, 152,

180-101, 226, 229, 230,264. 265,267. 
Хаџи-Рувим 2*>9.
Хегел f  еорг Вилхелм Фридрих 139, 228. 
Хекел Ернест 357.
Хексли Тома Хенри 357 
Хелвеције Клод-Арман 139.
Хелмхолц Херман 357, 379.
Херасков Михаило М. 108, 146.
Хердер Лохан Готфрид 135, 139, 190, 

231, 232. 246. 274.
Хервег Георг 302.
Хиљфердинг Александар Т. 332. 
Хорације Квинт Флак 135. 139, 142, 

172, 190, 191, 233, 251, 296, 327.

Хоспинијан Рудолф 102. 
Хрулев Т. 80 
Хумболт Вилхелм 232, 246. 
Хуфеланд X. В. 187.

ц
Цамблак Григорије 58.
Цар Марко 436—487, 448.
Цезар Кај Јулије 135.
Цесар Барон 29.
Цикинђал Димигрије 80.
Цимерман Ј Г. 112 
Цицерон Марко Тулије 135.
Цоликофер Георг Јоаким 78. 85, 86. 
Црнојевић Арс-еније III 11,13, 28, 30, 38.

ч .
Чарапић Васа 293.
Челаковски Јарослав 273.
Чернишевски Никола Г. 352, 353, 354, 

356. 380 428.
Честерфилд Филигт лорд 85, 112.
Чехов Александар П 375.
Чоке Хајнрих 137, 356 
Чотрић Јевта Савић 239, 240.

I I I .
Шантић Алекса 344, 364, 414, 421—422, 

456, 459
Шапчанин Милорад П. 207, 302, 332, 

334-33S, 363, 384, 469.
Шафарик Павле Јосиф 50, 120, 142, 154, 

215, 217, 2 '8, 263, 264, 270, 273. 
Шевченко Тарас 375.
Шедијус Лудвик 138.
Шекспир Виљем 139, 163. 201, 228, 235, 

320, 322, 323, 325, 408, 436, 461. 
Шели Перси Б. 461.
Шеноа Аугуст 333
Шилер Фридрих 135, 139,190. 193, 198, 

206. 228, 279, 296, 338, 342, 336. 
Шишков A. С. 240, 270.
Шишманов Др Иван 273.
Шлегел Вилхелм 246.
Шнирер Јован 123.
Штитарац Дарко 156.
Штур Људевит 215, 217, 218, 221, 222 

228, 284.
Шћепан Малн 31, 181.
Шумљак Георгије 39-
Шчедрин (Салтиков М. Е.) 375, 376.
Шчербатов М. 75.
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Страна 26, 11 ред 
„ 27, 5 „
„ 39, 11 „

„ 40, 18 „
, 52, 3 „
, 67, 2 „
„ 80, 7 „
„ 83. 11 »
„ 66, 8 »

„ 113, 8 ,
„ 147, 12 »
„ 148, 1 „
„ 16% 6 „
„ 182, 11 „
„ 195, 20 „
„ 197. 20 „
„ 198, 1 „
„ 202, Зи 4  „

„ 215, 12 „
„ 230, 20 „
„ 270, 8 и 9 „

, 273, 4 „ 
„ 282, 9 „ 
, 287, 1 »
, 314, 6 „ 
„ 344, 3 „
„ 345, 20 „ 
„ 405, 12 „
„ 409, 4 „ 
„ 449, 5 „ 
„ 454, 20 „

озго. стоји : Угарској, a треба: Угарску
оздо, „ Путашеств1е » П утагиасШвге.

на све могуће „ на све могуће.
радили начине радили

„ Јовпновић „ Јамковић.
„ XVII „ XVII  века.
„ са никим „ ни са ким.

КрпнШвски „ КранШовски.
озго, „ XVII „ XV I I I  века.

гшсгиирка алииска1 пастирку
алписку.

„ прподавлло „ приподавало.
оздо, „ чувствелности „ чувсшвигиелносши.

„ рпд „ poa.
„ Адамантис Ада.мангииос.

озго. „ рефлекШивне „ рефлексивне.
„ класичке .. лаШинске.

оздо, „ ИриЂШбе „ ПримЂтбе.
„ верификација „ версификација.

озго, „ Славјанску „ Slavjansku
антологиј y antologiju

„ посредно и „ посредно но и
оздо, „ нерификација „ версификација.
озго, „ осШало je  од њега „ остало je

неколико неколико.
оздо, „ све две.

„ Радичевић Радичевићем.
„ мгадија n млидија’
„ Ma* сим Максимом.

озго, „ Михаиловића МијаШовића.
03 до, , радом родом.

„ свезака * свеске.
озго, „ ми ,, му.

„ читаоци « чигиаоце.
>1 ,, pad род.


