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„Никако ми није намера дати неку исто- 
риску радњу о еволуцији Нове Немачке... 
вели писац y предговору. Ова књига je без 
и најмањих литерарних или научних претен- 
зија. Она je сасвим sui generis. Није путо- 
пис, иако има по који опис градова; није 
етнолошка радња, и ако говори о особинама 
немачког народа. Она je y главноме историја 
садашњлце, одговара на питање: „Како ми- 
сли и осећа модерни Немац средње интели- 
генције?г и „Каква je његова морална и е- 
стетска суштина?“ Пратићемо га на жељез- 
ници, брсцу, гледаћемо га y позоришту, 
Reichstag-5, y војсци, y школи и на пиву...“ 
Том постављеном задатку писац остаје y 
главноме веоан; y засебним поглављима опи- 
сује главне црте сувременог немачког жи- 
вота, немачк; кућу и породицу, администра- 
цију и војску, управо бирократизам и мили- 
таризам, свел'оћ Вилхелма Ii, књижевни и 
уметнички ж№от, просвету, религиозно и 
социјално питаке, политичке борбе, народни 
отпор y пољснлм крајевима и y Алсас-Ло- 
ренској, колонијслну политику.



Писац je као ђак провео неколико го- 
дина y Немачкој, слушао je добре професоре 
и читао добре књиге, имао je довољно ду- 
ховне радозналости и интересовања, гледао 
je,, поредио, размишљао, и бележио своја 
опажања и утиске. Затим, корисно ce по- 
служио обилном литературом о модерној Не- 
мачкој, која je постала проблем за социо- 
логе и политичаре. Цела књига има више 
компилативни карактер, изгледа више опис 
живота сувремене Немачке, вреди по мно- 
гим занимљивим, често врло живописним по- 
датцима, које ће српски читалац моћи чи- 
тати са великим интересовањем и знатном ко- 
ришћу. Има делова који су врло добро изра- 
ђени и који би заслуживали још ширу обраду, 
можда и засебну књигу, као глава о ванре- 
дно поучној борби Пољака против германи- 
зације.

Г. Косић je знатно слабији кадг од опи- 
са и анализе прелази на синтезу, када ра- 
звија опште идеје и хоће да прави синте- 
тичне закључке. У свој посао он несумњиво 
уноси извесне интелектуалне скособности. 
Али, y опште, врло тешко je рздити једно 
такво синтетично дело; америкзнски профе- 
сор Барет Вендел само je y гола успео y 
сличном делу Данашња Фра/јцуска, a још 
мање je могао писати човек y врло младим 
годинама, са неколико годинаживота на не- 
мачким универзитетима. He /амо Г. Косић, 
но нико y тим годинама и сд тако недовољ- 
ним личним искуством не/би био y стању



да напише монографију о сувременој Нема- 
чкој. Да ли су његове констатације тачне, 
да ли су слике верне, да ли његови закључ- 
ци одговарају стварности? Писац ових ре- 
дова живео je свега неколико месеца y Не- 
мачкој, зна Немачку по одличном делу Анриа 
Лиштакбержеа Еволуцаја модернг Немачкг 
и по занимљивим анкетама Жила Иреа. To 
je недовољно, и праву оцену о овој књизи 
моћи ће изрећи позвани, који су тамо дуже 
живели и целу ствар дубље изучавали. Али 
општи утисак остаје да су испитивања, ра- 
злагања и тврђења Г. Косића, врло брза и 
смела, и да сасвим одају млада човека y 
среРном добу када ce зна све, када je све 
јасно, просто и лако, када нема тешкоћа, y 
блаженом добу самопоуздања и вере y себе. 
„Сви ми имамо амбицију, вели млади писац, 
да створимо ново, да правимо бравуре. Зато 
и одмичемо споро“ (стр. 117). Ох! како тре- 
ба бити врло млад, па писати овако као што 
Г. Косић пише: „Придружио сам ce мишље- 
њу Канта..,“ (стр. 128); „Ја ce решавам — 
против Зомбарта — за иоследњу поделу" 
(стр. 203); „Нисам Лампрехтова мишљења 
да je подлога спољне политике Рајха наци- 
онално-језична и економска диаспора..." (стр. 
246). Г. Косић ћб ући y године када човек 
види сложеност, многостраност и тешкоћу 
питања и недовољност људске снаге; како 
je интелигентан човек он извесно иеће више 
писати овакве реченице, и по свој прилици 
гледаће са благим осмејком на свој покушај:



да још на ђачкој клупи пише велику студију 
о целој једној земљи.

Затим, има извесних ствари које му 
нису добро познате, a о којима врло одлуч- 
но пише. Он као да није имао y рукама 
права научна дела француска, или гледа на 
њих очима каквог немачког професора, пи- 
шући, данас када ce француској науци баш 
пребацује претеран „сциентизам", аналитич- 
ност, чак и педантерија: „Самовољна кон- 
струкција je основа већине француских науч- 
них дела“. Каква je то француска научна 
дела он читао? Може ce наслутити по томе 
што он y „геније“ убраја не само Сорела 
но и — Левасера и неког Клемана и Фелиса, 
a y „велике таленте“ рачуна и Густава Ле 
Бона, кога je y Србији пронашао Г. Др. Ми- 
ленко Весник... „Слушао сам, вели даље, 
стотине обичних Француза и Талијана гово- 
рити са највећим поуздањем о стварима о 
којима нису имали ни појма" (стр. 180). Ре- 
као би човек да je Г. Косић правио своје 
студије о Французима y штрасбуршким пи- 
варама где ce скупљају трговачки путници; 
y сваком случају они који су живели y 
Француској и познају данашње француске 
интелектуалце нису могли да учине та опа- 
жања. Само онај који не зна јачину региона- 
листичког покрета y Француској и ваљаност 
појединих њених универзитета y унутрашњо- 
сти, може одсудно да вели: да y Францу- 
ској „провинција тоне y површности" (стр. 
183). У колико je Г. Косић добро ушао y



немачке ствари, y толико мање зна францу- 
ске ствари. Да би човек судио један народ 
и његову културу, треба пре свега да зна 
добро његов језик, a Г. Косић не зна фран- 
цуски. Он Госпођу де Стал назива „Госпођа 
Стаелка", пише: Морис Барг, Сузана Де- 
спре (за коју вели да je „славна француска 
феминисткиња"), роман Гонкура назива: „1а 
Fille Elise", пише: „монстрезан“ (monstrueux), 
„миље“ (milieu), „culte dépassé", „lair un livre 
à allemande"!...

Г. Косић пише o Француској тако jep 
je не познаје, и исто тако пише о Србији, 
jep je такође не познаје. У свом наивном 
критицизму он пада y схватања старих до- 
носилаца „просвјешченија" из тридесетих и 
четрдесетих година прошлога века. Он на 
неколико места говори неповољно о Србији, 
и на једном месту, по свој прилици несвесно, 
не водећи рачуна о тежини речи, чини јој 
грубу увреду и убраја je y „наше физтно 
слободне крајеве" (стр. 43). Од извесних пи- 
саца из бизше Војводине, сревом малобројних, 
навикли смб да чујемо такве ствари. Врло 
je карактеристично да док остали наш свет, 
и Срби и Хрвати, y аустро-угарској монар- 
хији, показује склоност да прецењује Србију, 
поједини Срби из Војводине хоће да je под- 
цењују, каткада врло неправедно и грубо. 
Г. Милан Л. Поповић, уредник новосадског 
Сраства, написао je 1932 књижицу Србп y 
Угарској n Србнја y којој je, rope но какав беч- 
кн или пештански новинар, писао о Србији као



земљи где je политичка борба „страшна и 
срамна", народ „неповерљив и непросвећен“, 
„погледи на просвету, регилију и морал поме- 
тени, искварени, изопачени", a y целом Србији- 
ном националном раду видео je — „политику 
авантира". Г. Др. Светислав Стефановић, духов- 
ни син и песнички наследник Лазе Костића, 
који на књижевној позорници српској успешно 
игра улогу „непризнатог генија", недавно још
1911, (у Бранкову Колу, број 33—34), писао 
je о „културној заосталости" Србије, „која y 
свима иозпшивним облицима свога живота, 
спољашњег и унутрашњег, показује слику јед- 
ног неутешног хаоса уа пуном масом директ- 
но „антикултурних тенденција". Стварност,
1912, побила je све те ружне речи недовољно 
обавештених или недовољно паметних или 
недовољно националних људи, али остаје чи- 
њеница да ce из редова угарских Срба често 
чују рђаве речи о Србији. A то je исто тако 
за осуду као и уопштавање y повици на „пре- 
чане“ y Србији и „куфераше“ y Боснк и 
Херцеговини.

Најзад, неколико речи о Г. Косићу као 
писцу. Његова књига писана je слабим срп- 
ским језиком, као и известан број других 
књига које изилазе код аустро-угарских Срба. 
Тамо ce y последње време књижевни језкк 
све више квари, и зло je узело толико маха 
да ce мора враћати старој практици од пре 
двадесет година; на крају оцене саме књиге 
писати о њеном језику. Г. Косић y главном



пише живо и занимљиво, и има чак и извесних 
стилских способности. Овде-онде опази ce 
траг немачког читања, и фраза постаје 
трома, претрпана, развучена, као теретни воз, 
како je речено за немачку фразу. („Многи 
разлогом немачке озбиљности и рационалном 
ставу према свима важним питањима друш- 
твеног и државног живота сматрају околност, 
да Немци немају темперамента, оног основ- 
ног расположења појединих народа, које од- 
говара покретима и гласом брзо, без пре- 
мишљања о правичности и пробитачности 
свога чинапо спољашње и унутрашње утиске", 
стр. 115). Негде, са фантастичном интер- 
пункцијом, он упада y нервозно, задихано 
писање књижевних невропата, које je y исти мах 
и стил депеша и американских репортера — све 
друго само не коректан стил. („Наше доба je 
доба маса. Демократизације културе. Вулгари- 
зације. Журналистика убија књишку образо- 
ваност. Кинематограф (Kino, Ki'nema, Kintopp) 
онемогућује одгајање укуса y позоришту. 
Лехар je победио Листа, Фал Менделзона. 
Како ће бити позориште социјалистичког 
Гхоретка? Ренесанс?“ Стр. 148). Затим, Г. 
Косић продужава онај смешан обичај, који 
једино постоји y српској књижевности, да ce 
писци маловарошки фамилијарно зову по 
имену, тепајући им често имена y диминутиву, 
називајући Ћуру Јакшића — Ђура, јакова Иг- 
њатовића — Јаша, Лазу Лазаревића — Лаза, 
Павла Марковића-Адамова — Паја, и тако 
даље. Г. Косић je отишао y том погледу нај-



даље, и написао ову комичну, невероватну, 
типску реченицу: „Бранко и Војислав нису 
први, и бар кад би Радоје, Милорад, Влади- 
мир и Силвије, Кете и Александар били по- 
следњи!“ (стр. 182).

Наши писци из северних крајева, са пе- 
риферије нашега народа, где je језично осећање 
бслабело, и где ce народни језик укочио, 
греше ce о књижевни језик на два начина: 
или ce слепо држе још неразвијеног језика 
којим су некада писали Караџић и Даничић, 
или прелазе преко сваких граматичких пра- 
вила и норми, и гњече, извијају и злостављају 
језик како им падне на памет. Г. Kocirh, има- 
јући да бира из.чеђу школе Јована Живановића 
и Лазе Костића, решио ce за Костића, и пише 
једним фантастичним српским језиком. И ми 
који смо пре петнаест година устали против 
тираније изопачених филолога, неинтелигент- 
них епигона Вука Караџића и Ђуре ДаничиБа, 
морамо ce данас оградити од таквих следбе- 
ника који компромитују, бунити против рас- 
пасаности и анархије која ce одомаћује y 
нашем књижевном језику. Данас свако пише 
како му ce свиди, провинцијални гозори ре- 
мете јединство књижевнога језика, поједини 
писци безобзирно уносе речи које су ван 
књижевиости и ван логике, сакатећи речи 
које постоје или самовољно кујући нове. Док 
добри писци хрватски пишу све бољимнародним 
језиком, Г. Косић из дневне хрватске штампе 
узај.мљује локалне и рђаво сковане речи које



код нас нико не разуме: бахатост, осебујност, 
устрелити ce (y смислу убити ce), разред (у 
смислу сталеж), паришки, изниман (изузетан) 
намештеник (службеник), Тросавез, твртка 
(фабрика) ваљка (валс). Он стално употреб- 
љује реч „једнота“, која му ce особито до- 
пала. Ko од нас зна шта значи реч „дежица“ 
(„дежица хладне воде“) и „цип“ („ципом учим 
биологију“)? Он употребљује вулгарне про- 
винцијализме : „нунуче", „гњаврче". Лаза Ко- 
стић ]е писао жас, жур, вап, гуд, тез, кив и дуј 
-  и Г. Косић са исто толико права и смисла 
пише: похтев, растап, тврђа, огрешај, примак, 
уносан, похват, подук, расип, примак, паска, 
и т.д. Све то може бити врло оргинално, али 
то није српски, y сваком случају то je рђав, 
фантастичан српски. Проткв тих све чешћих 
варваризама треба најодсудније устати. Нико 
нема права да злоставља језик, и онога часа 
кад човек узме перо да пише, он не сме да 
спроводи своје језичне фантазије и да своје 
незнање и невладање језиком облачи y пусту 
генијалност. Иначе, нема више књижевног 
језика.

За све што je овде споменуто, као и за 
друге ствари које нису споменуте, 'Г. Косић 
има за извињење своју младост, своје жи- 
вотно и књижевно неискуство. У осталом, 
•ова књига je „без и најмањих литерарних 
или научних претензија" ; она je једно поучно 
обавештење о сувременој Немачкој, које Ке 
више користити широкој публици но самом



писцу. Поред свих својих недостатака и сла- 
бих страна, Модерна Германија попуњује 
једну празнину y нашој књижевности, и сво- 
јом врло актуалном и занимљивом садржи- 
ном, занимљиво писана, заслужује да буде 
читана.


