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Последња свеска Летописа Матице Срп- 
ске донела je један борбен чланак Г. Драгу- 
тпна Ј. Илнћа, којп може унетп само пометње 
y наше сређене књпжевне прплпке. Теш кој^ 
разуметп каква je била потреба да један стари 
ii озбиљан књпжевнн часопис, који има пре- 
чих ii паметнијих задатака, и из кога je дневна 
књижевна полемнка увек била 'искључена, до- 
несе, ii то без пкакве ограде, један љутит и 
неоправдан напад на цело једно књнжевно 
поколегве. II док ce ми само чудимо, нма људи, 
баш y крајевима y којима Летопис Матице 
СрПске нзлази, који ce због појаве овога чланка 
врло оз.бнЈ1.ио љуте. Сомборска Слога, y свом 
21 броју, шгше : -„нећемо ћутке проћи поред 
погрешке која je учнњена тим што je овако 
несолпдном чланку дато место y Летопису, 
a још Biinie ћемо протестоватп против наго-



вешћеног „ошпирнијег говорења y засебном 
чланку и подробније оцене нових песничкпх 
производа.“ Ако Летопис не може да буде 
научна н песнпчка ревија за књижевнике Вој- 
водпне, или за књижевнике који he писати и 
за Војводшу, a он не сме бити благајна п 
орган за књижевне банкроте, који изумевају 
српској књижевности имагинарне непријатеље 
да би јој ce натурили као Св. Ђорђе, и још 
најмање сме Летопис, рецимо просто и раз- 
говетно, забадати трн y здраву ногу.“ Речи 
су сувише оштре, алимнсаоје y основу тачна.

Г. Илић ce поново враћа. на послове који 
премашају његову снагу и његову књижевну 
ннтелигенцију. Он са времена на време до- 
пушта себи да теоријски говори о књижевннм 
ii уметшгчкпм питањима, и то ради увек са 
подједнаким неразумевањем, било да y једном 
истом чланку побрка Монако и Мпнхен, бпло 
да као „Цензор“ Бранкова Кола сарањује цео 
рационалистички и реалистички покрет y на- 
шем духовном животу.

И овај њогов члаиак има све рђаве стране 
рашгјих слвчних послова њвгових. Г. Илић не 
зна ствари о којима пише. Илп, што je join 
rope, ou их зна рђаво. Он са озбиљнпм лицем 
изналазача једног филозофског система прича 
баналности које ce данас знају и y петом ра- 
зреду гимназије, или ce заплеће y мутне фразе



и празне речн којима je тешко ухватити сми- 
сао, илп ce, најзад, огорчено п грубо, баца на 
оне које сматра за евоје књижевне неприја- 
теље. Противречностп roia сваки час. На 26—27 
странп велк: „песнпк je део це;шне. Дух ње- 
гова певања не може ce одвојити од оног 
општег духа осећања и укуса, које једпно време 
представља. Ово je истина која ce не може 
порећл..." Н онадве стране доцнпје, он ce rrpe- 
домислпо, h сампорпче ту исту пстину: „Став- 
љати ce y службу времену; подешаватп свој 
дух његовим прохтевима, жртвоватн свој индн- 
видуалитет, своје Ја, ошптем, не само да не 
користп времену него га и штети.“ Г. Плпћ 
може мислитп да je то дубпна плп суптплност, 
али то je y стваригруба противречност једнога 
човека којем y глави нпје светло и којп ни 
сал не зна шта мнслп и шта хоће.

Колпко je Г. Идићу до тачности најбоље 
ce даје видети из његова схватања Љ. Не- 
дића и његова књижевна рада. Ван сваког je 
спора да je Недпћ био непријатељскп распо- 
ложеи према млађим ппсцииа, да je мрзео на 
књижевну садашњост, проклаиовао да je срп- 
ска књпжевност запала y руке писаца „без 
талента п спреие“, п да горих писаца п го- 
рега писања нпје било од како постојп српска 
књпжевност. Г. Илић тврди да je Недић био 
„спона пзнеђу литерарне прошлости, младе
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садашњести и будућности која ce тек y своме 
магловитоме зачетку назпрала“. Недићеви кри- 
тпчкп судови или ce нису одржали, или су 
подложшг великим корекцијама; ни један од 
књижевних крплпчара који данас пншу нпсу 
његови ученици, и српска књпжевна крптика 
ce данас развцја сасвим y супротном правцу, 
онако против чега ce он узалудно борио. A 
Г. Илић тврдп да je Недић „ударпо темељ 
модерној српској крцтпцп“, сматрајући; no свој 
прплиди себе за пријемника Недићева д.уха, 
i i  одржавајућп Недићеву школу комичним пи- 
сањем: Књишевни Правди, Књилшвна Критика 
Садашњост, Време, Прошлост, Традиција, Стил, 
Епоха, Личност, Наше Лирско Песшшггво, и 
слпчио којешта. Недић je впше но ико уносио 
страсну, ла чак п жучпу полнтв ку y књнлсев- 
Hoci, он je сматрао за своју мисију изагнати 
демократскп дух и „народне људе“ из српске 
кљижевности, он je око Срискога Прегледа 
прикупио, са малим изузетком, само писце 
консервативних начела. Г. Илић тврди да je 
Неднћ усгао против удошења политике y књи- 
жевност, против груписања писаца по поли- 
тичким начелима, и да je око себе прикупио 
„све старије и млађе литерарне снаге без обзира 
на њихова Полишичка гледишта.“ Колико 
речи толико нетачности, и Г. Илић извесно 
много рачуна на' заборавност својих старијих



и лаковерност својих млађих читалаца када 
овакве стварн може да тврдп.

Г. Нлић, као ii још некоји од напшх непрн- 
знатпх генија, велпча Педпћа из једнога једп- 
ног разлога: што je овај мртав п што не баца 
сенку Hii на чпју славу. II он тако впсоко ценп 
Српски Преглед, не зато што je тај часопис 
био одиста добар, но из ни мало фплозофског и 
критичнога разлога што je сам на њему радно. 
A зато што Hirje раджо на Српском Књижев- 
ном Гласнику, (за шта му ннје добра воља 
недостајала), Г. Илић ce окомпо на њ. Он 
Српском Књижевном Гласнику y исти мах 
замера што су y њему радилп ппсци стари- 
јега нараштаја, које он није „ни васпптао, нп 
пронашао, нн упутио“, и осуђује га што je 
прикупио и подигао цео један нпз младих 
писаца. Српски Књижевни Гласник ce опту- 
жује што даје „лптерарни жиро“ (!) писцима 
„нове Омладине", и што je нека врста духов- 
нога оца — Г. Г. В. Петковића (,,Dis“) и Саве 
Д. Нетровнћа („Arman Dival“) !... II првн уред- 
ннк Сриског Књижевног Гласника (књ. X. стр. 
234), као ii садашњп уредник, y два скорашња 
чланка Обнова наше родољубиве поезије и 
Једна књижевна зараза, јасно су ce пзразили 
против свих застрањености рђаво схваћеног, 
закаснелога и ваивнога „модернизма", као и 
ii против помоднпх писаца без талента л без



озбнљностн. II треба битп очевнджГ зле воље 
па окривљаваш овај часопио за нешто протпв 
чега ce он стално борпо.

Г. Плпћ, y свом нерасположењу и према 
овом лпсту ii према најмлађем књижевном 
поколењу, потпуно брка две стварп: књпжевнп 
либерализам, којп je бпо увек одлика овога 
часописа, п личле укусе п мншљења његових 
оснивача и главних сараднпка. Ma шта ce го- 
ворило, Српски Књижевни Гласник ннје никад 
представЈвао једну котерију илн секту, и ни- 
када није неговао мандаринство y књижев- 
ности. Он je увек био широм отворен свпма 
писцнма бе.з разлике година u школа и стра- 
нака. У њему ce никада није питало одакле 
ко долази но шта доноси. Увек готов да мла- 
ђим писцима каже и непрнјатне истине, онје 
стално био пријатељски расположен према 
њима, увиђајући осетне празнине и недоста- 
так снага y српској књижевности, знајући 
добро да и књижевност, као и сваки други 
жив организам, има потребу свеже крви која 
обнавља и одржава живот. У њему су исто- 
времено налазили места тт најстарији н нај- 
млађи писци нашп, и они којн имају велика 
имена h они који ce дотле ннкад нпсу јав- 
љали, и они који су ce држали старих традн- 
ција и они који су ударали сасвим новим пу- 
тевима. И тај широки либерализам овога ча-



сописа није изилазио из некога дилетантског 
еклектизма нли пз лпчннх и политичких обзпра 
но из дубоког уверења: да нема добрих ir 
рђавпх књггжевних школа, да нема старнх п 
младих нараштаја, но да пма само добрпх и 
рђавих писаца, п да ce ерпска књижевност 
налази y таквом стању да јој ниједан таленат 
шгје за одбацивање. И једна од најдражих 
похвала које je овај часопис добио за свој рад, 
јесте што ce њему уппсује y заслугу да je 
српску књижевност спасао од неплоднпх п 
бесмислених борби пзмеђу појединпхнараштаја.

У Срискбм Књижевном Гласнику ce увек 
тако мислило, и то остаје као једна од њего- 
вих главнпх традиција. Г. Илнћје сасвим су- 
протнога мншљења п он впдп неке огромне 
супротне правце п крвно завађене школе y 
нашој књижевностн, очајну борбу пзмеђу nMo- 
дерне“ ii „Старпх“, нешто налпк на оно што 
je код Хрвата. Г. Илић je можда као песннк 
вндовит, ii впди оно што ми други смртнп не 
опажамо. Њему ce хоће да y српској књижев- 
ностн игра нп мало снмпатичну улогу Г. Јо- 
вана Храииловића y хрватској књижевпостп, 
да буде заставник традицнје Старнх Књпжев- 
нпх Идеала, (да ce послужимо његовом пнтер- 
пункцијом) против „Модерне“. За'љубав става 
који му ce допада, a можда да би објаснио 
цео низ својих кљпжевних неуспеха, Г. Плић



пзмшпља опасности п непрпјатеље, ствара гат- 
тања која не постоје, креће препирке које пе- 
мају нпкакве стварне подлоге. У пуном смн- 
слу речи: он „забада трн y здраву ногу“.

Ми можемо са задовољством pehu дајекод  
нас било толико памети да су ce пзбегле оне 
ружне h опасне борбе између појединпх m ii-  
жевних нараштаја, п да ce писци код нас, 
цене само по ономе што вреде, a не по ономе 
што мисле. Код нас je опште примљено mii- 
шљење да ми немамо толико књижевне снаге 
h излшпнога времена да пх расипамо y борби 
око празних речи п y сукобима између лично- 
сти. Данас сваки иде по својој памети п сво- 
јим иутем, a рад и време показују свачпј(' 
право h свачдју вредност. Нашп часоппсп 
широм су отворени сви.ма поколењима и у 
м.има су заступљене све школе. Наша књи- 
жевна друштва прихватај.у и младе као и старе. 
Колико јуче, Српска Књпжевна Задруга, чији 
je председник Г. Стојан Новаковнћ, човек који 
педесет година радп на књижевности, одлу- 
чила je да нзда Г. Милутина Ускоковића, који 
je чистокрван модернист, и који je тек пре не- 
колико година почео радити. Слобода мисли 
која одликује нашу расу потпуно влада на 
књижевном пољу. Ми данас y нашој књижев- 
ности немамо нн догматичара ни јеретика но 
само књижевних радника који по своме схва-
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тању h према својим способностпма раде на 
једном заједнпчко.ч послу. II врло утешно je 
истаћи, y oimrrroi прпликама y којима ce на- 
лазимо, колпко y нашој књпжевности пма на- 
челног лнберализма, узајамне сношљивосхи ir 
повољнггх прилика за рад п за развој младих 
талената.

II пз свих тих разлога, чланак Нови правци 
y epUcKoj књижевности значп не само лпчно 
застрањивање његова ппсца жо и рђав поку- 
шај одстрањивања српске књижевности од до- 
брога пута којим je пошла.


