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ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

РЕЧ У НАПРЕД

Ово }е превод трију предавања која је Г.
Павле Поповић, на позив Института словенских

студија у Паризу, одр>као на Сорбони у мају 1930.
Она су штампана под насловом »Еа Ш1ега1аге

уоадо51ауе», у француском часопису »ће Мопбе
51ауе» у бројевима од јула, августа и септембра
исте године. Идуће године (1931), она су штампана у засебној књизи под истим насловом.

Кад је књига изашла, наш професор Г. Поповић поклонио је сваком од нас који смо старији слушаоци његови и чланови његовог Семи-

нара по један примерак. Извесни моји другови,
недовољно вични француском језику, замолили
су ме да им преводим поједине оде/вке књиге

и ја сам то учинио. Мало по мало и скоро нехотице ја сам превео целу књигу. Помислио
сам да би је, ђака ради, требало и издати. Замолио сам Г. Поповића да ми допусти да њего-

во дело изађе у моме преводу, и он ми је до-

пустио. Издавач Г. Геца Кон узео је на себе
све остало.

Измена наслова извршена је по одобрењу
Г. Поповића.

Преводилац.

ПОСТАЊЕ — СРЕДЊИ ВЕК

СивВЕТбЗАР ИДПМ«ЛЛ

Југословенска књижевност није нимало непозната
француској публици. Многе историје словенских књижевности, писане на француском, баве ое и њоме. Пр-

ва је Ф. Г. Ешофа, (1839); друга, од великог пољског
песника Мицкијевића (1845—1849), није ништа друго до
низ његових предавања на Француском Колежу; после
долази историја К. Куријера (1879); и напослетку, Пи-

пина и Спасовића, најбоља од свих, а коју је превео
на француски 1881 Ернест Денис, одлични научник и
пријатељ нашега народа, за којим ћемо вечито жалити.

Има, даље, и известан број есеја и студија о овом или
оном нашем песнику, овом или оном периоду и књи-

жевној школи, а нарочито о народној поезији, о ко-

јој су писали Клод Фориел, Сиприан Роберт, Кса-

вије Мармије, Дора д’ Истрија, Луј Леже, и т. д.

С друге стране, има издатих превода наших најбољих
књижевних дела. Лепе српске јуначке песме често су
биле превођене; Шарл Нодије први их је почео објављивати, а за њим ускоро долазе други књижевници, г-ђа

Е. Панкук, Г-ђа Војар, Огист Дозон, барон д’Аврил,
да поменем само најглавније. Сем тога, преведена је
понека Трифковићева комедија, понека Лазаревићева
приповетка, песма Јовановићева, ,,Горски Вијенац” Његошев, и друга дела наше модерне књижевности. Дакле, постоји читава мала библиотека о нашем предме-
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ту. Они који се специалније занимају овим студијама моћи ће се корисно н>оме послужити.

Ја ћу овде дати само један општи кратак преглед југословенске књижевности, — т.ј. српске, хрватске и словеначке, узете као целина —, и то од првих

њених почетака до данас. Хтео бих да опишем стварање и развијање наше књижевности, њене главне правце, интелектуалне покрете или историске прилике чи-

ји је она производ. Ја више волим да укажем на велике линије и главне чињенице, него да састављам мето-

дичан списак свих писаца и њихових дела. Најзад, хтео
бих да начиним мало синтезе: нека је допуштено нашим историчарима књижевности да учине један дан синтезе после толико година анализе...

Има четири епохе у развоју наше књижевности: 1)
Постање и Средњи Век; 2) Препорођај и Реформа; 3)
оно што бих ја назвао Позније Доба, која обухва-

та од прилике крај XVI века, XVII и прву половшгу
XVIII; 4) Ново Доба, од средине XVIII века до данас.
Од важности је најпре обележити улогу коју је
играо географски положај наше земље у нашем књи-

жевном развијању. Један мали и непознати американ-

ски писац, Џ. Ф. Комфорт, у једном чланку о нашој
књижевностиЏ), тачно каже да је наша земља била
,,бојно поље народа и религија”; да је њен географски положај био скроз неповољан за стварање какве

било цивилизације и књижевности, и да су прилике

нашег живота сасвим налик на прилике становника Пом-

пеје, у подножју Везува. И закључује: ,,Да ое у та-

(]) ШугЈап Ш1ега1иге, фиаг1ег1у Ме(ћосИ$1 Ке\'1е\\', јануар 1863.

Оглед о југословенској књнасевности
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квим приликама једна књижевност могла родити и раз-

вити, готово је чудо”. И он има потпуно право.
Долине Мораве и Вардара служиле су као главни

пут свима војскама које су ишле са Запада на Исток
и обратно, почев од XII века, када су крсташи прошли
онуда идући у Цариград, па све до последњег великог
рата, када су нам немачке војске освојиле земљу.

Од тога је дошло: прво, мучна туђа и вшпевековна
власт над нашим народом — турска или млетачка, утар-

ска, немачка —; и друго, велике народне сеобе. „Никад није било народа који се више селио”, рекло се;
заиста, он се налазио против своје воље вечито узне-

мирен. Што се тиче пак вера, још рано, у време велике шизме из XI века, наш је народ био подељен у две
групе, данас готово од једнаког значаја: у једну, која

је обухватала православну веру (источни део), и другу,

која је обухватала католичку (западни део). Ту треба
додати и ислам, који је ушао међу нас за време турске

владавине. Разлика вера повукла је и разлику историских судбина у многим нашим покрајинама; независне
у прошлости, ове покрајине тек су ое у данашње дане

могле ујединити. И да поново споменем американског

писца, ја нећу рећи да смо заиста само чудом успели
да створимо себи књижевност, али мислим да ћу мо-

ћи тврдити, да је географски положај наше земље био
прави узрок ономе што је неправилно, немирно и усколебано у нашем књижевном раду кроз веков>е; то

ће се, у осталом, јасно видети у даљим овим разлагањима.

Павле ГГоповцћ
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Југословенска књижевност води своје порекло од
IX века, од времена када су два словенска апостола,
Тшрило и Методије, превели на словенски језик најглавније делове Светога Писма и прве литургиске књи-

ге, и кад су се њихови ученици разишли по Балканском Полуострву да тамо пгире хришћанску веру и на-

уку својих учитеља. Познато је да су Ћирило и Методије ишли да проповедају јеванђеље словенским народима у Моравској и Панонији; да су тамо они увели

словенску службу, коју је признао папа Јован VIII, али
да је њихов рад пробудио суревњивост немачког све-

штенства; оно им ствара жестоку опозицију, која им

је најзад уништила цео труд у тим земљама. После
смрти два апостола, њихови ученици, протерани оту-

да, склашају се код Југословена, и тамо продужују своју мисију.

Превод Светога Писма и словенска служба — де-

ло Ћирила и Методија — били су први темељ скоро
свих словенских књижевносги, а наше посебно. У свим
оним земљама где је ово дело наишло на повољне при-

лике, књижевност се развила; у земљама пак где је сло-

венска служба имала велике препреке, књижевност је

била осуђена на опадање и пропадаље. У Југославији,

ове две врсте прилика делују заједно. На Истоку, словенску службу је повољно примио византиски цар Василије I, још у IX веку: стога је књижевност наших
источних покрајина имала све добре услове да напре-

дује; то се догодило код Срба. На Западу, напротив,
ова се служба сударила готово одмах са жестоком опо-

зицијом (која је, уосталом, била само продужење оне

Оглед о југословенској књижевности
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на коју су наишли Ћирило и Методије у Моравској
и Панонији); и књижевност наших западних покрајина
нема онаквих повољних прилика као што их је имала

књижевност на Истоку, и то се јако осећа код Хрвата
и Словенаца.

Бјгдимо прецизнији и уђимо ближе у ствар. У словеначкој земљи, тј. на крајњем оеверозападу данашње

Југославије, словенска је служба ишчезла убрзо, зато
што је тамо немачко свештенство било исто тако ја-

ко као у Моравској и Панонији. Ето зашто се никаква словенска књижевност није родила у овом делу кроз

цео Средњи Век. Има само неколико малих списа на

словеначком језику. Истина је да је један од њих од
велике вредности, јер је први југословенски књижевни

споменик; то је онај који се обично назива „фризински”
рукопис.

У хрватској држави (или боље у хрватској краљевини), која је постала на обалама Јадранског Мора и

трајала од IX до XI века, словенска служба успела
је да прокрчи себи пут, али у мањој мери. Како је

овај део Југославије био зависан тада од римске Курије, то је у њему постала велика опозиција словенској

служби. Сплитски црквени сабори, у почетку X века,
ограничили су у многоме употребу ове службе. Доцније, у доба велике шизме, око средине XI века, нов

сабор одржан у Сплигу потврдио је поново ова огра-

ничења. Ситуација се побољшала у XIII веку. У два
мала писма, папа Инокентије IV допушта употребу словенске елужбе у неколико дијецеза на северу јадран-

ског приморја и на острвима, и ова писма изазивају ве-

ће развијање наше књижевности. Ова књижевност бр-

Павле Поповпћ
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зо напредује; то је глагољска књижевност, названа тако

по глагољској азбуци којом је била писана. Глагољска

књижевност Средњега Века садржи у оеби романе (на
пример „Тројански рат” и „Александар Велики”); по(мисали, требници, молитвеници и друго) доста је ве-

крифна јеванђеља и „Дела апостолска”, легенде светаца, стихове, статуте градова, правила о бенедиктов-

ском и фрањевачком реду. Број глагољских рукописа
(мисали, требници, молитвеници и други) доста је ве-

лики. Ови рукописи често су прави калиграфски узори,
украшени богатим инициалима и уметничким шарама.

Глагољски преписивачи били су врло поштовани. Тако, Карло IV, чешки краљ, у XIV веку, позвао их је
у бенедиктовски Емауски манастир у Прагу, чим га је
основао. Ту су они, без сумње, и превели неколико

списа великог чешког реформатора Јана Хуса и његових ученика.

Али управо у Србији цвета и развија се најбогатија
књижевност; то је ћириловска књижевност, писана пи-

сменима названим ћириловским. Мислим управо на до-

ба када је велики жупан Немања, око средине XII века,

ујединио две српске земље, Приморје и Рашку, и по-

ставио тако основе будуће велике српске државе. Тек
тада Срби, продирући мало више у унутрашњост полу-

острва, на Југ и на Исток, опазише да постоји у Македонији, (и даље у Бугарској ' словенска књижевност, плод рада од , ишла из

словенске службе, која је била и њихова. Од ових суседних словенских књижевности, књижевност чисто срп-

ска примила је први свој покрет и прве инспирације пре
него што је доспела до свог пуног цветања.

Оглед о југословенској књижевности
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Познати су лепи српски манастири и цркве, по-

божне задужбине наших крал>ева: Студеница, Жича, Сопоћани, Арил>е у старој Рашкој, из XII и XIII века; затим Хилендар, Нагоричино, Грачаница, у Јужној Србији
и у Светој Гори, с краја XII, XIII и из XIV века; нај-

зад, Раваница, Љубостиња, Манасија у долини Мораве, из XIV и XV века, и још толико других. У својој магистралној књизи „Стара српска уметност”, која
је најлепша синтетичка студија о овом предмету, Г.

Габриел Мије показао је до ког су ое ступња савршенства подигли српска архитектура и сликарство и

каква су оригинална дела дали. „Путник остаје зади-

вљен”, вели он, „пред многим грађевинама, пред њиховим господским размерама, пред разноликошћу и сјајем њихових украса.” Говорећи о сликама, он запажа:

„Оне су многобројне, највећи број који су нам хришћани онога времена оставили на Истоку”; Срби су, каже, „претекли ту Грке у смелости; они ое држе више
талијанских [изворних сликара, и то тако да се не би

могли разумети једни а да се не проучавају други”.

Ови су манастири били главна огњишта књижев-

ног рада, колевке писаца и преписивача. У њима су
живели, као прости калуђери, млади Срби племићскога
порекла, чак краљевски синови; у њима су учили да

преводе, да пишу, да украшавају рукопиое лепим мини-

атурама. Ту су радили они вредно као пчеле. И дан и

ноћ, кроз деценије и векове, српски писци раде, имајући лист пергамента пред собом и држећи перо лабудово или гушчије у руци. Затим су често и путовали.

Ишли су у Солун, велику образовану варош, која је
0 југословенској к!г,ижевности

2
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„привлачила свет као магнет” по речима Јована Анагноста. Чувена монашка република у Светој Гори мамила их је такође; ту је Немања основао славни српски
манастир Хилендар, који је постао најзнатнији интелектуални семинар нашег народа и највећа школа тога

доба. А особито су посећивали Цариград; затим су
ишли још и даље, у Палестину, на Синајску Гору; тамо су такође наилазили на своје манастире, побожне задужбине српских краљева и архиепископа, намешене

управо хаџијама и прилежној омладини, да би им био

лакши боравак у тим светим местима. Тамо су много радили; изучавали теологију, право, историју, мно-

ге друге науке, а нарочито грчки језик. Ту су долазили
у везу са калуђерима и ученим људима других народа:

са Русима, Јерменима, Кападочанима. Ту су се затим
упознавали са свима појавама тадашње философије, јер
је, у том византиском и ориенталном свету, атмосфера
била препуна разних верских доктрина, теолошких рас-

при, мистичних вежбања, поука платонске философије,

дискусија о догмама и полемика против јереси. Од њих
пак, богомилска јерес и хезихастичка наука имале су

одјека код нас. Ту су усвајали византиску цивилизацију
која је била, по речима Г. Ш. Дила, „чудновата циви-

лизација, најпрефињенија, најотменија, коју је за дуго време познавао Средњи Век.” Краљеви, високо све-

штенство, племство, штитили су рад омладине. Нарочито
су краљеви волели књижевност. Они су наређивали писцима да пишу или преводе дела за њих; тако ради

краљица Јелена, принцеза француске краљевске крви,
и многи други. Они су скупљали дела у својим библи-

отекама; почев од краља Владислава, који је већ, у по-
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четку XIII века, имао библиотеку рукописа, па до последњег деспота Лазара Бранковића, који је, средином

XV века, наредио да се препишу проповеди Јована
Златоуста, готово су сви владари уживали у томе да

скупљају књижевна дела. Понекад, они су сами били
писци; то ће се одмах видети. Каткад су они писали

на грчком; Радослав, један од првих краљева (XIII
век), дописивао се на грчком са охридским архиепи-

скопом, Димитријем Хоматианом, о црквеном праву и

литургиским питањима, а деспот Ђурђе Бранковић (XV
век) био је у преписци са цариградским патриархом
Генадијем Сколаријем.

Резултат овога рада била је лепа и напредна књи-

жевност. Српски рукописи из Средњега Века многобројни су, онако као што су и фреске по нашим црквама;

и ова дела су врло различита. Све науке које су цветале у византиској и у старој хришћанској области —
догматика, полемика, егзегеза, аскетика, мистика, ду-

ховно беседништво, граматика, земљопис, историја, право, философија, и т. д. — сусрећу се и у нашој средњевековној књижевности, и у њој су заступљене вели-

ким бројем дела. Отворите коју год хоћете главу византиске књижевности, нека би она била и најневажни-

ја, ону на пример која говори о аскетици и мистици, па
прелистајте каталоге српских рукописа сачуваних у разним данашњим словенским библиотекама, и видећете
да су на српски преведени скоро сви писци ове врсте,

чак и врло незнатни мистици, од Јована Лествичника

до Таласија. Учините то исто са старом хришћанском
књижевношћу, ,па ћете доћи до истог резултата: дела
великих беседника источне цркве — као што су Васи-
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лије Велики, Гргур Назијански, Јован Златоуст, и други — одавна су наша књижевна тековина. У историји, ми имамо преводе великих византиских хроника:

хронике Хамартола, Зонаре, Манаса. Од правничких
дела: Јустинијанов законик, Прохирон Василија I, Номоканон, назван Фотијевим, Властареву Синтагму. Па
и природне и егзактне науке заступљене су у нас, на

велико чуђење Крумбахера; Хришћанска топографија

Козме Индикоплова, која је, у ствари, расправа из астрономије и физичке географије, налази се преведена
у једном старом српском рукопису.

Ако приступите делима која су више књижевна, ви-

дећете да су наши преци превели скоро сва дела која се сматрају као украс великих европских средње-

вековних књижевности. Од романа, превели смо Тро-

јански рат, Александра Великог, Варлаама и Јоасафа,
Стефанита и Ихнилата; чак се утврдило да постоји

роман о Тристану и о Бову од Антоне, само, на жа-

лост, рукописи нису нам се сачували. Од приповедака, имамо оне д^Ооломуну, о премудром Акиру,
о дарици Теофани: можда ће вам бити чудновато кад

дознате да је наша приповетка коју прича Еладије у
основи оно исто што и „Чудо о Теофилу” од Ритбефа
и 'да наша приповетка о блаженом Гроздију одговара

„Мукама Св. Баха” од Жефроа Париског. Још имамо

готово све апокрифе, из Старог Завета — Причу о Јосифу, Виђење Исаије, и т. д. — и из Новог Завета: Јеванђеље Јаковљево, Виђење св. Павла, Легенду о Ав-

гару, и т. д. Исто тако имамо животе светаца: Живот
св. Алексија, св. Ђорђа, и т. д. Најзад, и стихове.
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Нема сумње да су све ово само преводи, али ови

преводи који, уосталом, чине заједничку тековину Европе Средњега Века, имали су велики утицај на нашу цивилизацију. Они су извор из којега су наша уметност
и наша народна поезија црпле своје инспирације. Пронађени су мотиви из апокрифне приче о Јосифу на
фрескама манастира Сопоћана, а мотиви из Јеванђеља

Јаковљева на фрескама Маркова манастира код Скопља;
лик св. Алексија можете видети у Студеници, а Варлаама и Јоасафа у Студеници и Раваници. Што ое тиче песама и нарочито народних приповедака, многи мотиви из ове преводне књижевности нашли су у

њима своје место; ту су ое они помешали са друпим
источним и западним мотивима и тако створили једну

целину врло богату и разнолику. Зачудићете ое можда
кад опазите у каквој српској приповетки или песми

трагове француске Манекине Филипа од Боманоара или

приче о анђелу и пустињаку, коју је Волтер обесмртио
у своме Задту.

Уосталом, наша књижевност Средњега Века обухвата и један велики број изворних дела. Ова су дела
разних родова: летописи, родослови, хронографи, по-

хвале, законици, повеље, и т. д.; али има један род
од велике важности и вредности: то су животописи

наших краљева и архиепископа. Овај низ дела представља најбоље што смо дали, најоригиналнији део нашег стварања; у извесном погледу наши животописи

могу се такмичити еа славним руским хроникама; у сва-

ком случају, ниједна словенска књижевност нема слич-

них дела. Истина је да се неке старе словенске историје књижевности рђаво изражавају о овим животопи-
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сима, али је то застарела критика, на коју се данас
нико више не обазире; напротив, у колико се год више проучавају ови животописи, у толико им се више

признаје, и с правом, вредност, и расте поштовање према њима. Ја бих хтео да се задржим мало на овом
роду и да покажем његов развој паралелно са развојем
наше средњевековне државе.

Први животопис, који је готово прво српско књи-

жевно дело, написао је у почетку XIII века, син великог жупаша Немање, свети Сава (1169—1236 како се обично узима), први архиепископ српски, оснивач аутокефалне цркве у Србији, наш највећи народни светитељ и
заштитник иаших школа. Ово дело, које описује последње године живота Немањина, кад овај поста калу-

ђер и проведе остатак свога живота у Светој Гори,
врло је скромно. Оно је мало по обиму; то је само једна глава типика студеничког; оно је пуно позајмљених
места из ранијих Савиних дела или из званичних аката,

при чијем је састављању и Сава сам учествовао. Али
како је то дело лепо у књижевном погледу! Причање
је у њему просто и природно, проза без накита и оз-

биљна, све испуњено мудрошћу и узвишеним мислима;
шта више, у њему се осећа висока верска инспирација и нежно синовље поштовање према узориту оцу.

Неколико година доцније, Стеван (умро 1228), брат

Савин, и први српски краљ, надахнут истом нежношћу
према своме оцу, предузима да и он опише живот Нема-

њин. У извесном погледу, његово дело показује напредак у развитку овог књижевног рода. Оно је дуже од
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Савиног, оно је засебно дело а не једна глава другог
дела, има за предмет цео владаочев живот, и садр-

жи више историских података. Види се да је писац
краљ анекалуђер; у осталом онинекрије мржњу спрам

својих непријатеља. У чисто књижевном погледу, ње-

гово дело је панегирик, израђен у украшеном и китњастом дворском стилу из времена Комнена, и састављен као говор управљен слушаоцима; у њему се ве

налазе ни простота ни наивност које чине лепоту дела
светога Саве.

После ових првих покушаја, развијање наших жи-

вотописа добија нов карактер. Око средине XIII века,
држава коју је Немања створио била је већ знатна краљевина, моћна унутра и готова да предузме ка-

кву спољашњу акцију. Сада манастира има више; краљ
Стеван био је већ сазидао Жичу, Владислав Милеше-

во, Урош Сопоћане. Цркве и манастире које је у Светој Гори подигао св. Сава богато је обдарила краљица

Јелена. Било је полета у свима правцима. Књижевне сна-

ге и амбиције такође сразмерно расту. Са двора, кшижевност прелази у руке високог свештенства. Међу калуђерима, којих има све више, многи се без сумње
баве тешким занатом писања. Ови су калуђери били

образовани и путовали су много. Сава је био први и
једини у своје време који је походио света места на

Истоку; сада је ово преимућство припадало сваком знат-

ном калуђеру. Не само Византију или српску земљу,
већ цео Исток упознаје наша интелектуална елита. Биће и доста прилика које ће изазвати стварање књижевних дела, и сами краљеви ће та дела поручивати.
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Под оваквим околностима јавио се један нов био-

граф, Доментиан, светогорски калуђер из Хилендара;
његово главно дело је живот светрга Саве (1243). Мисли се да му је краљ наредио да напише ово дело. —

Легенда о Сави бивала је све већа. Нарочито после његове смрти, када се увидело какве је он драгоцене

услуге учинио српској цркви, дајући јој стабилност у
тренутку — то је доба латинског царства у Цариграду — када је и сама грчка црква била пољуљана.

Црква га прогласи за свеца. Како је Сава умро и
био сахрањен у Бугарској, то се желело да му тело
буде пренесено у Србију. Нзегов синовац, краљ Владислав, који га је нарочито поштовао, пренесе га из Трнова у Милешево, побожну задужбину коју беше тек
подигао. Повратак би свечан, сам је краљ учествовао
у свечаности; за ову прилику би састављена специална

служба. — Доментиан поче тако да пише своје дело.

Написао га је у Кареји, у оној истој ћелији у Светој

Гори, коју је сазидао и у којој је некад сам Сава живео и где је све подсећало на живот светог архиепископа. Како је Доментиан био сувише млад те га није

могао познавати, он распитује старе калуђере из Свете
Горе, Савине савременике, који су га се сећали. Он иде
у Цариград, Јерусалим и неколика света места која је

Сава походио, и ту се такође труди да покупи пгто

је могуће више појединости о своме јунаку. Из овога
се види да се метод биографа много променио од вре-

мена Савина и Стеванова. Сава и Стеван били су оче-

видци догађаја које су имали да опишу, док је Доментиан, који то није, приморан да трага; тако је он у неку руку тип радозналог истраживача, историчар.
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Доментианово дело је много веће по обиму од дела његових претходника; то је потпун животопис, пун

појединости и обухвата цео живот Савин, главне епизоде овога живота у коме је укратко изложена готово

цела историја онога времена. Стога је оно пуно историских детаља; наши га историчари сматрају једним

од најглавнијих извора тога доба, и ако му понекад

замерају хронолошке и друге погрешке. Зацело, Доментиан је понекад тенденциозан, труди се да предста-

ви ствари у најповољнијој светлости по интересе сво-

[е државе или двора, али то је природна ствар, нарочито у то доба, када су наши краљеви и наша вера

имали велики број непријатеља. Књижевне особине Доментианове много су мање од књижевних особина ра-

нијих животописаца. Његов стил је надувен, пун реторике, потпуно по укусу који је био тада у моди у

Византији. С друге стране, писац непрестано износи
своју сколастичку и теолошку ученост, не престаје да

наводи и објашњава Свето Писмо; он на дугачко рас-

правља о безначајним стварима; расуђује о свачему,
тако да је његово причање сваки час прекидано непотребним и досадним „разглаголствијама”; тешко га је
читати.

Други један животописац светога Саве, Теодосије,

и он калуђер из Свете Горе, потпуно је супротан Доментиану. Код њега нема нимало реторике, никаквих
уметака и екскурсија, нимало жеље за показивањем

учености; његово је причање течно, природно, обилато,
пуно живости; у њега се налази лепих описа, верно

насликаних сцена, а све то у једном чистом, јасном,

живом језику; то је готово роман. Он је био врло у во-
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љи код читалаца онога времена; он је уживао, више
него ма ко други, неограничену популарност за вре-

ме и после Средшега Века. На жалост, не знамо тачно да ли је живео крајем XIII или почетком XIV
века.

•Ј'

*

*

Влада краља Милутина, (крај XIII и почетак XIV

века) славно је доба српске историје. Овај је краљ ослободио Македонију од византиске власти и присајединио
је српској држави. Он је постао тако моћан да је пре-

тио Византији, у којој је власт Палеолога била у пуном опадању. Он је испунио нову македонску област
својим многобројним побожним задужбинама; обновио,
саградио, обдарио, обогатио многе друге цркве и ма-

настире у својој земљји и ван своје краљевине: у Светој

Гори, у Солуну, Цариграду и све до Јерусалима. Слава
Немашића потпуно се утврдила. Велики број портрета чланова краљевске породице украшавао је зидове српских цркава; шихове су се збирке налазиле, каткад у

виду генеалошког дрвета, у црквама Сопоћана, Ариља, Пећи, Грачанице. И високо свештенство је било
предмет великог поштовања. Поред портрета краљева,
фреске у црквама представљају ликове архиепископа

или поједине сцене из њихова живота. Савин се живот

налази на фрескама у трпезарији манастира Хилендара. Фреске у једном делу цркве у Пећи сликају живот
архиепископа Арсенија. У ариљској цркви, налази се

читава галерија портрета архиепископа из XIII века.
Није дакле чудо што се величина овога времена

огледа и у кшижевности. После скромних дела из самога
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почетка долази књижевност већ изграђена. Преводи о
којима сам горе говорио без сумње су постојали у ве-

ликом броју и у ово време. Они су постали заједничко
наследство и наш понос. Животописи из овога доба по-

мињу први пут роман о Варлааму и Јоасафу: очевидан доказ о популарности коју је уживала преводна књи-

жевност. Дарови манастирима умножавају се; сваки нови манастир добија краљевску повељу; у њима кра-

љеви говоре на дугачко о владавинама, што је дава-

ло по свој прилици материала за нове животописе. И
број животописа расте; некада је постојао за један период само један животопис, овога пута има их готово

читав низ. И карактер њихов мења се. До тада су се славили само свеци и испосници; истицале се њихове мо-

литве, постови, пустињски живот, а они којима ће се
одсад писати животи били су понајмање свеци. Краљ
Милутин био је државник и војник; никада није ми-

слио да се закалуђери; напротив, женио се четири пута, и његова последња жена — или, боље рећи, вереница, — била је византиска принцеза од осам годи-

на: па је ли могуће да један биограф хагиографски
обради његов живот? Он је могао да напише само

историју; ипак, како је то још Средњи Век, истичу
се нарочито краљева побожност, његова добра дела и
његове задужбине.

Архиепископ Данило (умро 1338), животописац свога доба, написао је животопиое више краљева — Уроша, краљице Јелене, Драгутина, Милутина, — и многих архиепископа који су били његови претходници.

Он је историчар; бар много више историчар него ли

хагиограф хагиографски елеменат, у осталом врло су-
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жен, налази се у њега нарочито у животима архиепи-

скопа. Управо, он је написа-о историју свога времена;
он је препуи историских факата; за оно што знамо из

српских извора о нашем XIII веку и о већем делу четрнаестог, дугујемо њему; стога њега веома цене наши

стари и нови историчари. Уз то, као свети Атанасије,
оснивач монашке републике у Светој Гори, и Данило
је био вепгг архитекта. Ноегови описи о грађењу и
обнављању цркава и манастира кипте архитектонским
детаљима, тачним и стручним; стога је он цењен и од

историчара уметности. Данило је у осталом важна историска личност. Био је архиепископ, т.ј. имао је највише
црквено достојанство онога времена; био је човек од

дела и играо велику улогу у догађајима свога доба;
он је поверљива личност и саветник краљева, фини дипломата, дворски човек: он је дакле више него ли

прост калуђер и скроман писац XIII века. Све ове особине виде се у његовим делима. Очевидац многих епизода краљевског живота, познајући дубоко закулисну
игру и буне на двору, он је врло дискретан у својим
причањима, брзо прелази преко незгодних ствари, очевидно се труди да одржи владаочеву милост и никад

не заборавља краљеву славу и добар глас краљевине.

Он је добар патриота, а нарочито бранилац православља;

увреде које управља грчком цару Михаилу Палеологу,
познатом присталици уније на Лионском Сабору, речито сведоче о томе. Што се тиче његових књижевних

особина, он није оно што је Теодосије; он пре подсећа на Доментиана, чије дуге фразе и библиске при-

мере имитује, само је простији од њега. Он је озбиљан,

свечан, шта више сув и сувопаран; лирике и осећања
код њега је врло мало.
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Око средине XIV века, Душаново доба, најславславније од свију, — јер је краљевина постала моћно
царство и архиепископија подигнута на ранг патриаршије —, било је и лепо књижевно доба; за доказ може

нам служити Душанов законик, који стручњаци виооко
цене. Али останимо на животописима. Има их два, и

један и други анонимни, један о краљу Дечанском и
други о архиепископу Данилу. Обадва су изванредна.
То је право историско причање. Ни у једном животопису
о којем смо раније говорили нема описа бојева; они

се само спомињу. Овде, напротив, налазимо опис битке и једне опсаде, опис досга збијен, исгина, али пун

вешто пробраних појединости. Ту као да чујете звеку
оружја, као да присуствујете метежу боја, јуришима,

опсади, пљачкању, глади, бедама рата. Да се уверите у
ово, довољно је да прочитате места која се односе на

Велбушку битку, или на напад каталонских пљачкаша

на манастир Хилендар; скоро човек да каже да је то

један лист из Фроасара. У овом последњем опису има
пуно детаља о чувеној експедицији Алмугавара, коју

је тако научно проучио Густав Шлумберже у једној од
својих познатих књига. Заиста, ови су животописци из

средине XIV века већ прави хроничари. Животопис,
који је у почетку био само сећање на каквог побожног
оснивача 'манастира, претвара се сада у световну хронику,

која воли подробна причања о ратним делима.

*

*

*

При крају XIV века, наша држава би наједанпут
заустављена у своме развијању. Опасност од Турака
избијала је са свих страна. Први је сукоб са Турцима био
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на Марици (1371); други, који је дошао одмах иза
првог, и који је био врло несрећан по цео народ, био

је на Косову (1389). Паде српско царство; држава постаде кнежевина, па деспотовина. Изгубисмо про-

стране области у Македонији. Повукосмо се на север,
утврдисмо у долини Мораве и ту саградисмо политичко

средиште. То је био страшан ударац за нашу цивилизацију. Много наших цркава и манастира остадоше у туђој земљи; богата ризница уметности, гомилана веко-

вима, беше изгубљена. Хилендар постаде скоро неприступачан; као да његови односи са новом Србијом ослабише мало. Овај се губитак осетио нарочито у нашој
књижевности. У новој Србији нема више ни једног јединог животописца који је из овог манастира, док је
раније скоро сваки од њих био отуда.

Међутим, књижевност и цивилизација одржаше се.

Ноихов је полет био сувише велики, те није могао бити
сломљен. Деспот Стеван (1389—1427), који је знао да
прибере народну снагу и организује нову државу, про-

дужио је традиције српских краљева. Он је имао да уради све поново. По новој територији зида он задужбине; тад се подигоше дивне грађевине: ТБубостиња,

Каленић, Манасија. Ту он скупља књижевну елиту. У
осталом, у овом тренутку многи су учени странци бе-

жали у нашу земљу. У овим несрећним временима, када
су све хришћанске државе Балканског Полуострва пале

или имале ускоро да падну под Турке, интелектуална
се елита склањала тамо где је још постојала слободна

влада. Србија је тако постала последње уточиште сло-

боде. Она је себи задржала ту част да постане прибежиште калуђерства и угрожене књижевне активности. У
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Бугарској је тад цветала једна лепа књижевна школа;
после пропасти бугарске државе, ученици ове школе до-

лазе да се настане у Србији. Као што каже један жи-

вотописац из XV века: „Бог узе славу од Бугарске и дарова је Србији”. И из Византије људи високог порекла и

образовања — вероватно из краљевске породице Кантакузена — емигрирају у Србију. Они доносе са собом драгоцене рукописе; они који су били писци почињу најзад да пишу своја дела на српском.

У овом добу налазимо један велики број писаца и

значајних дела. У једном малом спису, калуђер Исаија
очајнички оплакује пораз на Марици. Несрећна кнегиња Јефимија јадикује над косовском пропашћу у дивној похвали Кнезу_ Лазару, коју везе чистим златом
по дамаској свили. Деспот Стеван је не само мецена и
заштитник књижевности, но и писац; за њега се гово-

рило да је био нови Птоломеј; нарочито је лепа једна
његова песма са акростихом. Могли бисмо још навести

и епископа Марка, па једног новог Данила, па Силоана, и читав низ анонимних писаца, који су састављали
похвале — готово мале животописе — српских кнезова,

патриараха, калуђера на гласу. Што се тиче животописаца у правом смислу речи, само један заслужује да бу-

де наведен; то је Цамблак, писац живота краља Дечанског.

Са Цамблаком (око 1364—1420), који нам је дошао

из туђине, враћамо се у област хагиографије. Његово
дело има чисто хагиографски карактер, и ако садржи

много историских вести, међу другим и ону која говори о чувеној хезихастичкој препирци, великом тео-

лошком догађају тога доба. Ово је дело врло добро
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писано, а његова је композиција изванредна. Повукавши се у манастир Дечане, један од оних великих ма-

настира на Југу, који је још припадао држави деспота

Стевана, Цамблак указује велико поштовање краљу Дечанском, оснивачу манастира. Пре него што је дошао

у Србију, Цамблак је живео у Пандократоровом манастиру у Цариграду; и Дечански некада је у њему живео и у спомен тога посветио је своју цркву Сведржи-

тељу; то је може бити ЈЗила прва веза између Цамблака и

Дечанског, чији је жнвот требало да он опише. Али
оно нгго му је прво пало у очи, то је била краљева фигура, права мученичка фигура, јер је овај свети краљ

био доживео ту несрећу да га отац ослепи у младости а син — бар тако је Цамблак веровао — угуши у старости. Цамблак је уложио сву своју снагу да
наслика овог новог Товију, несрећнијег од оног из Библије; он се трудио да рељефно изнесе све црте које
су састављале шегову трагичну личност, и написао је
дело високо по вредности.

Остаје ми да поменем последњег животописца, који

је писао у време деспота Ђурђа Бранковића (1427—
1456), око средине XV века. Србија је била на самртним мукама; три године после смрти овога деспота, она

сасвим пропада (1459). Међутим, то је било доба када
се појавио један животопис нарочите јачине, животопис

деспота Стевана, који је написао, око 1431, Константин,
назван Философ. Овај рад се сматра уопште, и с пуним правом, као најбоље историско дело наше средњевековне књижевности; књижевне оообине у њему су мно-

го мање. Врло мало хагиографско, оно има врло јасан

биографски карактер. То није више живот само једног
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владаоца, нити српска историја, већ је то цела балкан-

ска историја тога доба. У њој се налазе дуги одељци
турске историје и историје целог хришћанства на Балка-

ну. Нарочито су политички догађаји потанко описани, и
ствар је писао човек, који зна ствари и који је видео

све последице које ће отоманска несрећна инвазија и-

мати на хришћански свет Истока, и који је правилно
оцењивао велике догађаје, чији је био сведок.

Тако наши животописи, који су били у почетку
само скромни хагиографски покушаји, постали су најзад, током три века, потпуна и права историја.

0 југословенскоЈ књижевпости
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ПРЕПОРОЂАЈ И РЕФОРМА

Дошли смо до доба Препорођаја.

Видели смо у којем нас је тренутку оно затекло. Никада није народ био у горим приликама у доба тако

одлучно за његово образовање; никада он није био мање у стању да ое користи једним интелектуалним по-

кретом од тако велике важности. Кад ое само помисли

да смо били сасвим близу Византије, одакле је дошао
и распростро се хуманизам, и то баш у доба, за време
наших деспота, када су к нама почели долазити учени

људи из Цариграда, чувари античке културе, тада ће

се разумети да смо у тренутку кад су Турци покорили
нашу отаџбину, изгубили најлепшу прилику за наш духовни препорођај.

И није само Србија била покорена тада од Турака, него и Босна (1463), Херцеговина (1482), Зета —
будућа Црна Гора — (1499), све аутономне државе,

краљевине, војводине, кнежевине. Све је прогутао турски талас, све је било уздрмано од дна до врха; везири,

паше, беглербегови, санџакбегови заменише наше ста-

ре севастократоре, кефалије, логотете; области проме-

нише сад своја стара имена у Алаџа Хисар, Румели
Хисар, итд. Српско племство исељава се или прелази у
муслимане. Црква, која је била главно средиште духовног и књижевног живота, губи своју независност;

она, кад Патриаршија би укинута, потпаде под грчку
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цркву. Манастири беху опустошени и разрушени; фреске
по црквама, изложене непогодама, избледеше и пропа-

доше често. Богате манастирске библиотеке растурише се, рукописи изгореше или нестадоше у току ве-

ликих народних сеоба и непрестаних емиграција. Јер
се опасност појављивала свуда, на целом простору наше

територије. У своме силном надирању, Турци почеше да
прете нашим најудаљенијим областима, све до граница

Словеначке, и до далматинских острва. Тако, на пример,
путник који данас посети острво Хвар, на Јадранском

Мору, зауставља се изненађен пред црквом Госпе од
Милосрђа у селу Врбосци, јер је она саграђена како се
цркве ретко граде; то је црква-тврђава, готово град, са
својим високим голим зидинама, мазгалама и галеријама
за бацање камена и растопљене смоле, са бастионом

и шанчевима, са терасом, стражаром, пушкарницама. За-

што? Просто зато нгго је ова црква била саграђена у
време кад су Турци претили селу.
Па да ли се могла зачети каква књижевна радња
у таквим приликама? Додуше, трагови књижевне традиције постоје, извесна ћириловска и глагољска књижевност животари, али ништа не ствара од значаја, и
стога нема разлога да се заустављамо на њој.

Међутим — а то је баш оно што чини разлику из-

међу нас и других Словена, који, пошто су имали једну богату средњевековну књижевност, нису је имали

у Препорођају, или обратно — ми смо имали такође и
за време Препорођаја сјајну књижевност. Збиља, није
било све утопљено у турском мору; неколико области
у којима је становао наш народ извукле су се из руку

отоманске власти: јадранско приморје, вароши Сплит,
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Задар, и још друге неке, а исто тако и острва. Један
град нарочито, који је, са својом околином и неко-

ликим острвима, створио аутономну републику, био је

колевка и средиигге нашег Препорођаја. То је Дубровник. Град богат и слободан, са врло развијеном трговином, са флотом која је имала приступа у сва велика

морска пристаништа Европе и Истока, са сталним везама са Италијом и Западом, и са земљама у унутрашњости полуострва, Дубровник, који је имао уређење
за пример, савршен ред и законе правичне и строге,

био је тада средиште културе.

Талијански препорођај научио га је волети и помагати уметности. Тада су саграђени, у уметничком стилу, лепи кнежев Двор, отмена Дивона, величанствене
цркве и красни кладенци, који привлаче, још и данас,

пажњу посетилаца. Слике Рафаила и Тициана красиле су

цркве. Тада је хуманизам продро у малу републику.
Духови заволеше класичне студије; учитељи хуманизма
— као што су били Јован Равењанин, Филип де Диверсис — основаше школе, у којима су млади племићи добијали прве појмове из наука и књижевности, пре ношто

су ишли да продуже своје студије на университетима у

Падови, Сијени, Флоренцији, Риму, и чак у Месини на
Сицилији. Ето, у овој средини расцветала се једна народна књижевност, на српско-хрватском језику. Али како

се разликује она од књижевности пре ње! Раније имали
смо Византију, православље, ћириловска писмена; сада
је утицај Италије, католицизам, латинска азбука. Уместо светогорских калуђера, овде су бенедиктовци, фрањевци, доминиканци. Шта више, дух се сасвим проме-

нио. Сад влада позната пП.е^ге^га из доба Препорођаја.
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Живот је био лак и безбрижан. ЈБуди су били богати,
живели врло уоодно; све је цветало, уметности и занати,

нарочито златарски; забаве на све стране. Дубровачки
архиви откривају нам данас бујан живот ондашње омла-

дине. Кад би у сумрак ноћни стражари затворили градске каггије, како безбрижне забаве беху у младог света

у оним тесним и рђаво осветљеним улицама, у много-

бројним крчмама, или под балконима високих кућа! Били су то љубавни састанци, серенаде с виолинама и мандолинама, шале са задоцнелим пролазницима, са сеља-

цима из планина. Каткад беху и дуели и туче, бојеви

с рапирима и мачевима, па чак и убиства. Овим сценама љубави и мржње, додајте карневал, свечаности,
маскараде!

У ово доба било је много песника у Дубровнику.

Највише их је неговало лирску поезију. На првом месту треба навести Ђорђа Држића (1461—1501) и Шишка Менчетића (1457—1527), који су живели крајем XV
и почетком XVI века. Они су саставили много љубавних
песама и сонета. Нзихова поезија подражава Петраркиној
поезији; она има све црте ове извештачене поезије, али

нема шеног замаха нити њене финоће. Религиозна поезија била је такође поштована; Дантеово велико дело

морало је имати одјека и на другој страни Јадрана. У
овоме роду истаћи ће се поезија Ветрановићева (рођен

после 1482, умро око 1576): мале молитве у част Исуса
и Богородице. Бенедиктовски фратар, живећи понекад

сам у малим манастирима на пустим острвима, Ветрановић провођаше дане и ноћи на коленима пред ико-

нама Спаситеља и Богородице; у овом душевном стању

он је састављао своје стихове. Ту никако не треба тра-
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жити префињену уметност; поезија је проста, наивна,

чак неспретна, али се у њој осећа искреност, истинска
вера, права хришћанска смерност.

Неговала се такође и дадактичка поезија: Дими-

тровић (умро око 1553) оставио нам је низ афоризама о владању у животу, а Бурешић (рођен око 1510,
умро пре 1562) превод Наука у стиховима, који се обично приписују Катону. Нсшедимо још и посланице

које измењиваху песници међу собом и са својим пријатељима, а и путопиое, који имају лепих описа. Друга
једна врста врло популарне поезије јесте она која се
назива маскерата; то је поезија карневала, слободна и
лака, каткад врло раскалашна; то су мале песме, које
су певала и рецитовала маскирана лица и које су биле

подешене према карактеру свакога од њих. Најбољи пе-

сник ове врсте "&ио је Чубрановић (око средине XVI
века); његова Јеђупка, чије су се неколике строфе и
певале, има вредности због свог лепог и вештог ритма
и због своје занимљиве локалне боје.

Готово све ове врсте позајмљене су од Талијана.
Међутим, при крају XVI века, када хуманизам беше
продро дубље у високо друштво и књижевну средину,
погледи се управљаху к песницима грчким и латинским.

Имена Д. Рањине (1536—1607), С. Бобаљевића (1530—
1585) и нарочито Д. Златарића (рођен 1558, умро после 1609), означавају нови правац; у овој плејади 'била

је и једна жена, лепа Цвијета Зузорић (рођена око 1555,
умрла пре 1609), која је писала епиграме врло лепе и

пуне оштроумних изрека — ер1§гатта!а е1е§апћб51та
е! аг^ић881гшз сопсПба зеШепШз, — како то каже је-

дан стари доминикански рукопис. Тада почињу да се
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иетују и нове врсте: мадригали, еклоге, елегије, епи-

тафи; подражава се или се преводи Катул и Проперције,
Филемон и Теокрит, а исто тако и грациозна идила
Мосхова о Венери која тражи свога сина Купидона.
Ова поезија с краја века много је јача од претходне;
дискретнија је, мање конвенционална, она сведочи да

је унутрашњи живот постао развијенији; и облик је у
њој разноврснији.

Сем лирске поезије обраћала се пажња и позоришту. Најпре су се представљали библијски предмети;

то су у неку руку мистерије: Абрам, Од порода Језусо-

ва, Ускрснуће Исукрстово, Сузана чиста. Ту се Ветрановић нарочито одликовао; у његовим комадима има
понекад узвишених мисли, речитости, оригиналности у

тражењу драмских ситуација. Било је затим и трагедија,
већином преведених. М-еђу преведеним талијанским пис-

цима навешћу Лудвика Долчеа, Лудвика Грота, Ђ. Б.
Ђиралди Чинтија. Преводи се Хадрнана од Грота, која

је у ствари само дирљива прича о Ромеу и Јулији, и

Орбека, Ђиралдијева, која је може бити најславнија талијанска трагедија онога доба. Она је, иначе, пуна сви-

репости, по угледу на Сенекине трагедије. Имамо још

и превод једног грчког дела, Софоклову Електру. Најзад, и ако наша трагедија није била изворна, она је

бар имала то преимућство да обухвати најпознатија дела онога времена или најпознатија дела класичких књи-

жевности; колико ја знам, то није био случај никоје друге
словенске књижевности тога доба.

Да ли су трагедије биле представљане, не знамо;
али пасторала и комедија, два рода особито плодна у

Дубровнику, биле су одиста игране. Ноихове су пред-
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ставе биле у великим јавним дворанама, у приватним

кућама, понекад под отвореним небом; глумци су били
дилетанти, који су састављали позоришне дружине, од

којих су нам више њих познате. Ништа се није штедело, ни декор, ни музика, само да би ове представе биле

што сјајније. Племство и богати грађани узимали су
на себе трошкове. Тако, кад је требало прослављати какву богату свадбу, био је обичај да се поручи позоришни
комад, и његово представљање било је у програму свад-

бених свечаности. Пасторале су биле, у почетку, мали
позоришни комади: митолошке сцене, наивне еклоге, диалози пастира и вила, све писано у стиховима и у конвен-

ционалном духу. На крају XVI века, овај род постаде
отменији и поетичнији; његов преображај дошао је нарочито под утицајем два најславнија комада онога вре-

мена, Верног пастира од Гваринија и Аминте од Таса,
које беху превели Лукаревић 1592 и Златарић 1580. Што
се тиче комедије, која је нашла повољне услове да на-

предује, која је могла да црпе предмете за себе из

шарена света тадашњег Дубровника, Грка, Арбанаса,

Турака, паланчана, острвљана, која је волела да исмева очеве тврдице и синове расипнике, попове, слуш-

киње, пучане, — овај је род заступљен врло значајним
делима.

Марин Држић (око 1518 — 1567) најглавнији је писац

комедија. Он је један од најбољих писаца целе дубровачке књижевности. Ноегова дела су привлачнија од

свих других дела која је ова књижевност дала. Она се
могу још и данас читати са интересом и задовољством.

Рођен у једној књижевничкој и уметничкој породици,
пошто је учио у Италији, Венецији, Риму, Сијени (у овој
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последњој вароши био је ректор университета), путовао много и посетио Беч и Цариград, Држић се враћа у
своју отаџбину, и постаје свештеник и оргуљаш кате-

драле. Био је живе и веселе природе, духа фина и
п°ДРугљива, пун шале. Написао је више комедија, ин-

спиришући се различитим предметима. Прво је подражавао Плауту; његов Скуп, Аркулин, Пјерин слободне
су прераде Аулуларије, по свој прилици Хвалисава вој-

ника (МПез Допозиз), Менехама. Затим он црпе из талијанских новела, из Бокачова Декамерона, из којега

су већ црпли предмете за позорницу талијански писци
као Андрија Калмо, чувени Руцанте, Франческо Бело.

Најзад он пише и оригиналније комедије, чији предмет
изгледа да је узет из тадашњег дубровачког живота. У
свим овим комедијама, па чак и у оним које су само по-

дражавања или преводи Плаута, има много локалне боје; све појединости римског живота пренесене су на
дубровачко тле; лица, ситуације подешени су за сло-

венску средину. У изворнијим комедијама, локални је
карактер још више наглашен. Има у овим комедијама

полета, духа, од оног веселог духа Препорођаја; у њима је увек занимљив предмет, вешто вођена радња, понекад изврсна композиција. Диалог, каткад груб или
раскалашно двосмислен, често је духовит, пун обеше-

њаштва и жара. Карактери — који су у ствари карактери талијанске т.зв. учене комедије — локализовани

г.у, или су плод посматрачког дара. Додуше, Држижићева је комедија потпуно у духу талијанске комедије
Препорођаја; процедурађе у њој стара и конвенционална;

то су приче о проданој и поново нађеној деци, о проданим робовима; слуге у њима играју велику улогу и они
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воде интригу; али ова комедија при свем том има оригиналне црте и локални карактер.

Занимљиво је забележити да овај наш писац комедија, који је живео пре Молиера за читав век, има
неке сличности са великим француским писцем. Мешање разних диалеката у једној његовој комедији под-

сећа у том погледу на Господина од Пу-рсоњака; у другој
једној комедији разговор слугу и слушкиња води се

налик на разговор Гро-Ренеа и Маринете (ОерН атоигеих); понекад, читаве се сцене тако подударају са Молиеровим, да би ое могло помислити да су позајмљене

од њега, кад би то, наравно, било могуће. Сцена Харпагона и Валера, у петом чину Тврдице, или велике сце-

не Ђорђа Дандена и Анђелике, налазе ое у Држићевим
комедијама — наравно у примитивном и неразвијеном

облику. Ове су сличности природне и објашњиве. Као
и наш песник, Молиер је црпао своју инспирацију из

Плаута и Бокача; узимајући, и један и други, своју
тековину где су је у других налазили, случај их је одвео
истом извору.

*

*

Препорођај и Реформа јесу брат и сестра, одавна ое

већ рекло: тамо где први стигне, дође и други. Сасвим
је природно, дакле, што смо имали своју Реформу, кад
смо имали свој Препорођај.

Реформа ое појавила код Словенаца, на крајњем
северозападу, у покрајинама које су припадале царству

Карла Петог и Фердинанда I. Како је познато, у овом
се царству јавила нова наука Лутерова; она је одмах
нашла одјека у земљи Словенаца, и ту је развила једну
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нову југословенску књижевност. Видели смо да, кроз

цео Средњи Век, Слов«начка није имала књижевности.

Сада се књижевност у њој појављује одједанпут. Када
је Лутер превео Св-ето Писмо на немачки, наши га
протестанти преведоше на словеначки, и тако поста-

више први темељ својој књижевности.

Вођа протестантског покрета код нас, у XVI веху,
био је Примож Трубар (1508—1586). Рођен у једном селу
крај Љубљане, пошто је учио у Фијуми, Салцбургу и

Бечу, Трубар постаде проповедник и каноник у Љубљани.
Ту он пригрли протестантску веру, али ускоро мораде
да бежи из своје земље и да ое склони у Немачку;
тамо он живи све до своје смрти, враћајући се покаткад
на неко време у своју земљу. У Немачкој, још рано,
он штампа своју прву словеначку књигу; доцније, после

аугсбуршког мира (1555), а нарочито кад његов пријатељ и заиггитник Јован Унганд основа штампарију у
Ураху, у Виртембергу, Трубар, који се и сам настанио
у тој вароши, развија своју велику радњу. С помоћу
више сарадника, он преводи и издаје Свето Писмо, букваре, катихизисе, постиле, читаву једну малу народну

протестантску књижевност. Кажем „народну” а не „сло-

веначку”, јер наши протестанти пишу своје књиге не
само на словеначком, него и на српско-хрватском, и

штампају их не само писменима латинским и готским,

него и ћириловским и глагољским. Трубарев круг обу-

хватао је Хрвате и Србе као што је обухватао Словенце;
било је чак међу њима Срба из Восне и Србије. Ра-

дећи на ширењу својих идеја међу свим Југословенима,
они су употребљавали све диалекте и све азбуке које

беху тада у употреби. Одав.чо се већ рекло да је „сло-
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веначки протестантски покрет био ј-една од најинге-

ресантнијих епизода у историји књижевности”; његова
главна заслуга је у томе, што је он био прва манифе-

стација југословенског јединства, које је имало да се
оствари у будућности.

Из словеначке земље нова се вера распростире по

Истри, Далмацији, Хрватској. Али само у овој последњој области она изазва једад књижевни покрет, у осталом од мале важности.

ПОЗНИЈЕ ДОБА:

НОВА СРПСКА ПАТРИАРШИЈА
И КАТОЛИЧКА РЕАКЦИЈА

0 југосдовеиској књижевности

4

Видели смо да се југословенска књижевност до та-

да поделила у два потпуно различита дела: један у по-

крајинама православне вере, и други у покрајинама вере

католичке и протестантске. У Средњем Веку, у првим
покрајинама имали смо једну развијену књижевност, док

је у другима књижевност имала много скромнији за-

мах. У доба Препорођаја и Реформе, напротив, код
православних књижевност тек животари, а код католи-

ка и протестаната она се сјајно развија. Ову исту поделу

наћићемо и у познијем добу. Само су се прилике и
књижевни карактер изменили. Код православних ће доћи књижевност Нове Српске Патриаршије, а код католика књижевност Противреформације, која се још назива
рестаурација или Католичка реакција. Позније доба обухвата, дакле, ове две различите књижевности.

*
*

*

Погледајмо најпре православне. И ако још под турским јармом, Срби ускоро видеше да им се судбина
побољшава. То је било око средине XVI века, 1557.

Турци дадоше тада независност српској цркви, обновише стару Патриаршију, и признаше јој сва стара пра-

ва. Чак су јој још и шира дали. Нова Патриаршија
прошири се не само по територији старог царства, тј.
по источном делу полуострва, него оде и на Запад и
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Север, и обухвати Босну, Херцеговину, Далмацију, Славонију, Војводину, па чак и Јужну Угарску у колико
се тамо налазило српског живља. Ова је Патриаршија

постојала до 1766, више од два века. То је била нека
врста народне аутономије и организације у облику цркве-

не аутономије и организације. То је било српско огњиште усред турског царства. То је био бедем српског
национализма, који је пггитио, бранио оно што је оста-

ло од славне прошлости Србије. Обнављају се — и то
увек Патриаршија има иницијативу за то — цркве и
манастири; скупљају се и чувају рукописи; оснивају се

школе, и појављују прве књижаре. И сама књижевност
осећа да ое поново рађа. Књижевна радња, застала и
готово ишчезла у веку који је дошао после пропасти

српеке државе, Добија значајан подстицај од ове нове
установе.

Српска књижевност имаде тада један мали препо-

порођај. Она ствара известан број дела не без вредности, даје већи замах извесним књижевним родовима,
ствара и нове, али — како је она продужила само књи-

жевност Средњег Века, чији сам карактер већ показао
— ја ћу је брзо прећи и само ћу поменути једнога писца
овога доба: патриарха Пајсија.

Патриарх Пајсије, који је живео у првој половини

XVII века — био је патриарх од 1614 до 1647 —,
интересантан је тип писца, занимљив нарочито кад се

погледа на време у коме је живео. Свуда куда је ишао
у току својих каноничких похода, бавио се књигама
и рукописима; скупљао их, поправљао, давао да се кориче; преписивао их и правио изводе из њих, дода-
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јући им коментаре и маргиналне запиое. Био је библиофил у доба које нимало није било подесно за би-

блиофилство. Да није тако диспаратно, ја бих га ра-

до упоредио са хуманистом Пођом Браћолини, који је
тако исто, за време својих званичних путовања, и-

страживао и скупљао рукописе Квинтилиана и Цицерона. Тако је Пајсије могао да спасе и сачува много
драгоцених рукописа наше средшевековне књижевности.

Он је написао и једно изворно дело: живот последшег
српског цара Уроша, и њиме он продужава рад наших

старих животописаца. Зацело, за XVII век, ово је дело
несувремено, али, ако се упореди са ранијим делима
истог књижевног рода, оно има извесну вредност.

*
*

*

Пређимо на земље католичке и протестантске ве-

ре, на књижевност католичке реакције. Ова се реакција јавља доста рано у нас. Наши сународници учествују у шој од самог шеног почетка. На Тридентском
Сабору узима учешћа добар број југословенских изасланика: надбискупи и бискупи из Сплита, Раба, Сто-

на, Дубровника, Загреба. После Сабора, исусовци (је-

зуити) долазе у нашу земљу; тада и Никола Бобадила, један од првих ученика и сарадника св. Игњатија,

долази у Дубровник; доцније, у XVII и XVIII веку,
исусовачке колегије основаше се у многим југословен-

ским покрајинама. Тако када Гргур XV основа, 1662,
Конгрегацију пропаганде за веру, наши се сународни-

ци почеше стављати у службу овој установи. Против-
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реформација утврђује се дакле у нашој земљи, и наш

народ улази у ову широку организацију. Из ње се рађа једна значајна књижевност, чак и у покрајинама
које је, раније, нису никако имале. Она је много учинила и за побољшање нашег књижевног језика.

У Словеначкој имамо први утицај католичке реакције на књижевност. Он се јавља већ у Трубарево до-

ба и за владе Фердинанда I. Трубару праве сметње,
гоне га из земље, његове ое књиге спаљују, уништава

се једним ударцем млада протестантска књижевност да
би на њено место дошла нова сва у духу католичке

реакције. Тада се преводе Лојолина Духовна вежбања,
Катекизам оца Канизија, Наук кустјански од кардинала

Белармина. Словеначка књижевност дакле није ишчезла; она је само променила карактер; од протестантске,
постала је чисто католичка.

У Далмацији, књижевност узима исти карактер. Уз
преводе Канизија и кардинала Белармина долазе и пре-

води дела Јована Поланка, секретара св. Игњатија, и
Мисли крстјанске од Бухура, француског исусовца. Преводе се катекизми „састављени према одлукама Три-

дентског Сабора”, како је то изрично речено. Отац
Кашић (1575—1650), најзнатнији југословенски писац ко-

ји је припадао Дружби Исусовој, пише Лојолин живот, оне исте године када је Лојола канонизован, и
живот св. Фрање Ксавера. Он саставља једну аскетску

расправу по угледу на расправе шпанског исусовца Петра Рибаденеира; он је пише баш у Београду, где се зауставио у току својих мисија по југословенским крајевима. Међутим, како је у Далмацији била једна про-

фана књижевност у време Препорођаја, то се она и
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даље неговала упоредо са исусовачком. Она даје знатне песнике, као што су Бараковић (1548—1628), Кавањин (1641—1714), који су особито састављали врло ле-

пе епске спевове. Треба још нагласити да је било граматичара и лексикографа, који су допринели развијању књижевног језика и, шта више, утврдили његово
јединство и поред разлике у покрајинама.

У чистој Хрватској, чије је средиште био Загреб,
и где није било никакве књижевности до тада, јавља
се у ово време једна гаокрајинска књижевност потпуно

инспирисана Противреформацијом. Готово сви писци су
били исусовци, фратри и каноници; и већина пише побожна дела, поучне књиге, памфлете против протеста-

ната. Тако Хабделић (1609—1678) жестоко напада Лутера. Каноник Раткај преводи латинско дело бечког

исусовца Ламормена о врлинама цара Фердинанда. Крижанић (1618—1683), велики панславист, борац за уједињење православне и католичке цркве, интересује се

делима кардинала Белармина и почиње да ое угледа
на њ. Мулих (XVIII век), исусовац, бави се св. Фрањом Ксавером. У области профане књижевности, међутим — јер и она овде такође постоји —, имамо пе-

снике у графу Петру Зрињском (1621—1671) и графу
Крсту Фрањи Франкопану, који је преводио Молиера,

тада још' у жицоту, и то његова „Ђорђа Дандена”. Да попоменемо још и Павла Витезовића (1625—1713), историчара, песника, драмског писца, који је сем тога још
национално ражан.

И у Босни се јавља једна књижевна радња. Ова
покрајина, која је била најизложенија различитим утицајима, у којој су се укрштале све вере: православна,
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католичка, муслиманска, и где је за време Ср едњег Века беснела богомилска јерес, добила је своју књижев-

ност први пут у XVII веку. То је била католичка књижевност, али писана ћириловским писменима, што по-

казује мешовити карактер ове покрајине. Главни се писци врбују међу фрањевцима настањеним у овом кра-

ју још од Средњег Века. Ова књижевност — чији је
најбољи представник Матија Дивковић (1563—1631) —
састављена је из побожних дела: катекизама, пропо-

веди, чудеса Богородице, расправа из мистике, малих
побожних песама за широке слојеве. У већини, ова дела нису изворна; то су пре прераде радова талијанских

и шпанских исусоваца, или латинских дела из Средњег
Века: Ов5(а Котапогит, Зса1а СоеИ, Чудеса Богородице

немачког доминиканца Херолта (на латинском). Треба
забележити да у Босни, у ово доба, и међу муслиманима имамо једну поезију на српско-хрватском језику и

писану арапским словима. Из овога се још боље види
мешовит карактер ове земље.

Средином XVIII века и нешто доцније, развија се

такође један мали књижевни покрет у Славонији, и то
међу католицима. Антун Канижлић (1700—1777), исусовац, саставља спев о св. Розалији, чувеној светитељ-

ци из Палерма, пред чијим је гробом Гете клечао и

молио се; овај спев, сав у стилу барока, показује један
значајан песнички таленат.

Пређимо на Дубровник.

И ту се налазе дела надахнута католичком реак-

цијом, и то у већем броју него ли у другим покрајинама. Прву ову појаву видимо у једном мистичном делу
под насловом Либарце од девства, које бенедиктовац
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Василије Градић (умро 1595) написа 1566, управо баш

по свршетку Тридентског Сабора, и према његовим одлукама односно монашких правила. Он га је написао за
две сестре из реда св. Кларе, које су биле из властеоских дубровачких породица, као што је то учинио и

св. Фрања де Сал, с Уводом у побож^ни живот, за сво-

ју духовну кћер Госнођу де Шармоази. Затим су дошла друга дела, писана у истом духу. То су најпре животи светаца који су највише помагали католичкој об-

нови, св. Фрање Ксавера и св. Карла Боромеа, а тако
исто и аскетски списи: Наук духовни, превод из шпан-

ског исусовца Ј. Гондина Гарције, АеГегпИаИз рго&готиз од немачког исусовца Дрексела, Од љубави Језусове

француског исусовца Непвеа, и т. д. Вредан је помена
Покорник увјежбан (превод), класична књига славног

талијанског проповедника из Дружбе Исусове, Павла
Сењерија. Али најбоље дело ове врсте које је било
преведено код нас, то је оно које сам малочас поменуо,

Увод у побожни живот, ремек-дело хришћанског размишљања; то није, уосталом, једино дело од овога пис-

ца које је било преведено.

Поред ових дела у којима се изражавао дух католичке рестаурације, и профана књижевност развијала

се такође. Дубровник је имао, то смо већ рекли, јед-

ну сјајну књижевност у доба Препорођаја; у XVII и
XVIII веку, ова књижевност наставља свој живот, и њено природно развијање не трпи сметње са стране реста-

урације, као што је то био случај на пример у словеначким земљама. При свем том, она узима карактер
сасвим различит од ранијег под утицајем ове католичке

струје. Књижевност Препорођаја у Дубровнику била је
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весела, жива, слободна, нешто и раскалашна, скоро па-

ганска; књижевност реакције била је строга, озбиљна,

готово мрачна, и у исто време врло хришћанска; рекло
би се да је неки пуритански дух прешао преко Дубров-

ника и да је у њему изменио погледе и мишљења. За
време Препорођаја, попови и оци беведиктовски писали су дела са слободом готово раблеовском; у време

реакције, чланови Сената и високи чиновници писали
су побожне песме. Побожних песама било је и за време

Препорођаја, али сад оне владдју скоро искључиво. Сада се преводе велики хришћански спевови, Рођење Христоао (Упућење речи божје) од Санацара, Кристиада Јеронима Виде, и надахњују се песницима врло хришћан-

ским, нарочито Тасом. Од лирских песама, врло мало
њих говоре о љубави; у њима се уздиже божанска
љубав а жигоше светска; маскерате, од раскалашних

какве су биле, постају на један мах невине и безазлене.

Да претставите ствар потпуније, ево какав је биланс дубровачке књижевности у ово доба.

Лирска је поезија начинила велике успехе. Постала је финија, елегантнија, разноврснија; језик је у њој
чистији, звучнији, тананији; он је много више изнад

наивног језика првих песника Препорођаја. Ипак се у
овој поезији опажају знаци опадања. Дубровачка поезија, која је била још од почетка под огромним ути-

цајем талијанске поезије, продужила је да то буде и у

XVII веку, када је у Италији владао Ђ. Б. Марино,
стваралац стила Сеичента или маринистичког. Наша поезија постаје, дакле, маринистичка, тј. поезија која само тражи бирани ефекат, која је пуна претераних метафора, усиљених антитеза, вештина и префињености сва-
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ке врсте. Наши песници почињу да преводе Марина, његове оонете, идиле — Уздисаји Ергастови (В. Менчетић,

умро 1666) —, његове прологе — пролог Бонарелијева
комада Ноћ из облака (С. Гундулић, 1633—1682). Исто

тако они преводе и друте песнике маринисте, као Јеронима Претија и његовог Љубовника срамежљивог (Гун-

дулић), а и његов мали спев о Оронти из Ципра (Бетерић, умро 1712).
Међутим поезија се није ограничила да подражава

само овом лажном стилу. Поред Марина, било је у
Италији песника сасвим друге инспирације, и који су
«е окретали класичним узорима; наши су песници ишли

и за њима. Такви су Г. Кјабрера, чији је стих иммто-

вао наш Гундулић у своме спеву Сузе сина разметнога

и чији се утицај осећа у нашим спевовима о Мандаљени
покорници, иредмет који и Кјабрера разрађује; па Фулвије Тести, од кога су преведене неке хришћанске песме (Канавеловић, 1637—1719), или позоришни комади

(Палмотић, око 1606—1653 или 1657).
Најзначај.нији српско-хрватски песници овога доба

су: Иван Бунић (1594—1658), пре класичар него маринист; Хорације Мажибрадић, који покаткад има врло

искрен акценат и оригиналну боју (Песме, 1623); Стијепо Тзорђић (умро 1632), чији је мали спев Дервиш
ремек-дело; Игњат Ђорђић (1675—1737), песник од велике вредности.

Али је епска поезија она која управо достиже свој

највиши ступањ у XVII веку. Нзу представља Иван
Гундулић (1588—1638), највећи песник тога доба и целе дубровачке књижевности; он је, као што су га на-

зивали, гех 111уг1с1 сагтгпгз. Наппсао је више лирских
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песама, поаоришних комада и један велики епски спев.

Навешћемо само три његова дела: Сузе сина разметнога,
један мали спев о добро познатој параболи из Библи-

је, Осман, његов велики епски спев, који је скоро народна епопеја, и Дубравка, пасторала. Прво од ових
дела, Сузе сина разметнога, јесте ремек-дело; у њему
има много полета, занимљива психологија жене, иску-

ство живота, и дубоко религиозно осећање. Друго,

Осман, које опева рат пољских краљева против Турака у почетку XVII века, а у исто време и прошлу славу српске и хрватске краљевине, одликује се својом
историском бојом и романгичним укусом; психологија
није дубока, али се у њему налазе укуснија места у пасторалном роду, здраве политичке идеје, беседе пуне

полета, и израз богат и поетичан. У овоме се великом
спеву мешају складно с једне стране народни дух и високо поимање јушсловенског патриотизма и с друге

класични дух грчко-римске старине и Тасова хришћанска
инспирација. Дубравка је најбоља пасторала коју има-

мо; то је алегорично прослављање Дубровника.
Драма је изгубила много од своје природности, у

чему је била њена драж у XVI веку. Трагедија се исцрпла, мистерије су застареле; у пасторалном роду, по-

стоји само једно изворно дело, Гундулићева Дубравка,
коју смо малочас поменули. Једино се пишу мелодраме,
трагикомедије, комади с раскошним декором, али без
књижевне вредности. Овај мешовити род био је тада
у великој моди у Италији; наши су га песници заволе-

ли и почели да негују. Тада наилазимо на преводе Ринучинијеве Ариадне (Иван Гундулић), Евридике од истог
писца (Примовић), Алчине Фулвија Тести (Примовић),
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па чак и на преводе незначајних комада Ачаколија и

Аурелија. Понекад су ови спевови прерађени у приповетке; из ,,приморске” пасторале Антонија Онгара, о Алкеју, В. Сквадри (1643—1691) је створио дивну припо-

ветку у стиховима. И међу изворнијим делима — као
на пример Палмотићевим — налазимо ствари истога карактера. То су уопште драмски преправљене чувене епизоде из великих епова латинских и талијанских; по-

некад су оне сасвим блиске текстовима својих узора.

Тако се драматизују епизоде из Виргилијеве Енеиде,

на пример епизода Анхиза и Лавиније. То се исто ради са Овидијевим Метаморфозама и Хероидама; тако

су удешене за позорницу историје Ајакса и Улиса или
Париса и Јелене. Драматизује се такође лепа повест
о Ариоданту и Ђиневри, из Ариостова Бијесна Роланда, или историје о Риналду и Армиди или Софронији
и Олинду из Тасовог Ослобођеног Јерусалима. Све су
ове ствари писане у отужном стилу тога века; ситуаци-

је су конвенционалне и лишене сваке драмске занимљивости, радње заплетене и стихови без свежине и пое-

зије. То је заиста права декаденција.
Комедија једино чини изузетак. Има доста велики

број комедија у XVII и XVIII веку (чак се ту скоро
више њих пронашло). Има изворних дела, која, изгледа, описују истински живот и обичаје онога времена;

у сваком случају она имају много локалне боје. Ове
комедије нису у роду соттесИа с1е11’ аг1е, оне су пре у
традицији учене талијанске комедије из Препорођаја,
или популарне лакрдије. Али има много и превода, на-

рочито са француског. У XVIII веку, француски дух
беше доста јако продро у малу дубровачку републику.
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У једном мемоару из тога доба, који је писао француски консул, Лемер, читамо ове редове:

„Дубровчани више цене француску књижевност
него ли ма коју другу; некоји уче језик да би мо-

гли читати француске књиге... Међу женама, има

их које радо читају француске књиге.”

И заиста, ми тада наилазимо на превод старе француске шале Адвокат Патлен, у версији Бријеа и Палапрата, из средине XVIII века. Сем тога, у првој поло-

вини овог истог века, један велики број Молиерових
комедија био је преведен или прилагођен нама: то су

Тартиф, Тврдица, Пучанин властелин, Мизантроп, Ђорђе Данден, Господин Пурсоњак, Учене жене, и т. д.
Свега деветнаест комедија.
Ја сам имао већ више пута прилике да наведем овде Молиерово име. Истина је да је велики француски

писац био врло познат у нас, и то је разумљиво. Са својим универсалним духом, својим здравим разумом, сво-

јом широком интелигенцијом која је обухватала цео чо-

вечји живот, овај „прости и мушки геније, мајстор над
мајсторимаД1) имао је исто тако нешто свеогапте симпатично у себи, што је чинило да га разумеју и заволе сви сталежи и сви народи.

Прешао сам укратко целу књижевност доба које

називам познијим добом, тј. књижевност Нове Српске
Патриаршије и Католичке Реакције. Зауставимо се овде један тренутак; обухватимо ову књижевност једним

(’) Септ-Бев.
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опшгим погледом; упоредимо је са страним књижезностима тога доба; истштајмо, да бисмо дошли до једне опште

синтезе, која је вредност њена и који су њени резултати. Из свега овога што сам изнео, излазе две чињенице.

Прва је, да смо у ово време врло задоцнели за дру-

гим народима. У XVII и XVIII веку, ми смо и сувише закаснели у књижевним традицијама претходних векова; ми смо се једино трудили да останемо на старим

путевима, не бринући се да тражимо нове обрасце и

утицаје. У књижевности Патриаршије, обрасци су увек
били они из Средњег Века; у књижевности католичке
реакције, даје нам их Италија, као што је то било и

у време Препорођаја, и то Италија декаденције. У
једној налазимо старе животописе; у другој, побожне
књиге и одјек маринистичке школе.

Међутим, све је то била само застарела традици-

ја. За то време, књижевности Западне Европе учиниле су огроман напредак; инспирисале се модерним

идејама, новим укуоом; слободно испитивање, философ-

ско разматрање, књижевно стварање доспели су на је-

дан врло висок ступањ. ПЈто се тиче нас, ми нисмо
готово ни слутили ове промене и напредак. Може се
слободно рећи да смо били потпуно одвојени од сваког интелектуалног покрета тога доба.

Модерна мисао доиста није никако продрла у ју-

гословенску књижевност XVII века. Додуше, било је
у свим књижевностима тога доба дела која су састављали исусовци, али се налазило у њима и списа су-

протнога духа. „Исусовачки је ред смртно рањен 1652”,

(датум Провинциалних писама), каже Сент-Бев; у нас,
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овај ред остао је тако исто јак као и раније све док
није укинут. Код нас се не може забележити никакав

појав, ма и најмањи био, онакав као што је покрет

Порт-Ројала, никакав знак опозиције исусовцима; напротив, у многим покрајинама, баш су они главни пис-

ци. Провинциална писма нису преведена; није преведено ниједно дело господе из Порт-Ројала, Г. Сен Сирана, великог Арнолда, и т. д.; у нашој се кшижевности
не налази, колико ја знам, ни најмања алузија на њи-

хова дела. Не може ое рећи да наши преводиоци нису
могли преводити Провинциална писма што не би заали

француски; кад су преводили Оца Бухура, могли су
преводити и Паскала. Ако се и преводио св. Фрања

де Сал, то је зато што је у њему попггован, не пријатељ Порт-Ројала, него више ученик исусоваца и мисионар из Шаблеза; уосталом, његов Увод у побожни
живот је био исувише „требник светских људи” и врло много распрострањен а да га наши не преведу.

Али 'оно што је још занимљивије, то је да ое није преводио, ни наводио, ни помињао игде — бар колико

ја знам — један од највећих противника исусоваца, а
који нам је био врло близак, један Талијан који је живео у нашој земљи, Марк - Антун де Доминис (1566

—1624), сплитски надбискуп, који је био, сем тога, по
речима Сент-Бева, „један од најсјајнијих, најгипкијих
и најоригиналнијих духова свога времена.”
Као ни модерна мисао, ни велика ремек-дела западних књижевности не продиру у нашу књижевност.

Наша најбоља покрајинска књижевност тога доба, дубровачка, била је, готово без икаква изузетка, под утицајем талијанске књижевности. А талијанска књижев-
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ност тога времена — наводим овде Г. Ховета — „значи за Италију најнижи ступањ декаденције”; „у поези-

ји влада рђав укус, празан декламаторски тон, претерана метафора и шупља хипербола.” Најбоља дела
француска, шпанска, енглеска из тога доба, готово не-

мају никаква трага код нас. Узмимо француска најбоља дела: шта смо од њих превели или имитовали? Изузев дела Молиерових, ниједно ремек-дело кроз цео XVII

век и све до краја XVIII. О Боалоу, Лафонтену, Расину, ни најмањег трага. И ако се драма много неговала,
нико није ни слутио да постоји Расин. Дубровачки позоришни писци ако су се каткад додирив,али с њим,

били су ипак тако далеко од њега! Предмет из Раси-

нове Андромаке налази се у Ермиони дубровачког песника Глеђевића (1659—1728), али каква је разлика између ова два дела! Да наведемо само један мали детаљ, па нек се по њему суди о осталом: Орест, кога ми

познајемо из Расинове трагедије као човека „обузета

мрачном страшћу до лудила”, страшни и крвави Орест,
код нашег дубровачког песника, не знам из какве не-

објашњиве пишчеве фантазије, појављује се на Пирусовом двору у женском оделу, док се Андромака, без
сумње ради симетрије, појављује обучена као мушко,

као војник; истина је и то да је овај комад само пре-

вод једног талијанског дела. Корнељ је код нас имао

више среће од Расина. Преведен је Сид — преводилац

је Бошковић, брат чувеног философа и научника Руђера Бошковића — али на жалост превод нам се није
сачувао.

Узмимо најбоља дела у прози. Ни Писма Г-ђе де
Севиње, ни Фенелонов Телемак, ни Босијева дела, ни
0
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Лабријерови Карактери, ни Лесажови романи, ни толика
изванредна дела нису преведена код нас за времз XVII

и XVIII века. Ми нисмо имали ни романа, ни мемоара,
ни писама, ни есеја, ни један од ових књижевних родова који чине славу француске књижевности.

А што се тиче прозе, наша је књижезност и у том

погледу врло сиромашна. Наша дела у прози, то су
дела Пајсијева, Кашићева, Дивковићева, Хабделићева,
тј. легенде с чудесима, просте побожне књиге, списи
који, истину говорећи, и не спадају у лепу књижевност.
А проза је баш снага сваке модерне књижевности; она
јој даје јачину, богаство, њену главну драж; она је
велико средство којим се изражава модерна мисао; без

ње, тешко је замислити једну модерну књижевност. Сти-

хови су врло добро приличили делима Ариоста и Таса,
оним великим епопејама маште, авантура, идеала; али

кад је наишло доба Лесажа, Маривоа, Превоа, и других стваралаца романа, који су тражили да сликају истински живот, ситне појединости породичног и сваки-

дашњег живота, онда је морала проза да дође у упо-

требу. Како су је створили Декарт и Паскал, проза
се врло развила у XVIII веку и у њему играла

једну од најважнијих улога. У XVIII веку особито се
развија дух посматрања, дух стварности, анализа осе-

ћања у свим њиховим ниансама; а проза је била средство за све то. Овај је дух створио роман, есеј и толико других родова који красе модерну књижевност.

Друга чињеница коју треба констатовати, то је да
смо имали неколико покрајинских књижевности уместо

једне једине народне. Видели смо да се у XVII и XVIII
веку књижевна радња манифестује час у једној час у
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другој покрајини — у Босни, Хрватској, Славонији на

пример — поред оне која је већ постојала у Србији,
у Словеначкој, у Далмацији, у Дубровнику. Свака од
ових књижевности рађала се спонтано, независно од

других. Није још била једна јединствена књижевност,
заједничка за цео народ.
Ове две чињенице сведоче да југословенска књижевност није још готова ни довољно сазрела у тренут-

ку на којем сам се зауставио да је обухватим једним оп-

штим погледом: на крају периода Нове Патриаршије
и Католичке Реакције, тј. око средине XVIII века. Да

ли ће она остати таква и у идућим вековима? Или

ће можда у будућности надокнадити све оно што јој
је недостајало до тада? Да ли ће се ускоро пробуди-

ти и поћи за током интелектуалних покрета Западне
Европе, да ли ће учинити какав напор да оствари јединство и да ли ће у томе успети? Ово ће се видети
када приступим излагању модерних времена.

Али пре но што дођемо До овог новог доба, тре-

ба нам рећи да епоха Патриаршије и Католичке Реак-

ције даје већ занимљиве знаке у овом погледу. У упознавању најбољих дела страних књижевности ми одиста

јесмо били у задоцњењу, али смо такође познавали не-

која, и то од највећих; преводи Молиерових комедија
у нашој књижевности јасно сведоче о томе. Видели
смо, даље, да је наша књижевност била подељена у
покрајинске књижевности, али смо исто тако опазили

и неколике тежње за јединством; сарадња Срба, Хрва-

та и Словенаца на делу протестанта Трубара довољан
је доказ. Ова се тежња показује и за време Патриаршије, као и за време реакције. Много југословенских
5+
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писаца из овога доба показују дух који није више ло-

калан, који је шире југословенски, који обухвата цео

народ, а не само његову ужу постојбину. Зар дубровачки песник Гундулић, који је опевао славу Дубровника, свог родног места, није славио нарочито јунаке
и краљеве Србије? Зар нису граматичари и лексикографи XVIII века прогласили јединство српско-хрватског језика? И сами историчари сматрали су прошлост

свих наших покрајина као једну недељиву. Шта више,
било је утицаја и односа између наших покрајинских
књижевности. Дубровачки песници инспиришу се покат-

кад песничким делима Хрватске, књижевници из Босне делима Дубровника, писци из Славоније делима из
Босне. Чак се и нека врста сарадње усноставља изме-

ђу писаца разних покрајина. Витезовић, загребачки историчар, био је годинама у сталној преписци са срп-

ским патриарсима из Војводине и њиховим књижевним

кругом; он чак пише књиге које му они поручују.
То су истина усамљени случајеви, који се налазе

само код најпросвећенијих духова. Ипак, они сведоче
да се извесна тежња за јединством јавља и пролази
из века у век.

НОВО ДОВА

У једном од својих Есеја, енглески критичар Вал-

тер Петер рекао је: „У многом погледу, Препорођај
XV века био је велики пре по оном што је замислио,
него ли по оном што је извршио. Многе ствари које
је он хтео да учини, или које је урадио несавршено и

неспретно, биле су остварене тек у доба које се на-

зива добом просвећености XVIII века.” Ако га применимо на наш народ, ово запажање је потпуно тачно.

Осамнаести век — или, боље рећи, друга половина ово-

га века — био је за нас прави Препорођај; то је управо моменат када за нас почише Ново Доба.

Судбина нам постаје наклоњенија. На Истоку, 1690,

један велики део српског народа исељује се из Србије, у којој владају Турци, у Аустрију, и почиње тамо
да живи новим животом у крилу једне цивилизоване др-

жаве. Око средине XVIII века ово се становништво налазило у доста добрим приликама, па је могло по-

ставити основе једне нове цивилизације; његова је црква
била слободна, оно је имало своје прве школе, и штам-

пало своје прве књиге. Готово у исто доба, Црна Гора беше постала стварно независна. У Србији, турско
господарство, непријатељ сваког напретка, приближавало

се своме крају. Рат који су Катарина II и Јосиф II
објавили Султану (1789—1791), и у коме су узели учешћа толики српеки устаници, ослободио је за један
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тренутак Србију од турског јарма и пробудио код свих

Срба наду на потпуно ослобођење. Оно је ускоро и
дошло, са Карађорђем (1804) и кнезом Милошем (1815),
у првим годинама XIX века. На западној страни, догодила се такође срећна промена. У Хрватској почи-

ње доба „просвећености” и либерална влада Јосифа
II. У Далмацији, режим угњетавања и корупције млетачке републике, који је стајао толиких жртава наш на-

род, такође се ближио своме крају. Ова је покрајина

прешла најпре у руке Аустрији, затим, по Пожунском
миру (1805) Наполеону; под либералном и окретном

управом војводе Мармона видела је бол>е дане. Словеначке земље уједињују се у илирске области у Наполеоново доба (Бечки мир, 1809); тада се одједанпут
буди нека нова активност и национална свест какве до-

тле није било. Прилике свуда постају боље. Најзад,
људи су могли да дишу слободно; народ се пробудио
из једног тешког сна; нашао се пред свитањем новог

века, једног модерног света; осетио колико је задоцнео,
и са свим жаром једне расе младе и пуне живота, пре-

дао се послу да поправи штету која је била учињена

и да се уздигне на достојан ниво цивилизације.
Ове промсне имале су свој одјек и у књижевности. У свим покрајинама опажају се знаци новога духа: — утицај француске, немачке, руске књижевности;

превођење најбољих савремених дела; дух више демократски, веће интересоваше за народ, шегову душу, ње-

гове творевине, шегов фолклор; најзад, овде је и буђење књижевне активности тамо где је пре није било.

Све је ово, наравно, било у скромним размерама, и са
пуно остатака раније традиције, али је успех ипак ви-
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дан. У словеначким земљама, на пример, оеобито захва-

љујући једном мецени, барону Зојсу (1747—1819), и његовом књижевном кругу, изашло је неколико превода

Гелертових и Попових стихова, и дела француских писаца као што су Мезанги, задоцнели ученик школе

Порт-Ројал, и Бомарше, чију је Фигарову женидбу
превео 1790 А. Линхарт (1757—1795), шест година по-

што је она приказивана у Паризу. Нешто доцније, у
Наполеоново доба, јавља се Водник (1758—1819), који
ће ускоро отпочети нову еру у националној књижевности.

У Хрватској, у којој је бискуп Врховац играо ону
улогу коју Зојс код Словенаца, преводе се, истина не-

што мало доцније, Коцебуове комедије, Ифландове, Голдонијеве, Јована Николе Буљија; излази такође и не-

колико изворних дела (Брезовачки, 1757—1804), и друга разна дела (Миклоушић, 1767—1833); Врховац се интересује народном поезијом и поручује своме свештенству да бележи и скупља песме.

У Славонији, Рељковић (1732—1798), пенсионисани

официр, који је учествовао у Седмогодишњем рату, написао је једну сатиру у стиховима — у осталом без песничке вредности — на примитивне нарави своје земље,

остатке од турског варварства. У Далмацији, од средине XVIII века, Качић (1704—1760), фрањевац, пише, у
стиховима и потпуно у духу народне поезије, неку врсту песничке историје, која набраја јуначка дела југословенске прошлости, почев од првих српских и хрват-

ских краљева па све до свога доба; његова књига по-

стаје у највећој мери популарна. У самој Србији, и
то још под турском влашћу, појављује се, истина у
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примитивном облику, једна српска историја, пола исто-

рија пола летопис (Пећски родослов) и један балкански и турски земљопис (дело патриарха Бркића); ове
књиге црпу свој садржај из руских извора и народне

традиције, или су плод личних искустава и знаша. Чак

и у Црној Гори, јавља се једна мала црногорска историја (В. Петровић, 1709—1766). Војводина ће, међу-

тим, ускоро добити читаву једну књижевност. Та је књижевност без сумње само одговарала најосновнијим потребама образовања, али је она сасвим друкчија од оне
коју су имали исељеници из 1690 када су били још у

Србији; она се зачела у чисто модерном духу. Тако,
свуда почиње нова ера.

Да се дође до једног истинског препорођаја, да
се потпуно обнови књижевност, да се она ослободи застарелих традиција, и нарочито да јој се да јединство које до тада није имала, тј. да се покрајинске књижевно-

сти слију у једну књижевност заједничку за све (бар
у главном), требало је радити много и дуго, од осам-

десетих година XVIII века па све до половине идућег.

Скоро три генерације, врло активне, узимају учешћа

у овом обнављању и стварању јединства. Три одлична
књижевника, људи великога талента и јаке воље, представници су ове тежње; њих треба сматрати правим

ствараоцима југословенског препорођаја. То су: Доситије Обрадовић, Вук Караџић, ТБудевит Гај. Ако баците
један поглед на њихова дела, видећете и развијање наше књижевности и стварање њеног јединства.

Србин Доситије Обрадовић (1739—1811), јесте једна од најблагороднијих личности југословенског пре-
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порођаја. Њего&а каријера значи управо књижевно раз-

вијање нашег народа; она је готово његов символ. Замислите једног сиротог дечка, од својих десет година,

без оца и мајке, који је шегрт у једном малом селу у

Банату, у Војводини, и који је научио да чита. Како
је био ватрене природе, Обрадовић поче одмах да гута
књиге. Али које књиге! Животи пустињака, најбаналније хагиографске легенде били су једина храна до које

је он могао да дође у својој примитивној средини. Али

то му није сметало да их чита страсно. После ове лектире, тако мало подесне за младу машту, Обрадовић
није имао друге жеље него да одбђгне у какав манастир

и да се закалуђери, како §и доцније постао светац.
Таква је била његова једина тежња. И он постаде за-

иста калуђер, и живљаше у манастиру Хопову, у Срему. Ту је он провео две године у пуној верској ревности, држао претеране постове, живео као први пусти-

њаци. Ту је он водио средњевековни живот, и ако је
живео у половини XVIII века: чудан пример полувар-

варства у којем се још налазио наш народ! Овај исти
млади човек постао је међутим доцније врло просвећен
човек, потпуно човек свога века, моралист и сјајан књи-

жевник. Пошто је бацио мантију о крушку (1760), Обрадовић стаде много да путује и учи. Од свога изласка
из манастира, он живи најпре више година у Далмацији (1761—1763, 1764—1765). Уосталом, он је први срп-

ски писац из источних крајева Југославије који је до-

шао да живи у западним крајевима земље. Види се да
су се времена променила и да су различите покрајине

дошле у међусобни додир. Треба исто тако забележити
да је овај боравак у Далмацији у многоме проширио
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Обрадовићев видик, и он је дубље од свих других југословенских писаца познавао народ. Он путује и жи-

ви још у Грчкој, Малој Азији, на Истоку; остаје три
године (1766—68) у Смирни, и постаје ученик философа и теолога Грка Евгенија Вулгариса, једног од стваралаца књижевног препорођаја модерне Грчке. Доцни-

је, тридесет година он живи у Лајпцигу, Халу, а наро-

чито у Бечу; иде у Париз (1784) и Лондон (1784). Најзад се скрасио у Србији, за време Карађорђа (1807) и
ту постаје интелектуални вођа народа, као што је то

био Волтер у Фернеју, или као што би то био Русо
на Корзици да је хтео да прими позив да се тамо настани. Умро је у Београду 1811.

За време свога боравка у туђини, Обрадовић је
много научио; уђрасксе б{баок6р.8лло5, „старим учећи

се” волео је он да каже. Изучио је најпре језике: грчки,
латински, немачки, талијански, француски, енглески, ру-

ски, румунски; затим књижевност, историју, философију.

Ми који данас проучавамо његова дела, стојимо зачуђени пред разноликошћу његова знања и ширином његове лектире. Он је познавао главна ремек-дела немачке, француске, талиЈанске, енглеске књижевности онога

времена, као што је познавао и стару класичну књи-

жевност. Читао је такође главне моралне и философске списе свога доба. Он је усвојио оне високе идеје
и солидна знања која су се могла добити у веку про-

свећености. Он је имао сву културу књижевника свога
времена. Ја мислим да би он могао да издржи, успешно и са часношћу, један разговор о књижевним и фи-

лософским стварима с Дидроом или ма којим друтим

представником интелектуалне елите онога доба. Истина
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је да Обрадовић није чинио познанства у ондашњим
западним књижевним срединама — био је и сувише скро-

ман да их тражи — али га је случај довео у везу са

једним знатним човеком, коме је без сумње пала у очи
његова ученост, прави изузетак код једног Србина оно-

га времена. То је Сер Вил>ем Фордајс, врло познати
енглески лекар онога доба, који је био један од највећих латиниста, и писац многих дела из медицине и

хирургије. Он је упознао Обрадовића за време његовог
боравка у Лондону; примао га је у кућу, и указивао
му врло искрено пријатељство. атогет зтсеггззтит е1
аткШат, као што то он сам каже.

Ако хоћемо да видимо Обрадовићево Познавање
страних књижевности, најбоље ћемо учинити ако обележимо удео који има француска књижевност у његовим књигама, нарочито у његовим моралним есејима и

збиркама басана и прича. Он је превео неколико Лафонтенових басана и две Мармонтелове приче. Он често наводи Монтења, Госпођу де Севиње, Лесажа, чи-

ји романи, по његовом савету, треба да се преведу, Русоа, с којим се увек не слаже. Нарочито дубоко поштује Фенелона, „онога премудрог и добродетелног камбрејског архиепископа, господина Фенелона”, као што
га назива; он није, у осталом, пропустио прилику да по-

ходи његов гроб пролазећи кроз Камбре; у њешвим се
делима налази неколико анегдота ко;е изгледа да су

узете из „Разговора мртвих”. У њега ое налази један
лист из Лабријера (из VIII главе: О човеку), два писма

Воатира и Костара, једно место о Сократу из опата
Фрагиера; у једној глави његових Есеја, он побија теорију „ћотте тасћ1пе„ ону, како изгледа, коју је ство-
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рио Ламетри. Овде онде записује анегдоте о Светом

Лују, Бајарду, Хенрику IV, и Габријели д’ Естре, о
кардиналу Рецу и другима. Такође има једно место и о
Наполеону, кога уосталом никако није волео.
Занимљиво је видети како је он одговорио једнога

дана својим противницима који су га нападали. Како је
непрестано критиковао недостатке и пороке друшгва

свога времена, нарочито незнање и беспосличење калу-

ђера, то су га клеветали да је непријатељ свога народа,
да намерно хоће да га оцрни и срамоти. Да покаже бе-

смисленост ове клевете, он се позива на Молиера: „Остроумни Молијер, вели он, представљајући општему

смеху и поруганију Тартуфе и Аваре, (Мисантропе и
подобне ови* трица људе), није ни мало мислио про-

свештеној француској нацији ругати се, но 'будалама
који се у свакој нацији, граду и селу наоде.”
Све ово доказује да је Обрадовић досегао високи
културни ступањ и разумљиво је да је књижевност коју

је он дао Србима била далеко изнад књижевности пре
њега.

Стога, Обрадовић је има-о великог утицаја на своје сународнике. У осталом, он је имао један практичан

дух и ишао за одређеним циљем. Захваљујући својој
широкој култури, своме интелектуалном напору и дубо-

ком познавању народа, он је врло добро знао шта је

требало писати и како је требало писати. Он је сејао
по народу само оне идеје које је сматрао најпотребни-

јим. Он је мислио само о најнужнијим потребама своје
публике. Он критикује предрасуде и празноверице, жигоше пороке, говори непрестано о потреби образовања, учи народ да мисли, и отвара му читав један свет
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племенитих мисли. Он чини и више, указујући му на
један просвећенији патриотизам и развијајући његову националну свест. Он је учинио да народ схвати да су
мале покрајинске и етничке групе, познате под име-

ном Срба, Босанаца, Црногораца, Далматинаца, Хрвата, само саставни делови једног јединог народа; он му

је развио свест о овом јединству. И други писци пре
њега били су тумачи ове исте идеје, али како се они
никада цису мицали из свога краја, то су само мо-

гли теоријски да разлажу ову мисао. А Обрадовић шири ову идеју као човек који је сам видео ствари и по-

знао их на лицу места. Уз то, он је изванредан као

писац. Његов је стил жив, природан, пун полета; његова реченица проста, директна; он иде право мети

коју је себи поставио, и изражава се врло јасно, толико колико му је требало да га разуме необразована пу-

блика. Његове књижевничке особине много су допринеле
његовом успеху.

Са свим овим особинама, Обрадовић је извршио

огроман утицај, готово револуцију у књижевности. Он
је створио модерну српску књижевност; он ће имати

исто тако великог утледа и код Хрвата, кад се у њих
јави препорођај. Он је дао тон читавом једном веку
књижевности. Његове су се идеје усвајале, ишло се за
његовим саветима, подражавало његовом примеру; сва

дела која је он саветовао да ое преведу — Жил Блаз,
Телемах, и т. д. — била су ускоро преведена; писане
су књиге, такође, о предметима које је он саветовао

да се расправљају (земљопис, физика и т. д.). Једна
нова књижевност јавила се наједанпут, по програму ко-

ји је он означио. Обрадовић је чак извршио утицај
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на друге балканске народе. Његова су се дела преводила на румунски, грчки, бугарски, и била врло по-

штована. „Срећан сам”, — вели његов румунски преводилац у почетку XIX века и док је још Обрадовић

био жив — „срећан сам што знам српски, да бих могао
разумети књиге Доситија Обрадовића, и захваљујем

Богу што ми је дао да се родим у доба у којем он
објављује своје књиге.”

Погледајмо сада дело Вука Караџића.

Када је српска модерна књижевност једном била
створена, остало јој је да изврши једну велику ствар:

реформу језика и правописа. Код наших српских писа-

ца у Војводини, и баш тамо где је Обрадовић створио
књижевност, владала је потпуна анархија у језику и

правопису. Зацело, Обрадовић је добро писао; он се
служио народним језиком, који се говорио у његовој

земљи и у другим српским покрајинама у којима је
живео. Ако је понекад и био приморан да се обрати
старословенском, то је било само зато што је тадашњи
језик био сувише млад и несавршен, нарочито за фи-

лософске и моралне тезе које је расправљао. Узмите,
међутим, и читајте његова савременика Рајића, чуве-

ног историчара, кога називају „оцем српске историје”.
Ученик руских школа, Рајић се служио неком неразум-

љивом мешавинрм српског и руског језика. Истина, дру-

ги су се писци служили наречјем јаснијим од Рајићева,
али је и то био неки мешовит језик, пола српски пола

старословенски, и врло удаљен од говорног језика. А то
је све било зато што су се у то доба имале неке наро-

чите предрасуде у погледу језика. Говорни језик се
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није денио, сматрао се сувише вулгарним, веровало ое да

је он био стари покварени црквени језик, и да га је,
ако се већ морало њиме служити, требало облагоро-

дити и усавршити, уводећи у њега елементе из старословенског. Још је већа анархија била у погледу правописа. Слуашло ое не само српским словима, него и
старословенским, која нису имала никакве вредности за

говорни језик; свак је подешавао правопис по своме
укусу, сасвим самовољно.

Једини начин да ое изађе из ове анархије био је
увести говорни језик у књижевност и преиначити пра-

вопис према фонетици. Међутим, реформа језика и пра-

вописа могла се само родити у каквој покрајини где
се говорило чистим народним језиком, и где није било

рђавих књижевних традиција. Први покрет долази из
Србије. У почетку XIX века, мала Србија постаје слободна, и онај исти дух слободе који је збацио са земље
турски јарам, јавља се и у књижевности.

Реформа језика и правописа није ое такође могла
извршити ни без помоћи словенске филологије. А она
се баш рађа на крају XVIII века, са Добровским. Словенска филологија много је потпомогла развијању свих

словенских језика, а нашег посебно. Оно што је најважније за Србе, то је чишеница коју је она угврдила да
старословенски језик никада није био отац друтих сло-

венских језика, него њихов брат. Срп-ски језик је, дакле,
био један засебан језик, независан од старословенског,
и према томе он је могао да иде својим властитим иутем, немајући потребе да ое управља по старословенском.

Овај научни принцип решио је проблем српског књи0

југословенокој

кљижевности
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жевног језика. Он је отклонио све препреке увођењу
говорног језика у књижевност.

Вук Караџић (1787—1864) изводи реформу српског
језика и правописа. Као Обрадовић, и он је самоук. Ро-

ђен у једном малом селу у Србији, он није имао прилике
да се редовно школује, ни под турском владом, ни у

Карађорђевој слободној Србији; ипак је он добио извесно образовање у карловачкој гилшазији и београдском

лицеју. После катастрофе од 1813, када су Турци поново
покорили Србију, он одлази у Аустрију, као и много

других његових сународника, и настањује се у Бечу. Ту
је он био срећан да позна Словенца Копитара (1780—
1844), који је био један од највећих представника сло-

венске филологије. Копитар је био присталица чистоте

језика, и увођења народних наречја у књижевност. Када
је видео да Вук пише чистим језиком, правим народним

говором, он га је дочекао раширених руку. Он се удружи с њим, постаде његов пријатељ и вођа; то је била
— забележимо и ово узгред — прва књижевна сарадња

између једног Словенца и Србина после Трубарева доба.
Вуков посао није био тако лак. Да се изврши реформа језика и правописа, није било довољно само го-

ворити чистим језиком и бити слободан од рђавих традиција. Реформа ова била је тежак научни проблем.

Требало је изучавати језик; ићи у друге српске крајеве,
у Далмацију, Црну Гору, на пример, и упознати језик у
целој његовој ширини; дати себи рачуна, у појединостима, о разлици диалеката; бити врло пажљив при

избору најподеснијег наречја, које би служило као основа књижевном језику, проучавати старе књижевне спо-

менике, и локалне говоре, упознати ое с проблемима
словенске филологије; ући у деликатна и тешка питања о
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језику; саставити граматику и речник, или још боље
створити их, јер их никако није ни било; прикупљати

српске народне песме и приповетке, које су имале да
буду образац овога језика; створити нову прозу; бо-

рити се против свих оних који су били за традицију
мешовитог језика, и којих је у ствари било много.

Задатак је био нарочито тежак за Вука, чија су

научна знања била слаба и нимало сређена. Међутим,
он је доспео до циља, захваљујући своме таленту, своме
генију; по речима Копитаревим, „он је био обдарен
од матере природе најјаснијом интелигенцијом која је
икада постојала”. За пуних педесет година он је радио
и борио се; написао је и издао читав један низ изворних дела. Најпре граматику, прву граматику говорнога

језика; па речник, врло богат, „једини у словенској
филологији тога доба” и у коме је „начело искључивог
избора речи живог језика било примењејно строго логич-

но”; затим списе из савремене историје, из етнографије
и фолклора, географске списе, а сва су та дела споме-

ници врло чистог језика, стила коме нема равна по сво-

јој збијености и јасноћи, и вечити обрасци за све југо-

словенске тгасце. Вук је исто тако отпочео и књижевну
критику код нас. Он је превео, сем тога, Нови Завет,
и хтео да учини од ове најпопуларније књиге књижев-

но дело. Најзад, он је објавио више књига народних

песама, приповедака, пословица. Са свим овим делима,

Вук је успео да уведе говорни језик у књижевност, и да
утврди наш фонетички правопис који је најсавршенији

на свету. Овај успех, који нема примера у књижевној
историји, могао се постићи само у једној потпуно новој
књижевности. У исто време, Вук је дао један битно национални карактер нашој књижевности. 6'
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Главна слава Вукова, то је скупљање народних песама. Народне песме су наш понос, и хвале које су оне
стекле у европским књижевним срединама, потпуно то

оправдавају. У осталом, наша народна поезија дошла је
у згодан тренутак, тако да је могла бити лепо оцењена.

Књижевна Европа била је под дубоким утиском т.зв.
поезије Осијанове која је открила непознате лепоте народних песама, а Хердерова дела су дошла да пробуде
интересовање за словенске народе.

Један Талијан први је открио западном књижевном
свету ЈЈггословенску народну поезију. Опат Фортис објав-

љује прве обрасце ове поезије — лепу песму о Хасанашници — у свом ЋутовањЈ по Далмацији 1774. Код

Немаца, наша је поезија пожњела врло велики успех.
Јаков Грим био је њоме одушевљен. „Ево три свеске
српских народних песама” — писао је он — „а међу
њима тешко да има и једне песме рђаве; наше немачке

народне песме морале би ое пред њима само сакрити”.
Он налази — ми још наводимо његове властите речи —
да „је све у њима врло лепо, све као у Омиру”; „Зидање Скадра на Бојани” је „једна од најдирљивијих песама свих народа и времена.” Гете се такође интересује
за нашу народну поезију. Он пише више чланака о њој,

преводи Хасан-агиницу. „Ове су песме одличне”, рекао је он једнога дана Екерману; „има неких међу њима

које могу стати и поред Песме над песмама . А зна ое

коликојеон ценио овај узвишени библиски спев. И Виљем
Хумболт и Клеменс Брентано интересују ое за наше
народне песме; други издају читаве књиге њихових пре-

вода. Један немачки савременик тога доба каже да су

српске песме изазвале у Немачкој „неподељено допа-
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дање и утисак живљи и дубљи него што је у новије

доба иједан био”. Ово се интересовање, међутим, не

ограничава само на Италију и Немачку. Француски књижевни свет цени такође ову поезију; с једне стране због

утицаја опата Фортиса и Гетеа, а с друге услед директне
везе Француза с нашим народом за време Наполеонових
Илирских области (1809—1814). Фортисова књига била
је преведена на фргшцуски 1778; у њој је и песма Хасан-агиница. Исте ове године јавља се књига графице

Розенберг-Орсини Морлаци, у којој се потврђује инте-

ресовање које ствара народна поезија Морлака, т.ј. Југословена. Корина Г-ђе де Стал (1807) исто то сведочи;
1813, Шарл Нодије посвећује један похвалан чланак
Хасан-агиници, а 1821, он је и преводи у својој збирци
Смара; ова иста песма била је, у току времена, преве-

дена на француски једанаест пута. 1827 излазе Гусле
Проспера Меримеа, у којима је овај мистификатор твр-

дио да је превео народне песме „морлачке”, и где се
„збиља налазио превод Хасан-агинице”. Глоб, одлични
часопис романтичарске школе, посвећује исте године не-

колико страна Меримеовом делу и нашим песмама; у
овом се истом часопису појављују и неколико песама

које је превела Г-ђа Белок.

У зиму 1831—32, Клод Фориел, у својим предава-

њима на Француском Колежу, посвећује дванаест часова
„српској и грчкој народној поезији”. 1834, Г-ђа Елиза
Војар објављује превод српских песама, од којих је
неколико унео Ламартин у свој Пут на Исток. 1840—41,
Мицкијевић држи, на Француском Колежу, више предавања о југословенској поезији, и говори о њој с бескрајним одушевљењем. Доцније су још и други преводи
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угледали света. Ни Енглези не остају равнодушни; сам

Валтер Скот узима да преводи Хасан-агиницу. Није потребно додати да су Чеси, Пољаци, Руси и чак њихови

највећи песници, као што је Пушкин, били у истом одушевљењу.

Да бисмо се поново вратили на Вуков рад, или боље
на општи развој наше књижевности ка јединству, треба
нам да застанемо на двама моментима који бележе у-

тицај народне поезије на развитак целе јутословенске
књижевности.

Први је моменат, да Вуково објављивање народних
песама значи врло важну етапу на путу нашег књижевног

јединства. Ова поезија, која је, до Вука, била скривена
и скоро закопана у дубоким слојевима јутословенског
народа, била је заједничка ризница свих делова нашег

народа. Она је била позната у свима нашим покрајинама,
као што потврђује велики број примера; она се јављала
сама собом и као случајно, овде онде, у овом или оном

књижевном делу а на целом југословенском земљишту.

Петар Хекторовић даје неколико њених образаца на

једном острву далматинског приморја, и то у XVI веку.
Два песника из Хрватске, Франкопан и Витезовић, крајем XVII и почетком XVIII века, бележе народне пе-

сме своје покрајине. Два рукописа из почетка XVIII
века садрже неколико трагова косовске епопеје, а ови

су рукописи пореклом из Никшића у Црној Гори и Пећи у Старој Србији. Једна велика збирка која садржи више од две стотине песама — Ерлангенски рукопис — недавно издата, која датује из истог времена, била

је састављена, мисли се, у западној Славонији. Нешто

доцније, једна народна песма о заузећу Београда, 1739,
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била је без сумње састављена у њему или његовој око-

лини онда када се и десио догађај. Исто тако у Далмацији — као што сте то видели —, Качић саставља

читаво једно дело (1756) подражавајући народној пое-

зији. И Рељковић, у источној Славонији, бележи народне песме (1779). Па и сам их Обрадовић познаје
(1786) у свом Банату. То значи да народна поезија постоји на приморским острвима, у Далмацији, Хрватској,
Црној Гори, Србији, Старој Србији, Славонији, Банату,
речју, у свима југословенским покрајинама, и то веко-

вима. Када је Вук публиковао ову поезију, он је тиме
дао једно дело од ширег народног интереса. Било је то
први пут да је књижевност пружила књиге које су интересовале цео варод; то је био заиста јед,ан одлучан
жорак ка јединству.

Друти моменат. Утисак који је изазвала народна
поезија био је исти у свима југословенским књижевним

срединама. Зна се да је она, још од своје појаве, била
одмах предмет подражавања код Срба, и да је постала
основа њихове књижеввости. Она је исто тако била
предмет подражавања, после Срба, код Хрвата и 'Слове-

наца. Сви југословенски песници раде у овом правцу,
— Радичевић, Мажуранић, Враз и Прешерн.

Треће велико име које срећемо у историји југосло-

венског препорођаја, јесте име ТБудевита Гаја (1809—
1872), Хрвата.

На крају XVIII и у почетку XIX века, Хрватска је
била у жалосном стању у националвом погледу. По речима једног одличног хрватског историчара као да је

,,од године 1790, Хрватска и у државном, паче дру-
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штвеном расулу”. У Загребу, говорило се немачки или
латински; латински је био језик администрације, школа,

покрајинског сабора. Новине су излазиле на немачком;
певале се немачке песме; у позоришту се давале прет-

ставе на њему. Све је било на немачком, све до натписа

на трговинама и до имена улица. Племство је било
потпуно туђе народу, његовој историји, обичајима, је-

зику. Нико се није интересовао књижевношћу, која није
ишла даље од простих књига за народ и на којој су у
ствари радили само попови; она је, уосталом, била пи-

сана на једном локалном наречју мало распрострањеном и различитом од књижевног језика других покра-

јина. Народна свест је била потпуно успавана и била је
у опасности да ишчезне. Је ли било могуће пробудити
је? И како, којим начином? То је учинио Гај, и то са
неочекиваним успехом; никада ниједна вила није, једним

ударцем свога чаробног штапића, тако пробудила оча-

рани замак, као што је Гај пробудио Хрватску. Истина,
реформаторске идеје лебделе су већ у ваздуху и Гај је
имао само да их ухвати и оствари. Пре Гаја, одиста, у
пркос готово потпуном опадању националног духа, било

је у Хрватској, још од почетка XIX века, младих и

ватрених патриота и писаца — Михановић, Деркос,

Драшковић — који су се залагали за ствар језика и
народног духа.

Рођен у Крапини, у Хрватској, Гај је био сасвим
други човек него што су били Вук и Обрадовић. Најпре, он је учио лицеј и редовно свршио своје универси-

тетске студије; положио је докторат у Лајпцигу; с друге
стране, он није имао књижевног талента; његове реченице немачки дупе доказ су донекле за то; напо-
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слетку, он је наггасао врло мало. Али је он био практичан човек, вешт и пријатан говорник, допадљив као

личност, човек који је некако знао сваког да задобије,

нека врста народног агитатора, просто одређен за вођу.

Он је био добар политичар; знао је да плива између
политике Аустријанаца и Жађара, које су увек биле једна
против друте; тако ]е добијао од бечког двора многе
повластице корисне за националну ствар, које је било

веома тешко добити у Метернихово доба.

Занимљиво је да Гај довршава своје национално

васпитање баш у туђини. У Грацу, у друштву Срба, он
је упознао српску модерну књижевност, дела Обрадовићева и Вукова, лепу народну поезију. У Будимпешти он се формирао до краја. Ту се он спријатељио с
Јаном Коларом, великим словачким панславистом, апо-

столом идеје о словенској оолидарности. Он поста н>егов ученик, оствари његову теорију. Он је схватио колики
су труд чинили Западни Словени да остваре свој на-

родни препорођај, и како су мала средства била којима
су се служили да дођу до свога циља; он је схватио да

и Хрватима не остаје ништа друго него оно што су радили ови Словени.

Западни Словени, а нарочито Чеси и Словаци, вековима под влашћу Хабсбурговаца и жртве политике
германизације, имали су да изведу свој национални пре-

порођај на сасвим друкчији начин него источни и јужни

Словени, Руси или Срби на пример, чији национални дух
није никада био клонуо, поред све туђе власти под којом су били за време толиких година. Начин се састојао
у томе да се развије национална пропаганда. Основати

новине на народном језику, организовати мала патри-
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отска друштва, створити пропаганду у корист матерњег

језика, свуда, у свакој прилици, у позоришту, на кон-

цертима; упознавати народ с његовом прошлошћу, писати књиге и чланке о историским предметима, под-

сећати на оно што су писали стари историчари, који
су тада пали сасвим у заборав; а нарочито будити сло-

венско осећање, поносити се свешћу о својој великој сло-

венској раси — ето то су Чеси и Словаци радили и то је

Колар систематски проповедао. Гај је схватио да се његова земља налази у националном погледу готово у

истом стању као и чехословачке земље, и да је требало
усвојити исти систем и за њу.

Код Колара, Гај је исто тако научио да народ
може жртвовати свој властити диалекат да би достигао

идеал виши, јер је видео да је наречје које се го-

ворило у Загребу и околини било сувише уско да би

могло послужити Хрватима и Србима као књижевни
језик. Зашто да се не узме Вуков језик, онај који се

говорио свуда, на Истоку и Западу? Ако се то не би
учинило, онда се имало одустати чак и од сједињења

Славоније и Далмације, које су биле најближе ХрватскоЈ. У ХрватскоЈ је већ била постојала традиција у

овом смислу, али је била заборављена; Витезовић је
препоручивао да се као књижевни језик узме штокавски

диалекат место кајкавског. Што се тиче реформе пра-

вописа, она је већ била учињена код других Словена,
Чехословака, који су се служили латиницом; требало је
само Хрвати да је усвоје.

Створивши себи ове идеје у туђини, Гај дође у своју
земљу, и поче да их остварује. 1835, он основа један књижевни часопис на свом матерњем језику, Даницу, који
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постаде главни центар националне пропаганде и књижев-

ног препорођаја; у исто време поче да издаје једне новине; доцније основа књижевно друштво, затим штампа-

рију; прикупи око себе сјајну плејаду младих песника и
писаца, који су сви били пуни народног духа и најплеменитијег патриотског жара; он учини све да пробуди

овај дух код Хрвата и најзад оствари словенски пре-

порођај свога народа. Овај књижевни покрет, који је
он изазвао, национални и политички, познат је под име-

ном илирски покрет. Најважнији резултат овога покрета

било је књижевно уједињење Хрвата и Срба, јер је Гај
напустио локално наречје којим се служила мала хрватска књижевност онога времена, и пришао народним пес-

мама и Вуковом језику, који су Срби већ усвојили. Он
се исто тако послужи фонетском азбуком са латинским
писменима.

Вреди се зауставити мало на Даници, главном Гајевом делу, и показати њене битве црте.

Кад данас прелиставате Даницу, ви ћете се зачудити ширини њеног словенског и југословенског про-

грама. Програм овај био је строго извођен, и врло доследно. Овај часопис није био ништа друго него дело
националне пропаганде, методичне и систематичне. До-

душе, он је био мало сув и одвећ озбиљан, на шта се

доцније тужио Враз, романтичар-песник како је био,
али су и времена била озбиљна, и више се тражило од

листа да поучава публику него ли да је забавља. Нарочито се ишло на то да илирска мисао продре у публику,

мисао југословенског јединства, у свој својој ширини. У

овом часопису објавио је Гај низ чланака о историји
илирског народа, т.ј. народа југословенског. Он ту не-
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престано хвали све оно што је било илирско. Он на-

води и објашњава старе писце из Хрватске, Далмације,

Славоније, који су раније износили мисао јединства.
Он има као сараднике писце из Хрватске, Босне, Словеначке, Војводине, Србије. Према Србима он је имао нарочиту симпатију. Даница има своје српске дописнике

у Београду, Новом Саду, Шапцу. У шој се налази извешће о српским књигама и новинама, ученим друштвима, позоришним представама. Гај са симпатијама бележи српска песничка дела, ГБегошева међу осталим. Он

прештампава Вукове чланке и народне песме, за које је
имао огромно поштовање.

Гај је особито ценио Обрадовића; прве године Данице пуне су исписа из дела овог српског филозофа;

Доеитије је ту цитиран, коментарисан готово у сваком
броју часописа, а нарочито су прештампавани они одељ-

ци из његових дела који говоре о просвећеном наци-

онализму. Обрадовић је заиста био писац, којим су се

Гај и његова књижевна група највише одушевљавали.
Уосталом, Даница се интересовала и за друге Словене;
ту има чланака о Бугарима, Чехословацима, Пољацима,

Русима, чак о Лужичким Србима. Понекад одлични словенски писци сарађују на Даници; међу њима је и

Словак Штур. Чаоопис износи више пута словенске догађаје са стране; даје информације о словенској катедри

на берлинском Университету, о Мицкијевићевим предавањима на Француском Колежу, о чувеном ремском
јеванђељу (Тех1е би засге).

Тако дакле, настављајућн Обрадовићево и Вуково
дело, Гај је најзад створио српско-хрватско књижев-

Оглед о југословенској књижевности

93

но јединсгво и изазвао обнову модерне и националне
књижевности код својих сународника.

Међутим, југословенско књижевно јединство није би-

ло још завршено; оно се ограничило само на Србију и
Хрватску. Словенци су били изван њега, и остали су
то и данас. Срби и Хрвати служе се истим 'језиком у
својој књижевности, — само су азбуке различите: код

Срба је у унотреби ћирилица, код Хрвата латиница —;
док су Словенци сачували свој засебни језик. А то је
зато што код Словенаца није било покрета сличног овом
Гајевом. Додуше, илирски покрет имао је нешто одјека и у њиховој земљи. Враз (1810—1815) му је први

пришао, и за њим су ускоро дошли Муршец, Кочевар,

Трстењак, Цаф, Миклошић, али је традиција коју је
створио Водник у Наполеоново доба и доцније притврдио Прешерн, била од утицаЈа на потоње развиЈање.

Водниково дело, збиља, у многоме је претходило

Гајевом делу, јер је он отпочео да пише своје песме у
почетку владе Јосифа II. Валентин Водник (1758—1819),
творац модерне словеначке кшижевности и један од најбољих југословенских песника, развио је свој књижевни
и национални рад особито у тренутку кад је Наполеон

створио Илирске области, које су обухватиле и словеначке
земље (1809—1813). То време би славно за Словенце.

Француски режим, либералан, допуеги употребу словеначког језика у школама, што ое никада није видело

под аустриским режимом. Тада отпоче право словеначко

буђеше, и Водник би у шему главни учесник. Наименован
за директора словеначког лицеја у Љубљани, и инспектора основних и занатских школа, Водник отпоче да пише

уџбенике на словеначком језику, и састави једну од сво-
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јих најлепших песама, „Илирија оживљена”, која је пуна дивљења према Наполеону, и која постаде као нека

химна националног покрета тога доба. Режим Хабзбурговаца, који је дошао ускоро после Наполеоновог, зауставио је овај књижевни рад. Ипак, кшижевну традицију
коју је водио Водник продужили су друти, особито Прешерн, савременик Гајев, али који никада није примио
идеје хрватског реформатора. По Водникову примеру,

Прешерн је писао само на словеначком, и у овоме иду
за њим сви остали словеначки песници и књижевници.

Међутим, и ако је језик Словенаца остао самосталан према српско-хрватском, њихова се књижевност при-

ближила књижевности своје расне браће, уколико је то

било могуће. Словенци узеше хрватски правопис, т.ј,
фонетски са латиницом. Од народне поезије они ство-

рише темељ своје књижевности, исто као и Срби и
Хрвати. Они такође иду за великим западним и сло-

венским књижевностима, које су обрасци за све Југословене.

'

Ако посматрате јутословенску књижевност од средине XVIII века до средине XIX, видећете пут који је
она прешла ка јединству. Око 1750 имали смо само
мале покрајинске књижевности, одвојене једне од дру-

гих: књижевност Србије, Војводине, Босне, Црне Горе,
Дубровника, Далмације, Хрватске, Славоније, словеначке
земље; око 1850, — изузев словеначке књижевности која
је остала по страни — ми имамо једну књижевност,

са једним јединим језиком, са истом тежшом, и где је
покрајински књижевни карактер ишчезао, и све се слило
у праву националну књижевност.
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Сада нам остаје да видимо колико је ова књи-

жевност напредовала, до којег је ступња достигла, која
јој је уметничка вредност; т.ј. треба нам да прегледамо

модерно доба од средине XIX века до данас. 1750, видели смо, наша је књижевност ишла потпуно за заста-

релим традицијама, била врло задоцнела иза друтих,

потпуно одвојена од великих књижевних струја свога
доба. Међутим, око средине XIX века, захваљујући
особито Обрадовићевом, Вуковом, Гајевом, Водниковом
раду, она се ооећала доста јаком да пође сасвим модерним путем, и најзад је могла отпочети еру правог

књижевног стварања. Данас она има велики број зна-

чајних дела, чак и неколико ремек-дела. Нарочито за
ових последњих осамдесет година (од 1850) она је учинила врло велике успехе. Доиста, каква је огромна
разлика између данашњих песника и оних из почетка

XIX века! И како је наше књижевно развијање непрекидно и правилно! Поколења су ишла једно за другим

и надмашила једно друго. Свако је приносило своју сопствену драж и свој властити данак, и обогатило ризницу

наше књижевности. Требало би овде навести веколико
листова из наших песама, приповедака, позоришних ко-

мада, итд. Штета је што нема на француском антологије
наших најбољих дела. Кад би постојала једна таква антологија, она би без икакве сумње открила француској
публици оригиналне лепоте.

Из Вукова времена, ми имамо три песника првога

реда: Фрању Прешерна (1800—1849), Словенца ; Ивана
Мажуранића (1814—1890), Хрвата; Петра Петровића ГБегоша (1813—1851), Србина; сва тројица писала су своја
најбоља дела готово у исто време, 1846 и 1847. Прешерн,
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највећи словеначки песник, био је лирски песник по
превасходству; био је велики уметник, већи можда него

ли друга двојица. Мажуранић, највећи хрватски песник,

био је такође одличан песник; његова мала епопеја

Смрт Смаил-аге Ченгића пуна је слика, драмских ефеката, и њен је стил сјајан. Његош, владика црногорски,

највећи песник нашег народа, био је снажан и дубок
геније, достојан да се мери са највећим песницима стра-

них књижевности. Његово најбоље дело, Горски Вијенац,
преведено је на француски — као готово на све европ-

ске језике - и читалац може по том преводу добити
извесну представу о оригиналу, ма да је ово дело једно
од оних која се не даду превести, толико је у њему

локалне боје, толико је националног духа да је стран-

цима тешко да га разумеју. Али ће опет зато читалац
осетити у њему узвишену поезију, дубоку философију
живота, јак песимизам, високе мисли изражене језиком

коме се ништа не може пребацити. Јер Његош у њему
прича свој властити роман, роман једног ватреног патриоте који налази само препреке у остваривању свога

националног сна, роман философа који живи у средини

једног полуварварског племена, као што су тада били

Црногорци, роман једног генија „моћног и усамљеног”,

готово сличног Мојсију Алфеда де Вињиа. У својим Писмима о Јадрану и Црној Гори, Ксавије Мармије посветио му је неколико топлих страница, из којих морам

да наведем једно место; ма колико да су оне обојене
романтизмом, ипак оне описују нашег песника потпуно
тачно.

,Ако је овај човек, као што верујем” — каже
он — „био заиста велики својом мишљу, колико
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ли је он морао да пати у полету своје маште у
крилу неуког и грубог племена, где није могао да
нађе никакав дух који би био у складности с н>еговим, ниједно симпатично одушевл>ен>е за његове

тежње, никакав одјек на музику његове узвишене

душе! Кажу да је једнога дана, пошто је написао,
на молбу једне жене, неколико стихова у један ал-

бум, додао томе: „Ово су стихови човека цивилизованог који живи у народу полуварварском, а по-

луварварина за цивилизоване земље...” Ту је он сам
зрло тачно насликао свој положај... Ко год у себи
носи варницу какве ватрене мисли, коју не може
победити а којој не може да да довољно ширине,

изгледа ми као стародревни Прометеј којега кљује јастреб. Више него ма ко други, јадни владика
црногорски, са својим интелектуалним полетом, из-

гледао ми је у самоћи живота као какав Прометеј прикован на своме Кавказу, али Прометеј пред
чијим ногама ниједна Океанида није заплакала...”

Како не можемо овде проучавати наше нове писце
детаљно, то ћу само начинити један биланс наше мо-

дерне књижевности, и прећи је укратко по родовима: поезија, роман и приповетка, драма, књижевна критика
и еоеј.

Развој наше поезије врло је занимљив; он је пра-

вилан, нормалан, природан. У четрдесетим годинама прошлога века, млади Радичевић (1824—1853), песничка природа по превасходству, преображава потпуно тадашњу
поезију по обрасцу народне поезије, и у шеном наивном
тону изражава изванредна лична ооећања: тако почиње

наша поезија. Затим долази једно ново поколење, око

1850—60 и доцније, које бележи нову етапу. Поред Прерадовића (1818—1872), који заузима засебно место, то
0 југословенској књижевности
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су: Јован Јовановић (1833—1904), Ђура Јакшић (1832—
1878), Август Шеноа (1838—1881), Симон Јенко (1835
—1869), Симон Грегорчић (1844—1906). Поезија је све
више и више под страним утицајем, немачким или ма-

ђарским, и нарочито се инспирише Хајнеовим или Петефијевим делима. Предмети песама су много разноврснији од некадашњих: ту је љубав, патриотизам, ви-

но, природа. Осећаша су дубља: песници изражавају своју
личност; поезија постаје субјективна. Стварају се нови
кшижевни родови: баладе, сатирична поезија, чак и по-

литичка. Версификација је такође разноврсна. Књижевност поколења које долази за овим, у осамдесетим го-

динама — Војислав Илић (1862—1894), Силвије Крањчевић (1865—1908), Антун Ашкерц (1856—1912), међу
осталим — већ постаје уметничка, добија савршенији

књижевни карактер. Форма је врло брижљива; елизија
нема; покаткад долази и латински хексаметар, али адап-

тован. Поезија обилује маштом, нарочито живописнош-

ћу; она опева све предмете, класичне, модерне, историске; она је каткад више космополитска а мање нацио-

нална; то је реакција на прекомерност лаког и кон-

венционалног патриотизма претходног поколења. Оое-

ћаша су узвишенија; она изражавају немир и буну, каткад песимистичну философију. У њој се још опажају

страни утицаји, нарочито руских песника, Л>ермонтова

и Надсона. При крају XIX века и нешто доцније, поезија постаје још више уметничка; њени су најбољи пред-

ставници: Јован Дучић (рођен 1874), Милан Ракић (рођен 1876), Алекса "Шантић (1868—1924), Владимир Видрић (1875—1909), Владимир Назор (рођен 1876), Драготин Кете (1876—1899), Отон Жупанчић (рођен 1878),
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Ова је поезија виртуозна; она је нарочито грациозна,
бриљантна, и са много реторског. Форма је још брижљивија; реченица је пространа, музикална; често се упо-

требљава александринац. Француски утицај нарочито пре-

овлађује: Хиго, Хередија, чак Верлен и 'Самен. У почетку XIX века појављују се нови песници. У њиховим
делима већ влада декад-ентски дух. Неодлучност, сумња, болестан песимизам избијају у њима, личне испове-

сти постају врло искрене; стих постаје нешто мало не-

правилнији, форма пренебрегнута; језик постаје мање

јасан. После рата, ови се недоста.ци појачавају још више.

У нас, роман је дошао пре приповетке. У почетку
XIX века (Видаковић, 1780—1841), романи су били авантуристички, са детињском маштом, са моралном тенден-

цијом; они помало личе на старе немачке романе, али су
ипак изворнији него што се то уопште мисли; они

сликају догађаје из народне историје. Приповетка, која

се појавила средином века (Атанацковић, 1826 — 1858;
Боговић 1816—1893), чисто је романтична, али је у њој
лажан стил, прекомерна сентименталност; врло се ретко

срећу (Левстик, 1858) добре приповетке с природним
причањем. У седамдеоетим годинама, осећа ое велики

напредак. Најпре се објављују врло добри историски
романи (Шеноа). Писци пажљиво проучавају истррију,

интересују се за ситне појединости, труде се да што је
могуће верније оживе прошлост. Они добро познају технику писања, занат; композиција је у њих коректна,

занимљивост увек жива. Што се тиче карактера, они су
сликани сумарно; у њима има сентименталности а и

стил је понекад врло неукусан.
7*
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Али у ово доба и у идућим годинама, приповетка

нарочито напредује. Под утицајем великих француских
и руских учитеља, она постаје реалистична. Нећу

се заустављати на Љубишиним (1824—1878) и Гли-

шићевим (1848—1908) приповеткама; навешћу еамо наше највеће приповедаче. Прво Лазаревића (1851—1890),
који изванредно слика српску средину, даје праве слике

из живота, јаке скице карактера. ГБегове су приповетке
прави узори беспрекорне композиције и коректног стила,

права ремек-дела. Ноегова уметност просто изненађује;
н>егова инвенција никако не престаје; на сваком кораку

читалац је изненађен детаљима финог посматрачког да-

ра, тачношћу израза. У њима свуда влада хармонија,
осећаље размера, и невероватна концизност. После Лазаревића, много друтих талентованих приповедача из-

бијају узастопце. Навешћу само некоје од Срба: Веселиновића (1862—1905), који просто прича и има инвенција; Матавуља (1851—1908), чија је психологија сме-

ла и дубока; Кочића (1877—1916), заједљивог сатиричара; Станковића (1876—1927), који је створио ремек-

дела сликања и поезије. Имамо и изврсне хумористе

(Сремац, 1855—1906), који су писали приповетке и романе, чији комични ефекти произлазе из тачног сликања

живота. Некоји негују сатиру са политичким смером

(Домановић, 1870—1903).
Да се вратимо на роман, стоји то да се он више

неговао код Хрвата него код Срба. Нема сумње, Срби
су дали врло значајне романе (Игњатовић, 1824—1888),
и у последње време више њих ое труде да се покажу у

савременом или историском роману, али су хрватски

романсијери плоднији. Од њих ћу навести двојицу: Куми-
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чића (1850—1904), са натуралистичким тежњама; Ђалск-ог (рођен 1854), који је најрепрез!ентативнији хрват-

ски романсијер и писац највеће ширине. Што ое тиче
Словенаца, они се такође истичу у роману и припо-

веци. Од старих, то су: Стритар (1836—1923), Јурчич
(1844—1881), Крсник (1852—1897); од модерних, који су
многобројни, највеће је име Ивана Цанкара (1876—1918),
који је готово класичар у модерној словеначкој књижевности.

Драма није достигла исти ниво до којега је дошла
поезија или приповетка; ов-о изгледа да је тако и у другим словенским књижевностима. Ипак, и овде имамо зна-

чајна дела. Од тридесетих година XIX века, постоји код

нас врло добра комедија карактера и нарави. Ј. Ст. Поповић (1806—1856), ствара једну доста велику галерију
оригиналних типова, узетих из живота, насликаних с да-

ром опажања, каткад смело и дубоко; у његовим се де-

лима налазе црте велике комедије. На жалост, има нешто што смета да ове његове комедије буду заиста ре-

мек-дела. КомеДија интриге цвета у оедамдесетим годи-

нама. Код Косте Трифковића (1843—1875), писца изванредних малих комада, радња је вешто вођена; ситуације су увек комичне, диалог је жив, духовит, тон пријатан.

Доцније, особито у осамдесетим годинама, много ое

негује народна шала: Округићеви (1827—1897) и Глишићеви комади имали су у своје време заслужен успех.
Крајем века, комедија је — у најширем смислу речи —

пошла новим путевима. Имамо најпре многа, дела Б. Нушића, који има изванредни таленат инвенције. У њега
је комедија интриге по Трифковићевом обрасцу, али са
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мање вештине а више запажања и локалне боје; коме-

дија нарави, која слика различне средине, и најниже; проста пучка шала, чији су ефекти сигурни, али вулгарни

и груби. Имамо затим уметничку и чисто књижевну драму; драма постаје нова и друкчија, као што смо видели

да то бива и с поезијом и приповетком пред крај XIX

века. Ова драма, која нам долази може се рећи из Дубровника и Загреба, под јаким је утицајем модерних
књижевности. Драме Иве Војновића (1878—1928) нарочито су уметничке; у њима је фини, дискретан, елегантан тон; живот дубровачког племства ту је сликан врло
верно и живописно; из његових дела, још, избија из-

весна лепа и љупка поезија. Мали позоришни комади

М. Беговића (рођен 1876) налик су на „провербе’ Мисеове; они су грациозни, елегантни и духовити.

После рата, драма почиње да трпи врло различите

утицаје. Свет воли ново, понекад по сваку цену ново;
покушава се у свима правцима, тражи се, као што је то

природно код младих писаца. Оно пгго је можда најбоље
у данашњој драми, то су огледи сликања савремених

нарави, сликања понекад врло смелог. Међу најбољим

драмским писцима, треба навести Мирослава Крлежу
(рођен 1893), писца велике снаге, сликара живота чиЈа
смелост иде до бруталности, позоришног човека који
зна свој занат.

Као што видите, у нас цветају нарочито ко-

медија и сликање нарави. Али су ту такође обилно
заступљене и трагедије и историски романи, и то одавна;

наш први писац комедија, Ј. Ст. Поповић, огледа се и
у њима као и у комедији. Могли бисмо саставити дуг

списак ових писаца, нарочито код Срба и Хрвата, који
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су волели да дижу и славе своју националну прошлост.

Али вредност њихових дела је мања од вредности писаца

комедија. Ипак треба навести Прерадовића, Јакшића,
Костића, Марковића, Тресића, Милетића, у чијим делима има филооофских мисли, лепих лирских места;

они често пазе на чистоту стиха, композицију, историску

боју, сценске ефекте. У последње време, постоје покушаји да се обнови овај род драме (Жупанчић).
Књижевна критика, коју је Вук започео, врло се

полако развијала кроз ово в_реме. И сам је Вук брзо напусти; пролажаху године и читави периоди без иједног

есеја или књижевне студије. Слободно се може рећи,
да је овај књижевни род створен тек при крају XIX
века. После првих покушаја догматичке и педантске
критике, долази, тек око 1870, а под утицајем руских
реалиста, критика, која се јавља с нешто хуке и ларме

(С. Марковић). То још није права књижевна критика;
то је пре манифестација утилитаристичке и антиесте-

тичке школе; ипак она је учинила лепе услуге, бунећи се
против претерано извештачене и конвенционалне поезије

која је тада владала. Крајем века, јавља ое чисто књи-

жевна критика (Недић). Она и овог пута устаје против
претеране попустљивости према сваком делу, добром

или рђавом, попустљивости коју је створило наивно па-

триотско поимање књижевности. Ова критика била је
нарочито негативна, готово иконоборачка. Ускоро, наша
критика постаје један од најсавршенијих наших књижев-

них родова. То нарочито под утицајем великих француских учитеља. Читаво једно поколење било је васпитано у идејама Сент-Бева, Тена, Жила Леметра. Ово
се поколење одликовало деликатним и сигурним укусом,
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широком интелектуалном културом, и стилом Једним од

најбогатијих. Ов.а генерациЈа и она за њом проширише
сво] видик; иђаху више ка естетици, ка проблемима реторике и композиције. Наша књижевна критика, кад се узме
оно што је у њој најбоље, састоји се из књижевних ана-

лиза изванредних по укусу и разумевању. Само се по
себи разуме да је она потпуно непристрасна и честита.

Представник ове критике је Богдан Поповић (рођен
1864); његов најбољи ученик био је Јован Скерлић (1877
—1914), да наведем само најзначајнијег из плејаде наших
модерних критичара. На жалост, после рата како је све
попустило, тако се и компетентна и објективна критика

мање поштује у младој генерацији, али надајмо се да

је то само привремено. Може бити није сувише додати
да се поред ове критике савремених дела неговала та-

кође и критика која се бавила делима из прошлости.
Више есеја и студија посвећено је најбољим писцима наше књижевности, српске, хрватске и словеначке; било

их је и који проучаваху велике писце страних књижевности.

Такав је биланс наше модерне књижевности. Наравно, ја сам далеко од тога да претендујем да ствар
изнесем потпуно.

На крају, хоћу нарочито да констатујем једну
чињеницу. Ова је чињеница, да је наша књижевност јако

под утицајем француске књижевности. Наша поезија,
приповетка, књижевна критика, и, у извесној мери, наша

драма, дугују много великим француским учитељима ових
књижевних родова. Оно што имамо може бити најбо-

ље у нашој књижевности, у сваком случају оно што има-
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мо најбоље у нашој књижевној култури, то дугујемо

Француској. А то је и природно. Има скоро један век,
како дођоше први наши студенти у Париз да продуже
своЈе студиЈе; за овима долажаху други, читаве гене-

рације, и свака је од њих примила понешто од француске

културе и понела то у нашу земљу. Тако ое објашњава
огромни француски утицај на нашу књижевност. Немојте мислити да ја овде ласкам француској нацији;

ја само констатујем једну чињеницу до које су дошли
наши критичари у својим студијама и, — ако ми се допусти да додам — и ја лјично.
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