
ПРЕГЛЕД

Библиотека

Наталија Лудошки

СКИЦА ЗА КЊИЖЕВНИ ЛИК
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА



Наталија Лудошки

СКИЦА ЗА КЊИЖЕВНИ ЛИК
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА



Библиотека 
СРПСКИ ПРЕГЛЕД

СЕРИЈА ФИЛОЛОГИЈА
КЊИГА 7

Уредник
Душко Певуља

Књигу препоручују
Ранко Поповић 
Зоран Костић

ПРЕГЛЕД



Наталија Лудошки

СКИЦА ЗА КЊИЖЕВНИ ЛИК
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Бањалука, 2019. године





5

САДРЖАЈ

Kњижевни аспект дела Слободана Јовановића                             7

Књижевне теме Слободана Јовановића                                  20

Слободан Јовановић о 
Филипу Вишњићу и Вуку Караџићу                                                 48 

Дело Лазе Костића у критичкој рецепцији
Слободана Јовановића                                            66

Хенрик Ибсен у критичкој рецепцији 
Слободана Јовановића                                                   87

Поуке за вечност: 
Слободан Јовановић у перцепцији 
Николаја Тимченка                                           100

О књизи                                                     112

О аутору                                                                        114



 



7

КЊИЖЕВНИ АСПЕКТ ДЕЛА 
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Када угледни београдски издавач Геца Кон, 
тридесетих година прошлог века објави Сабрана 
дела Слободана Јовановића, књиге овог мислиоца, 
по сведочењу савременика, читају се као романи. 
Интересантност – једно од препознатљивих својстава 
научног и есејистичког дела Слободана Јовановића – 
истиче и новија критика,1 те није случајно да су после 
безмало полувековне изопштености из српске култу-
ре, томови другог издања његових Сабраних дела, с 
почетка деведесетих, поново заузели место на поли-
цама многих приватних библиотека. Интересовање 
и читалачки ужитак најшире публике проистичу, у 

1 Видети текст једног од најбољих познавалаца књи-
жевног корпуса Слободана Јовановића – Иве Тартаље, 

„Никада прештампани, рани радови Слободана Јовановића”, 
у зборнику Слободан Јовановић – личност и дело, уредио 
Миодраг Јовичић, САНУ, Београд 1998, 741.



првом реду, из једноставности Јовановићевог ру-
кописа који је разумљив и интригантан и онда када 
расправља комплексна питања науке, историографије 
и уметности.

Уосталом, одавно је уочено да разноврстан 
опус Слободана Јовановића (Нови Сад, 3. XII 1869 

– Лондон, 12. XII 1958) одликује, уз остало, негована 
форма језичког израза позната као београдски стил. 
Основне карактеристике стила српске престоничке 
интелигенције, који се, по обрасцима француске син-
таксе, формира на размеђу XIX и XX столећа, назна-
чио је већ Јован Скерлић. Уз прецизност, концизност, 
отмену упрошћеност, убедљивост и природност, бео-
градски стил Слободана Јовановића одликују и посеб-
ности које га чине препознатљивим у друштву Богдана 
Поповића, Скерлића, Дучића. У лексици сведен,  тер-
минима неоптерећен,  логички прецизан, очишћен од 
фигура и суперлатива, заснован на драмским контра-
стима – у којима се сучељавају тезе с антитезама – про-
жет финим хумором, каткад ироничан, чак саркасти-
чан, заснован на скептицизму који његову критичку 
мисао штити од догме, стил Слободана Јовановића је, 
како запажа  Живорад Стојковић, „начин мишљења а 
не форма писања”2. Све у свему, стил  тешко сводљив 
на реторичке шеме, стил који измиче дефиницијама, 
стил који заноси и мами на ужитак. 

2 Предговор књизи: Слободан Јовановић, Портрети из 
историје и књижевности, Београд – Нови Сад 1963, 15.
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Ипак, неоснован је утисак о Слободану Јова-
новићу као писцу који „лако пише”. И стилска 
бриљантност његових радова проистекла је из страс-
не читалачке посвећености књижевности, знања стра-
них језика, свакодневног рада на  рукописима које је 
прерађивао и по неколико пута.3 Његова настојања и 
на језичком савршенству  последица су његовог свеу-
купног става о сложеном феномену како личне, тако и 
националне културе. Тај став Слободан Јовановић де-
финише у студији „О културном обрасцу“ (објављеној 
постхумно 1964. у оквиру наслова Један прилог за 
проучавање српског националног карактера). Као што 

„културни човек није једностран,” те „негује и своју 
интелектуалност, и своју осећајност, и своју морал-
ност,” тако су, пише Јовановић, и када је реч о култу-
ри једног народа, једнако битни наука, вера и морал, 
књижевност и уметност, политика, право, привреда, 
обичаји...4

Ово уверење Слободана Јовановића условило 
је  и његову стваралачку праксу којом ће духовној 
баштини Срба,  поред томова својих стручних радова 
из области права, историје и социологије, приложити 
и есеје, портрете и критике којима је указао и на своја 

3 Радован Самарџић, „Писац и дело“, Из историје и 
књижевности, II; Сабрана дела Слободана Јовановића (даље у 
тексту: СДСЈ), том 12, БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, Београд 
1991, 675.

4 „О културном обрасцу“, Из историје и књижевности, 
II, СДСЈ, том 12, 566. 
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шира интересовања и суверено владање знањима из 
антропологије, етике, естетике, позоришне и књижевне 
уметности. 

Почетак јавног деловања Слободана Јовановића– 
крај XIX века, поклапа се с отпочињањем раздобља мо-
дерне, означеног и као „златно доба” или „српска рене-
санса”, када „књижевна свест постаје део општег духов-
ног покрета за преображај и модернизацију културе, 
која почиње да излази из љуштуре патријархалности 
како би се укључила у круг европске грађанске 
цивилизације.”5 И Слободан Јовановић, ступајући на 
јавну сцену, поседује уверење о патриотској дужно-
сти коју ваља остваривати, најпре, у културној сфери. 
А литература би, по његовом уверењу, као, уосталом, 
уверењу читавог његовог нараштаја, требало да прет-
ходи култури и националном прогресу. Стога је јасно 
да у области књижевне критике Јовановића подједнако 
заокупљају питања литерарно-естетске, културно- 

-историјске и национално-политичке природе.6

Тако је, убрзо по повратку са студија из Женевe 
и Париза 1892, млади правник  затражио  постављење 
у Министарству иностраних дела, сматрајући да га 
то води дипломатији али и прилици да, боравећи у 
иностранству, своје стручно образовање прошири 

⁵ Предраг Палавестра, Историја модерне српске књи-
жевности: златно доба 1892–1918, Београд 1986, 17.

⁶ Видети предговор Драгише Витошевића зборнику 
Критика у Скерлићево доба, Нови Сад – Београд 1975, књ. 10, 8.
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општијим, пре свега књижевним образовањем. Исте 
године  Слободан Јовановић улази у јавни живот као 
књижевни и позоришни критичар.7 

Тако се најживље раздобље књижевнокритичког 
деловања Слободана Јовановића одвија током модерне  
када, не само што српска књижевност почиње да прати 
савремене европске токове, већ интензивно почиње 
да се негује и наука о књижевности. Конституисању 
књижевне критике као дисциплине, уз водеће крити-
чаре Љубомира Недића, Богдана Поповића и Јована 
Скерлића, свој допринос даје и Слободан Јовановић. 
Дијапазон његових интересовања (и) у тој обла-
сти веома је широк; окренут је домаћој и страним 
књижевностима (не само француској, чији је утицај 
доминантан код нас током првих десетлећа XX века, 
већ, једнако  и енглеској литератури); временски, обу-
хвата интервал од барокног, XVII столећа до авангарде 

7   Први књижевнокритички текст Слободана Јовановића, 
„’Први и пошљедњи пут.’ Сарајевска приповетка од Мите 
Живковића“, потписан псеудонимом Puck, објављен је у листу 
Србија 3. септембра 1892. Од тог тренутка па до покретања 
Српског књижевног гласника, Слободан Јовановић сарађује с 
десетак гласила. Најчешће се испрва оглашавао у часописима: 
Ред, Видело, Српски преглед, и мостарској Зори, ређе у Новој 
искри, Вечерњим новостима, Српским новинама, Позоришту, 
Браничу, Босанској вили, Лучи, Покрету, Србобрану. У њима 
објављује књижевне и позоришне приказе, белешке, огледе из 
књижевности, књижевне портрете и културолошке расправе. 
До отпочињања службе на Правном факултету 1897. његова 
новинска активност биће веома жива, а себе ће доживљавати 
као дежурног критичара. 
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између два светска рата. Његов књижевнокритички 
метод није априори утврђен, зависи од случаја до 
случаја, прилагођава се делу о коме говори. Иако 
се углавном везује за елементе позитивизма, не-
ретко се упушта и у анализу текста те приближава 
савременијим књижевнокритичким методама.  Што се 
тиче афинитета, преферира реалистички проседе, пис-
це моралисте и сатиричаре, оне чије је дело настало на 
темељу проницања у социолошке и психолошке усл-
овности. Вредносна мерила једнако високо поставља 
приликом оцене дела домаће и стране књижевности. 
Јовановићеви чланци и есеји о класицима светске 
литераруре: Волтеру, Золи, Прусту, Ибзену, Свифту, 
Мередиту, Стрејчију, као и текстови о домаћим ауто-
рима: Гундулићу, Вишњићу и Вуку, Његошу, Нушићу, 
Лази Костићу, Урошу Петровићу, Драгиши Васићу, 
чине репрезентативан корпус српске књижевне кри-
тике и историографије. Само чињенице да је први код 
нас и међу првима у свету (1922) Слободан Јовановић 
афирмисао дело Марсела Пруста, у делу Лазе Костића 
препознао вредности које нису уочене од водећих 
критичара, Костићевих  савременика, Поповића и 
Скерлића, те да је међу писцима који се јављају двадесе-
тих  година уочио таленат Милоша Црњанског и Растка 
Петровића (о којима додуше  није писао али о чему 
сведочи Милан Јовановић Стоимировић),8 говори о 

8 „Слободан Јовановић“, Портрети према живим 
моделима, приредили Стојан Трећаков, Владимир Шовљански, 
Нови Сад 1998.
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истанчаном укусу и критичарском нерву ове ренесансне 
појаве српске културе (како га је видео Бранко Лазаревић). 

Бавећи се књижевном критиком интензивно 
током последње деценије XIX века до покретања 
Српског књижевног гласника, и касније, од треће 
деценије двадесетог столећа, Јовановић је доживео 
и одређене трансформације. У почетном периоду 
окренут је претежно актуелним литерарним темама, 
доцније, литературу сагледа дијахронијски, бавећи 
се књижевном  историографијом. Што се критичког 
метода тиче, у почетку, Јовановић се изражава 
аналитички, полазећи од утиска, пишући дневну 
критику о појединачном делу или појави, док је 
касније, склонији синтезама у форми књижевних есејa 
и портрета. Међу тим текстовима истакнуто место 
заузимају, поред портрета историјских личности, 
и они о критичарима савременицима. Неки од тих 
огледа, попут оног о Љубомиру Недићу из 1920. године, 
Бранку Лазаревићу (1932) или Богдану Поповићу 
(1948), представљају врхунце не само списатељског 
опуса Слободана Јовановића, већ целокупне српске 
есејистике. Уосталом, мемоарски есеј у ком се 
преплићу успомене, утисци и критичке оцене, врста је 
литерарног штива коју је домаћој читалачкој публици 
приуштио управо Слободан Јовановић.

Из тих есеја могуће је сагледати развојну линију 
српске литературе од романтизма до модерне, стећи 
увид у књижевна, културна, па и друштвена кретања 
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у раздобљу дугом седамдесетак година, као и пра-
тити развој домаће књижевне критике од филоло-
шке школе, преко позитивизма, све до појаве Богдана 
Поповића, Јована Скерлића и Бранка Лазаревића и 
развоја иманентне критике с доминантно естетским, 
социолошким, етичким, психолошким и импресио-
нистичким приступом делу. С друге стране, у овим 
есејима о српским критичарима, елитним представни-
цима  српске грађанске културе, Јовановић је посредно 
изразио и сопствену поетику и на најбољи начин де-
монстрирао особености свог књижевнокритичког по-
ступка. Оно што је важно у Јовановићевом приступу 
критичарима савременицима, своди се и на чињеницу 
да овај писац није само коментарисао и оцењивао 
вредносне судове које су изрицали, већ је и отворено у 
својим огледима полемисао с њима, вреднујући – вре-
ме је показало – исправније од њих, неке од појава у 
литератури. Опет, Јовановићево интересовање не само 
за књижевност већ и за књижевну критику, указује 
на високо место које у његовом вредносном систему 
заузима како уметничко стварање, тако и критичар-
ска реч с посредничком улогом.9 Уопште, критику у 

⁹ А да је књижевност почетком ХХ века имала знатан 
утицај и била важан чинилац друштвене стварности, потврђује 
и рецепција дела Радоја Домановића, о чему сведочи управо 
Слободан Јовановић у студији Влада Александра Обреновића. 
О Домановићевој „Страдији”, објављеној у Српском књижевном 
гласнику у пролеће 1902, Јовановић пише: „Да је таква приповетка 
као ’Страдија’ могла бити написана, и да се могла допасти, било 
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Јовановићевом случају треба схватити не као специ-
фични књижевни облик, већ као својеврсну духовну 
делатност произашлу из интелектуалних потреба. 

Заједно с Поповићем и Скерлићем, Слободан 
Јовановић нашао се 1901. године и међу оснивачима, 
главним сарадницима, а потом и уредницима Српског 
књижевног гласника. Totum factum овог гласила, које 
је за нашу средину имало много већи значај од пуког 
књижевног часописа, био је, тврдио је Црњански, упра-
во Слободан Јовановић. Заједно с пријатељем и колегом, 
Богданом Поповићем, покренуће након рата 1920. го-
дине, изнова ово гласило. У том међуратном раздобљу, 
Јовановић је и главни консултант већ поменутог првака 
београдског издаваштва – Геце Кона, који је имао више 
трговачког дара, док је, ослобођен сујете, у питању умет-
ничког укуса одлуке препуштао врсном познаваоцу 
прилика у домаћој и страној књижевности. 

је врло значајно. По томе се видело колики је преокрет настао у 
духовима. Људи се нису бојали власти, него су се с њоме шегачили; 
оно што је пре изгледало баук, сада је изгледало лакрдија. То 
исмевање власти било је већ почетак буне; један режим, пре него 
срушен, бива обесвећен;  ,Страдија’  је нанела Александровом 
деспотизму најтежи удар који се могао нанети; деспотизам 
се трпи докле се верује у његову просвећеност. „Страдија“ је 
приказивала Александров деспотизам као деспотизам једног 
сметењака који је све окренуо тумбе, огласио лаж за истину, а 
лудост за мудрост [...] После  ,Страдијe’  Александар је изгледао 
један пајац од краља коме право место није у историји једног 
народа, него у једној шаљивој приповетки” (Влада Александра 
Обреновића, књига друга (1897–1903), СДСЈ, том 7, 268–269).
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Зато не чуди да су за опус Слободана Јовановића 
најпре исказали сензибилитет писци (Исидора 
Секулић, Сима Пандуровић, Станислав  Винавер, 
Бранко Лазаревић), – а тек потом научници. У сам 
врх српске књижевности Јовановић је ушао не само 
својим књижевнокритичким радовима, нити по осо-
беностима свога стила, већ „читавом својом појавом 
и делатношћу”, пише Живорад Стојковић, један од 
првих  тумача Јовановићевог књижевног дела.10

Ову тврдњу поткрепљује сазнање да историјске 
студије и портрети Слободана Јовановића припадају 
једнако фонду науке и књижевности. Писац, који је пре-
цизно указао на релацију: историја – поезија (довољно 
је, с тим у вези, погледати његов оглед о опису Боја на 
Чокешини у историографији Вука Караџића и епској 
интерпретацији истог збитија, Филипа Вишњића),11 
умео је своја поуздана тумачења прошлости да обоји 
елементима литерарности и доведе себе у ранг истори-
ка-писаца као што су то у нашој националној култури 
Прота Матеја Ненадовић и Вук Караџић.  

Уосталом, загонетну чар књижевног дела  
Слободана Јовановића, умесно је, чини се, почети 
одгонетати полазећи од аутора чијим се делима ба-
вио. Тако на пример, управо оно што чини поетичке 
константе Јовановићеве историографске прозе: дар 

10 Видети фусноту бр. 2.
11  „Филип Вишњић“, Из историје и књижевности, I, СДСЈ, 

том 11.
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запажања, способност разлучивања битног од не-
битног, животност, динамичност и драматичност,12 
Јовановић препознаје као специфичности Вуковог 
портретисања историјских личности.13 Нешто од зана-
та могао је преузети и од својих омиљених енглеских 
писаца: романописца Џорџа Мередита или чувеног 
портретисте Литона Стрејчија. Смисао за психолош-
ко-социолошку анализу, ироничност, ведрину и ра-
внотежу духа, као и „боговску мирноћу” над спознајом 

„комедије и трагедије живота”,14 особине које је 
Јовановић приписивао Мередитовом делу, својствене 
су и нашем писцу. А паралелу између Стрејчија и 
Јовановића, уочавајући у обојице драмски таленат који 
их је одвукао у „драму над драмама” – историју, извела 
је Исидора Секулић с вредносним судом у корист на-
шег историчара.15 Сам Јовановић, пак, осветљавајући 
дело биографа који је рушио митове о идолима енгле-
ске историје викторијанског доба, не само да је предо-
чио  своје схватање живота већ је, на известан начин, 
прејудицирао и властиту судбину:

12 Видети текст Владимира Ћоровића о Слободану 
Јовановићу као историчару у оквиру наслова „Седамдесет 
година живота г. Слободана Јовановића“ (Политика, Београд, 
4. децембар, 1939, год. XXXVI, бр.  11319).

13 „Вук као сликар историјских личности“, Из историје и 
књижевности, I, СДСЈ, том 11.

14  „Џорџ Мередит“, Из историје и књижевности, II, СДСЈ, том  
12, 493.

15  Исидора Секулић, „Елизабета I и Есекс“, Теме, Нови 
Сад 1962, 338–339.
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„После читања Страчиа остаје нам утисак да над 
животом свакога од нас стоји неки ироничан фатум, који 
нас гура на погрешне путеве, намеће нам послове за које 
нисмо и другове с којима се не слажемо. Нескладан и са 
самим собом и са својом околином, човек, кад се само тај 
његов несклад уочи, даје непрекидно грађе за комичне 
сцене [...] Код човека имамо с једне стране његове мис-
ли, његова осећања, његове снове; с друге стране, имамо 
његов спољашњи успех или неуспех, и имамо онај призор 
који он пружа другим људима. У својој унутрашњости он 
може преживљавати најузвишеније тренутке, али кривуља 
његовог кретања кроз живот страховито је неправилна, 
као што и силуета његове личности, онаква каква се оцр-
тава у оку равнодушног посматрача, има нечег луцкастог.” 16

Сазревајући као критичар, прелазећи пут од 
биографизма и историцизма ка психологизму и есте-
тизму, тај „ђаволак” („Puck”, како је себе псеудонимом 
потписивао) с краја XX столећа, стасава између два 
велика рата у мага писане речи, чија се моћ не огледа 
у супериорности стила већ у надмоћности његовог 
става. „У сјајној плејади српских интелектуалаца са 
почетка [двадесетог] века ни један није имао толику 
надмоћ над обичним земаљским стварима,” тврди, за 
Слободана Јовановића, Драгиша Витошевић.17

16 „Портрети Литона Страчиа“, Из историје и књи-
жевности, II, СДСЈ, том 12, 502.

17  Критика у Скерлићево доба, из предговора Драгише 
Витошевића, Нови Сад – Београд 1975, књига 10, 53.
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Стога је нужно непрестано враћање делу 
Слободана Јовановића; не само зато да би то дело у 
нашој култури добило заслужено место, већ да наша 
култура, коначно, стане у ред где припада.
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КЊИЖЕВНЕ ТЕМЕ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Када је реч o Слободану Јовановићу синтаг-
ма „књижевне теме“ има нарочиту димензију.18 
Неупоредив као писац историјских, правних, 

18 „Књижевност није само подручје духа на којем се он 
лако и успешно кретао него је књижевност и конститутивно 
својство његовог духа... Отуд размишљање о односу Слободана 
Јовановића и књижевности превазилазе размишљање о њему 
као књижевном критичару, јер оно одводи елементима који 
творе општу структуру његове мисли. То нам, дакле, сугерише 
како кроз испитивање својстава које је испољио Слободан 
Јовановић као књижевни критичар можемо назрети 
константе духовног лика знаменитог правног, политичког и 
историјског мислиоца. То, такође, значи да је он – остављајући 
печат свог духа на књижевним делима – истовремено 
исписивао особену дефиницију властитог гледања на свет и, 
следствено, властитог – поглавито историјског – приповедања 
о свету“ (Мило Ломпар, „Слободан Јовановић и књижевност“, 
Слободану Јовановићу у спомен, приредио Данило Н. Баста, 
Београд 2009, 39).
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социолошких и политичких студија, допринос српској 
култури дао је и као књижевни критичар. „Главну 
вредност Јовановићевог доприноса српској 
књижевној критици представља његова историјска 
свест о положају српске културе и српског народа. 
Као историчар и један од творца модерне српске 
историографије, Јовановић је имао способност да 
историјске и културне појаве сагледа у континуитету, 
па је и књижевност – којом се бавио више из љубави 
него из потребе – посматрао као део општег култур-
ног контекста.“19

Син истакнутог либерала Владимира 
Јовановића (Шабац, 1833 – Београд, 1922), припад-
ник „планиране елите“, Слободан Јовановић је од 
најранијег детињства упућиван на књигу. Верујући 
у „тројство науке, слободе и нације“, Владимир 
Јовановић је то начело примењивао и у васпитању 
сина.20 Но велики читалац Слободан Јовановић 
постаје тек у време студија, боравећи у Минхену, 
Цириху, Женеви и Паризу, где је у прилици да по-
ред правног и политичког образовања, стиче и знања 

19 Предраг Палавестра, Историја српске књижевне 
критике, I,  Нови Сад 2008, 173.

20 „Прва књига коју ми је дао у руке, кад сам научио 
читати, биле су Народне песме: то је требало да удари темеље мом 
националном васпитању. За науку гледао је да ме заинтересује 
кроз романе Жилa Вернa, познатог популаризатора науке за 
омладину“ („Владимир Јовановић“, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности том I, Београд 1991, 114–115). 
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о књижевности.21 По повратку у Београд, затражиће 
службу у Министарству иностраних дела, уверен 
да му то отвара пут у дипломатију и могућност да у 
иностранству стручно образовање прошири ширим, 
понајпре књижевним образовањем.22 

Личност ренесансног духа, префињеног слуха за  
музику, сликарство, позориште, ни у најтежим трену-
цима није се одвајао од књиге, остајући до краја живо-
та страствени читалац: „Када после ове марксистичке 
књижевности, узмем Грке, осећам се као окупан. Осим 
Платона, има још двојица који су ме, у последње вре-
ме, јако занимали: Тукидид (од свих прозних писаца, 
вероватно, најтежи) и Еврипид. Ја сам Еврипида, пре 
равно 30 година, читао целог у преводу. После се ни-
сам враћао на њега. Кад сам га сада узео у оригиналу, 
био сам просто усхићен исто онако као пре тридесет 
година“, пише пријатељу.23 

21 У Минхену слуша Куртнера који опширно предаје 
о Фаусту, Бармена о Лесингу. У Женеви, поред обавезних 
предмета, слуша и предавања Едварда Рида из књижевности 
и Карла Фолкта о драми (Миодраг Стајић, „Млади Слободан 
Јовановић“, Савременици о Слободану Јовановићу, приредили 
Јовица Тркуља и Маринко Вучинић, Београд 2009, 261, 262).

22 Живорад Стојковић, „125 година од рођења Сло-
бодана Јовановића – Личност, дело, судбина“, НИН, Београд 
20. јануар 1995, 58. 

23 „Једно писмо Слободана Јовановића“ (Бранку Лаза-
ревићу, од 1. јан. 1933), приредио Душан Пувачић, Књижевни 
лист, 59–60, 1. јул – 1. август, год. VI, 1. 
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Слободан Јовановић јавну делатност започиње у 
доба модерне. Различитих идеолошких и политичких 
уверења, ствараоци тог златног доба јединствени су 
у уверењу о потреби формулисања и неговања наци-
оналних интереса: у политици, култури, уметности и 
друштвеном животу уопште. А књижевност би у томе 
требало да има прворазредни значај.24 

Тако се и млади правник, Слободан Јовановић, 
огласио најпре као књижевни и позоришни критичар. 
Десетак година, почев од 1892. интензивно објављује 
дневну новинску критику.25 Спектар његових тема 
је широк, диктиран актуелним појавама у литера-
турном и позоришном животу. Доживљавајући себе 
као дежурног критичара, полазећи од корективне 
улоге критике, о чему год да пише настоји да укаже 
на слабости, посаветује и поучи. Познавалац вели-
ких литература, нарочито француске и енглеске, и у 
српску књижевност настоји да уведе европска мерила. 
Заокупљен је колико питањима литерарно-естетске, 
толико и културно-историјске и национално-поли-
тичке функције књижевности. Свој критичарски суд, 
попут водећих критичара епохе модерне, темељи не 

24   О моћи писане речи на формирање грађанске 
свести сведочи Јовановић указујући на појаву Домановићеве 

„Страдије”,  штампане у пролеће 1902. у Српском књижевном 
гласнику (Видети фусноту бр. 9).

25 Сарадник је десетак листова и часописа: Србија, 
Видело, Ред, Српски преглед, Зора, Луча, Ускок, Бранич, Нова 
искра, Босанска вила.
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на теоријско-методолошким начелима, већ особеном 
погледу на свет и живот. То је све видљивије касније, 
када о књижевности пише спорадично, ретко у фор-
ми приказа, чешће – есеја и портрета, бирајући дела и 
писце које воли, у чијим се делима препознаје. Сјајан 
представник београдског стила, оснивач и сарадник, 
а од друге серије заједно с Богданом Поповићем и 
уредник Српског књижевног гласника, totum factum тог 
гласила, уз то саветодавац Геце Кона, представљао је 
једног од главних арбитара књижевног живота српске 
престонице до Другог светског рата. Као и свим оста-
лим својим активностима, тако и критиком, Јовановић, 
како је то давно запазила Исидора Секулић, испуњава 

„једну велику патриотску службу“26.  

*

Готово да нема писца у новијој српској 
књижевности о чијем месту и значају Јовановић 
није изрекао своју оцену, почев од песника устанка, 

„херојске маште” и „великог стила”, Филипа Вишњића 
до модернисте Драгише Васића. 

У Вуку Караџићу Јовановић је видео прегаоца с 
највећим заслугама за српску књижевност, који је „ус-
крснуо наш народни дух,“ „поново научио матерњем 

26 Исидора Секулић, „Књижевник“ (у оквиру наслова 
„Седамдесет година живота г. Слободана Јовановића), 
Политика, 4. децембар 1939, 9.
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језику који смо били заборавили“ и дао „слова којима 
пишемо“.27 Његови документарни списи првораз-
редни су извор и за Јовановићев рад на историји 
обреновићевског доба. 

Јединог горостаса српске књижевности видео 
је у Његошу. Мудрац и херој, попут древних леген-
дарних краљева, културан и примитиван истовреме-
но, видовит мислилац трагичне осећајности, „једном 
праизворном енергијом разбијао је све књижевне ка-
лупе и стварао дела каква се дотле нису видела. Горски 
вијенац је чудновата мешавина варварства и душевно-
сти. То је стихована хроника једнога покоља неверника 
који опомиње на Вартоломејску ноћ, – али та хроника 
пуна је јада и плача, –  и то не оних које убијају, него 
онога који убија. Владика Данило, приређивач покоља, 
кука над њиме као над својом личном несрећом; то за 
њега није никакав триумф него тешка жртва од које 
његова душа остаје неутешна и болна. Он пристаје на 
покољ као на једну свирепу дужност коју му је судбина 
наметнула, – следујући, као у неком месечарском за-
носу, једноме загонетном налогу озго који нити разу-
ме нити одобрава потпуно. Највиша места Горскога 
Вијенца одржана су у тој атмосфери недокучности 
историјске судбине и необјашњивости човекових 
дужности. То је исти онај дах фатума који се осећа 
код старих грчких трагичара, – и у Његошу има нечега 

27 Споменик Војиславу, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности, I, 758.
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од Есхила,“28 налази 1925. године Јовановић у запису у 
чијим се последњим редовима да наслутити универ-
зална истина која ни њега неће заобићи.    

А да зна шта је драмска књижевност, показао 
је наш критичар приказом Гундулићеве Дубравке, 
правим критичким откровењем: „Јовановић ће ту 
изнети идеје о вишој врсти поезије које, и по лите-
рарности схватања, превазилазе не само тадашње 
гледање на песничку уметност. А о музичкој структу-
ри Гундулићевог стиха, говориће Слободан Јовановић 
тако широко, слуховито, како је то много касније знао 
да казује само најлуциднији Винавер.“29 

Зналачки ће Јовановић писати и о развоју српске 
позоришне књижевности, нарочито историјске дра-
ме.30 Имајући мање слуха за старовременијег Стерију, 
но плодног и жанровски разноврсног савременика 
Нушића, види га као јединог значајног драматича-
ра крајем XIX века. Проницљив, Јовановић је високо 
оценио и комад Тако је морало бити којим се Нушић 
представља као родоначелник друштвене драме.31 

28  „Његош”, СДСЈ, том 11, Из историје и књижевности, 
I,  789.

29 Живорад Стојковић, „Уместо предговора. Слободан 
Јовановић“, Портрети из историје и књижевности, Београд – 
Нови Сад 1963, 5–18.

30  „Наша позоришна књижевност“, СДСЈ, том 11, Из 
историје и књижевности, I, 760–763.

31  „Три Нушићева комада”.
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Писаће Јовановић и о песницима, махом романти-
чарима. У појави Бранка Радичевића препознао је пре-
вратнички значај, а у Змају, народног песника, хроничара 
једног доба.32 Посебне заслуге припадају му у рецепцији 
Костићевог дела. Једини из своје генерације критичара, 
Јовановић је „не само први најбоље разумео већ још увек 
најдаље видео судбину Лазе Костића.33 Узимајући за ме-
рила високе уметности таленат, ерудицију, модерност 
и оригиналност, Костићевом делу враћао се различи-
тим поводима; писао је о трагедији Максим Црнојевић 
(1895), монографији О Јовану Јовановићу Змају (1903), 
поеми Самсон и Делила (1931), Костићу као сараднику 
листа Брка (1938). Оригиналан и занимљив стваралац, 
способан за високе узлете маште, Костић је један од на-
ших најсуптилнијих песника који у својим сликама и 
поређењима досеже спиритуалност. Јовановић уоча-
ва сва битна својства његове поетике: експресивност 
и значењску пуноћу стиха, метричку иновативност и 
успелост његовог јамба; асоцијативност, дигресивност 
и жанровску хетерогеност његове есејистике, антите-
тичност, дијалогичност, драматичност и комички дух. 
Препознаје у њему доброг психолога, портретисту, 
мајстора у вајању женских ликова. Указује на епигра-
матичност његовог израза, склоност каламбурима и 
кованицама, каткад неодмереност у томе. 

32  У Змајеву споменицу  (1899).
33  Видети фусноту бр. 29. 



28

Н
ат

ал
иј

а Л
уд

ош
ки

    
 С

КИ
Ц

А 
ЗА

 К
Њ

И
Ж

ЕВ
Н

И
 Л

И
К 

СЛ
ОБ

ОД
АН

А 
ЈО

ВА
Н

ОВ
И

Ћ
А

С великим симпатијама гледао је на песника при-
роде, елегичара „који не казује своју личну тугу него 
општу“, Војислава Илића. Највећи иноватор српске 
поезије после Бранка, унео је не само нов другачији 
стих, већ и особен песнички стил. Велики пејзажиста, 
који је инспирацију налазио и у класичној прошлости 

– „и од природе и од времена начинио је две више силе 
противне човеку, два немилостива фатума“34.

Познавање друштвених прилика и људских нара-
ви, привукло је Јовановића и делу Јакова Игњатовића. 
Доживљавајући га као занимљивог писца, који је код 
нас довођен у везу с Балзаком и Золом, Јовановић 
га пореди с Данијелом Дефоом, који је „без описа и 
анализа, голим ређањем догађаја као у најобичнијем 
дневнику, успевао да произведе утисак реалнога и 
веродостојнога. Нешто од његовог реализма имамо и 
у романима Јаше Игњатовића“35. 

Код нас запостављени жанр моралистичке про-
зе привукао је Јовановића делу Уроша Петровића. 
Надахнуто пише Јовановић о делу једног од ретких 
наших интелектуалаца европског кова: „Белешке 
Уроша Петровића, назване За сваки дан, казују, у глав-
номе, ону стару истину да је дух јачи од материје, и 
да се цела вештина живота састоји у усредсређивању 

34 Слободан Јовановић, „Војислав“, Напознати радови 
1892−1902, приредио Станиша Војиновић, Београд 2005, 43.

35  „Случај Јаше Игњатовића“, СДСЈ, том 11, Из историје 
и књижевности, I, 816–818.
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наших духовних снага и организовању нашег духов-
ног бића,“36 пише Јовановић. 

 А да је имао непогрешив осећај за ново и мо-
дерно казује податак да је из мноштва младих после-
ратних писаца, као истински талентоване издвојио 
Милоша Црњанског и Растка Петровића.37 Ипак, 
једини модерниста о чијем делу пише је Драгиша 
Васић (1922). Пратећи његов и лични и стваралач-
ки развој, у збирци Утуљена кандила препознаје 
аутентично сведочење о рату као судбинском удесу 
читаве једне генерације. Растргана форма, фрагменти 
који „трпе и дрхте од живота“ „брз, задихан, плахо-
вит“ темпо приповедања, ангажованост, бунтовност 
и саосећајност, запитаност „о друштвенoм уређењу, 
о моралним дужностима, о смислу живота“,38 вред-
ности су које у експресионистичком рукопису младог 
писца  препознаје Јовановић.

*

Са становишта развоја српске књижевности и 
науке о њој ванредно су важни Јовановићеви текстови 

36 „Урош Петровић“, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности, I, 711–716.

37 Милан Јовановић Стоимировић, „Слободан Јова-
новић“, Портрети према живим моделима, Нови Сад 1998, 
103.

38 „Драгиша Васић“, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности, I; 781.
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о критичарима, његовим савременицима: Љубомиру 
Недићу, Богдану Поповићу, Јовану Скерлићу, Бранку 
Лазаревићу. Хроничар и аналитичар, Јовановић у 
текстовима о њима казује о развоју српске литера-
туре од романтизма до модерне, књижевним, кул-
турним и друштвеним кретањима, прати еволуцију 
домаће књижевне критике од филолошке школе, 
преко позитивизма, до конституисања иманентне 
критике с доминантно естетским, социолошким, 
етичким, психолошким или импресионистичким 
приступом делу. 

Пишући о Љубомиру Недићу Јовановић упућује 
на податке битне за конституисање књижевне крити-
ке као аутономне дисциплине. Сведочећи о Богдану 
Поповићу „наглашава изражену свест о потреби 
неговања духовне културе по угледу на француске и 
енглеске обрасце“. Код Јована Скерлића увиђа исто-
ричност, односно способност сагледавања друштве-
них процеса и њиховог утицаја на књижевност. О 
Бранку Лазаревићу, Слободан Јовановић размишља 
као о критичару импресионисти, који му је, не само 
што се стила тиче, веома близак. Понешто од врлина 
критичара својих савременика Слободан Јовановић 
је и сам поседовао. Еклектицизам његових ставова 
био је сасвим у духу грађанског индивидуализма тога 
доба. Стога је његове теоријске поставке и метод, па 
тако и место у књижевнокритичкој пракси, могуће 
директно сагледати како из критичких текстова, 
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тако и посредно из есеја о домаћој критици, односно 
критичарима.

С очитим симпатијама, о свом старијем 
пријатељу и сараднику,39 Љубомиру Недићу писаће 
више пута.40 Његову главну заслугу у развоју домаће 
књижевности Јовановић види у одбацивању застаре-
лих метода биографско-психолошке и друштвено-ути-
литарне, и примени модерне, импресионистичке кри-
тике. „Књижевни укус Недићев није био врло широк; то 
је био укус једног романтичара васпитана на немачкој 
и енглеској књижевности. Али, у својој једностраности, 
Недићев је укус био врло самосталан и врло сигуран.” 
У својој борби против филолошке критике прокрчио 

39 Њихова сарадња започиње покретањем Реда, а још 
интензивније покретањем Недићевог Српског прегледа у ком је 
Јовановић сауредник. Обојица су сарадници и мостарске Зоре. „У 
соби тешко оболелог Недића два пријатеља су много разговарала 
о књижевности... Два рафинирана стилиста сучељавали би 
мишљења о енглеским, немачким, француским, као и домаћим 
писцима. Из Јовановићевих успомена забележених у студији 
о Недићу, види се да су претресали читава поглавља енглеске 
књижевности. А ако су се и спорили, нека су гледишта и 
преузимали један од другог. Изгледа да је Недић више био склон 
лирским и сентиментално обојеним текстовима, а Јовановић 
више нагињао реалистичком роману” (Иво Тартаља, „Љубомир 
Недић и Слободан Јовановић“, Зборник Матице српске за 
књижевност и језик, књига 23, свеска 2, 1975, 282–283).

40  Приказаће 1901.  његову књигу Новији српски писци, 
1902. комеморативним поводом пише о њему као критичару, а 
1920. објављује о њему један од својих великих мемоарско-

-портретских есеја.
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је пут критичарима новог доба: Богдану Поповићу и 
Јовану Скерлићу. „По отворености свога држања и 
смелости свога мишљења, по свом лепом природном 
ставу и по чврстини свога моралног мерила, Недић је 
био у пуном смислу речи западњак и културан човек. 
У његово време, такви су људи код нас били ретки.”41 
Уносећи дух космополитизма у нашу културу с краја 
XIX века настојао је да уведе српску литературу у свет.

Увидео је Јовановић из прве полазишта и 
интенције Богдана Поповића приликом доласка на 
место професора Велике школе 1894. године. Значај 
његове појаве у контексту целокупног духа „златног 
доба” Јовановић види у окретању од позитивизма и 
сцијентизма, ка уметности и хуманизму. Критикујући 
владајући утилитаризам Светозара Марковића и 
социјалиста, Богдан Поповић је успео да као битан 
фактор целокупног друштвеног живота инаугурише 
литературу, истичући да „књижевност није неозбиљна 
ствар која служи само за нашу забаву и разоноду. 
Књижевност је главно средство за развијање наше 
осећајности... Човек без осећања, чисто интелектуалан, 
не би био потпун. Књижевност није луксуз; она је не-
опходно потребна ради свестраности нашега духовног 
развитка.”42

41 „Љубомир Недић“, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности, I, 665–699.

42  „Богдан Поповић у одбрани естетике“, СДСЈ, том 11, 
Из историје и књижевности, I, 792–793.
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У критику је Поповић увео особену мето-
дологију: „Његова критичарска метода није била ни 
књижевно-историјска као метода Павла Поповића, ни 
књижевно-историјска и политички идеолошка као ме-
тода Јована Скерлића, ни импресионистичка као ме-
тода Недићева. То је била једна сасвим друга метода, 
која је путем што прецизније и детаљније анализе 
књижевног дела узета сама за се утврђивала његову 
естетичку вредност... То је управо она врста критике 
која има највише ауторитета.”43

Не само књижевни критичар, већ и морални 
учитељ и културни просветитељ, он је упозоравао 
на нашу заосталост иза културних народа Запада, и 
доказивао да ни најдрагоценије националне особи-
не не вреде много ако нису културом облагорођене. 
Уводећи елементе француске културе у нашу литера-
туру,  извршио је значајан утицај на књижевни развој 
свога времена, не само као писац, већ, у првом реду, 
као професор и предавач на Великој школи, доцније 
Универзитету у Београду. Од оснивања Српског 
књижевног гласника 1901. до Првог светског рата не-
прикосновени ауторитет Поповић је између два рата 
дошао у сукоб с једном групом младих књижевника 

„који нису били лишени књижевне културе, који су 
имали књижевног дара, и од којих је доста њих било у 
добрим личним односима са Богданом. Главни узрок 

43 „Богдан Поповић“, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности, I, 717– 751.
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за разлаз између њега и њих лежао је у њиховом 
књижевном правцу који он никако није примао... Све 
је то као експеримент било занимљиво, али Богдану 
су њихова дела личила на хаос, докле је, по његовом 
мишљењу, књижевно дело требало да буде космос у 
маломе. Он је те млађе књижевнике означавао као 
носиоце неоварварства, на шта су му они одвраћали 
тиме што су они њега означавали као једног застарелог 
догматичара.“44 

На духовну климу епохе још више је утицао 
Јован Скерлић. Иако је његова идеолошка и естетичка 
концепција подразумевала за Јовановића неприхватљиве 
политичке и књижевнотеоријске ставове произишле 
из учења Светозара Марковића, о свом савременику, 
великом прегаоцу, писао је крајње објективно. 
Сарађивали су на Гласнику дубоко се међусобно ува-
жавајући. Хроничар и аналитичар, Јовановић је писао о 
Скерлићу као уреднику и аниматору културног живота, 
историчару културе, идеологу.45 

Скерлићева књижевноисториографска дела 
надилазе, тврди Јовановић, ускостручни оквир: „Те 
расправе припадају историји књижевности, али не 
искључиво. Омладина и њена књижевност бави се 
једним покретом који је био више национално-поли-
тички него књижевни, а Светозар Марковић једним 

44   Исто.
45 „Јован Скерлић“ (1924), „Јован Скерлић као 

историчар“ (1926), „О Скерлићевој политичкој идеологији“ 
(1934), „Политичке идеје Јована Скерлића“ (1953).
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покретом који је био првенствено социално-политич-
ки. Српску књижевност у XVIII веку Скерлић јамачно не 
би никада написао да бар код неких писаца XVIII века 
није осетио онај дух слободоумнога просветитељства 
којима се одликовала западњачка књижевност XVIII  
века, и који је Скерлићу као јавном раднику био веома 
драг. У његовим књижевно-историјским расправама 
има много додирних тачака и са политичком и са кул-
турном историјом”.46

Видећи Скерлића као демократу који верује 
у напредак човечанства, скицирајући идеолошке 
претпоставке његовог деловања, Јовановић увиђа: 

„Историјски процес схватао је као велики покрет 
народне масе ка све потпунијем ослобођењу и све 
потпунијем просвећењу. Иако је, у својој младости, 
прошао кроз марксизам, он се није много интересо-
вао за економске услове напретка. Идеалист на дну 
душе, он се поглавито интересовао за оне колективне 
идеале, или, како би се данас рекло, митове који дру-
штво у његовом развитку руководе, и који пре а после 

– савлађују све материалне сметње свог остварења. Са 
гледишта тога социалног идеализма, он је проматрао 
и наше историјске појаве.”47

Док Скерлића у историји интересује деловање 
друштвених група у којима види велику покретачку снагу, 

46  „Јован Скерлић као историчар“, СДСЈ, том 11, Из 
историје и књижевности, I, 701–707.

47  Исто.
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Јовановић у историјској прошлости, у делима значајних 
појединаца, крупних историјских фигура налази енергију 
аниматора. Опет, док говори о просперитету, Скерлић 
подстрек налази у значајним историјским збивањима. 
Јовановић, мање склон идеализовању историје и мито-
творству, критичан према савремености, размишљајући 
о напретку, поглед упире у будућност. 

Детерминишући Скерлићеву политичку идеологију 
владајућим идејама у Европи и Србији тога доба, 
закључује: „Скерлић, поред свег поштовања према 
Марксу, није био марксист у правом смислу речи. У 
својим књижевним делима, у исто време и књижевни 
критичар и политички апостол, он је проповедао морално 
ослобођење и социално облагорођење појединца, – и у 
том његовом идеалу било је поред социализма још врло 
много демократског индивидуализма.”48

Најмаркантнијег критичара након Скерлића,  
Јовановић види у импресионисти Бранку Лазаревићу, 
с којим се зближио на Крфу, током рата. Пасионирани 
читаоци, обојица се критиком баве успут, видећи у 
књижевности могућност духовног оплемењивања. О 
овом књижевном и позоришном критичару, теорети-
чару и есејисти, написао је Јовановић један од својих 
антологијских огледа.49 Објашњавајући Лазаревићев 

48  „О Скерлићевој политичкој идеологији“ , СДСЈ, том 
11, Из историје и књижевности, I, 705–707. 

49 Јовановићев есеј „Бранко Лазаревић” штампан је као 
предговор Сабраним делима овог писца 1932.
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однос према књизи, Јовановић разоткрива и своја 
критичка полазишта: „У слободној форми, без ичега 
од стручњачке систематичности (иако је иначе стра-
стан читач), Лазаревић казује своје мишљење о ономе 
што га доиста занима и о чему је доиста мислио.” О 
његовом импресионистичком проседеу Јовановић 
пише: „Лазаревић би хтео да критику начини умет-
ничким делом, и доказује да критичар мора бити у 
исто време и уметник, као што уметник мора бити 
у исто време и критичар. Уметник мора бити спо-
собан да оцењује оно што ствара; критичар мора 
бити способан да осећа оно што оцењује... Радознао 
и упечатљив, он више воли да добија утиске него да 
даје судове.” 50 И Јовановић као критичар радије ту-
мачи дело, указује на његове естетске и етичке вред-
ности, него што изриче децидиране оцене. Такав по-
ступак интерпретације кореспондирао је савршено и 
с његовим стилом. У есеју о Бранку Лазаревићу, као, 
углавном, и свему осталом што се литературе тиче у 
опусу Слободана Јовановића, елементи уметничког 
доминирају над научно-егзактним.

Док се читају редови Јовановићевог огледа о 
Лазаревићевом делу, чини се као да се рецензент пола-
ко поистовећује са ствараоцем: Јовановићева схватања 
почињу да се стапају с Лазаревићевим филозофским 
промишљањима литературе у којима се изражава 

50 „Бранко Лазаревић“, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности, I, 804–809.
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уверење о њеној супериорности над осталим сфера-
ма духовности: „Уметност је велико стварање, кога не 
може бити без спајања наше мале личности с општом 
људском природом и енергијама свемира... Лазаревић 
види у уметности један нарочит пут за продирање у 
тајне живота. Докле наука остаје везана за границе 
разума, уметност пружа се и преко тих граница. Она 
је ствар пророка и видовњака: мање јасна и разумљива 
од науке; она је од ње много дубља. То не значи да се 
уметник мора бавити само великим верским и фи-
лософским питањима, али значи да он мора имати  
развијен унутрашњи живот; мора имати смелости да 
рони у последње дубине нашег духовног бића, до којих 
свест обично не допире.”51

Блиска је Јовановићу и филозофија људске при-
роде Бранка Лазаревића, која се дотиче моралних 
аспеката књижевног дела: „Нама се чини да је и ту, у 
области моралне философије, Лазаревић више естет 
него моралист... Трагедија једног Достојевског, који 
се за ублажавање душевних мука помагао опиумом 
мужичког православља, и трагедија једног Ничеа, 
који је у духовној пренапетости дотерао до граница 
лудила, то су ствари пред којима Лазаревић остаје 
задивљен као пред једним уметничким делом, и то 
већим од највећих, јер Достојевски и Ниче нису као 
Лаокон мученици од камена већ од крви и меса... 
С тог естетичког гледишта с кога Лазаревић узима 

51  Исто.



39

ствари, борба и катастрофа много је занимљивија 
него победа и мир.” 52

*

Када страну књижевност представља домаћој 
публици, очитa je Јовановићева склоност према 
делима оних стваралаца који успостављају кри-
тички рационалан однос према друштву, способ-
них да успоставе хуморни, иронијско-сатирични 
отклон у сагледању карикатурално-парадоксалне 
позиције појединца и заједнице у вечитом сукобу с 
друштвено-историјским датостима. С разумевањем 
пише о  Свифту, Волтеру, Ибзену, Стендалу, Мередиту, 
Стрејчију, Прусту.

Дела светских класика, Свифта и Волтера, 
коментарисаће Јовановић 1903. поводом објављивања 
Гуливерових путовања и Кандида у српском прево-
ду. Сатиром на друштвене прилике у Енглеској то-
ком прве половине 18. века,  у Свифтовом роману је: 

„редом, исмејано све што је људско, – наше политич-
ке амбиције, наша телесна лепота, наше научничке 
претензије, наши идеали среће, чак и наша најдража 
мисао да је човек круна свих створења.“ Писац је „дао 
осетити да сва борба партија и држава за превласт, 
и с њима сви ти велики догађаји из којих се људска 
историја састоји, морају изгледати, с једне друге 

52  Исто.
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планете, исто тако сићушни, бесциљни и неозбиљни 
као сукоби у једном мравињаку.“53 

Апсурдност живота и света, тема су и францу-
ског просветитеља, „који се више ругао глупостима 
овога света, но што су га његове неправде болеле“.  
Волтеров Кандид, „филозофска прича“ с „догађајима 
који су занимљиви поглавито својим ̓ нравоученијемʼ“, 
његова филозофија: „срећа је само у раду, – у раду који 
нам не оставља времена да мислимо о себи и о својој 
срећи. Срећа је у томе, не тражити срећу. Ње нема, или 
она се не да постићи, што је све једно, – и зато радимо 
своју башту,“54 животни је став и нашег мислиоца.

Писаће Јовановић и о Стендалу (1920), врсном 
карактерологу и психологу, чији су романи „намерно 
писани ʼстилом грађанских законикаʼ,“ без „лепоте 
облика“, у којима „кључају велике страсти као код 
Шекспира и Балзака, а тон је излагања хладно резо-
нерски као код француских класика XVII века: то је 
једна сасвим необична мешавина живота и логике.“ 
Пишчева филозофија живота − стендализам, своди 
се на два захтева: „не дати се обмањивати“ и „водити 
живот као лов на срећу“. А срећа је, пише Јовановић: 

„уживети се сав у једно осећање у коме ће се расто-
пити наш егоизам и наша сујета. То усредсређивање 

53 „Гуливерово путовање у Лилипут, од Џ. Свифта“, 
СДСЈ, том 12, Из историје и књижевности, II; 535–538.

54  Кандид или оптимизам, роман од Волтера“, СДСЈ, 
том 12, Из историје и књижевности, II, 479–482.
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осећајних снага тако подиже тоналитет живота да нас 
пролази сав мали страх и брига, па гледамо на себе 
саме из једне више сфере, потпуно равнодушни шта ће 
с нама бити, вољни да усхићења наше љубави и наше 
амбиције платимо чак и трагичним крајем.“55

Хенрик Ибсен, симпатија је Слободана Јовановића 
из студентских дана у Минхену, где га је виђао, а могуће 
и упознао.56 Писаће о његовом делу средином деведесе-
тих година, усмерен на психолошке, моралне и социјалне 
назоре аутора,57 а закључну оцену о овом писцу даће 
1948. у есеју „Богдан Поповић”. Док сам  Јовановић на 
Ибсена гледа као на песника и драматичара који је 

„знао занат”, те врхунац остварио „социјалним драма-
ма” укрштајући реалистичко-симболистичке елементе, 
дотле је Поповић у овом писцу видео само „социјалног 
мислиоца”. Моралиста, Поповић није у могућности да 
појми индивидуалистичку Ибсенову филозофију, пише 
Јовановић: „Богдан се највише разилазио с Ибзеном у 
питању друштвене инхибиције. Ибзен је налазио да 
она смета појединцу да развије своју животну снагу до 
највећег степена јачине. Богдан је налазио да је друштве-
на инхибиција битан услов културног развитка. Његово 
неслагање с Ибзеном било је неизбежно: он је веровао 

55  „Стендал“, СДСЈ, том 12, Из историје и књижевности, 
II, 483–486.

56   Миодраг Стајић, наведено дело.
57  „Ибсенове жене“ (1894), „Најновија драма Хенрика 

Ибсена“ (1895).
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у културу, а Ибзен у тајанствену снагу живота. У етици 
Ибзен би се могао окарактерисати као виталист.”58 

Велику наклоност Јовановић је исказивао пре-
ма романима Џорџа Мередита, којег је по рангу у 
енглеској књижевности стављао уз Шекспира. Сјајан 
познавалац људских карактера, енглеског друштва и 
културе, интелектуално проницљив колико и лир-
ски осетљив, „редак пример хармоније ума и срца“, 
скептичан и ироничан: „Он се држи високо изнад 
комедије и трагедије живота који приказује, – и по-
ред свега што је и разуме и осећа, не да се пољуљати у 
својој унутрашњој равнотежи. Он има једну боговску 
мирноћу као антички песници и уметници ренесансе. 
У данашње време мекуштва и малодушности таква 
мирноћа изгледа бездушна, и Мередиту је замерано да 
је свиреп. Нама изгледа да то што се зове његова сви-
репост, није ништа друго него добро здравље душевно. 
У крепости доброг здравља има увек нечег опорог,“59 
налази  Јовановић. 

Биограф и портретиста Литон Стрејчи такође 
је годио Јовановићевом укусу. Већ двадесетих година, 
пишући о овом енглеском писцу, Исидора Секулић 
упоређује га са Јовановићем: драмски таленти, 

„отишли су обојица, са сигурним инстинктом, не 
у драму, него у историју. Драма над драмама, то је 

58  Слободан Јовановић, „Богдан Поповић“,  СДСЈ, том 
11, Из историје и књижевности, I, 743.

59   СДСЈ, том 12, Из историје и књижевности, II, 487–493. 
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историја“60. Као писац романсираних биографија, 
Стрејчи се у највећој мери, пише Јовановић, 

„приближује правом историчару. Он не ради брзо, 
документује се из прве руке, не да се збунити 
онима који су пре њега писали, и његови описи 
историјских лица и збивања одликују се живошћу и 
непосредношћу. Од правог историчара разликује се 
тиме што се више забавља људима него догађајима, – 
више је психолог него социолог.“ Склон карикирању, 
личности осветљава драматизујући њихов однос 
према средини и времену: „Све Страчиеве личности, 
иако свака на други начин, изгледају нескладне са 
тежњама свога времена и духом свога доба, или 
нескладне са својим позивом и улогом, или чак 
нескладне саме са собом, уколико замишљају да су 
друкчији него што су.“ Тумачећи Стрејчијево дело, 
Јовановић не само да разоткрива сопствено виђење 
живота, већ прејудицира и сопствени удес: „После 
читања Страчиа остаје нам утисак да над животима 
свакога од нас стоји неки ироничан фатум, који нас 
гура на погрешне путеве, намеће нам послове за које 
нисмо и другове с којима се не слажемо.“61

Добро информисан, Јовановић је први код 
нас и међу првима у свету изврсно писао о роману 
Марсела Пруста У трагању за изгубљеним временом 

60 Исидора Секулић, „Елизабета I и Есекс“, Теме, Нови 
Сад 1962, 338–339.

61 „Портрети Литона Страчиа“, СДСЈ, том 12, Из 
историјеи књижевности, II, 497–502.
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(1922), налазећи његову специфичност у фрагментар-
ности форме, асоцијативности и алузивности, тананој 
психолошкој и социјалној анализи, смислу за мину-
циозно портретисање, особеном хуморном ракурсу с 
елементима  сатире и пародије.  

*

Како је Јовановић гледао на друштвену улогу 
књижевности казује и његова тестаментарна студија 
Један прилог за проучавање српског националног карак-
тера (објављена постхумно, 1964). Пишући о идејама 
које Срби имају о свом карактеру, историји, национал-
ним задацима, посебно се осврће на деловање писаца 
у креирању културног обрасца. 

Првобитни израз тих идеје исказан је „у на-
родним предањима и легендама, а доцније у делима 
његових политичара, књижевника, па чак и научника”. 
Темеље „националне идеологије” поставили су: Доситеј, 
Вук, Његош, идеолози Уједињене омладине српске, 
Светозар Марковић, Јован Цвијић. Постављајући на-
ционални проблем као културни проблем, полазећи од 
рационалистичке филозофије, први наш просветитељ 
и западњак, Доситеј Обрадовић, највише је допринео 
лаицизацији духовног живота и утицао на отварање 
школа у 19. веку. Његова схватања прихватили су 
касније и либерали истичући просвећеност као услов 
борбе за политичке слободе. 
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Вук Караџић, оригиналнији од Доситеја, под 
утицајем немачког романтизма, видео је нацију као 
духовну породицу особених интелектуалних и мо-
ралних особина. Традиционалиста и националиста, 
српски национални карактер налазио је у фолклору: 
народним умотворинама, песмама, приповеткама, по-
словицама, обичајима и веровањима. Реформишући 
књижевни језик на народној основи, ослобађајући 
га русизама, демократизујући књижевност, младе 
српске интелектуалце упутио је на тумачење нацио-
налног карактера преко епске поезије. С „доста етич-
ких елемената“ ти стихови носили су обележја разли-
читих историјских раздобаља и различитих друшт-
вених средина“; „Ту је било мистичног маштања 
средњевековних монаха о Божјем царству које није 
од овога света, било је исто тако феудалних појмова 
о витешкој части, о строгим правилима игре при 
јуначким утакмицама, и о једној аристократској чо-
вечности, по којој јачи дугује заштиту слабијем. После 
пропасти наше средњевековне државе наместо феу-
далне господе јављају се у народним песмама хајдуци 
и ускоци, који у име Божје правде суде људској не-
правди. Млади читаоци Вукове збирке састављали 
су из тих разнородних елемената једну општу пред-
ставу о Србима као о једном херојском народу у кога 
је јунаштво било оплемењено правдољубивошћу.“ 
Томе треба додати и Косовски мит: „По том усменом 
предању, нас на Косову није надвладала јача сила, 
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него смо са унутрашње неслоге ʼизгубили Царствоʼ. 
Косово је било не само пораз, него и грех, који је тре-
бало покајати.“62

Његош је, пише Јовановић, „народну судбину 
осећао као свој лични доживљај“. Из аспекта религиоз-
не филозофије о космичкој борби добра и зла сагледао 
је и стварност српског народа који је дужан да у борби 
против турске владавине поново успостави принцип 
добра. „У његовој песничкој машти наша историја за-
узимала је вид једне трагедије: један херојски народ 
страда због неслоге и издаје својих великаша, и оставља 
на будућим нараштајима једну клетву која се може 
скинути само поново пробуђеним јунаштвом Милоша 
Обилића, те жртве великашке издаје. Српски народ 
имао је, дакле, једну заветну мисао, чије је испуњење 
било његова дужност и пред Богом и пред људима. 
На ту мисао Његош није престајао опомињати.“63 
Народна песма, косовски мит и Његошева дела, први 
су и најтрајнији подстрек размишљањима о  нашем 
националном карактеру, закључује Јовановић.

*
Полихистор, уградивши културолошку и антро-

полошку књижевну критику у методолошки концепт 

62 „Један прилог за проучавање српског националног 
карактера“, СДСЈ, том 12, Из историје и књижевности, II,  
548.

63  Исто.
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„тоталне историје”, Слободан Јовановић створио је 
дело које далеко надилази националне врхове и улази 
у оквире светске баштине.
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СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ О ФИЛИПУ ВИШЊИЋУ 
И ВУКУ КАРАЏИЋУ

 
Дело Филипа Вишњића и Вука Караџића – утка-

но у темеље српског националног и културног иден-
титета – није могло измаћи пажњи ни Слободана 
Јовановића. Правника по образовању, Јовановића су, 
познато је, поред струке, једнако заокупљале историја 
и књижевност. Тако су се у његовом обимном и раз-
новрсном опусу нашли текстови „Вук Караџић о 
унутрашњој политици кнеза Милоша” (1923), „О боју 
на Чокешини” (1924) и „Вук као сликар историјских 
личности” (1937/38). Поред ова три рада, у којима 
анализира Вукове политичке ставове и  методолошка 
питања историографије и књижевности, Јовановић 
ће о Вуку начинити још један запис у оквиру студије 
Један прилог за проучавање српског националног ка-
рактера (1964).
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О сопственом поимању националне културе 
Слободан Јовановић, између осталог, пише: „Кад је реч о 
култури једног народа морају се узети у обзир све гране 
његовог духовног живота: не само његова наука, него 
исто тако његова вера и морал, његова књижевност и 
уметност, његова политика и право, његова војска и 
привреда, његови обичаји и забаве... Тек на основу све-
га тога може се рећи какав културни образац тај народ 
има, и колико је тај образац продубљен и префињен.”64 
Дело Вука Караџића указује на исто: и његови напо-
ри да Србе уведе у европски културни круг, из кога 
су стицајем историјских околности вековима били 
изопштени, простирали су се на  разне сфере научне и 
књижевне делатности. 

Тако и Вуков рад на историографији  проистиче, 
уз остало,  из метода и праксе немачких и словенских 
романтичара (стасалих на учењима Јохана Готфрида 
фон Хердера и Фридриха Карла фон Савињија) који су: 

„...у многоме изједначавали историју са унутрашњим 
развитком народа, његовог заједничког духа, веровања 
и обичаја, усменог књижевног стваралаштва, правних 
установа и језика који се развија сходно духовном ра-
сту народа и постаје ризница где је похрањено све што 
је један народ, стварајући се, од себе дао.”65

64  Слободан Јовановић, „О културном обрасцу”,  Један при-
лог за проучавање српског националног карактера, Из историје и 
књижевности, II, СДСЈ, том 12, Београд 1991, 566. 

65 Видети: Радован Самарџић, „Вук Караџић као исто-
ричар”, у књизи: Вук Стефановић Караџић, Историјски списи, 
Београд 1987, 352.
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За Слободана Јовановића, писца државне и прав-
не историје Србије XIX века, драгоцени извори били су 
и историјски списи Вука Караџића.66  С обзиром да је 
Јовановић у оквиру своје велике теме: историје Србије 
од 1838 до 1903. подробно проучавао владавину кне-
за Милоша Обреновића и уставобранитеља, и Вукова 
сведочанства била су незаобилазна. Ништа мање  
њима се морао користити и приликом израде студије 

„Карађорђе и његове војводе” (1938).67 Каткад им се  
афинитети подударају (стваралачка опсесија обојице 
је личност и владавина Милоша Обреновића), обојица 
негују жанр хронике и биографије (односно портре-
та), а и стилски приступ им је сличан: списи обојице 
припадају корпусу књижевне историографије.68 

66 Као историчар Јовановић се ослањао не толико на 
примарне изворе (архивску грађу) колико на секундарну 
литературу из пера својих  претходника у тој области (Видети 
о овоме у студији Радована Самарџића, „Дело и писац“, Из 
историје и књижевности, II, СДСЈ, том 12, 698).

67 У уводном делу овог свог текста Слободан Јова-
новић, уз констатацију о невеликом броју историчара који 
су проучавали Први српски устанак, наводи: „Међу њима 
чине нам се, од домаћих писаца, најважнији Вук, Баталака, 
Новаковић, – а од страних, Калај и Ранке” (Из историје и 
књижевности, I, СДСЈ, том 11, 17.)

68  „Јовановићева историја имаће своје место у српској 
култури као књижевно дело. Као Мемоари проте Матеје 
Ненадовића или Вукови историјски списи.” Живорад 
Стојковић, „Уместо предговора”, у књизи: Слободан Јовановић, 
Портрети из историје и књижевности, Београд – Нови Сад 
1963, 10. 
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Међутим, за Слободана Јовановића Вуково дело ин-
тересантно је не само као историографски документ. 
Осврћући се на Вукове текстове, Јовановић указује 
на његове идеолошке ставове, анализира његов ме-
тод у портретисању историјских личности, али и 
вреднује његов допринос развоју савремене српске 
историографије. 

У том смислу ваља тумачити есеј „О боју на 
Чокешини”, који је касније објављиван под насловом 
„Филип Вишњић”. Иницијалном реченицом Јовановић 
констатује: „О боју на Чокешини имамо два описа: 
један чисто историјски од Вука у његовој Првој години 
војевања на даије – и други сасвим песнички у познатој 
Вишњићевој песми Бој на Чокешини.” Већ следећом 
напоменом Јовановић указује и на свој истраживач-
ки циљ: „Занимљиво је упоредити ова два описа; ако 
ништа више, видеће се како је Вишњић обрађивао 
историјску грађу коју је имао на расположењу.”69 
Предочавајући Вуково сведочење о овом трагичном 
догађају који се одвио на Лазареву суботу 28. апри-
ла 1804. и Вишњићеву епску интерпретацију истог 
збитија, Јовановић имплицитно упућује на два ра-
зличита историографска проседеа: стари – вековима 
негован кроз народно предање, а распламсан и заокру-
жен устаничким циклусом Филипа Вишњића, и новији 

– зачет концем XVIII века Рајићевом Историјом, а који 

69 „Филип Вишњић”, Из историје и књижевности, I, 
СДСЈ, том 11, 653. 
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на граници уметничке и научне прозе наставља да 
негује Вук Караџић у својим хроникама, портретима 
и биографијама.70

Преформулација првобитног наслова овог 
Јовановићевог огледа (са имена догађаја на име народ-
ног певача), такође, има своју логику. Наиме, као ист- 
раживач историографског метода, Јовановић у овом 
тексту не потенцира дивергентност методолошких 
поступака заснованих на опозицији: фактичко–фик-
ционално. Он се у  овом случају представља првен-
ствено као књижевни критичар који анализира процес 
транспоновања документарне грађе у поетски артефакт.

Међутим, један детаљ у Јовановићевом огледу 
остаје споран. Тешко да је слепи певач своју епску по-
весницу заснивао на обради Вукове устаничке прозе.  
Забележено је да је Вишњић стихове о устанку (пого-
тову о оним догађајима којима није могао  бити све-
док – будући да је у Србију доспео 1809), темељио на 

„основу причања непосредних учесника”71. Сем тога,  
70 Ваља, на овом месту, подсетити да је Вук Историју 

разних словенских народов Јована Рајића сматрао највреднијом 
српском књигом XIX века.

71 „У Шишатовцу је и касније често бивао гост код 
тадашњег водећег песника Лукијана Мушицког. Једном од 
тих сусрета српског Хомера и српског Хорација  дугујемо 
неколико података о Вишњићевом животу и раду. Мушицком 
је испричао како је стварао песме: питао је ратнике кад су 
се враћали с бојишта, ’ко је предводио’, где су се тукли, ’ко је 
погинуо, против кога су ишли’. Вишњићева устаничка епика 
стварана је у ватри ратних збивања, по логорима на дринском 
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кад је 1815. од Филипа Вишњића у сремском манастиру 
Шишатовцу бележио, између осталог, стихове о српској 
револуцији, сâм Вук још увек није штампао своје све-
дочанство о „Првој години српскога војевања на даијe”. 
Тај спис публиковаће тек 1828. у Даници, пет година по 
објављивању (1823) треће књиге лајпцишког издања  у 
којој су сабране „пјесме јуначке позније” а у којој је први 
пут штампан и Вишњићев „Бој на Чокешини”.

У свом тексту, Јовановић не елаборира Вуков та-
ленат и умеће у представљању историјских догађаја и 
личности. Узимајући као неупитно објективан његов 
опис боја на Чокешини72, Јовановић указује колико на 

бојишту, непосредно после битака и мањих групних окршаја, 
а песме о почетку устанка и ранијим бојевима на основу 
причања непосредних учесника. На основу тога Вишњићеве 
устаничке песме можемо поделити на две скупине... 
Уметнички су дограђеније песме из прве скупине...” (Јован 
Деретић, „Филип Вишњић и устаничка епикa”, Историја 
српске књижевности, Београд 1983, 242). 

72 У фусноти Јовановић напомиње и следеће: „Прота 
Матија у својим Мемоарима тврди на против да је Јаков 
довео око 400 момака, али да је застао у Чокешини манастиру 
Ћурчију само с неколико момака. Вук, иако писар у Ћурчије, 
није био њему толико наклоњен као прота свом стрицу Јакову, 
и зато ми се његово казивање чини вероватније, – утолико 
пре што се у тој тачки и Вишњић слаже с Вуком. Прота, као 
и Вук, каже да је Јаков хтео ’око манастира бусије правити’, 
али да Недићи нису на то пристали. Он не помиње ништа о 
њиховој пијаности; ипак није вероватно да је ту ствар Вук 
измислио, – и то без икакве потребе. Он је могао имати нешто 
против Јакова, који је, као што се зна, дао убити Ћурчију, али 
није имао ништа против браће Недића” („Филип Вишњић”, Из 
историје и књижевности, I, СДСЈ, том 11, 653–654).
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поетичке посебности усмене јуначке песме, толико 
и на специфичност стваралачког поступка Филипа 
Вишњића. Дакле, предмет његове анализе је песма 
коју разматра са књижевнотеоријског аспекта. (Чиме 
је, мора бити, условљена и интервенција везана за  
промену првобитног наслова.)

Вуков опис околности у којима се збио Бој на 
Чокешини и прецизно представљање мотивације 
његових актера, у истоименој песми Вишњић 
саображава канонима усмене епике. Селекционишући 
историјску грађу, избацујући „сувише реалистичне 
детаље”, дајући примат гесту над идејом, функционалном 
употребом за овај жанр карактеристичних сти-лских 
фигура (хиперболе, градације, алузије, симбола), певач 
је, предочава Слободан Јовановић, догађај са пуно 
бизарних елемената (свађа Ђорђа Ћурчије с Јаковом 
Ненадовићем, непристајање хајдука на Ненадовићеву 
стратегију, пијанство браће Недића) интерпретирао 
тако да су га чак и доцнији историчари – као што то 
чини Леополд Ранке у својој Српској револуцији (Die 
serbische Revolution, 1829) – видели као „Термопиле 
српских хајдука”, а најјуначније међу њима, браћу 
Недиће, као српске Леониде.73

73 Летимичан поглед и на најновија тумачења српских 
историчара Боја на Чокешини (Радоша Љушића, Чедомира 
Антића) такође указује на невољно помињање или прећутно 
прелажење преко податка о пијанству браће Недића (чиме 
Вук мотивише њихово лавовско држање пред вишеструко 
надмоћнијим Турцима). Ни савремена наука, чини се, не 
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У финалу свог текста Слободан Јовановић по-
кушава да протумачи посебност Вишњићевог песнич-
ког талента: „Цео Бој на Чокешини Вишњић је свео на 
лични подвиг браће Недића, и у том подвигу истакао 
само његову лепу, витешку страну. И, без сумње, сваки 
народни певач урадио би исто. Ипак зато у тој обради 
има нечега што је лично Вишњићево. То је, пре свега, 
његова херојска машта и његов велики стил: браћи 
Недићима он је дао огромне микел-анџеловске разме-
ре; то нису више живи људи, него натприродне, симво-
личке фигуре, које представљају ’борбу до последњег 
фишека’. И поред те величине визије има још и оно спе-
циално Вишњићево осећање првог устанка. Баш зато 
што је био слеп и што није учествовао у догађајима, 
Вишњић је, јаче него други, осећао какав се страшан 
вихор подигао у нашој земљи, и како ће тај вихор све 
очистити пред собом. Неодољивост наше народне сна-
ге и фаталност догађаја давала му је чудновате жмарце 
и стрепње. Пред величином и неизбежношћу турске 
катастрофе, он је био тако запрепашћен, да је то личи-
ло на неку врсту жаљења (на пр. у Боју на Мишару оно 
нарицање каде Кулинове за свом босанском господом 
коју је побила сиротиња раја, а није ни знала какве 
дивне и отмене људе убија). То осећање страховите 
неодољивости нашег првог устанка Вишњић је унео 

одолева митологизацији националне прошлости утемељеној 
на песми чувеног гуслара Филипа Слијепца (како га Вук 
назива у писмима Мушицком). 
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и у свој опис боја на Чокешини. За Вука, браћа Недићи 
могли су бити два напита хајдука, – али за Вишњића 
цео полет, цела снага, и цео бес првога устанка био је 
оличен у та два млада човека, који су дочекали турску 
војску изван бусија, и пали, не зато што су били сав-
ладани, него што су се били испуцали.”74

С друге стране, Вук својом широком културном 
акцијом обједињује две наизглед диспаратне тежње: да 
посведочи истину (као писац историјских списа) али 
оживи и народно предање (као сакупљач и приређивач 
књига народних умотворина).

„Нашу интелигенцију он је упутио на тумачење 
националног карактера, и за то тумачење давао у 
својим збиркама  потребну грађу. Ниједна његова 
збирка није имала таквог одјека као Друга књига на-
родних песама. Млађа интелигенција читала је ту 
песмарицу као неко народно јеванђеље, тражећи у  
њој основе једне наше, чисто српске етике,” писаће 
Слободан Јовановић о Вуку као једној  од личности  
с пресудним утицајем на формирање српског нацио-
налног карактера.75 

Међу историчарима чије је дело Слободан 
Јовановић проучавао, поред Михаила Гавриловића, 

74 „Филип Вишњић”, Из историје и књижевности, I, 
СДСЈ, том 11, 656–657.

75   „Вук”, Један прилог за проучавање српског националног 
карактера, Из историје и књижевности, II, СДСЈ, том 12, 
547. 



Јована Скерлића, Стојана Новаковића, налази се и 
Вук Караџић. Јовановићево интересовање за Вукове 
списе проистекло је из усмерености обојице на 
период настанка српске државе у XIX веку: најпре 
Карађорђево доба, а потом доба владавине Милоша 
и Михаила Обреновића и уствобранитеља. Вук ће 
о Милошу писати као савременик који је са кнезом 
бивао у непосредним контактима, а чија је аутократска 
фигура често повлачила  потезе који су најдиректније 
утицали на његову судбину. Јовановић о овој 
интригантној  личности пише с временске дистанце. 
Његови извори, у првом реду, јесу историјски списи 
Михајла Гавриловића. Овај Јовановићев претходник, 
специјалистички усмерен на политичке прилике у 
Србији у периоду Милошеве владавине, свакако је 
као један од главних извора користио Вуков корпус 
настао на исту тему.

Тако се и прво публиковано интересовање 
Слободана Јовановића за Вука као историча-
ра, објављено 1923. под насловом  „Вук Караџић о 
унутрашњој политици кнеза Милоша”,  тиче „његовог 
писма Кнезу од 12. априла 1832”.76 

76 Реч је о Јовановићевом осврту на објављивање тог 
значајног документа који је, како сазнајемо из поднаслова, 
са тумачењима и интерпретацијом (у облику предговора и 
поговора), приредио и објавио Љубомир Стојановић 1923. 
године у издању Геце Кона („Вук Караџић о унутрашњој 
политици кнеза Милоша”, Из историје и књижевности, I, 
СДСЈ¸ том 11, 785). 
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У уводу Слободан Јовановић указује на историјат 
објављивања Вуковог писма (које је први пут публико-
вано 1843. захваљујући Јовану Хаџићу, потом у другој  
књизи Вукове преписке), и значај подухвата Љубомира 
Стојановића који „са потребним историјским 
објашњењима” 1923. по трећи пут предочава јавности 
овај документ. За само писмо Јовановић тврди: „Вуково 
писмо јесте најпотпунији и најречитији документ који 
нам је оставио противу Милошеве управе.”77 

За Јовановића, међутим, у овом писму, 
интересантно је нешто друго: не Милош и његова 

„влада”, већ политичко биће Вука Караџића. У њему 
као критичару кнежеве владавине Јовановић види 
зачетника оних идеја које ће, касније, заступати 
уставобранитељи у свом политичком програму.

Професор државног и уставног права и наводи  
политичке поставке Вука Караџића које ће генерирати 
у идејама уставобранитеља (инсистирање на правној 
сигурности народа и чиновника и ограничавање 
апсолутне Милошеве власти институцијом Сената 
који би чинили угледне личности).

Јовановић закључује свој приказ указивањем 
на амбивалентан однос Вука Караџића и његовог 
највећег опонента: „У својим књижевним посло-
вима Вук није имао већег противника од познатог 
славено-сербског списатеља Милоша Светића (Јована 
Хаџића), који је у исто време био главни теоретичар 

77  Исто, 786–787.
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уставобранитељске странке. Али у политичким посло-
вима Вук и Светић имали су исте погледе, – и када је 
после пада Обреновића узео да пише о недостацима 
Милошеве управе, Светић је навео у целоме Вуково 
писмо.”78

Коначно, Јовановић поентира у последњој ре-
ченици формулишући, истовремено, занимљив вред-
носни суд – како о књижевном, тако и у политичком 
делу Вуковом: „Као политичар Вук изгледа много мање 
оригиналан него као књижевник: у конструктивном 
делу свога писма, тамо где говори шта треба радити, 
он просто изражава опште идеје тадашње опозиције.”79

А о Вуку као књижевнику, и то оном делу његовог 
опуса у коме се с успехом и сâм огледао – књижевној 
историографији – писаће Јовановић у есеју из 1938. 
насловљеном „Вук као сликар историских личности”. 
Очевидно добро познајући његово дело, у свом карак-
теристичном маниру противстављања теза и анти-
теза (и овај антологијски текст пун је оних типично 
јовановићевских везника: ипак зато, али, међутим), 
следбеник старијег историографа, тачку по тачку, на-
води карактеристике Вуковог умећа портретисања 
личности српске историје XIX века.

Дефинишући, простом уводном реченицом: „Вук 
је био скупљач”, разнородну делатност великог прега-
оца српске културе, Слободан Јовановић истиче у чему 

78  Исто, 787. 
79  Исто.
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се састојало његово преимућство над потоњим исто-
ричарима. Природно обдарен „оштрим опажањем” и 
намеран да тачно бележи, Вук, иако не нарочито вешт 
у везивању и обрађивању прикупљене грађе, поседује 
способност разлучивања важног (главног) од неваж-
ног (споредног); има осећај за унутрашње јединство и 
код људи и код догађаја; не развија и не тумачи своја 
запажања (али оставља могућност читања између ре-
дова); иако га занима српски народ као целина, ипак 
даје портрете знаменитих појединаца. Међу тим лич-
ностима посебно место заузима кнез Милош, којим 
се бавио у три маха (у посебном спису 1828, у писму 
1932. и рукопису који је до Јовановићевог доба остао 
нештампан80). 

Аргументовано, наводећи редове из Вукових спи-
са, Слободан Јовановић указује на елементе његовог 
особеног стила портретисте. Оно што, пише Јовановић, 
ваља имати на уму јесте чињеница да су „Вукови моде-
ли били махом прости и сирови људи. Они су се свим 
бићем уносили у оно што су радили; њихова радња 
достизала је стога херојску висину, али психолошка 
позадина те радње била је због своје једноставности 

80  Мисли се на Особиту грађу за Српску историју нашег 
времена која је остала у фрагментима у Вуковој заоставштини 
с аманетом да се не отвара до 1900. Отворена је 1901. године 
да би изводи из ње били публиковани све док интегралну 
верзију рукописа није приредио Радован Самарџић и 
штампао у књизи Вук Стефановић Kараџић, Историјски 
списи, 1987. 



мало занимљива. Као Омирови јунаци, тако и Вукови 
модели живели су више споља него изнутра. Њих није 
требало објаснити, него ’испричати’, али баш због тога 
њихов животописац морао је имати много припове-
дачкога дара. Да ли је Вук тога дара имао? Ми мислимо 
да о томе најмање може бити спора. Ма на којој стра-
ни отворили његове историске списе, наћи ћемо очи-
гледне примере његове приповедачке вештине. То све 
кипти оним конкретним појединостима које у правом 
историском приказивању нису неопходно потребне, 
али које чине сву занимљивост једне приповетке.”81

Вукова способност литераризације историјске 
грађе, наводи Јовановић, укључује и живост описа, ди-
намичност, дијалошку форму која би се без тешкоћа 
могла пренети и на сцену.

Што се тиче замерки савременика да „потцењује 
и омаловажава наше знамените људе, уносећи у њихов 
животопис чак и такве ствари о којима се у историји из 
пристојности не говори,”82 Вук је као противаргумент 
истицао своју непристрасност. Међутим, Јовановић 
сматра да је та потенцирана реалистичност водила у 
карикирање.

Осим ове примедбе на рачун „претераности 
Вукова реализма”, Јовановић афирмативно оцењује 
његов поступак. Вукова настојања да велике историјске 

81  „Вук као сликар историских личности”, Из историје и 
књижевности, I, СДСЈ, том  11, 660.

82  Исто, 661. 
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личности прикаже као обичне људе, са свим врли-
нама и манама, даје нашем писцу повода да српског 
историчара упореди с Плутархом: „Између Плутарха 
и Вука велика је разлика: Плутарх је био један врло 
рафиниран књижевник једног позно културног доба, 
а Вук ’отац књижевности’ у једном  младом сељачком 
народу; ипак зато Вукове биографије приближују се  
Плутарховим, ако ни по чем другоме, а оно по томе 
што је Вук као и Плутарх држао да код великих људи 
мале ствари јесу неки пут карактеристичније него 
велике.”83

Дајући појединости, ситне карактеристике (о 
Петру Добрњцу и хајдук-Вељку, на пример) Вук их 
слаже у целовиту слику.

Карактеристике Вукових способности, на које 
указује на почетку свог огледа, Јовановић подвлачи 
још једном у завршници: „Вук је имао правило да 
бележи све што види, и ништа више него што види. 
Повучени његовим примером, и други су после њега 
бележили све што виде, – и ипак зато њихове белешке 
вреде много мање од Вукових. Лако је бележити оно 
што се види, али тешко је видети оно што вреди да 
се забележи. Вук је имао сигурно око за оно што је 
главно и карактеристично, – и та се његова особина 
нарочито посведочила у његовим сликама историских 
личности.”

83 Исто, 662.
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Осим заинтересованости за исте теме,   обраде 
историјске грађе не у научном, већ у књижевном стил-
ском проседеу (и с тим у вези одабира истих жанров-
ских модела) остаје питање да ли би се, и по којим 
основама,  могли довести у везу књижевноисторијски 
корпуси Вука Караџића и Слободана Јовановића. На 
неке трагове упућују истраживачи Јовановићевог дела, 
а у неким редовима у својим текстовима о Вуку млађи 
историчар се и сâм разоткрива.

На први поглед, поређења између ова два 
писца остварива су пре на принципу контраста 
но сличности. Тако Владимир Ћоровић, пишући о 
Слободану Јовановићу као историчару,  упућује како 
на особености његовог стила, тако и на његово ме-
сто у развојној вертикали српске историографије. 
Отпочињући текст опаском о „врло лепом” почетку 
српске историографије у XIX веку – захваљујући делу 
„два одлична приказивача”: Вука Караџића и проте 
Матеје Ненадовића, који су Први устанак представи-
ли „са пуним реализмом правих људи из народа то-
лико живо, непосредно и речито, да је то била и оста-
ла наша најлепша проза прве половине XIX века”; а 
потом наводећи историчаре који су се бавили истим 
раздобљем национале прошлости (почев од Ранкеа, 
Стојана Новаковића, М. Вукићевића, М. Гавриловића,  
Ж. Живановића, Гргура Јакшића и Д. Страњаковића), 
о Слободану Јовановићу, Ћоровић, поред осталог, 
констатује: „Г. Јовановић је, међутим, радио историју 
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како се она код нас дотле није радила. Човек изван-
редно широке културе и фина и оштра духа он је у 
догађајима и акцијама тражио оно што је битно, не 
губећи се у излишним споредностима. Али је у бит-
ном ишао до краја, подвргавајући својој  продорној 
анализи лице и наличје. Знајући да колико догађаји 
људе толико исто и људи носе догађаје, Јовановић је са 
радозналошћу која није знала за препреке и са ретком 
уочљивошћу ишао стално за тим да код главних лич-
ности ухвати њихове основне црте и да помоћу њих 
објашњава мотиве и обрте извесних акција. Његови 
историски портрети пуни су живота и остављају 
снажан утисак. Радећи тако г. Јовановић је сав у ди-
намици. У његовим историским списима има више 
драмског елемента него у многим делима наше позор-
нице.” Аргументујући, даље, примерима посебности 
Јовановићевог историографског рукописа, Ћоровић 
закључује: „Ако су Вук и прота Матеја створили об-
расце народне прозе, г. Јовановићу иде у једну од 
највећих заслуга што је, без нарочитог упињања, на-
радио српски модерни интелектуални стил.”84

Стварајући у различито доба – Вук чита-
во столеће претходи Јовановићу – двојица писаца 
српске историје имала су, јасно је, различиту позицију: 
први је активан учесник и сведок, други истраживач, 

84 Владимир Ћоровић, „Историчар”, у оквиру наслова 
„Седамдесет година живота г. Слободана Јовановића”, 
Политика, Београд, 4. децембар, 1939, год. XXXVI, бр. 11319.
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кабинетски радник. Ипак, мимо све разлике међу 
њима  (у области коју један тек зачиње, да би други 
врхунио у њој) између њих постоје и додирне тач-
ке. Управо оно што Ћоровић наводи као поетичке 
константе Јовановићеве историографске прозе: дар 
запажања („уочљивост”), способност разлучивања 
битног од небитног, животност, динамичност и дра-
матичност, Јовановић препознаје као специфичности 
Вуковог портретисања историјских личности. 

Уз то, истином  као императивом (Вук на много 
места експлицира ово своје основно начело као до-
кументаристе) били су вођени обојица културних по-
сленика. Ту истину, и када је она била сурова и мрачна, 
обојица исказују директно, без околишања, немило-
срдно. Слободан Јовановић, слободан је да тако чини, 
Вук, међутим, много пута стешњен скрупулама према 
кнезу, свом савременику, од кога је зависила судбина 
његовог дела, лична егзистенција, па и много више од 
тога.
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ДЕЛО ЛАЗЕ КОСТИЋА У КРИТИЧКОЈ РЕЦЕПЦИЈИ 
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

„Случај Лазе Костића, који је испао један од 
најсложенијих у српској поезији, занимао је и заокупљао 
многе наше писце. Песник са крајностима које су делиле 
мишљења о њему, али и са мерама у које је ваљало разу-
мети се, Лаза Костић постао је спорна личност о чије 
су се дело деценијама огледала мишљења и знања наше 
књижевне јавности. Читава једна књига која у свом на-
слову носи песниково име, састављена је од оног што је 
у разна времена речено о Костићу; у тој књизи су суо-
чени сви песникови критичари, и ту се опет више него 
очито показало да је Слободан Јовановић не само први 
најбоље разумео већ још увек најдаље видео судбину 
Лазе Костића. Међу првима који нису схватили, и до 
краја нису прихватили Лазу, била су сва три првака наше 
критике, један жешће од другог. Јовановић им је био и 
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савременик и блиски сарадник на књижевним дужно-
стима (са Недићем у Прегледу, са Богданом Поповићем 
и Скерлићем у Гласнику), али он је ипак ближе од њих 
осећао књижевност. На случају Лазе Костића наша кри-
тика имала је да полаже важан испит из књижевности. 
Београдски професор јавног права положио га је једини 
из велике генерације оне велике тројице професора и 
критичара српске књижевности.”85  

Књига на коју Живорад Стојковић алудира 
јесте први зборник радова о Лази Костићу. Приредио 
га је Младен Лесковац 1960. године. Име Слободана 
Јовановића потписано је у њему четири пута. 
Ниједном другом тумачу није дато више простора.86 
Ти Јовановићеви огледи остају до данас поуздане 
критичке референце  о Костићевом делу.87 

Не само да је међу првима с разумевањем писао о 
делу Лазе Костића, већ се том  делу враћао, те се чини 
да је њему посветио више пажње но било којем дру-
гом песнику. Од четири текста које је посветио Лази 
Костићу два су написана у почетном периоду његовог 

85 Живорад Стојковић, „Уместо предговора. Слободан 
Јовановић“, Портрети из историје и књижевности, Београд 

– Нови Сад 1963, 8–9. 
86 Не рачунамо овде многобројне одломке из моно-

графије Милана Савића о Лази Костићу јер су у њима 
представљене биографске чињенице, а не и ауторове 
интерпретације и вредносне оцене о Костићевом делу.

87  Притом, ваља имати на уму да је Слободан Јовановић, 
у то време и задуго потом, све до 90-их година XX века, 
проскрибован писац. 
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књижевнокритичарског деловања: „Максим Црнојевић, 
трагедија Лазе Костића” 1895, „Лазар Костић, О Јовану 
Јовановићу Змају” 1903, а друга два тридесетих година 
двадесетог века: „Лазе Костића Самсон и Делила” 1931, 

„Лаза Костић као сарадник Брке” 1938. Поред ових кри-
тичких огледа у целости посвећених делу Лазе Костића, 
редови о њему могу се читати и у оквиру других 
Јовановићевих наслова: „Наша позоришна књижевност” 
(1895), „Љубомир Недић” (1902, 1920), „Владимир 
Јовановић” (1948). Писао је Слободан Јовановић о Лази 
Костићу као драматичару, есејисти, песнику, указивао 
на огрешења Љубомира Недића о овог писца. Поред 
тога што је интерпретирао Костићево дело, оставио 
је и релевантне биографске податке о Костићу – као 
либералу, пријатељу свога оца, Владимира Јовановића. 
Пасионирани читалац, зналац страних језика и литера-
тура, читао је Јовановић и Костићевог Перу Сегединца, 
Гордану и све његове преводе Шекспира, поезију дакако, 
али пратио и критичке оцене о његовом делу.

Рецепцију Костићевог дела Слободан Јовановић 
отпочиње позоришном критиком „Максим Црнојевић, 
трагедија Лазе Костића”. Рецензија се односи на извед-
бу бeоградског Народног позоришта 8. септембра 1895. 
године у редитељској поставци Ђуре Рајковића.88 Иако 
припада корпусу раних Јовановићевих књижевних и 

88 Објављен је у Српском прегледу Љубомира Недића 
где се и иначе Јовановић оглашавао позоришним ре-
цензијама. 
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позоришних рецензија, овај приказ спада у поузданије 
критичке оцене Костићеве трагедије, а свакако је 
један од репрезентативних Јовановићевих текстова о 
драмској литератури и позоришту уопште. 

Досетком о двема замеркама (с којима је рад 
да што пре сврши) Јовановић отвара текст. Прва од 
њих тиче се „трагичности Максимовог случаја”, а 
друга „његове вероватноће.”89 „Велика несрећа која 
га сналази [...] не стоји ни у каквој вези са вољом 
Максима Црнојевића. Она потиче из једне болести 
која је Максима снашла, а која се, будући редња, може 
сматрати као двогубо случајна. Услед тога, готово 
све личности изгледају жртве и играчке неке опаке 
случајности, неке зле коби; оне су без много воље, с мало 
одговорности и, следствено, без велике занимљивости 
[...] Што је, пак, најгоре, патолошки случај Максима 
Црнојевића, ма колико да је иначе грозан, ипак не 
може да буде довољно трагичан.”90 Друга замерка 
тиче се вероватноће да дуждева кћи Анђелија, која се, 
по Костићевем заплету, виђала тајно с Максимом у 
Млецима, не препозна овог док јој се сам не открије, те 
држи Милоша за мужа. Ипак, то су слабости које, „при 
самом гледању Максима Црнојевића не буне толико”, те 

„остаје интересантно видети какве је измене легенда о 

89 Слободан Јовановић, „Максим Црнојевић, трагедија 
Лазе Костића“, Из историје и књижевности, I, СДСЈ, том 11, 
Београд 1991, 834. 

90  Исто, 833–834. 
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Максиму Црнојевићу издржала у уметничкој обради 
Лазе Костића”.91 Притом Јовановића не интересују 
неизбежне „измене у детаљима”, него „општи тон”. 
И пре него што предочи те измене, које су толике 

„да песма и трагедија не изгледају две приче о истом 
догађају”, критичар, имплицирајући важну одлику 
прве модерне трагедије у нашој књижевности 
екскламативно тврди: „Ох, како је цела морална 
атмосфера у трагедији сасвим друкчија!”92 Тако 
Јовановић, недвосмислено, препознаје суштински 
проблем Костићевог драмског првенца; проблем 
саображавања поетичких принципа усмене баладе 
трагедији шекспировског типа.

Навевши „замерке” и истакавши особености 
песме „Женидба Максима Црнојевића”,93 Јовано-
вић оцењује Лазу Костића као једног „од наших 
најсуптилнијих песника”. Костићеву суптилност 
препознаје у његовим стиховима („јер то су читаве 
љубавне загонетке”), „сликама и упоређењима” („јер 
то и нису проста упоређења него читаве паралеле тако 
развијене да се предмети који се упоређују подударају 
готово баш у свим појединостима, те толико прецизна 

91  Исто, 835.
92  Исто. 
93  Слободан Јовановић песму види  као страшну, за 

њега: „То је једна хајдучка приповетка, чији је крвав завршетак 
више грозан него ужасан, приповетка једна у нашој народној 
поезији може бити најсуровија” (Исто,  836).
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сличност постаје већ спиритуална”), драмама („јер се 
у њима радња заплеће као у водвиљу и има полазну 
тачку у неком неспоразуму”).94 

Наведена аргументација послужиће критичару 
да укаже на тешкоће приликом трансформације на-
родне песме у жанр трагедије: „Било је дакле, неиз-
бежно да такав песник и овој старој причи о крвавим 
хајдучким сватовима одузме сву њену простоту, па 
с њоме и половину њеног варварства. Доста је само 
видети колико су се само њене личности, прешав у 
трагедију, измениле. Те душе тако једноставне, тако 
јасне, тако и сувише јасне, у трагедији су се страхо-
вито компликовале [...] Укратко прича хајдучка (за-
што имам вољу да кажем гусарска?) постала је прича 
ритерска [...] Услови драме које је интерес у душевној 
борби њених личности захтевале су личности мање 
инстинктивне него што су те које се у песми налазе 
[...] С тога гледишта, Лаза је Костић добро урадио што 
је, следећи у томе својој природној тежњи за оштро-
умним заплетањем, изменио личности народне песме 
утолико уколико их је компликовао.”95 

Осим што указује на Костићево драматуршко 
умеће и смисао за психолошко нијансирање, Слободан 
Јовановић истиче и версичке и стилске карактери-
стике Костићеве трагедије. Маркира, најпре, метрич-
ку иновативност: „Али чиме се Костићева трагедија 

94  Исто, 836. 
95  Исто, 836−837. 
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највише препоручује то је својим спољним обликом. 
Она је писана у стиховима који су јамбови. Да јамб није 
у духу нашег језика каже се чешће, а може бити да се 
има и право. Али, ако тако баш и јесте, тако по сти-
ховима Лазе Костића не изгледа.”96 Језичку сложеност 
Костићевог стила Јовановић види условљеном ритмич-
ком и тонском експресијом:  „Што би се пре могло за-
мерити песничком стилу Лазе Костића (и ја овде имам 
на уму не само Максима Црнојевића, него још и Перу 
Сегединца и све његове преводе Шекспира), то је што је 
сувише збијен, што нам пажњу и сувише затеже, што 
нам не оставља довољно одушке. Али, с друге стране, 
право је рећи, да се услед толиког збијања постигла и 
прецизност веома велика. Стил Лазе Костића има тако 
јасне контуре да би се већ могло рећи да се с извес-
ном оштрином обележавају. Свему што изражава даје 
он невероватно много рељефа. Наравно, он нема нити 
може имати ону меку неодређеност која је једно тепање 
и која чини главни чар лирске поезије: љубавне изјаве 
које треба шаптати одјекују у њему сувише јасним, су-
више оштрим звуком. У накнаду за то тај стил, тако 
чврст и тако углачан, има сјај готово металан... Још је 
једна црта тога стила што није периодичан. Код Лазе 
се Костића поетска реченица само по изузетку налази. 
Код њега се свака врста истиче, код сваке се мора за-
стати, прелази од једне ка другој нису лаки, предња се 
на другу не надовезује брзо, оне се не мешају и не спајају 

96  Исто, 837.
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у један општи ток. И може бити да би за трагедију био 
подеснији стил шири, течнији, па ма и једноличнији. 
Ипак, такав какав је, тај стил тако збијен, тако једар, у 
неколико и тако тврд, има у себи нечег необично креп-
ког, нечег мушког, местимице готово јуначког, што је у 
трагедији сасвим на своме месту.”97 

Већ  у Максиму Црнојевићу Јовановић препознаје 
једну од битних поетичких црта Костићевих: мешање 
технике топлих и хладних тонова „спој смеха и пла-
ча”. И у овој трагедији Јовановић запажа дух комике и 
епиграматичке оштрине.98 „Али трагедија није једина 
књижевна врста за коју би он могао поднети. Одиста, 
кад узмемо само да краткоћа независно од онога што 
се њоме каже може да буде спиритуална, да збијеност 
у изразу даје мисли неминовно афористички изглед, 
да се после ни са прецизношћу не може толико тера-
ти, а да јој се не истера поента – мала епиграматичка 
оштрица – и кад се уз то помисли, како Лаза Костић не 
крије своје симпатије према каламбурима, како мари 
много за антитезе и како воли упоређења која су тачна 
и неочекивана, као и решење каквог ребуса, онда се 
долази врло брзо до закључка да је Лаза Костић на-
шао стих и за другу једну књижевну врсту, ону која 
до сада код нас није имала ни једног представника, а 

97   Исто, 837−838.
98 Видети: Драгиша Живковић, „Лаза Костић као 

артист и зачетник модерне поезије“, Европски оквири српске 
књижевности, Београд 1970, 245.
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за којом ја лично по готову чезнем, наиме за комедију 
у стиховима.”99 Наводима о особеностима Костићеве 
трагедије Јовановић је истовремено истакао врлине 
које је чине поезијом највишег ранга, али запазио и 
њену захтевност приликом рекреације поетског тек-
ста у сценски израз. И на самом крају, када у форми 
post scriptum-a, сведено, коментарише глумачку из-
ведбу трагедије Максим Црнојевић, доминира оцена 
о Костићевом делу као драми за читање. Глумци су:         

„...заборавили да је у оваквим трагедијама главно де-
кламовати, а не играти [...] У њиховим невештим ру-
кама бисер се тих стихова савршено расуо.”100 

Слободан Јовановић је и један од првих читалаца 
и рецензената књиге О Јовану Јовановићу Змају. Приказ 
ове Костићеве књиге штампан је као уводни чланак 
15. (28.) маја 1903. у Бранковом колу. Иако објављена 
у узаврелој клими, када је свака рецензија о њој у 
јавности дочекивана као оглашавање за или против 
Лазе Костића, Слободан Јовановић не упада у замку да 
књигу о Змају тумачи као израз нетрпељивости и за-
висти аутора према барду Змајови. Њега не интересују 
мотиви за настанак књиге већ сама књига: анализира 
њену литерарност, коментарише иманентна својства 
Костићевог рукописа.  

99 Слободан Јовановић, „Максим Црнојевић, трагедија 
Лазе Костића”, 838.  

100 Исто. 
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У уводу, Јовановић предочава претпоставку на 
којој Костић заснива своју расправу. Укратко, своди је на 
тезу о метаморфози „једног славуја” богомданог лирича-
ра, који је сујетан, подилазећи публици, настојао да по-
стане и, „на жалост”, постао змај, – „пригодни песник”.101 

Потом ће о Костићевој књизи устврдити: „Она је 
суптилна, оригинална, занимљива, – и са свим супрот-
на ономе што је о Јовану Јовановићу писао Недић.”102 
Док га је Недић, сведочи Слободан Јовановић, ви-
део као хладног, рационалног песника, који је на 
силу хтео да буде лиричар, „Лаза Костић тврди, да је 
Јован Јовановић могао да буде прави лирски песник, 
али само није хтео”103. Јовановић сумња у Костићеву 
тврдњу о постојању песника који су се „систематски 
отимали” песничком надахнућу, а поређење Змаја са 
Омаром Кајамом (Кагамом), за кога је и сам аутор само 
посредно знао, држи за натегнуто. Још неутемељенија 
за Јовановића је Костићева теза о Змају као нета-
лентованом ангажованом песнику. „Његовим се но-
винарским песмама да много шта приговорити [...] 

– и у томе се ми с Костићем слажемо.”104 Међутим, 
101 Слободан Јовановић, „Лазар Костић, О Јовану Јовано-

вићу Змају“, Из историје и књижевности, I, СДСЈ, том 11, 896.
102  Исто. 
103  Исто. 
104 „...начела која се у њима заступају нису увек ни 

довољно тачна, а, бојати се, ни довољно самостална; може 
се такође рећи, да се у њима неки пут испољава један начин 
осећања који није баш са свим џентлменски...“ (Исто, 897).
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Јовановић тврди да су „те новинарске песме с великом 
вештином испеване,” те је тешко „пресудити” да ли је 
Јован Јовановић вештији као новинарски песник (како 
је тврдио Љубомир Недић) или лиричар (за шта пле-
дира Костић). Оно што Слободан Јовановић доводи 
у питање јесте Костићев доказни поступак – почев од 
слободне класификације до спекулативног закључка.105 
Притом, запажа Слободан Јовановић, великој већини 

„змајевских” песама Јована Јовановића, односно оних које 
му се не допадају, замера Костић погрешке у језику. Па и 
у томе је Змајев „певидруг” недоследан: „О српски језик 
Јовановић греши само онда кад пева у свом ’змајевском’ 
расположењу; на против, у својим ’славујским’ тренуци-
ма, он пева једним божанским српским језиком.”106 

У закључку приказа књиге о Змају, Јовановић 
се бави врлинама и манама Костићевог сти-
ла – фигуративношћу језика,107 асоцијативношћу и 

105 Замера критичар Костићу што Змајеве песме није 
разврстао на новинарске (за које тврди да не ваљају) и лирске, већ 
их је „поделио на оне које се допадају њему, Костићу, и оне које се 
њему не допадају.” Као пример, навешће песме „Делија Девојка” и 

„Ђурђев дан”, обе испеване „у истом маниру” (Исто, 897). 
106  Исто, 898.
107 „Чешће него иједан наш књижевник, Лаза Костић 

наилази на оригинална упоређења, на интересантне антитезе, 
на духовите игре речи. Неки пут из такве једне слике, антитезе 
или каламбура, он испреде читаву песму или читаву тираду. И 
неки пут то изгледа врло духовито и врло занимљиво, али има 
исто тако случајева кад нам изгледа да он те ситне лаке ствари 
које је требало рећи па ићи даље, дубе са сувише педантерије” 
(Исто). 
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дигресивношћу,108 жанровском неухватљивошћу,109 
конфликтношћу и дијалогичношћу као елементима 
иманентним проседеу целокупног његовог опуса.110 
Указавши на битно, – сву необичност Костићеве књиге 
– критичар је јасан у оцени: „Ипак зато, та књига остаје 
занимљива од прве па до последње стране.”111 

Есеј „Лазе Костића Самсон и Делила” – спа-
да у врхове Јовановићеве књижевне есејистике. То је 
један од ретких његових састава у којима минуциозно 
испитује поетску целину, чини структурну анализу, те 

108 „Исто тако, и у овој расправи о Јовану Јовановићу, 
Костић је покушао да на основу једне антитезе између 
славујске душе и змајевске амбиције напише читаву књигу. То 
што је требало бацити узгред као једну згодну реч, он развија 
на читавих четири стотине страна, као да би се у тој антитези 
крила нека филозофска идеја“ (Исто, 898–899).

109 „И тако се добила једна одиста необична књига, – 
несразмерна и натегнута, педантска и опет некако фриволна, 

– доскочица у систем стављена“ (Исто, 899).
110 „Да ли због тога што је Лаза Костић, писац две 

трагедије и једне комедије, склопио и ову књижевну расправу 
као један свој комад? У свима се његовим комадима радња 
заплиће као у водвиљу, имајући за полазну тачку један 
неспоразум [...] Али то није једина сличност између ове 
књижевне расправе и Костићевих позоришних комада. Она је, 
још стално писана у облику диалога [...] Костић развија свој 
диалог у читаву комичну сцену [...] готово су сви занимљиви, 
а има их доста који су и изврсни; свакојако, ти су диалози 
најбоља ствар у овој књижевној расправи, и због њих она чини 
више утисак једне комедије, наравно врло литерарно, врло 
фино писане, него праве расправе... ” (Исто, 899). 

111 Исто, 899. 
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проницљиво откривајући како садржинску, тако и фор-
малну суштину текста, дефинише есенцију Костићеве 
поетике. 

Оно што Јовановића, између осталог, интересује  
(као и у случају Максима Црнојевића), односи се на 
метаморфозу постојећег литерарног предлошка;  
жанровскa иновативност и значењско обогаћивање 
и продубљивање преузетих мотива. Стога крити-
чар најпре изводи паралелу између библијског тек-
ста и песничког састава нашег романтичара. Управо 
одступање од старозаветне легенде кључ је, по 
Јовановићевом мишљењу, за „разумевање песничке 
особености Костићеве”.112 

Уводећи нове драмске елементе, померајући епи-
центар сукоба (од конфликтне завађености Самсона и 
Филистејаца на конфликтну привлачност Самсона и 
Делиле), преформулишући симболику,113 психолошки 

112 Слободан Јoвановић, „Лазе Костићa Самсон и Де-
лила”, Из историје и књижевности, I, СДСЈ, том 11, 794.

113 „Код Костића, Самсонова грива, знак његове мушке 
моћи, јесте у исто време и знак Делилине чулне љубави. 
Желећи уверити саму себе да је Самсон диван и без своје 
гриве, Делила жели у ствари да начини своју љубав мање 
чулном, чистијом и благороднијом. Али Самсон, када му је 
скинута коса, није изгледао диван него страшан... Са гривом 
он не губи као у Библији своју дивовску моћ, него губи своју 
привлачност за Делилу” (Исто, 795–796).

О Јовану Јовановићу Змају као жртви Недићеве критике 
видети у Јовановићевом есеју „Љубомир Недић.“ (СДСЈ, том 
11, 667–668).
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усложњавајући ликове, Костић је оствариo дело ти-
пично романтичарског сензибилитета: „Све ово јесте 
чисто романтичарство. Романтичари су волели да 
овако спајају љубав, злочин, и смрт [...] Грешна и зло-
кобна, романтичарска љубав изгледала је помешана с 
мађијама... Костићев спев о Самсону и Делили био би, 
између осталог, занимљив и по томе што је једну стару 
библиску причу пренео у сасвим други тон, – тон једне 
романтичарске баладе.”114 

И није први пут, сматра Јовановић, да је наш пес-
ник остварио допадљиве ликове попут Делиле, чија 
се љубав према Самсону манифестује као јединство 
еротичне страсти и мржње, услед доброг познавања 
природе „женскости”. Своје тврђење утемељује 
поредећи „случај Делилин” са „случајем Анђелије и 
Филете у његовој  трагедији Максим Црнојевић”.115 
Испреплетаност осећања љубави и мржње у овим 
Костићевим делима јесте оно што омогућава поред-
бене паралеле: „Оба пута имамо посла с љубављу 
грешном: жена воли онога кога би требало да мрзи, 
али та љубав с немирном савешћу свакога часа може 
се претворити у смртну мржњу.”116 Оспоравајући 
Недићево виђење Делиле, Јовановић се представља као 
поузданији тумач психологије ликова од свог старијег 

114 Слободан Јoвановић, „Лазе Костићa ʼСамсон и Де-
лилаʼ”, Из историје и књижевности, I, СДСЈ, том 11, 797.

115  Исто.
116  Исто.
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колеге. „Њен случај није онако прост као што Недић 
узима [...] Двојство Делилине природе, које је по свој 
прилици Костићу изгледало врло важна ствар, Недић 
није уочио.”117 

Дакако, Јовановић увиђа и Костићеве слабо-
сти: склоност ка хиперстилизацији, неумереност 
и претераност у изналажењу ефектних, Костићу 
омиљених фигура. Ипак, Костићеве кованице „нису 
увек рђаве”, напротив. По богатству и неочекивано-
сти риме, Костићев Самсон и Делила Јовановићу ће 
наличити  Ростановом Сирану. Оно што Костићеву 
поему чини доминантно драмском – чак драматич-
ном творевином – јесте, између осталог, и усклађеност 
версификације са садржинско-психолошким особено-
стима текста. И композиционо, пет певања Самсона и 
Делиле одговарају и ритамски и тонски чиновима дра-
ме у којима се може по етапама пратити градацијско 
степеновање излагања у трагедији. Ипак: „Вредност 
Самсона и Делиле не састоји се само у лепоти облика. 
Има ту места врло високог узлета маште.”118 

Лепота облика, високи узлети маште, психоло-
шки добро постављени ликови и симболичка уни-
верзалност којима Јовановић карактерише Костићеву 
поему, аргументи су којима овај критичар образлаже 
своју високу оцену дела изузетног песника српског 
романтизма.

117 Исто, 798.
118 Исто, 799.
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Последњи текст Слободана Јовановића у којем се 
посвећује Костићевом делу (управо онај који је Лесковац 
сматрао ирелевантним  те га није уврстио у свој избор) 
датиран је 1938. и насловљен „Лаза Костић као сарадник 
Брке”.119 Поред сведочанства о младалачкој наклоности 
Павла Поповића према делу Лазе Костића, Слободан 
Јовановић на почетку бележи и чињеницу битну са ста-
новишта рецепције Костићевог дела. Састави који су 
предмет Јовановићеве анализе у овом тексту јесу шаљиви 
састави невелике уметничке вредности објављени у  ли-
сту Брка 1882, који су остали изван интересовања кри-
тике.120 Јовановић не казује експлицитно али је, верујемо, 
свестан чињенице да је тај сегмент Костићевог ствара-
лаштва важан аргумент и у диспуту о Књизи о Змају. 

119 Из наше визуре, међутим, вишеструко је занимљив. 
Најпре, изненађује податак да је објављен у свесци Прилога 
за књижевност, језик, историју и фолклор посвећеној Павлу 
Поповићу поводом обележавања седамдесетогодишњице 
рођења (1869–1939). Знајући за однос браће Богдана и Павла 
Поповића према Костићу не мало изненађује податак којим 
Јовановић образлаже избор теме. Тај уводни Јовановићев 
пасус гласи: „Г. Павле Поповић у млађим годинама радо је 
читао Лазу Костића, – и зато ћу и ја у овој његовој Споменици  
говорити о неким саставима Лазе Костића који до сада, 
колико знам, нису били забележени. То су они састави које је 
Костић објављивао 1882 у шаљивом листу Брци” (Слободан 
Јовановић, „Лаза Костић као сарадник ’Брке’”, Из историје и 
књижевности, I, СДСЈ, том 11, 810).

120  Реч је о седам песама („Јуда”, „Опанак”, „Право Чудо”, 
„Нуде Босну”, „Рабагас”, „Пушке”, „Со”) и шаљивом прозном 
саставу Хабердар (Исто, 811).
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Јовановићев текст о Костићу као сараднику 
либералног гласила Брка (за уредништва Бранка 
Петровића) чини се не нарочито релевантним с кри-
тичко-интерпретативног аспекта: у њему се аутор 
открива првенствено као посредник који сведочи о 
констелацији политичко-страначких односа и култур-
не климе у Србији и Београду почетком осамдесетих 
година XIX столећа. Али: у тај хроничарски ниво тек-
ста121 уткани су, вешто, и елементи чисто књижевне 
анализе: начињена поређења са Змајевом лириком те 
врсте, успостављене компаратистичке релације спрам 
истоврсних састава немачких лиричара Хајнеа и Гетеа, 
нотирана запажања о метричким специфичностима 
Костићевих стихова, изречени вредносни судови. 
Јовановић потврђује ауторство тих непрештампава-
них сатиричних стихова потписаних псеудонимом 
Бркић, који откривају Костићев политички став али 
и стваралачко зрење песника који  се из homo politicusа  
преображава у homo аestheticusa.

Претпоставке високе уметности – таленат, 
ерудиција, модерност и оригиналност –,  заузимају 

121 „Све ово о сарадњи Костићевој на Брци  ја знам по 
казивању свог оца Владимира Јовановића. Он је био лични и 
политички пријатељ Лазе Костића, и виђао се с њиме често 
у уредништву либералног листа Српска Независност, коме 
је Костић био уредник. Ја се још сећам како ме је једног дана 
отац позвао у своју собу да ми покаже једну ’Лазину песму’. 
То су биле малочас наведене Пушке,” исповеда се Слободан 
Јовановић у последњем пасусу текста „Лаза Костић као 
сарадник Брке” (Исто, 815).
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значајно место и на лествици критичарских мери-
ла Слободана Јовановића. Тешко да је иједан српски 
писац, делујући током друге половине 19. и у првој 
деценији XX века, поседовао и изражавао ове од-
лике више но Лаза Костић. „Проницљив критичар”, 
Слободан Јовановић био је способан „да види и осети 
књижевне појаве и да језгровито, чисто и јасно изложи 
своју мисао,” те „да оцрта читаву књижевну судбину 
неког аутора и да ухвати суштину његовог писања”122.
Тако се Слободан Јовановић, пишући и о Лази Костићу, 
показао као поуздан тумач. Занимљиво, дескриптив-
но, избегавајући терминологију, Јовановић је у својим 
огледима предочио сва битна својства Костићеве пое-
тике. За Јовановића, Костић је оригиналан и занимљив 
стваралац, способан за високе узлете маште, један од 
наших најсуптилнијих песника који у својим сликама 
и поређењима досеже спиритуалност. Запажа експре-
сивност његових стихова, метричку иновативност и 
успелост његовог јамба; асоцијативност, дигресивност 
и жанровску хетерогеност његове есејистике, анти-
тетичност, дијалогичност, драматичност и дух коми-
ке као елементе својствене целокупном Костићевом 
опусу. Препознаје у њему доброг психолога, портре-
тисту, мајстора у вајању женских ликова. Указује на 
епиграматичност његовог израза, склоност ка упо-
треби каламбура и употреби неологизама, каткад на 

122 Предраг Палавестра, Историја српске књижевне 
критике, I, Нови Сад 2008, 173.
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неодмереност у томе. Као представнику београдског 
стила, Јовановићу се, понекад, и Костићева екстен-
зивност (својствена војвођанској есејистици) чинила 
излишном. 

Као да  је Јовановићев особени критички метод 
(с аргументацијом која рачуна на мноштво теза и 
противтеза сучељених везницима и партикулама 
карактеристичним за означавање и истицање 
супротности: али ипак, међутим, ипак зато и сл.) 
био прикладан управо за анализу дела сазданог на 

„укрштају супротности”. А да на истоветан начин као 
Костић сагледа природу песничког стварања (или 

„заноса” како га песник именује), Јовановић открива 
у следећој тврдњи: „Онај ко хоће да позна правог Лазу 
Костића, треба пре да чита Максима Црнојевића, него 
Перу Сегединца. И кад је већ реч о овом песнику треба 
додати да он, међу својим песмама, нема ниједну  која 
би била савршенија од Минадира; међутим, баш за ту 
песму, кад не бисмо знали да је од њега, најтеже бисмо 
погодили да је његова. Откуд то долази? Просто отуда 
што се човек у књижевности као и у обичном животу, 
показује какав је, не онда док влада собом, него тек 
онда кад изгуби меру, кад падне у ону крајност на коју 
је својим темпераментом упућен.”123 

Јовановићу је Костић морао бити бли-
зак и по поимању смисла литературе као битног 

123 С. Јовановић, „Новији српски писци“, Из историје и 
књижевности, I, СДСЈ, том 11, 887–888.
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елемента културе. Као год што је генерација омлади-
наца, Лазе Костића и Владимира Јовановића, држала 
до књижевности као инструмента у конституисању 
националних посебности, и генерација Слободана 
Јовановићева сматрала је да литература прет-
ходи култури. Али, за нашег критичара, не у 
оном материјалистичком, строго утилитарном 
марковићевско-скерлићевском смислу. Јовановићу 
је близак естетизам Богдана Поповића. „Говорећи о 
књижевности као васпитном средству, Богдан није 
мислио да књижевност треба да буде тенденциозна, 
да служи ширењу одређених моралних или поли-
тичких идеја. Уместо што би ширила одређене идеје, 
књижевност је имала да развија наше духовне моћи и 
да нас начини пријемљивима за благороднија осећања 
и за већма филозофско схватање живота. На том за-
датку књижевност не би радила непосредним начином, 
пунећи нам главу поукама, него посредним начином, 
забављајући нашу машту и узбуђујући нашу душу.”124 

Није ли овaква концепција уметности Богдана 
Поповића, коју реинтерпретира и за коју очевидно пле-
дира Слободан Јовановић, идентична артистичкој и 
ларпурлартистичкој теорији коју у својим теоријским 
списима, полемишући са Светозарем Марковићем125 

124 С. Јовановић, „Богдан Поповић“, Из историје и 
књижевности, I, СДСЈ, том 11,  734–735. 

125  Видети Костићев „Одговор Светозару Марковићу на 
његов чланак Реалност у поезији“ из 1870. године. 
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али и Змајем, образлаже Лаза Костић: „Разлика између 
двеју врста заноса, између пролазног народног зано-
са, између тренутног ука светине и вечног, исконског 
заноса песничког, управо задахнутости, подобности 
за песнички занос, то је оно што и ја тек од скора 
почињем разумевати, а што ми се чини да Змајова још 
није разумео, нити хоће да разуме.”126 Управо спознаја 
те дистинкције учиниће Костића песником за сва вре-
мена. То је Јовановић увидео међу првима.

 

126  Лаза Костић, О Змају, приредио Драгиша Живковић, 
Нови Сад 1989, 136–137.
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ХЕНРИК ИБСЕН У КРИТИЧКОЈ РЕЦЕПЦИЈИ
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

У читалачком и критичком фокусу Слободана 
Јовановића налазило се и дело Хенрика Ибсена. Већ 
као седамнаестогодишњак, свршени гимназиста, на-
ставивши школовање на минхенском Универзитету, 
школске 1886/87, Јовановић се сусрео с делом нор-
вешког драматичара. Ибсен је и сам у то време житељ 
Минхена127 и редовни гост кафане Максимилијан. 

„[Милан] Шевић је скренуо пажњу Слободану 
Јовановићу на Ибзена, читали су заједно његове 
Авети и преводили један део. Једнога дана се реше те 

127 Љубиша Рајић, бележећи основне биобиблиографске 
податке о Хенрику Ибсену, нотира да је овај у два маха живео у 
Минхену;  најпре у периоду од 1875. до 1880, и поново од 1885. 
до 1891. године („Ibsenove drame u kritici i istoriji književnosti”, 
u: Henrik Ibsen, Četiri drame, Beograd 1983).
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приђу Ибзену на разговор,” бележи Јовановићев био-
граф.128 Данас не знамо исход могућег личног контакта 
двојице младића с познатим писцем. Не наилазимо 
ни на податак о судбини њиховог преводилачког на-
пора над текстом Авети. (Индикативно је да се мла-
ди преводиоци опредељују за Ибсенову драму која 
је изазвала жестока оспоравања и највише контро-
верзи). Тек, Милан Шевић први је преводилац чији 
је превод Ибсена (до тада већ присутног на српским 
позорницама)129 штампан на јужнословенским про-
сторима. Године 1891, најпре  у листу Отаџбина, а 
потом као самостално издање, објављен је у Београду 
његов превод Ибсенове Луткине куће или, како ће је 
Шевић насловити по немачком издању по којем је пре-
водио, Норе. Ваља напоменути да је уз име Милана 
Шевића нотирано да је превод урађен „с пишчевим 
допуштењем”.  

У моменту када дође до кратког минхенског 
суграђанства између Јовановића и Ибсена  (Јовановић 
из Минхена прелази у Цирих, а већ у октобру 1887. 

128 Миодраг Стајић, „Млади Слободан Јовановић”, 
Савременици о Слободану Јовановићу, приредили Јовица 
Тркуља, Маринко Вучинић, Београд 2009, 262.

129   У Народном позоришту у Београду 1878. премијерно 
је изведена драма Стубови друштва, а 1889. Нора по 
Шевићевом преводу. На сцени новосадског Српског народног 
позоришта прва поставка  Ибсена била је Нора 1894. године. 
Јован Грчић наводи да су се Ибсенове Авети давале у Београду 
најпрер у сезони 1894/95. „дваред” (не казујући на којој сцени).
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постаје студент Правног факултета у Женеви), нор-
вешки драматичар побрао је светску славу драмама 
из свог средишњег, такозваног реалистичког перио-
да (Стубови друштва (1877), Луткина кућа (1879), 
Авети (1881), Непријатељ народа (1882)). Његови ко-
мади играју се у Берлину,  Минхену, Лондону, Паризу, 
Чикагу, Москви, Загребу, Београду...

Доминантан на размеђу XIX и XX века на сце-
нама широм света, Ибсен постаје писац чије се свако 
ново дело прати с великом пажњом. Тако и Слободан 
Јовановић, када се 1891. као свршени правник врати у 
Србију те отпочне 1892. године и књижевнокритичко 
деловање,  своју обавештеност о књижевним и по-
зоришним токовима потврђује, уз остало, и тексто-
вима посвећеним Ибсеновом делу. Године 1894, у ча-
сопису Ред, штампа оглед „Ибсенове жене”, а следеће, 
1895, у Српском прегледу, текст „Најновија драма 
Хенрика Ибсена.” Њима се Јовановић сврстао у пио-
нире критичке рецепције Ибсеновог дела и норвешке 
књижевности у српској култури. 

Полиглота,130 Јовановић је очито на страним 
језицима читао и на европским позорницама пратио 
извођења Ибсенових дела. Судећи по именима наведе-
них Ибсенових јунакиња (Нора, Госпођа Алвинг, Елида 

130 Под утицајем немачког језика Слободан Јовановић 
је име норвешког писца писао, не како је код нас устаљено 
(Ибзен), већ: Ибсен, што је решење које доноси и најновији 
Правопис српског језика (Нови Сад 2010.)
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Ванген, Лона Хесел, Хилда Вангел, Ребека Вест, Хеда 
Габлер) у тексту „Ибсенове жене” и огледу „Најновија дра-
ма Хенрика Ибсена” (о Ибсеновом комаду Мали Ејолф), 
Слободан Јовановић, поред наведеног наслова, имао је 
у критичком обзорју и Ибсенове драме Луткина кућа 
(односно Нора), Авети, Госпођа с мора, Градитељ Солнес, 
Росмерсхолм, Хеда Габлер. И не само да је добро позна-
вао Ибсеново дело већ је пратио и критичку рецепцију 
о њему. Тако ће сам Јовановић навести имена францу-
ских тумача Ибсена, Жила Леметра и Леопола Лакура, 
који су му били познати с обзиром да је последње године 
студија провео у Женеви и Паризу. Поменуће Слободан 
Јовановић и Бошка Чолака Антића, нашег критичара, 
који је управо у Реду, у којем је објављен и његов текст, 
опширније писао о Неимару Соленсу.

Јовановић се, у радовима посвећеним Ибсену, 
фокусира на кључне мотиве овог писца: положај жене 
у друштву и породици, брачне односе, положај деце. 
Притом, моралиста, попут већине критичара свога 
доба, заокупљен је првенствено морално-психолош-
ким проблемима. У Ибсеновом делу њега највише 
интригирају женски ликови – потпуно различито кон-
ципирани од конвенционалног културолошког модела 
жене у западном цивилизацијском кругу.131 Целокупно 
дело овог Норвежанина Јовановић разматра полазећи 
од два, за њега централна проблема: активистичке и 

131 Видети Костићев „Одговор Светозару Марковићу на 
његов чланак Реалност у поезији“ из 1870. године. 
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бунтовне природе жена у његовим комадима и два 
различита етичка концепта: „Ибсен разликује два 
морала. Један који је друштвена конвенција, и други 
који је глас слободне савести. Један који човек поштује 
само зато што види да га цео свет поштује, и други 
који човек поштује опет зато што се сам уверио да је 
он истинит. И сад, док Ибсенови људи представљају 
онај први морал, морал фарисејски, дотле Ибсенове 
жене исповедају овај други морал, морал личног 
испитивања и искреног уверења.”132 

Друштвене предрасуде, везано за Ибсеново 
схватање природе полова, уочава Слободан Јовановић, 
нарушавају аутентичне човекове потребе. Грађанска 
морална начела жене настоје да промене: „И тиме, 
наравно, показују се активније од људи, који друшт-
вени обичај трпељиво сносе.”133 Ибсенове јунакиње 
Јовановић назива одметницама које, кршећи опште-
друштвени закон, настоје да успоставе правила која 
одговарају њиховој суштини. „Код Ибсена, дакле, људи 
представљају предање, а жене новину. Код Ибсена рет-
ки су људи без предрасуда; жене пак све су без пред-
расуда: оне се никад не питају шта ће свет рећи [...] 
Речју, све његове жене имају ту ретку кураж да своје 
ја ставе на супрот целом друштву.”134 

132 Слободан Јовановић, „Ибсенове жене“, Из историје и 
књижевности, II, СДСЈ, том 12, 509.

133  Исто.
134  Исто, 510. 
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Веома виспрено протумачивши Ибсенову 
„филозофију”, која мотивски условљава креацију драм-
ских ликова, Јовановић своју критику заснива на 
социолошкој и психолошкој анализи ликова и њихових 
међусобних (мушко-женских) односа. Млади ерудита, 
Јовановић, демонстрира своја знања о Русоовој идеји 
о природном праву доводећи је у везу с Ибсеновим 
схватањем морала: „Што је Ибсен жене начинио одмет-
ницама, а не људе, објашњује се свеколиком његовом 
философијом. Он је уверен да је човеку најбоље кад 
својој природи пусти на вољу: naturam sequere; па пре-
ма томе, да и свој морал човек налази најсигурније онда 
кад за својим осећањем иде: слобода срца. То је био још 
Русовљев морал. И зато, што жене више слушају срце 
но људи, што више но људи подлежу осећајима, што су 
природе ако смем рећи, интуитивније, и Ибсен је хтео 
да његовог морала сентименталног, морала који потиче 
из срца, а не из главе, буду жене јунакиње, а не људи.”135 

Слободан Јовановић латентно полемише са 
Ибсеном, наводећи као аргументе управо каракте-
ристике његових драмских текстова, који су саткани 
више од рација но емоција. Пажљиво анализирајући 
његове драме, а ослањајући се уз то на инострану кри-
тичку литературу, Јовановић уочава три типа драмских 
јунакиња у његовим комадима. Најпре, ту су жене које 
поседују свест о лошем устројству друштва, те трагају 
за идеалом (Нора, госпођа Алвинг, делимично Елида), 

135  Исто.
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потом јунакиње које су пронашле идеал, али трагају за 
мушкарцем с којим ће га остварити (Лона Хесел, Хилда 
Вангел, Ребека Вест), и најзад, жене које настоје да успо-
ставе власт над мушкарцима (Хеда Габлер). Последњи 
тип Ибсенове жене стоји као супротност првим двема 
категоријама драмских хероина: „То су оне које не траже 
власт над људима да им душу искупе, него је траже из 
неке деспотске ћуди. Она тражи ту власт ради ње саме, 
а не ради неке више сврхе. Хеда Габлер, напр. игра се 
људима који јој подлегну. Она разорава судбину једног 
човека само зато да види колико има власти над њим. 
На крају крајева она је кадра да упропасти човека са-
свим, јер никад се неће ни њој самој њена власт над њим 
учинити тако велика као онда, кад он њој за љубав у 
пропаст оде. То ласка њеној охолости. Она је сестра оне 
Шилерове Куникунде која је у својој бездушној радоз-
налости хтела да зна да ли је њен јунак толико воли да 
ће ње ради да сиђе међу лавове. И даље још, она је сестра 
Делиде и Иродиаде; жена једна толико лепа толико без 
срца која човека највише воли кад му одрубљену главу 
на чинији види. [...] то је тип Ибсенове жене извито-
перен. Код свију Ибсенових жена јасна је та жудња да 
господаре људима. И пошто је изнео жене које хоће да 
господаре људима из љубави према њима, било је при-
родно, да изнесе и њихову болесну варијанту у оним 
женама које хоће да господаре људима из љубави према 
себи, а то је из охолости.”136

136  Исто, 510−511. 
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Позивајући се на Леополда Лакура и Жила 
Леметра, Слободан Јовановић истиче несклад између 
Ибсенових намера и остварења његових идеја о же-
нама које се активистички односе према задатости-
ма грађанског друштва. Саткане од идеја, Ибсенове 
јунакиње лишене су емоција: „По Ибсеновој замисли, 
оне имају да представе морал срца, и то је, наравно, 
лепо; али, оне саме, бар како их је он описао, немају 
срца ни мало, и то је мало незгодно [...] Код његових 
жена глава потпуно срцу заповеда.”137 Због тога оне 
делују беживотно попут модела. „И те жене, појмљиво, 
ми поштујемо много, али, баш зато што их толико 
поштујемо, не волимо их довољно. Оне нам одвећ 
импонују. Ми осећамо да су те жене које су своја чула 
сасвим победиле много јаче од нас. Ми још нисмо своја 
победили. И онда, не може се рећи да их волимо. Ми 
их обожавамо – као идоле.”138 

Следеће, 1895. године Слободан Јовановић, у при-
казу насловљеном „Најновија драма Хенрика Ибсена”, 
домаћу публику извештава о драми Мали Ејолф. 
Јовановићев критички интерес за њу потиче погла-
вито из запажања да овај драмски текст „представља 
обрт у оним његовим мислима које су му увек биле 
најдраже”. Тематски фокус Ибсеновог стваралаштва 
представља проблем брака, истиче Јовановић, а с тим 
у вези јесте и његова самосвојна, индивидуалистичка 

137  Исто, 511.
138  Исто.
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филозофија љубави. „Истина, љубав је код њега имала 
значај који код мало кога има. Он ју је сматрао као 
неку вишу духовну заједницу, као удружење између 
мужа и жене коме је циљ њихово узајамно морално 
усавршавање. Он је сматрао да се душе, кад се сло-
бодно и искрено споје, узајамно оплемењују; самом 
њиховом споју, некако, признавао је он ту мађијску 
моћ. Брак је, по његовим појмовима, имао и мужу и 
жени да буде једно чистилиште у коме би њихове душе 
дошле до врхунца своје етеричне лепоте. Брак је, на тај 
начин, био неко искупљивање душа; његов је карактер 
био готово религиозан.”139 

Мали Ејолф  је другачији од осталих Ибсенових 
драма стога што је писац потпуно променио визуру 
из које је посматрао брак. Наиме, истиче Јовановић, до 
тада, занемарујући чињеницу да брак и породичне од-
носе обликују и деца, њега је интересовао искључиво 
однос између супружника. „Ако је икада било потпу-
ног индивидуалисте у брачним питањима, ако је икад 
ко посматрао брак једино са гледишта мужа и жене, и 
видео у њему само један облик њихове љубави, а не 
читав низ свакојаких дужности, то је без сумње био 
Хенрик Ибсен.”140 Међутим, у Малом Ејолфу запажа 
Јовановић, Ибсен чини преокрет заговарајући тезу да 
за брачну срећу није довољна само супружанска, већ 

139 Слободан Јовановић, „Најновија драма Хенрика 
Ибсена“, Из историје и књижевности, II, СДСЈ, том 12, 515.

140   Исто, 516.
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и родитељска љубав. Стога: „интерес деце, за који дот-
ле он није имао колико треба пажње, истиче се у овој 
драми на прво место, и добија сву важност главног 
задатка коме брак има да служи. Извесно је да Ибсен 
није више сигуран да је љубав, у ужем смислу, при-
кладна основа брака. Он је, истина, још није сасвим 
одлучио од њега као Толстој, али већ самим тим што је 
не узима за његов главни елеменат, он се приближује 
томе филозофу од кога се иначе толико разликује!”141 

Два критичка огледа о Ибсену, написана деведесе-
тих година  XIX века, у доба када Јовановић тек почиње 
своју књижевнокритичку делатност, указују на његову 
склоност ка дубинској анализи текста, усмереној на 
суштинске структурне чиниоце дела, везане за пси-
холошке, моралне и социјалне назоре аутора. Док се 
у великом броју приказа задовољава препричавањем 
садржине,  интерпретације  Ибсеновог дела сведоче о 
иницијацији младог Јовановића у студиозног крити-
чара који, пратећи и ослањајући се и на страну критич-
ку грађу, веома вешто успева да резимира и вреднује 
опсесивна стваралачка интересовања појединих писа-
ца. Посебна умешност Слободана Јовановића огледа 
се, већ тада, у способности да и када износи замерке 
текст не буде доживљен као оспоравање писца нити 
дела, већ препорука.

Још једном ће Слободан Јовановић изнети свој 
суд о Ибсеновом делу. После више од пет деценија 

141 Исто.
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од настанка његових књижевнокритичих огледа,  
закључну оцену о овом писцу даће 1948. у мемоарском 
есеју „Богдан Поповић”. Поповићев близак пријатељ из 
ђачких дана, у овом антологијском есеју Јовановић је 
настојао, по сопственом признању, да представи оне 
идеје чувеног професора, које нису материјализоване 
у његовим рукописима. Тако ће, поред осталог, указа-
ти и на „најјачу и најтрајнију”  књижевну антипатију 
Богдана Поповића – Хенрика Ибсена. Још у приступ-
ном предавању, одржаном фебруара 1894. назвао је 
Поповић Ибсена „претенциозним и антипатичним 
надрифилозофом”.142 Дакле, децидирано негативни 
став о Ибсеновом делу изриче Богдан Поповић у исто 
време када  Слободан Јовановић афирмише овог пис-
ца. О његовом делу могле су бити вођене и приватне 
расправе двојице изузетних интелектуалаца: једног 

„квалификованог” читаоца, универзитетског професо-
ра књижевности,  другог „лаика” у овој области, прав-
ника, Слободана Јовановића. Данас нема сумње о томе 
чији су читалачки судови поузданији и критичке оце-
не валидније. У свом есеју из 1948. Јовановић указује 
на разлоге Поповићевог неразумевања Ибсеновог 
дела износећи, истовремено, и свој суд. Док сам  
Јовановић на Ибсена гледа као песника и драматичара 
који је „знао занат”, те врхунац остварио „социјалним 

142 Богдан Поповић, „О књижевности”, Чланци и 
предавања о књижевности, уметности, језику, и моралу,  
Београд 1932, 22.
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драмама” преплићући реалистичке и симболистич-
ке елементе, дотле, по његовом сведочењу, Поповић 
у истом писцу види само „социјалног мислиоца”. 

„Идеје које је [Ибсен] заступао у социјалним драма-
ма важиле су у своје време као врло смеле; поборник 
крајњег индивидуализма, он је устајао не само против 
друштвеног лицемерја, него и против друштвене дис-
циплине уопште, признајући за једино мерило мора-
ла само оно до чега би појединац дошао путем свог 
властитог размишљања, потпуно независно од утицаја 
своје друштвене средине. То је дух протестантског 
самоопредељивања доведен до крајњих последица.”143 

Стога је, пише Јовановић, за Богдана Поповића 
„Његов индивидуализам означавао [...] као незре-
ло опозиционарство једног омладинца” те га је ква-
лификовао као радикала, односно човека „који је о 
друштвеним питањима расправљао без претход-
ног искуства, на основу неких наопаких теорија”.144 
Моралиста, Поповић није у могућности да појми ин-
дивидуалистичку Ибсенову филозофију: „Богдан се 
највише разилазио с Ибзеном у питању друштвене 
инхибиције. Ибзен је налазио да она смета појединцу 
да развије своју животну снагу до највећег степена 
јачине. Богдан је налазио да је друштвена инхибиција 
битан услов културног развитка. Његово неслагање с 

143 Слободан Јовановић, „Богдан Поповић“, Из историје 
и књижевности, II, СДСЈ, том 11, 742.

144 Исто, 743.
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Ибзеном било је неизбежно: он је веровао у културу, а 
Ибзен у тајанствену снагу живота. У етици Ибзен би 
се могао окарактерисати као виталист. Једино што би 
се Богдану могло замерити, то је што због Ибзенових 
идеја које није одобравао, није признавао ни оне добре 
стране које је Ибзен као песник и позоришни писац 
имао.”145

Закључујући текст предговора за Нолитово 
издање Ибсенове Четири драме, Љубиша Рајић, 
пише: „Na kraju valja pomenuti da je Ibsen veoma rano 
bio preveden kod nas, bar neke od njegovih drama, а i 
da je ubrzo počelo da se piše o njemu. То su, međutim, 
uglavnom bili prevodi s prevoda, pre svega nemačkog, a 
članci o njemu samo odjek onoga što se o njemu pisalo u 
Evropi.” Ипак, ти први међупреводи Ибсена, као и прве 
критике његовог дела из пера српских аутора – ма ко-
лико посредничке, епигонске и еклектичке биле – има-
ле су, несуњиво, важност за афирмацију Ибсеновог 
опуса у српској култури.

145  Исто. 
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ПОУКЕ ЗА ВЕЧНОСТ
Слободан Јовановић у перцепцији Николаја Тимченка

 
„Никада није довољно, ни сувишно, ради соп-

ственог духовног обогаћења, читати књиге, студије 
и чланке Слободана Јовановића, и говорити и писа-
ти о њему,”146 уверава нас Николај Тимченко. Стога у 
његовој богатој лектири Слободан Јовановић заузима 
значајно место. Велики читалац, интелектуалац широ-
ког спектра интересовања, Тимченко је добро позна-
вао не само Јовановићев књижевни опус, већ читаво 
његово обимно дело. Колико дело, толико и личност 
Слободана Јовановића интригирала је Тимченка. 

А рефлексије о Слободану Јовановићу имао 
је потребу да подели са читаоцима. О томе казује 
пет јединица у његовој библиографији везаних за 

146 „Пример Слободана Јовановића”, Наша реч, год. 54, 
бр. 12 (27. 3), Лесковац 1998, 10. 



101

Јовановићево име. Зачудо, овај податак затамњује 
и најновија библиографија радова Слободана Јова-
новића. Узалуд ћемо у књизи Слободан Јовановић: 
библиографија са хронологијом живота и рада (сачи-
нио Добрило Аранитовић, Београд 2010), на преко 430 
страна тражити име Николаја Тимченка (!?).

Први текст о делу Слободана Јовановића Тимченко 
публикује у београдском часопису Књижевност 1964. 
Реч је о критичком приказу Јовановићеве књиге 
Портрети из историје и књижевности, првог издања 
овог писца у комунистичкој Југославији, објављеног 
1963. године. У то време, и још задуго потом,147 сведочи 
приређивач Живорад Стојковић148 било је немогуће 
наћи писца  спремног да напише предговор за ово 

147 Целокупан тираж другог издања ове Јовановићеве 
књиге, непосредно пред дистрибуцију, уништен је по партијској 
директиви, децембра 1972. године (Више о овоме видети у 
тексту Живорада Стојковића „Слободан Јовановић (1869–1958). 
Календарски преглед”, Из историје и књижевности, II, СДСЈ том 
12, Београд 1991, 786–787).

148  „Уређивачки одбор библиотеке ’Српска књижевност 
у сто књига’ обраћао се за предговор књизи Слободана 
Јовановића разним сарадницима – од историчара до 
социолога, и од књижевних критичара до есејиста – али су 
и највољнији међу њима показивали интересовања само за 
што уже области Јовановићевог рада.” (Ж. Стојковић, „Уместо 
предговора”, у књизи С. Јовановић, Портрети из историје 
и књижевности, 6). Иза (безмало) извињења Живорада 
Стојковића камуфлирана је чињеница да нашој интелектуалној 
елити недостаје грађанске храбрости да оцењује дело о којем 
је, по налогу комунистичких власти, требало ћутати.
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издање.149 О Јовановићевој књизи, годину дана по 
објављивању, дакле 1964. године, осим Тимченка, по 
нашем сазнању, писала су још два аутора. Књижевни 
критичар Мирослав Егерић, у огледу „Слободан 
Јовановић портретист и стилист”, тематизује жанров-
ско-стилска питања, да би се, на крају, одредио и пре-
ма личности Слободана Јовановића: „Фатум о којем 
је луцидно заискрио у неким реченицама, гурнуо га је 
на погрешне путеве, иронија, чији је механизам тако 
добро знао, супериорно се наднела и над његовим лич-
ним животом: непријатељ сопственог народа, пред-
седник једне владе у избеглиштву којој нико у народу 
није више веровао, остао је, у својим најбољим при-
мерцима писања учитељ стила, васпитач оне врсте от-
мености мисли која у много чему, у стварима културе, 
неге духа и израза, може да помогне том истом народу 
од кога је био, праведно, одбачен.”150 Историчар Јован 
Милићевић, испод наслова „Портрети из историје 
и књижевности”,151 избегавајући арбитражу и идео-

149 О атмосфери у јавности створеној око Слободана 
Јовановића непосредно после рата али и деценијама потом, 
сведоче памфлети Милана Богдановића („Данашњи лик 
Слободана Јовановића”, 1946), Радована Зоговића („Може ли 
издаја да застари?”, 1946), Николе Петровића („Филозофија 
историје и историјски метод Слободана Јовановића”, 1965).

150 Текст је штампан у сарајевском часопису Izraz, a 
касније прештампаван у књигама Мирослава Егерића. Овде 
наведен цитат преузет је из књиге Људи, књиге, датуми, 
Београд 1971,  232.

151  Јugoslovenski istorijski časopis, br. 1, 1964, Beograd, 99–102.
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логизоване квалификације,  научнички објективно 
анализира пре свега Јовановићеве текстове из домена 
историографије. 

Николај Тимченко, у приказу „Слободан Јо-
вановић као књижевник”,152 с нескривеним дивљењем  
пише о избору Јовановићевих текстова, сматрајући га, 
парафразирамо, најпријатнијим изненађењем XIII кола 
колекције „Српска књижевност у 100 књига”, тврдећи, 
поред осталог, „да је Јовановићу као књижевнику ме-
сто чак и у ужем и строжем избору правих вредности 
у српској литератури”.153 А  чињенице из Јовановићеве 
биографије казују Тимченку следеће: „ако, дакле, у 
списатељској делатности Слободана Јовановића уо-
чавамо карактеристике које чине његову појаву веома 
значајном у различитим областима јавног деловања, 
морамо рећи да и лична судбина овог писца, научника, 
професора, политичара и министра-председника владе 
у избеглиштву представља свакако веома занимљиву 
историју која у приличној мери илуструје прилике за 
које знамо да су владале у нашој блиској прошлости.” 
Све у свему, прокаженост Јовановићевог дела, „после-
дица је сплета околности које су личну па и списатељску 
и научничку судбину овога писца учиниле трагичном. 
Слободан Јовановић је умро у иностранству пошто 
је више од петнаест година провео у емиграцији,”154 

152  Књижевност, Београд, год. 19, књ. 38, св. 2, 1964, 148–149.
153  Исто, 149.
154  Исто.
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закључује Тимченко, не слутећи да ће само неколико 
година касније, у време када су се „лако [...] давале и 
најтеже квалификације људима који су покушавали да 
дају свој прилог тумачењу појава и проблема,”155 поста-
ти „и сам жртва идеолошке критике.”156

Сагласан с уверењем „да се становиште једног 
критичара открива и у његовом избору дела којима 
ће се бавити”157 Тимченко ће се Слободану Јовановићу 
вратити у последњој деценији 20. века. Исте године 
када су објављена Сабрана дела Слободана Јовановића,  
објавиће текст „Усуд или дужност интелектуалца”158 
(1991), потом есеј „Слободан Јовановић и Богдан 
Поповић: пример духовне сарадње”159 (1997), при-
каз монографије Миодрага Јовичића о Слободану 
Јовановићу „Пример Слободана Јовановића”160 
(1998),  и оглед „Слободан Јовановић и француска 
књижевност”161 1999. године.  

Окренут антрополошким, филозофским и  по-
литичким аспектима књижевности и културе уопште, 

155  Књижевност и догма, Лесковац 2006, 71.
156 Драган Тасић, „Књижевност и слобода”, Летопис 

Матице српске, год. 184, књ. 481, св. 3, 2008, Нови Сад, 449.
157  Н. Тимченко, „Песник као критичар”, Савременик, бр. 

3, Београд 1972, 380.
158  Освит, год. 1, бр. 2, Лесковац 1991, 131–132.
159  Помак, год. 2, бр. 2, Лесковац 1997, 11.
160  Наша реч, год. 54, бр. 12, (27. 3) Лесковац 1998, 10.
161  Алијанса (Alliance), год. 2, бр. 2, Лесковац 1999, 8.
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већ  насловима неких од наведених текстова Тимченко 
сугерише етичку димензију колико дела, још више 
деловања Слободана Јовановића. Чак и када су у 
питању критички прикази, аналитичност уступа ме-
сто изричито формулисаним аксиолошким судовима. 
А вреднујући значај појаве  Слободана Јовановића у 
српској култури, супротно самом Јовановићу који: 

„Суперлативе не трпи”,162 Тимченко се не либи да своје 
мишљење формулише баш у тој форми. Тако је, пише 
он, Слободан Јовановић „највећи српски интелек-
туалац прве половине ХХ века”,163 свакако „Један од 
највећих људи српске науке и културе”.164  

О књижевном сензибилитету Слободана Јова-
новића, његовом стилу, поузданости критичких метода 
и способности вредновања, Тимченко тврди: „Ерудита 
и писац истанчаног књижевног укуса [...] Бавећи се 
књижевном критиком само узгред, али остварујући 
своја многобројна дела стилом који представља 
највиши домет ’београдског стила’ и средствима једног 
даровитог књижевника, овај научник, ерудита и по-
литичар заузима, одмах уз Љубомира Недића, Богдана 
и Павла Поповића почасно место у историји модерне 
српске књижевне критике. Такво место Слободану 
Јовановићу припада колико по тачности и општој 

162 Исидора Секулић, „О београдском стилу”, Огледи и 
записи, Београд 1971, 466–467.

163  „Усуд или дужност интелектуалца”, 131.
164  „Пример Слободана Јовановића”, 10.
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вредности његових критичарских судова, толико и 
по литерарном нивоу и методи његових критика.”165 

„Јовановић не чита књижевно дело тражећи у њему 
поштовање закона књижевне теорије већ настоји 
да проникне у конкретни књижевни поступак и 
објасни суштину дела.”166 Тако је „српска књижевна 
критика и есејистика заправо изгубила, престанком 
Јовановићевог рада на критици и есејистици, једног 
од својих највећих критичара и есејиста”.167 Наводи 
Тимченко и упоришта за своје тврдње: „Треба само 
прочитати Јовановићеве огледе о Недићу и Богдану 
Поповићу, текстове као што је онај о Драгиши Васићу 
или критике као што је она о Гордани Лазе Костића 
и Дубравци Џива Гундулића – да би се видело каквог 
бисмо књижевника у Слободану Јовановићу имали да 
је остао у тој области духовног стваралаштва.”168 У саме 
врхове књижевне анализе спадају, наводи Тимченко, 
и текстови о Волтеровом Кандиду, Золином Слому, 
Стендалу, Прусту. Иако „присталица [...] класичне 
естетике [...] у основи конзервативних погледа и укуса, 
Слободан Јовановић је читао и са симпатијама прика-
зивао тзв. модерне писце [...] Слободан Јовановић је о 
Прустовом стилу и његовој способности портретисања 
ликова изрекао суд коме се ништа не може додати и 

165   „Слободан Јовановић као књижевник”, 148. 
166   „Слободан Јовановић и француска књижевност”, 8.
167   „Пример Слободана Јовановића”, 10.
168   Исто.
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који тачно, нијансирано и са пуно разумевања износи 
оно главно у делу једног почетника који у књижевност 
уноси врло значајне новине.”169 

„Личност од формата”170 у којој „су се сјединиле 
најбоље особине научника и писца”,171 он је сјајан и лу-
цидан аналитичар и хроничар културе а не само изван-
редан историчар и правни писац,172 аутор „чије студије 
импонују логиком, суптилношћу анализе, способношћу 
синтезе и закључивања, бојењем атмосфере, једном 
речју, начином излагања и најсложеније материје, који је 
једноставан али не и поједностављујући”173. „Слободан 
Јовановић је и слободан мислилац, радознао дух, тра-
галац за истином, дубок психолог”174.  Пратећи делат-
ност других стваралаца и доносећи суд о њиховом делу, 
Јовановић се држи начела да „разлика у мишљењу није 
разлог да се негира једно дело и оспори један писац”, 
пише Тимченко, налазећи у овој особини Слободана 
Јовановића суштину његовог примера, „који, на жалост, 
мало ко следи”.175 Стога, „поука коју је оставио следбе-
ницима по перу поука је за вечност”176.

169   „Слободан Јовановић и француска књижевност”, 8.
170  „Пример Слободана Јовановића”, 10. 
171  Исто.  
172  „Слободан Јовановић и Богдан Поповић”, 11.
173  „Пример Слободана Јовановића”, 10.  
174  „Слободан Јовановић као књижевник”, 149. 
175  „Пример Слободана Јовановића”, 10. 
176  „Слободан Јовановић као књижевник”, 149.



108

Н
ат

ал
иј

а Л
уд

ош
ки

    
 С

КИ
Ц

А 
ЗА

 К
Њ

И
Ж

ЕВ
Н

И
 Л

И
К 

СЛ
ОБ

ОД
АН

А 
ЈО

ВА
Н

ОВ
И

Ћ
А

Ту поуку, односно узорност Слободана Јова-
новића, Тимченко нарочито истиче у есејима „Усуд 
или дужност интелектуалца” и „Слободан Јовановић 
и Богдан Поповић: пример духовне сарадње”. Први 
од њих тиче се политичке, други културне мисије ин-
телектуалца. Полазећи од уверења „да је усуд српске 
интелигенције заправо њихово дубоко морање да се 
лате политике” и реторички интонираног питања: 

„Има ли већег усуда од тога да се користи неприме-
рено средство за задовољавање једне праве људске 
дужности – учествовати у битним стварима соп-
ствене заједнице?”177 као примере Тимченко наво-
ди Слободана Јовановића и  Николу Милошевића, 

„који су осетили да се у извесним временима, када се 
постављају питања ’бити или не бити’ и ’ко је ко’ – не 
сме ћутати и не сме живети у кули од слонове кости, 
ма колико [...] теоријска дела и интелектуални дигни-
тет говорили сами по себи.178 Тако су, пише Тимченко, 
у току и после Другог светског рата, интелектуалци 
присиљавани на сарадњу с режимом. „Ту сада престаје 
апсолутна важност категоричког императива и пре-
судно постаје пажљиво и стрпљиво процењивање 
околности, мотива, резултата, сваког конкретног по-
ступка и непосредних последица. Ако се тако поступа, 
видеће се да су интелектуалци деловали у граничној 
ситуацији, да су били принуђени да вуку потезе у јако 

177  „Пример Слободана Јовановића”, 10.
178   Исто.
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скученим и ограниченим оквирима, али да њихови 
поступци нису били без моралне основе и да нису 
напустили све вредности у име колаборације вишег 
или мањег степена са режимом или окупатором.”179 
У наводеним редовима, имплицирана је и позиција 
Слободана Јовановића детерминисана „идејом о 
спасавању народа”. 

А пратећи споне које вежу Слободана Јовановића 
и Богдана Поповића, и њихове заједничке подухвате, 
Тимченко истиче „да је њихова интелектуална сарадња 
била узорна, и да су обојица пре свега били окрену-
ти пословима и задацима од стварног општег науч-
ног, књижевног и друштвеног интереса.”180 На таквим 
пословима, у другачијим околностима, деценијама је 
истрајавао и Николај Тимченко с дубоким уверењем 
да су „...дело и културни чин [...] право средство у ру-
кама човековим и његова једина нада у борби про-
тив мрачних сила”181. Док је генерација српских ин-
телектуалаца стасала крајем 19. века, којој припадају 
Поповић и Јовановић, усвојила консензус о литера-
тури као предуслову просперитета и појединца и 
заједнице, током друге половине 20. столећа, у вре-
ме Тимченковог ангажовања, истрајавање на том 

179  Исто, 132.
180 „Слободан Јовановић и Богдан Поповић: пример 

духовне сарадње”,11.
181 Н. Тимченко, „Смисао стваралачког чина”, Књи-

жевност, год. 22, књ. 44, св. 9, 1967, 416.
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концепту поприма донкихотски карактер. Указујући 
на кризу духовних вредности, изазвану бирократско-

-етатистичком отуђеношћу од аутентичне културе 
у условима идеологизоване и политизоване поратне 
југословенске стварности, Тимченко је, бележе његови 
биографи, „сам оцртао своју судбину личног, слобод-
ног мислиоца”182.

Но, без обзира што их је трагање за истином 
доводило у сукоб с режимом и носиоцима идеолошке 
догме, чији карактер Јовановић анализира у студији 
О тоталитаризму (1952) и фрагментима огле-
да о националном карактеру (1964),183  а Тимченко 
промишља у филозофским радовима и критич-
ким приказима,184 обојица су својим монументал-
ним опусима потврдили исто: „...мудрост која се не 
може саопштити учи нас да напор да се дође до неке 
људске истине није човека недостојан иако узалудан 
напор; што је тај напор већи и безизгледнији, човек 

182 Данило Коцић, „Николај Тимченко (1934–2004), 
живот и дело”, http://www.mcleskovac.com

183 Видети: „О културном обрасцу”, „Неколика ми-
шљења о нашем националном карактеру”, СДСЈ, том 12, 
Београд 1991, 566–573, 577–582.

184 Видети, нпр.: „Kritičko mišljenje i autoritarna istina” 
(Savremenik, god. 18, knj. 36, br. 8–9, 1972, 227–229), „Politika 
kao zla sudbina”, (Savremenik, god. 18, knj. 36, br. 12, 1972, 
511–513),„Dvostruko lice istine” (Theoria, Beograd, god. 19, br. 
1–2, 1976, 87–91), „Istina kao cilj i istina kao sredstvo” (Theoria, 
Beograd, god. 19, br. 3–4, 1976, 133–137).  
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који га предузима достојнији је имена човека. О тој 
племенитој узалудности путовања ка истини најбоље 
прича литература...”185

185  „Dvostruko lice istine”, 89.
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Сви текстови у овој књизи, незнатно кориговани за 

потребе овог издања, претходно су објевљени (а већина 
и изложена на стручном, односно научном скупу):

„Књижевни аспект дела Слободана Јовановића”, 
у:  Летопис Матице српске, год. 185, књ. 483, св. 3, 2009, 
410–416.

„Књижевне теме Слободана Јовановића“, у: 
Српски преглед, бр. 3, Бањалука, јул 2018, 33–50.

„Слободан  Јовановић о Филипу Вишњићу и Вуку 
Караџићу”, у: Зборник Матице српске за књижевност 
и језик, књ. 57, св. 3, 2009, 613–622.

„Дело Лазе Костића у критичкој рецепцији 
Слободана Јовановића”, у: У спомен на Лазу Костића 
(1841–2011), зборник радова, уредник Ивана 
Живанчевић Секеруш, Филозофски факултет, Нови 
Сад 2011, 321–331.



113

„Слободан Јовановић о делу Хенрика Ибсена”, у: 
Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret 
kultura, zbornik radova, knj. II, Filozofski fakultet, Novi 
Sad 2013, 1317–1324, [http://www.ff.uns.ac.rs] 

 „Поуке за вечност: Слободан Јовановић у 
перцепцији Николаја Тимченка”, у: Морал и вред–
ност критичке речи – Николај Тимченко, зборник 
радова, приредио Јован Пејчић, Задужбина „Николај 
Тимченко”, Лесковац 2016. 

 Наслов Скица за књижевни лик Слободана 
Јовановића алудира на књигу Пет ликова Слободана 
Јовановића (Београд, 2003) Данила Н. Басте који 
осветљава дело највећег српског полихистора као 
историчара политичких идеја, теоретичара државе и 
права, аналитичара тоталитаризма, тумача српског на-
ционалног карактера и социолога. 
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Наталија Лудошки (Перлез, 1966), професор 
српске књижевности. Дипломирала је на Катедри за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик 
новосадског Филозофског факултета 1990. године. На 
истом Факултету магистрирала је  одбранивши тезу  
Књижевна критика у делу Слободана Јовановића (2003), 
и докторирала дисертацијом Књижевнокритичко и 
научно дело Младена Лесковца (2012). 

Аутор је књига: Слободан Јовановић као књижевни 
критичар (Нови Сад 2008), О Младену Лесковцу: 
огледи, чланци, преписка (Београд 2011) и Књижевна 
огледања Младена Лесковца над писцима савременици-
ма (Сремска Каменица – Нови Сад 2015). Приредила 
је књиге: Младен Лесковац, Избор из дела (Сремска 
Каменица 2017), Светозар Петровић, Преписка са 
загребачким колегама (Нови Сад 2017, с Радмилом 
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Гикић Петровић). Књижевне огледе и критичке при-
казе објављује у стручним и научним публикацијама 
и часописима.

Члан је Српског књижевног друштва и члан са-
радник Матице српске.

Предаје Српски језик и књижевност у 
Зрењанинској гимназији. Живи у Новом Саду.
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